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کمک پدر بیرجندی صنعت ماشین آالت 
ایران به یک مرکز آموزشی

صفحه 7

ایران و افغانستان ظرفیت مطلوبی
در زمینه توسعه روابط تجاری دارند

       صفحه 7

توقف افزایش 
قیمت نان

 
کاری- هفته گذشته رسانه ها خبری مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت 
نان از اول آذر منتشر کردند و بعد از آن اعالم شد این برنامه تا هفته آینده 
اجرا نمی شود و در آخرین خبر رئیس اتاق اصناف عنوان کرد: با توجه 
به اعتراضاتی که تولید کننده و مصرف کننده داشتند تا اطالع ثانوی و 
بررسی دوباره کارگروه آرد و نان افزایش قیمت نان ... ) ادامه خبر در صفحه 7(

درخشش دانشمندی دیگر از خاک 

خراسان جنوبی بر تارک علمی کشور 
                       صفحه 7

سرمقاله

نظارتی که
گویا نیست!
*امین جم

    
»آنگاه که کار به دست نااهل سپرده شود، منتظر 
») خدا)ص(  باشید)رسول  هالکت  و   قیامت 

اصالح  به  مگر  نمی شوند  صالح  مردم  پس   «  
مگر  نمی شوند  صالح  زمامداران  زمامداران،و 
این  امیرالمومنین)ع((-   ( مردم«  استقامت  با 
امیرالمومنین  و  اسالم)ص(  پیامبر  هشدارهای 
علی )ع( برای هدایت جامعه اسالمی و برقراری 
عدالت، انگار نیاز امروز جامعه ماست. اگر جلوی 
غارتگری  و  عمومی  اموال  به  اندازی  دست 
مستی  که  مدیرانی  برخی  توسط  المال  بیت 
اشرافیگری وجود آنها را فرا گرفته، گرفته نشود، 
حسب تذکرات رهبر معظم انقالب که بر گرفته از 
اشرافیگری  جاهلیِت  فرهنگ  این هشدارهاست، 
بر جامعه حاکم خواهد شد و کشور را در معرض 
می تواند  که  آنچه  اما  داد.  خواهد  قرار  تهدید 
فرمایش  براساس  بگیرد،  را  تهدید  این  جلوی 
از  افکارعمومی  و  مردم  مطالبه  علی)ع(  موال 
با  قاطع  برخورد  و  پیگیری  برای  مسئوالن 
بادآورده  ثروت های  و  عمومی  اموال  غاصبان 
)ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (   .... حقوق های   جمله  از 

تهران خوشحال می شود بودجه برگردد
      / مشروح در صفحه 7

ناقوس مرگ شترها در “بی آبان” نهبندان   /  صفحه 3

صفحه 6   / برگزارشد  اول کشور  لیگ دسته  انتخابی  میز،  روی  فوتبال  آسیا شد/مسابقات  فوتسال  بازیکن سال  نشد/ حسن زاده  اسرائیلی حاضر  مقابل حریف  کریمی  علیرضا  برادر/  اعدام  از  بعد  هولناک  انتقام  اعالم شد/  روانگردان دستمال  گناباد/ هشدار   - فردوس  محور  تصادف  در  نفر  یک  باختن  جان 

کدخدایی:
 موضوع گفت وگوی اصالح طلبان با

 شورای نگهبان تا کنون خواسته نشده است

سردار سیدمسعود جزایری :
پیش بینی وقوع ۳ فتنه جدید

پس از شکست داعش

عبدا... ناصری: 
شورای نگهبان وارد 

مذاکره با اصالح طلبان نمی شود

کنعانی مقدم: 
ضربه  احمدی نژاد به

 اصولگرایی قابل جبران نیست

رسول منتجب نیا:
روحانی شعارهای اصالح طلبانه
 داده و باید به آن ها عمل کند

 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان

من به دردی که برو نیست مداوا چه کنم

شب شهادت موالیمان امام حسن عسکری )ع(  
یادآور دومین سالگرد رحلت فرزند عزیزمان

 مرحومه محدثه حدیدی نژاد
 را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

از طرف خانواده و بستگان

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است در پناه ایزد منان در پیشبرد 

اهداف، بیش از پیش موفق و موید باشید. 

شرکت هیدروسازه بیرجند- محمودآبادی

جناب آقای دکتر کاظم قائمی و خاندان محترم ولوی و خزاعی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حاج جلیل ولوی 
را خدمت شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند منان علو درجات 

برای آن مرحوم و صبر و سالمتی بازماندگان محترم را آرزومندیم.
سید هاشم اسماعیل زاده و خانواده

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه کبری ساالری فنود 
)همسر مرحوم حاج مهدی خان رفیعی فنود( 

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 96/9/5 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت محترم ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان می باشد. 

خانواده های: رفیعی فنود ، ساالری فنود

برادران و خواهران گرامی
فریده جوادپور، فاطمه حسینی 

فاطمه بنی اسدی مقدم، زینب سعادتی 
شهناز کمیلی، طاهره خزاعی، محمد زمانی

حسین ابوذری مسعود برکچی و عالیه خورشیدی زاده
از اینکه با ایمان به خداوند و برنامه ریزی منسجم و دقیق موفق به کسب عنوان 

انجمن برتر اولیا و مربیان کشوری سطح یک
دبیرستان دوره دوم دختران

 در سال تحصیلی 96- 95 شده اید، این موفقیت را صمیمانه خدمت شما عزیزان تبریک گفته 
و توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السالم
 استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

آبان دژ برگ

مدیران اثربخش همیشه
 در زمان حال زندگی می کنند، 
اما همیشه به فکر آینده هستند

همکار محترم جناب آقای

 مهندس صفوی نژاد
انتصاب مسرت بخش شما 

برادر ارزشمند، مومن و متعهد در منصب

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
 بشارت دهنده محیطی پویا و سرشار از شور و نشاط و افزایش فضای بالندگی و بینش 
درکالبد همه عالقه مندان به این مجموعه )صنعت آب( گردیده است. از درگاه ایزد منان 
عزت، سربلندی و توفیقات الهی را برایتان مسئلت داریم و از خدمت صادقانه  و همت 
واال، زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه آقای مهندس بسکابادی 
تشکر و قدردانی نموده، امید است در پرتو عنایت حق همواره در کلیه شئون زندگی 

موفق و موید باشید.

از طرف همکاران تان در امور آبفار شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس صفوی نژاد 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای مهندس بسکابادی
قدردانی، وظیفه ما و دعای خیر تنها توشه ما که می توانیم 
بدرقه  مجموعه  این  کارآمد  مدیریت  سال  پاس 13  به 

راهتان کنیم. در پناه حق باشید

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 
درماني بیرجند

موضوع مناقصه : خرید پرسی غذای بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( سرایان
شرایط شرکت در مناقصه : کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و پروانه صالحیت 

از مراجع ذیربط
مدت و محل انجام کار : یک سال شمسی- بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( سرایان

مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 
الف( واریز مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه 

فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
 http://iets.mporg.ir  ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس

ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32395252 تماس حاصل فرمایید.
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 21/000/000 
یا چک تضمین شده بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه 

معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/09/05 لغایت 96/09/08
مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 9 صبح مورخ 96/09/20

محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید 
دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها: سالن معاونت توسعه دانشگاه مورخ 
96/9/20- ساعت 10صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

 توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات خرید غذای دانشگاه و مراکز بهداشتی درمانی 
می توانید عدد 30 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )96-50(

به یک حسابدار خانم جهت واحد تولیدی در شهرک صنعتی نیازمندیم
متقاضیان رزومه خود را تا 8 آذر ماه به آدرس  ذیل ارسال نمایند.

Khavaran@yahoo.com

به یک نفر خانم حسابدار
 آشنا به کامپیوتر و نرم 

افزارهای حسابداری نیازمندیم.
05632456604 -09151636145

به تعدادی چرخکار خانم جهت 
کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم. 

تولیدی رجبی
09159627743 - 32319217

تعدادی پرستار- بهیار- روانشناس و نیروی خدماتی نیازمندیم.
خانه سالمندان مهر امام رضا )ع(     09903188571
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 خبر خوش ستادکل درباره »کسر خدمت سربازی« 

سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در ستاد کل بنا بر این شد تا به سربازانی که در مجموعه ستاد خدمت می کنند با آموختن یک 
مهارت، گواهینامه آن مهارت از طرف سازمان فنی و حرفه ای هم اعطا شود و همچنین یک مدرک تایید اخالقی به این سربازان داده شود. یکی از برنامه های ما این است 

که مشموالنی که می خواهند به خدمت اعزام شوند در صورتی که مهارتی را در سطح عالی آن مهارت فراگرفته باشند  مدتی از خدمت سربازی آنان کسر شود.  

سرمقاله

نظارتی که گویا نیست!
*امین جم

    
)ادامه سرمقاله از صفحه 1( حقوق های نجومی، و مقاومت 

مردم بر این مطالبه خود است.چندروز پیش خبری را 
می خواندم که در بخشی از آن از قول یک روحانی 
نوشته بود: » باید مراقب حیف و میل اموال بیت المال 
باشیم زیرا از میل کردن اموال بدتر حیف کردن اموال 
بیت المال است ؛زیرا برای میل کردن اموال قانون داریم 
و بازخواست می کنیم ولی برای حیف کردن اموال 
قانون و پیگری نداریم!«متن جالب توجه ای بود و از 
 واقعیتی می گفت که چندسالی است افسارگسیخته تر 
و عیان تر می شود.برخی دوستان هم که حیا را غی 
کرده یک آب هم رویش!از جهت دیگر بخواهیم به این 
موضوع نگاه کنیم، بودجه عمومی در معرض دو تهدید 
شایع قرار دارد که عبارتند از »حیف« و »میل«. »حیف« 
به این معناست که به دلیل ضعف نظام برنامه و بودجه، 
دارایی های کشور به هدر می روند، ولی اشخاص 
خاصی به واسطه آن، ذینفع نمی شوند. اما »میل« به 
معنای سوء استفاده اشخاص خاص! از بیت المال است 
مثل اختالس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی. با 
این که »میل« در نظام سیاسی و مالی ایران شناسایی 
شده و باعث حساسیت عمومی می شود اما کمتر به 
»حیف« بیت المال واکنش نشان می دهیم.یکی از 
دوستان از همایشی می گفت در همین بیرجند خودمان 
از طرف یکی سازمان که ریخت و پاش های عجیب 
و غریبی درآن به چشم می خورد!همایشی که هروعده 
غذای آن برای یک مهمانش چندین برابر عرف مردم 
عادی است!این فقط بخش خوراکی بود! بقیه اش 
بماند! این ولخرجی ها آنهم در دستگاهی که چندین 
ماه است کارگران و کارکنان زحمتکش بخشهای 
گوناگون آن اضافه کار دریافت نکرده اند،هم مصداق 
اسراف ،هم مصداق ظلم و هم نماد سومدیریت است 
که به هر سه این دالیل این سازمان باید توسط ناظران 
و بازرسان دستگاه های نظارتی مورد پرسش قرار گیرد.

 مسئله این نیست که غذایش گران تمام می شود 
!  .  .  . با  نیستیم  دعوت  ما  چرا  ناراحتیم  اینکه  یا 

مشکل این است که بخشایش ها از کیسه خلیفه انجام 
می شود.یعنی پولش از ماست،کالسش برای دیگران! 
قسمت جالب ماجرای ما اینجاست که به دلیل عدم 
زیاد همین  بدهی های  و  پرداخت شدن مطالبات 
به ورشکستگی  پیمانکاران آن  از  تعدادی  سازمان، 
رسیده اند!یعنی از همان پول بیت المال،در جایی که 
بخواهند می دهند و درجایی که نخواهند،می گویند 
نداریم! و ای کاش قصه با همین همایش کذایی 
پایان می یافت و بعدش همه چیز گل و بلبل بود.

بحث ما این همایش و آن همایش یا فالن خرج 
نیست.بحث بر سر نظارتی است که انگار نیست!

سقف سرعت مجاز در همه راه های کشور 
۱۰کیلومتر کاهش می یابد 

هدفگذاری  به  توجه  با  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  رییس 
برای کاهش تلفات جانی ناشی از سوانح رانندگی به زیر 10 هزار نفر تا 
کرد:  تصریح  و  انتقاد  در کشور  پایین سوخت  قیمت  به  آینده  10 سال 
می شود. مصرف  کشور  در  ارزان  سوخت  لیتر  میلیون  حدود 75  روزانه 
کشاورزیان با اشاره به استفاده کارشناسان ایرانی از دستاوردهای پیارک یادآور شد: 
میزان تلفات جاده ای نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جمع بندی 
ما این است که سقف سرعت مجاز را 10 کیلومتر کاهش دهیم. این مسئله 
در دستور کار کمیسیون ایمنی راه های کشور قرار دارد، بر این اساس در 
آزادراه ها از 120 به 110 کیلومتر، در بزرگراه ها از 110 به 100 کیلومتر، در جاده های 
اصلی از 95 به 85 و در راه های فرعی از 80 به 70 کیلومتر کاهش می یابد.

ششم آذر تعطیل است؛ »فقط امسال«

تسنیم- طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان، 
پس فردا)دوشنبه، 6 آذر( مصادف با هشتم  ربیع االول، همزمان با آغاز امامت 
و والیت حضرت امام عصر)عج( تعطیل رسمی است.براساس این گزارش، 
دائمی  احکام  قانون  ماده 37  بند »ح«  در سال گذشته طبق  مجلس 
برنامه های توسعه، تعطیلی هشتم ربیع االول را تصویب کرد و سپس با 
تأیید شورای نگهبان، این امر به قانون دائمی تبدیل شد و از این پس هر 
ساله این روز به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( تعطیل 
رسمی است. این گزارش می افزاید، با توجه به هشتم ربیع االول مصادف 
با ششم آذرماه هجری شمسی است و تعطیلی این روز نیز در فروردین 
امسال تأیید شده و از طرفی تقویم ها نیز پیش از سال جدید چاپ و منتشر 

می شود، بنابراین تعطیلی 6 آذر در تقویم های رسمی ثبت نشده است.

جدول زمانی ثبت نام متقاضیان کسرخدمت 
فرزندان ایثارگر اعالم شد 

سردار ابراهیم کریمی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته از 
یازدهم آذرماه امسال ثبت نام کسرخدمت ایثارگران آغاز می شود.جانشین 
رئیس سازمان وظیفه عمومی اضافه کرد: بر این اساس جانبازان و آزادگان 
از تاریخ فوق الذکر به مدت 10 روز فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام خود 
اقدام کنند.وی افزود: همچنین پس از اتمام مدت زمان درنظر گرفته شده 
برای جانبازان و آزادگان، 20 روز فرصت برای ثبت نام رزمندگان در نظر 
گرفته شده است.کریمی گفت: پس از پایان مهلت مقرر، بررسی برای 
مشخص شدن افرادی که در اولویت  بهره مندی از کسرخدمت ایثارگران 
قرار دارند آغاز خواهد شد و قطعاً تا پایان سال 20 هزار نفری که در اولویت 

هستند، مشمول کسرخدمت های قانونی خواهند شد.

جدیدترین برنامه دولت
 برای قیمت سوخت

فارس-رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه دولت هیچ 
برنامه ای برای افزایش بهای سوخت ندارد، گفت: برای 
کامیون ها تا 70 درصد و برای اتوبوس ها حداکثر 50 
درصد قیمت تسهیالت نوسازی ناوگان ارائه می شود.

داود کشاورزیان اظهار داشت: با وجود آنکه نرخ سوخت 
در ایران ارزان است و حمل و نقل شخصی مزیت پیدا 
افزایش قیمت  اما دولت برنامه ای برای  کرده است، 
ناوگان  فرسودگی  داشت:  اظهار  ندارد.وی  سوخت 
عمومی هم به دلیل پایین بودن نرخ سوخت است زیرا 
انگیزه ای برای نوسازی ایجاد نمی شود.کشاورزیان افزود: 
با وجود آنکه مجوز قانونی بابت اخذ عوارض از گازوئیل 
برای اختصاص سازمان راهداری و بهسازی جاده ها و 
نوسازی ناوگان داریم اما این رقم اختصاص نیافته است.

وی افزود: در این راستا هیچ پیشنهادی بابت افزایش 
نرخ سوخت در هیچ یک از بخش های مرتبط مطرح 
نشده است. کشاورزیان درباره نوسازی ناوگان عمومی 
جاده ای اظهار داشت: از محل منابع داخلی سازمان 
راهداری بین 70 تا 80 درصد قیمت خودرو از طریق وام 

ارزان قیمت تسهیالت نوسازی ارائه می شود.

سوابق بیمه شدگان در سامانه به 
تفکیک روز نمایش داده می شود 

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: این قابلیت در سامانه 
بتوانند نمایش  ایجاد شده که  بیمه شدگان  سوابق 
سوابق به تفکیک سال، ماه و روز خود را مشاهده کنند 
جهت اطالع از میزان سوابق پرداخت حق بیمه خود و 
در راستای ارائه خدمات غیر حضوری و اطالع رسانی 
شفاف، امکان نمایش و چاپ سوابق به تفکیک در 
سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان مهیا شده 
است. بیمه شدگان در پایگاه اطالع رسانی سازمان به 
از  استفاده  با  مراجعه،   www.tamin.ir  نشانی
راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از 
ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از  وضعیت بیمه 
پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود مطلع شوند.

دلیل توقف گرانی نان اعالم شد

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: افزایش قیمت 
نان فعاًل و تا تشکیل کارگروه بعدی تنظیم بازار متوقف 
شد.وی درباره دلیل توقف مصوبه گرانی نان گفت: دو 
طرف یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نان از این 
افزایش قیمت ناراضی بوده اند به همین منظور این 
مصوبه فعاًل متوقف شده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

جزئیات وام جدید مسکن تشریح شد
تسنیم-ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیئت مدیره بانک 
مسکن اظهار کرد:  آن دسته از دارندگان حساب های پس 
انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان )حساب های تعهدی( 
که نوبت دریافت تسهیالتشان فرا رسیده می توانند ما به 
التفاوت این تسهیالت تا سقف 60 میلیون، 50 میلیون و 
و  بزرگ  تهران، شهرهای  در  ترتیب  به  تومان  میلیون   40
مراکز استان و همچنین سایر شهرها را »تسهیالت بدون 
سپرده« دریافت کنند.وی توضیح داد:  فردی که موعد دریافت 

تسهیالت از حساب پس انداز مسکن جوانان برای او فرا 
از این صندوق، 44 میلیون تومان تسهیالت به  رسیده و 
او تعلق می گیرد، می تواند در تهران، 16 میلیون تومان 
نیز تسهیالت بدون سپرده، همزمان با تسهیالت صندوق 
این دو  با  نهایت،  این معنا که در  به  جوانان دریافت کند 
فقره تسهیالت، 60 میلیون تومان در قالب تسهیالت خرید 
مسکن توسط بانک مسکن به این فرد پرداخت خواهد شد.بر 
این اساس برای زوجین، مشروط به اقدام هر یک از زن و 

شوهر برای دریافت تسهیالت، سقف دریافت با استفاده از 
حساب  دو  این  دارندگان  برای  سپرده  بدون  تسهیالت 
تعهدی، در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین 
شهرهای کوچک، به ترتیب 100 میلیون تومان، 80 میلیون 
و 60 میلیون تومان است. دارندگان حساب های صندوق 
پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان، با استفاده از 
تسهیالت بدون سپرده، می -توانند معادل سقف تسهیالت 

اوراق، قدرت خرید مسکن خود را افزایش دهند.

طرح کارت اعتباری خرید کاال به کجا رسید؟

فارس- در حالی که حدود یک ماه پیش رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاال در روزهای 

جاری خبر داده بود، عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی 
گفت: بانک مرکزی طرح وزارت صنعت را نپذیرفت و فعاًل 

خبری از اجرای طرح نیست.
حمیدرضا غزنوی اظهار داشت: بحث هایی در مورد اجرای 
طرح کارت اعتباری خرید کاال از چند ماه پیش مطرح شد اما 
خبری از اجرای این طرح نیست و جلسه ای نیز در این مورد 

برگزار نشده است.
از طریق کارت  تقاضای مؤثر  اینکه تحریک  بیان  با  وی 
اعتباری می تواند باعث رونق تولید در کشور شود، افزود: 
وزارت صنعت پیشنهادی را در این زمینه به بانک مرکزی 
ارائه کرد به طوری که تغییراتی در طرح قبلی کارت اعتباری 

را  طرح  این  مرکزی  بانک  مسئوالن  شود،اما  ایجاد  کاال 
نپذیرفتند و عنوان کردند که خودمان در حال تهیه طرحی 

جداگانه ای هستیم.
وی ادامه داد: در طرح پیشنهادی وزارت صنعت، مشموالن 
طرح کارت اعتباری کاال افزایش یافته به طوری که همه 
بیمه شدگان و تمام کارکنان دولت را شامل می شد و در 
عین حال، بودجه کلی طرح افزایش یافته ولی میزان وام 
از 10 میلیون تومان به 5 میلیون تومان کاهش یافته بود.

به گفته غزنوی، وزارت صنعت در این طرح بودجه 10 هزار 
میلیارد تومانی را پیش بینی کرده بود در حالی که در طرح 
بود.عضو  تومان  میلیارد   4200 حدود  بودجه  این  قبلی، 

تشکیل  به  اشاره  با  خانگی  لوازم  انجمن  مدیره  هیات 
با  صنعت  وزارت  پیشنهادی  طرح  با  رابطه  در  جلسه ای 
حضور نمایندگان بانک مرکزی و بانک های عامل، گفت: 
نمایندگان سیستم بانکی روی خوشی به این طرح نشان 
ندادند و در نتیجه این طرح اجرایی نشد.وی در ادامه با 
بیان اینکه ظرفیت فعال برخی کارخانه های لوازم خانگی 
در ماه های محرم و صفر تا 30 درصد نیز کاهش یافته 
بود، گفت: هرچند رکود بازار کمتر شده ولی تولیدکنندگان 
برای افزایش فروش خود باید شیوه های مختلف فروش را 
در دستور کار قرار داده و به فضای مجازی توجه بیشتری 

داشته باشند.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان  تاریخ انتشار: 96/9/5

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان جنوب خراسان 
به شماره ثبت 668 و شناسه ملی 10360022737 ساعت 16 الی 17 روز دوشنبه تاریخ 96/09/20 در 
محل سجادشهر، خیابان شاهد، نبش سرداران شهید، موسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار می شود. از کلیه 
اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 1- اصالح ماده )1( اساسنامه 2- اصالح ماده )4( اساسنامه 3- اصالح ماده )36( اساسنامه 
 هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان جنوب خراسان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

مبلغ  پرداخت  به  محکوم  سفادرانی  ورنو  مجتبی حبشی  آقای  اجرایی  پرونده  کالسه 961768  در  اینکه  به  نظر 
70/000/000 ریال در حق خانم کلثوم هادربادی نوزاد و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده 

است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری پراید رنگ نوک مدادی روشن به شماره موتور 1523773 و شماره شاسی 
اس 1412285207920 تیپ جی ایکس ای مدل 1385 به شماره انتظامی 997 ص 48 ایران 32 با داشتن 10 سال تخفیف بیمه، 
توقیف و به مبلغ 70/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/09/26 از ساعت 8 الی 
9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 
و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت  دوم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952796 اجرایی آقای محکوم علیه آقای اکبر بهلگردی محکوم به پرداخت مبلغ 
129/241/450 ریال در حق آقای احمد علی و عباسعلی هامونی و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت 

گردیده است و  در قبال بدهی محکوم علیه، 0/69 دانگ از ششدانگ ملک شماره 703 فرعی از 674 اصلی به شماره ثبت 116908 دفتر 
واقع در روستای بهلگرد خیابان رسالت چپ بعد از فرعی 3 آخرین قطعه چپ به مالکیت خانم معصومه بهلگردی فرزند یاسین به شماره 
شناسنامه 5 صادره از بیرجند توقیف و به مبلغ 132/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز چهارشنبه  تاریخ 
1396/09/22 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/5/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- مدت زمان افزایش سرمایه شرکت از تاریخ 1396/5/30 به مدت 60 ماه تمدید 

گردید 2- تبصره ای به ماده 10 اساسنامه بدین شرح اضافه شد: جلسات مجامع عمومی با حضور و شرکت دارندگان بیش از 
نصف سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با تصویب اکثریت دو سوم آرا 
حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود و در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با تصویب اکثریت نصف بعالوه یک آرا 
حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود و در صورت 
به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول جلسه نوبت دوم مطابق قانون تجارت خواهد بود. 3- مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به 
آدرس جدید استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند- معلم- خیابان حافظ - خیابان شهید خلیل طهماسبی- پالک 26- طبقه 
همکف - کدپستی 9717784467 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح 
مواد اساسنامه و تصمیمات پیش بینی نشده سامانه، تمدید مدت قرار زمان افزایش سرمایه در اجرای ماده 162 ل.ا.ق.ت، تغییر 
محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسات غیر تجاری بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
بیرجند- هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139660308001002511 - 1396/8/16 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عبادی 
 فرزند حسن به شماره شناسنامه 3 و شماره ملی 0652738982 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 142/70 
مترمربع قسمتی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای علیرضا دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/20    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/05           
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
     شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات      تاریخ انتشار: 96/9/5

به اطالع نمایندگان منتخب اعضای شرکت تعاونی در سال 1395 می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1396/10/16 در محل 
مسجد فاطمه الزهرا )س( زیرکوه برگزار می گردد. از کلیه نمایندگان محترم منتخب در سال مذکور دعوت 

می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمنا کاندیداهای سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت مکلفند ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی 

دعوت، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار امام رضا )ع( - پالک 211 تحویل نمایند.
1- گزارش هیئت مدیره 2- گزارش بازرس 3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 4- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال مالی 6- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396
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اکران 261 فیلم منتخب جشنواره بین المللی رشد
گروه خبر-  اکران 261 فیلم منتخب چهل و هفتمین جشنواره بین المللی رشد در مدارس خراسان جنوبی آغاز شد. این فیلم ها با موضوع علمی ، 
آموزشی و تربیتی در قالب مستند، داستانی کوتاه، داستانی بلند و پویانمایی در مدارس خراسان جنوبی به نمایش گذاشته می شود. اکران فیلم های منتخب 

چهل و هفتمین جشنواره بین المللی رشد که تا 14 آذر ادامه دارد برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم در نظر گرفته شده است.
استان  فرودگاههای  پرتالش  مدیرکل  از 
جهت  استان  در  ایر  ایران  مسئول  وهمچنین 
افزایش پروازها علی الخصوص پروازهای بیرجند 
زاهدان وبیرجند مشهد صمیمانه تشکر میکنم و 
همچنین از حمایت وهمکاری مدیریت وکارکنان 
فرودگاه استان در راه اندازی پروازهای کیش نیز 
وبانی  وبرای سرمایه گذار  داریم  را  کمال تشکر 
این پروازها هم ارزوی توفیق دارم، امیدوارم مردم 
هم با حمایت خودشون این فرصت رو قدر بدونن 

تا شاهد استمرار ان باشیم
ارسالی به تلگرام آوا
که  بگیری  مستمری  حقوق  از  دولت   - سالم 
 200 حدود   ، دارد  حقوق  تومان  میلیون   1 فقط 
هزارتومان از مستمری آبان ماه بدون اجازه از وی 
کسر کرده است! برای کمک به زلزله زدگان- آیا 
این کار دزدی نیست ؟ پس چرا دولت با منت به 
همه  بازسازی  هزینه  ؟  میدهد  وام  زدگان  زلزله 
مناطق زلزله زده با کسر از حقوق 1 ماه کارمندان 

و مستمری بگیران تأمین شده است
990...600
آسفالت  درمورد  به دوست عزیزی که  آوا سالم 
شهرک فرهیختگان بفرماییدکه آسفالت باهزینه 
5میلیون  ازاعضا  وهریک  شده  انجام  اعضا  خود 
آنها هم سر کیسه  اگر  اندحتما  داده  پول  تومان 

راشل کنندشهرکشان آسفالت خواهد شد
915..592
است  سال  دو  به  قریب  متاسفانه  آوا،  بر  سالم 
که پروژه احداث خیابان وصل کننده بلوار پیامبر 
اعظم و خیابان نواب صفوی مسکوت مانده این 
میشود  تکمیل  پلی  با ساختن  فقط  احداثی  بلوار 
از شهردار ناپیدای بیرجند میخواهیم اولین اقدام 

عملی خودشونو با احداث این پل شروع کنند.
915...019
اخراج  روند  به  سری  باید  ها  رسانه  فکرمیکنم  
کارکنان وپرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی 
بزنه...از مسئولین آمار کشور تقاضا داریم به آمار 
و  متخصص  افراد  بیرجند  در  موجود  های  بیکار 

تحصیل کرده اخراجی  هم اضافه کند
933...065
بازی  این  درگیر  خودتو  شما  خواهشا  جان  آوا 
دادیم  پیام  بار  نکن...چندین  آقایان  سیاسی 
منتشر نشد!ما نمیخوایم مسئولین آگاه بشن که 
انشاا... خدا آگاهشون میکنه.میخوام مردم بدونن 
که تو این ادارات چه میگذره...سازمان بازرسی 
به  سری  میکنم  التماس  اداری  عدالت  ودیوان 
یکی  مردم  بزنین...جوونای   ... استخدامی  روند 
وسیاست  تدابیر  بخاطر  میشن  بیکار  دارن  یکی 
میگیره  دیپلم  1۸سالگی  .جوونی که  های غلط 
استخدامی  سن  حداکثر  که  24سالگی  سن  تا 
میره  کنه؟!خب  کار  چی  گذاشتید  دیپلم  واسه 

درس بخونه!این دیگه چه عدالتیه..؟
903...74۸
شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  لطفا 
فضای  داخل  سوخته  المپ  تعویض  به  نسبت 

سبز خیابان شهید فکوری )عدالت7(اقدام نماید.
903...247
خیابان  بنیاد مسکن  راهروهای  تمام چراغ های 
پاسداران در تمام طول شب روشن است و این به 
غیر از چراغ های حیاط و دیوارهایش است،  این 
توقه صرفه  مردم  از  که  وقتی  است  وضعی  چه 

جویی دارند ولی خودشان مراعات نمی کنند!
915...546
سه  ما  برای  زنیم  می  زنگ   11۸ به  آوا،  سالم 
ساعت آهنگ می گذارند و بعدش هم می گوید 
پاسخگویی  به  مقدور  خطوط  ترافیک  علت  به 
نمی باشند!  مانده ام این ها در شهر بزرگی مانند 

تهران می خواستند چه بکنند؟!
 933...۸93
های  کاری  به سالمتی سنگ  میالد  بیمارستان 
محوطه اش داغون شده و شکسته است، پیمانکار 

را قبل از زلزله بعدی بیاورید پاسخگو باشد
915...44۸ 
برای  مشکلی  گونه  هیچ  هریوند  روستای  در 
تا زمانی که دستگاه  نداشتیم  اینترنت  به  اتصال 
منتقل  دیگری  شهر  به  را  مخابرات  دکل  روی 
کرده اند و االن واقعا به سختی آنتن می دهد...
از  امکانات  دیگری  جای  برای  که  شود  نمی 

مناطق دیگر بگیرند!
933...415
تعرفه نرخ برق و گاز در مناطق زلزله زده تا پایان 
اسفند 96 یک سوم ماههای قبل محاسبه شود، 
915...۸01
بارها  کنید،  درست  را  درمانی  مراکز  دهی  نوبت 
شرایط  برای  مشکل  این  واقعا  ولی  ایم  گفته 
روستاها  از  که  عزیزانی  حتی  و   اضطراری 

می آیند، دشوار است!
93۸...334
در خیابان 17 شهریور همیشه دو طرف ماشین 
کم  خیابان  هم  طرف  آن  از  کنند،  می  پارک 
کرد،  تردد  راحتی  به  توان  نمی  و  است  عرض 

لطفا رسیدگی کنید. 
915...561
که  هستند  تا  چند  مگر  پاسداران  های  اتوبوس 
انقدر دیر به دیر می آیند؟! لطفا یا تعداد را زیاد 

کنید یا به تردد آن ها نظارتی داشته باشید.
915...921
لطفا کلینیک های درمانی مانند تامین اجتماعی 
را  بیمار  که   این  قبل  تلفنی  دهی  نوبت  هنگام 
بگویند که  بگذارند  منتظر  تلفن  2 ساعت پشت 

پزشک مد نظر فرد در مرکز نیست! 
936...۸54

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

اسیدی شدن آب چاه ها برای شترها
همزمان با سرد شدن هوا

نهبندان با داشتن 10 هزار نفر شتر در استان 
مدتی  اما  داراست  را  شتر  پرورش  اول  رتبه 
در  شترها  وضع  از  خوشی  خبرهای  است 
خشکسالی  رسد.  نمی  گوش  به  منطقه  این 
از  تعداد زیادی  ها موجب تلف شدن و مرگ 
 5 که هر  حالیست  در  این  است.  شترها شده 
نفر شتر یک شغل واحد برای یک خانواده 4 تا 
5 نفره ایجاد می کند. نادری یکی از شترداران 
شترها  شده  باعث  آبی  بی  گوید:  می  منطقه 
کم کم ضعیف  باشند،  نداشته  رفتن  راه  توان 
می شوند و با اندک سرمایی از پا در می آیند. 
وی با بیان این که هفته گذشته 2 شتر تلف 
مالی  توان  که  افرادی  دهد:  می  ادامه  شدند، 
دارند، شتر ها را در آغل آب و کاه می دهند، 
گونه  این  شترداران  سایر  برای  اوضاع  ولی 
مانند  ها  چاه  آب  هوا،  شدن  سرد  با  نیست. 
اسید شترها را از داخل از بین می برد. به گفته 
وی ۸ سال قبل چاهی حفر شد و قرار بود آب 
انتقال یابد که این اتفاق نیافتاد، در حالی که 
اگر آب باشد بیش از 150 خانوار می توانند از 

طریق شترداری امرار معاش داشته کنند. 

حذف شترها به علت کم آبی

حسن نخعی دیگر شتر دار نهبندانی با اشاره 
در چاه ها موجب  منابع آب  اُفت  این که  به 
برای  که  کند  پیدا  معدنی  حالت  آب  شده 
دو  کند:  می  اضافه  است،  مضر  بسیار  شتر 
به  دادن  آب  برای  پمپ  موتور  و  آبشخور 
باید برای  شترها داریم ولی جهاد کشاورزی 
احداث آبشخور در این منطقه اقدام کند. وی 
 همچنین به حضور دالل ها اشاره می کند و 
آبی  کم  علت  به  که  زمانی  گوید:  می 
خودمان  و  کنیم  حذف  را  شترها  مجبوریم 
توانیم  نمی  یا  نداریم  کشتار  مجوز  مستقیما 
آن ها را از منطقه ببریم، دالل می آید و با 
برای  خرد،  می  ما  از  را  شتر  کمتری  قیمت 
در  را  خریده  میلیون   1 که  شتری  مثال 

2 میلیون تومان می فروشد. سمنان 

آبشخور بدون آب می خواهیم چکار؟!

است  دراز  اهالی چاه  از  نیز که  نخعی   حسین 
ولی  داریم  آبشخور  منطقه  در  گوید:  می 
مردم  چکار؟!  خواهیم  می  آب  بدون  آبشخور 
آب  شترها  به  روستا  در  خود  خوردن  آب  از 
دیگر  یکی  زاد  فرخ  بمانند.  زنده  تا  دهند  می 
تعدادی  شدن  تلف  شاهد  که  شترداران،  از 
در  امسال  مهر  تا  مرداد  فاصله  در  شترها  از 
“چاهداش” نهبندان بوده است بیان می کند: 
4 شتر خود من در این سال تلف شده است، از 
طرفی اگر بخواهیم با تانکر نیز آبرسانی کنیم، 
هر تانکر 25 کیلومتر را 150 هزار تومان می 
گیرد و این مبلغ برای این مردم سنگین است. 

نمی توانیم گندم و جو بکاریم
باید از استان های دیگر بیاوریم

های  چاه  با  را  خود  شترهای  ناچار  به  که  او 
کشاورزی خود سیراب می کند، می افزاید: این 
کار تلفات کشاورزی به همراه دارد زیرا که موجب 
شده شترها به مزارع عادت و آن را تخریب می 
کنند. به گفته وی مناطقی مانند “چاه رویی”، “قله 
ریگ”، “چاه نو”، “دیگ مزار”، “چاه تلخ” و “چاه 
با همین وضع سخت مواجه هستند.  نیز   بک” 

فرخ زاد عمده مشکل دیگر شترداران را تامین 
علوفه می داند و یادآور می شود: این جا زمانی 
علوفه هست و زمانی نیست، از طرفی چون چاه 
ها محدود شده اند نمی توانیم گندم و جو بکاریم 
و باید از استان های دیگر علوفه بیاوریم که این 
کار نیز هزینه بر است. از طرفی دالل ها هم از ما 
گوشت شتر را ارزان می خرند ولی علوفه و مواد 

اولیه را به قیمت باال می فروشند.

ضرورت حضور دامپزشک با تجربه

وی به داروهای ایرانی موجود کنونی اشاره و می 
ندارند،  تاثیری  هیچ  داروها  این  متاسفانه  گوید: 
قبال داروی “آلمانی” بود که با یک بار استفاده 

شتر تا سال دیگر مصون شد. بیماری های شتر 
نیز ناشناخته است و اگر مریض شود درمان واقعا 
سخت است. لذا تقاضا می کنیم دامپزشکان در 
منطقه با تجربه حضور پیدا کنند تا بتوانند همان 

ابتدا بیماری حیوان را تشخیص دهند.

ناله شترها از بی آبی!

قلم  به  مطلبی  مجازی  فضای  در  پیش  چندی 
رضا  بود.  شده  منتشر  منطقه  شترداران  از  یکی 
بود:  گفته  شترهایی  سخت  اوضاع  از  بیابانگرد 
هستند؛  آب  قطره  یک  انتظار  چشم  “شترها 
بعلت  چاهرویی”  “ملک  متبرکه  بقعه  درمحل 
داران  شتر  و  است  بلند  شتر  ناله  آب   کمبود 

چاره ای ندارد که فقط شتر های خود را آب بدهند 
و شترهای بی صاحب،  با آمدن فرسنگها راه تشنه 
بازگردند تا خود را به چاه موتور های چاهداشی 
برسانند که باعث تخریب مزارع می شوند و یا اگر 
دربین راه شانس بیاورند که از  تشنگی کور و تلف 
نشوند.” شنیده هایی نیز در بین مردم منطقه است 
که برخی کشاورزان به ناچار و برای حفظ مزارع 

خود در آب شترها سم می ریزند تا کشته شوند.

فقط یک تانکر
برای آبرسانی به 10 هزار شتر!

مالکی مدیر جهاد کشاورزی نهبندان، در پاسخ به 
این که تاکنون چه کارهایی برای آبرسانی به شترها 

انجام شده است، عنوان می کند: یک تانکر را در 
اختیار شرکت دامداران قرار دادیم تا با اخذ مبلغی 
ناچیز آبرسانی به دام ها به خصوص شترها را انجام 
دهد. ولی با توجه به پراکندگی روستاها و نفرات 

شتر، قطعا این یک تانکر کفاف نمی دهد! وی تنها 
راه نجات منطقه را اتمام پروژه انتقال آب از چاهی 
در چاهداشت به چاه رویی و قله ریگ می داند و 
می گوید: اکثر بهره برداران در این منطقه هستند 
و بیشترین مشکل را نیز در این مناطق داریم، چاه 
حفر و برق رسانی نیز شده ولی برای انتقال آن یک 
خط لوله 60 کیلومتری می خواهیم که 1 میلیارد و 

200 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

اعتبارات باید از محل مدیریت بحران
به ما برسد

بهره  اعتراض  نهبندان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ادامه  داند،  می   حق  به  کامال  را   برداران 
می دهد: برای آبرسانی به دام ها مدت هاست 
که اعتباری دیده نشده و هنوز 40 میلیون تومان 
نیز از سنوات قبل باقی مانده که پرداخت نشده 
 100 نیز  اکنون  که  این  بیان  با  مالکی  است. 

داریم  نیاز  حوزه  این  در  حداقل  اعتبار  میلیون 
محل  از  باید  اعتبارات  این  کند:  می  اضافه 

مدیریت بحران به ما برسد که البته تاکنون با 
دادن اعتبار مخالفت شده است. وی همچنین به 
وارد کردن جو مدت دار 70 روزه با قیمت هزار و 
200 تومان و 5 ماهه با قیمت 970 تومان اشاره 

می کند و می افزاید: در این زمینه زیاد مشکلی 
نداریم، درخواست ما از وزارت جهاد قطعا باالتر 

است و امیدواریم که محقق شود.

نمی توان از اعتبارات ملی
استفاده کرد

جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون  مدرسی 
کشاورزی نیز با بیان این که برای مرمت قنوات، 
چاه های دامداری و آبشخورها اعتباراتی برای 
شهرستان ها در نظر گرفته شده ، خاطرنشان 
نهبندان  برای  تومان  میلیارد   220 کند:  می 
مصوب شده که تاکنون 76 میلیارد تومان اعطا 
شده است. به گفته وی هزینه کرد این اعتبار 
تانکر  خرید  که  دارد  مشخصی  های  سرفصل 
و آبرسانی سیار به دام ها فقط از محل اعتبار 
باید  استان  بحران و خشکسالی  ستاد مدیریت 
تامین شود. این اعتبارات نیز به دو شکل ملی و 

استانی تخصیص پیدا می کنند. مدرسی با اعتقاد 
و  بوده  ناچیز  بسیار  ملی  اعتبارات  که  این   بر 
بیان می کند:  استفاده کرد،  آن  از  توان  نمی 
بخش عمده اعتبارات حوادث و خشکسالی ها 
با  داریم  انتظار  و  شود  توزیع  استان  در  باید 
آن طریق  از  استانی  اعتبارات  به حجم  توجه 

موفق به کسب اعتبار شویم.

حذف ردیف اعتباری مجزا
برای آبرسانی به دام روستاییان

جهاد  سازمان  ریزی  برنامه  معاون  قوسی 
کشاورزی هم با اشاره به این که برای دام عشایر 
هم از اعتبارات تملک دارایی و هم ستاد مدیریت 
بحران تخصیص داده و آبرسانی شده است می 
افزاید: ولی تاکنون برای دام روستاییان اعتباری 
این طریق داده نشده است. وی اضافه می  از 
کند: در گذشته ردیف اعتباری مجزایی برای این 
منظور وجود داشت که مدت هاست حذف شده 
است، اعتبارات مدیریت بحران هم مشروط به 

تصویب در کارگروه است. 

اولویت تامین آب شرب انسان ها است

با  ریزی سازمان جهاد کشاورزی  برنامه  معاون 
اشاره به این که در زمان حاضر این کارگروه مبلغی 
را برای قنوات و تامین آب شرب انسان و دام داده 
یادآور می شود: مرحله اول تخصیص 2  است، 
میلیارد تومان از محل ماده 10 بوده است. آب 
شرب انسان اولویت دارد و پس از آن پیشنهاد ما 

تخصیص اعتبار برای چاه های مالداری و قنوات 
کوچک برای دام ها و انسان ها است. 

باید از اعتبارات متمرکز وزارت بگیرند 
نه استانی!

در راستای این صحبت ها، با میر جلیلی مدیر 
کردیم.  گفتگو  استان  بحران  مدیریت  کل 
تخصیص  اعتبارات  که  این  بر  تاکید  با  وی 
های  سرفصل  بحران  مدیریت  به  شده  داده 
مشخصی مانند حوادث طبیعی سیل، زلزله و 
این  درصد   ۸0 کند:  می  بیان  دارد،  طوفان 
اعتبارات به طور متمرکز به وزارت خانه ها و 
فقط 15 درصد آن به استان ها داده می شود. 
برای مثال 400 روستای استان آبرسانی سیار 
می شوند، شرکت آب و فاضالب روستایی و 
شهری برای این آبرسانی از اعتبارات متمرکز 
وزارت استفاده می کند. وی با اعتقاد بر این 
های  تالش  نیز  کشاورزی  جهاد  وزارت  که 
انجام  اعتبارات  این  گرفتن  برای  زیادی 
هم  اعتباراتی  کند:  می  اضافه   ، است  داده 
شرب  آب  تامین  برای  شده  داده  تاکنون  که 
گونه  این  که  است  منطقی  و  است  انسان 
شاید  گذشته  سنوات  در  وی  گفته  به  باشد. 
توزیع  اعتباری  استان  بحران  مدیریت  ستاد 
اعتباراتی  کشاورزی  جهاد  ولی  باشد؛  نکرده 
درخواست  میرجلیلی  است.  کرده  جذب  را 
را  استان  سهم  حتما  مدیران  که  کند  می 
ادامه  و  کنند  دریافت  متمرکز  اعتبارات  از 
موضوع  این  برای  توانیم  نمی  ما  دهد:  می 
دام  به  آبرسانی  که  زیرا  بگذاریم،  اعتباری 
در  ها  آن  شدن  تلف  از  جلوگیری  برای  ها 
می  این  مانند  این  نیست،  ما  های  سرفصل 
ماند که پس از تخریب زندان بم بر اثر زلزله، 
مسئولیت فرار کردن زندانی هم را نیز با ستاد 

مدیریت بحران بدانند!

ایجاد اشتغال
در محروم ترین نقاط با شتر

از  را  از مردم می گویند مسئوالن خود  برخی 
موضوع آبرسانی به شترها کنار کشیده اند ، به 
نظر می رسد شترها هیچ سرپرستی ندارند و بر 
را “نفر” حساب  خالف نظر قدیمیان که شتر 
می کردند، االن حتی به اندازه یک حیوان هم 
ارزشی برایش قائل نیستند. این در حالی است 
ظرفیت  ترین  مهم  از  یکی  شتر  پرورش  که 
در  هم  آن  اشتغال  ایجاد  برای  استان  های 
محروم ترین نقاط است. اگر بپذیریم که یکی 
توان  بر  تکیه  مقاومتی،  اقتصاد  معیارهای  از 
از  یکی  نهبندان  در  شتر  پرورش  است،  بومی 
به  که  افسوس  ولی  شود،  می  ها  بخش  این 
جای شنیدن زنگ شتران و چرخ های توسعه و 
تولید، تنها طنین ناله ها آن ها بر سر چاه های 

بی آب شنیده می شود.

ناقوس مرگ شترها در “بی آبان” نهبندان 
دو ارگان و اعتباری که نمی آید

بیابان های َطف، شتر مظهر حیات و زندگی است.   حسینی- برای ساکنان کویر های بی آب و علف و 
 عرب ها از آن به عنوان “سفینه صحرا” یاد می کنند. شتر آن گاه که چونان کشتی میان َرمل ها پیش

 می رود هیبتی شکوه مند و با وقار دارد. این حیوان در بیابان های ایران نیز ارزش فوق العاده ای دارد تا آن 
جا که با آدمی برابر تلقی می شود و صحرانشینان هر شتر را یک نفر حساب می کنند؛ چونان یک انسان. در 
خراسان جنوبی نیز به دلیل داشتن اقلیم بیابانی، نهبندان، خوسف ، سربیشه و طبس مناطق اصلی پرورش 
شتر هستند، کاری که می توان آن را یکی از ابزار های بروز و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی متناسب با 
اقلیم و ظرفیت های منطقه ای دانست. در سالیان اخیر فراگیری نتایج تحقیقاتی پزشکی و آثار آن در جامعه 
که پرده از ارزش های فوق العاده غذایی و دارویی شیر و گوشت شتر برداشته است، ابراز تمایل برای 
مصرف فرآورده های حاصل نیز باال رفته است. حاال این تقاضا از میزان تولید در حال پیشی گرفتن است 
بی آنکه ظرفیت ها و بسترهای پرورش شتر در منطقه تامین شود. شترهای  منطقه خراسان جنوبی با توجه 
به سود باال تر بیشتر به مشهد و اصفهان منتقل و در آن جا کشتار می شوند، نبود کشتارگاه تخصصی شتر 
که از اصلی ترین زیرساخت ها برای استفاده از سایر فرآورده ها مانند پوست و پشم این حیوان است نیز 

مزید بر علت شده تا این ثروت گرانبهای مردم کویر نشین از استان خارج شود.

* بی آبی باعث شده شترها توان راه رفتن نداشته باشند.
* یک تانکر را در اختیار شرکت دامداران قرار دادیم، ولی قطعا 

کفاف نمی دهد!

* آب شرب انسان اولویت دارد.
* میرجلیلی: آبرسانی به دام ها برای جلوگیری از تلف شدن آن ها 

در سرفصل های ما نیست.

نت
نتر

: ای
س 

عک

درب اتوماتیـک سیـد
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک پارکینگی ، کرکره ، 
سکوریت اتومات(   09303107002 - 09155614880
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فرش های نانویی هم وارد بازار شد

مهر- محققان در یک شرکت تولید کننده فرش با به کارگیری فناوری نانو موفق به تولید فرش هایی با خاصیت آنتی باکتریال شدند که اکنون وارد بازار شده است. دو نوع روش آنتی باکتریال برای ضدعفونی 
کردن فرش ها و روکش ها وجود دارد. نوع اول در فرآیند ساخت استفاده می شود که از فساد باکتریایی ترکیبات التکس که پیش از فرآیند ساخت از آنها استفاده می شود جلوگیری می کند. نوع دوم استفاده 

از افزودنی آنتی باکتریال در بافت فرش یا پشت فرش در حین فرایند تولید است. از این رو یک شرکت ایرانی برای رفع این مشکالت فرش هایی با فناوری نانو و خاصیت آنتی باکتریال را به تولید رساند. یکشنبه  *5 آذر   1396 * شماره 3940

یادداشت

خدا را گم کرده ایم

*مریم شریف آزاده

انگشتان  وقتی  از  گزید.  را  آمدن  روحمان 
واقعیات  کرد...لمس  لمس  را  دنیا  کوچکمان 
دنیا  شیرین  گاه  و  تلخ  شد...گاه  شروع  دنیایی 
انگار با آن جایی که بودیم...فرق داشت. رنگ 
ها فرق داشتند. حتی آدم ها شاید آن گریه و 
ما  اما   .... بود  این خاطر  به  اولمان هم  شیون 
حتما  چون  ایم  آمده  دنیا  به  ایم.  امده  دنیا  به 
باید  که  شده  گذاشته  ما  دستان  در  ماموریتی 
برسانیم.... چون حتما خصوصیات  انجامش  به 
ثمر  به  باید  که  است  نهفته  ما  در  خاصی 
به  تر  کامل  تا  ایم  آمده  دنیا  به  آری  بنشانیم. 
که  زمان  آن  کنیم.  رجوع  پروردگارمان  سوی 
تن کوچیکمان به این دنیا کشیده شد... خوب 
از  مملو  هایمان  خواب  داشتیم.  یاد  به  را  خدا 
با  داشتیم  بود گویا  خنده های شیرین کودکی 
خدا لی لی بازی میکردیم. وجودمان سرشار از 
سرلوحه  گذشت   . بود  خداوندی  خالص  عشق 
کارمان بود و عمر قهرهایمان دقیقه ای بیش 

بود زیاد  چقدر  ...توکلمان  توکلمان  نبود....اما 
ترس  جای  انداختند  می  هوا  به  را  ما  وقتی 
را خنده می گرفت ...چرا که مطمئن بودیم ما 
های  قلب  این  سر  بر  چه  گرفت.  خواهند  را 
خودمان  که  راستی  به  آمد؟  رنگمان  آبی 
بیشتر  سیاهمان  های  رنگی  مداد  رفته  رفته 
آبی  های  قلب  خودمان  که  راستی  ...به  شد 
نقاشی  در  پوشاندیم....  دیگری  رنگ  را  مان 
هایمان مداد کینه ...مداد ترس ...مداد تنهایی 
روشن  و  زالل  های  رنگ  و  دادیم  ترجیح  را 
تیره تر کردیم تیره و  را رفته رفته  زندگیمان 

دیگر  که  مان  هنری  اثر  و  ماندیم  ما  حال 
بینیم....  هنری در آن نمی 

به راستی که خدا را گم کرده ایم.

یادداشت
ضرورت شفافیت 

و اطالع رسانی مقررات 
و بخش نامه های 

گمرکی
    

* محمد علي خاشي
  مديرکل گمرکات خراسان جنوبي

 به طور کلی شفافیت و اطالع رسانی به عموم 
وجود  به  از  جلوگیری  باعث  اقتصاد  حوزه  در 
گردد می  حوزه  این  در  اطالعاتی  رانت   آمدن 
فرآیند  این  در  نتایج،آنچه  و  یافته ها  براساس   
گمرک  بهره وری  افزایش  به  و  مؤثر  می تواند 
کمک کند بیشتر باید از دو جنبه مورد پیگیری 
درونی  تحول  به  مربوط  جنبه  یک  گیرد:  قرار 
درتشکیالت گمرک است که شامل بهبود کیفی 
اطالعات)برای  فناوری  انسانی،تغییر  نیروی 
عملیات  به  الکترونیک  عملیات  نسبت  مثال 
گمرکی  تشریفات  و  رویه ها  دستی(،ساده سازی 
دریافت  با  گمرک  مصوبات  فاصله  کاهش  و 
گمرکی،همچنین  مراکز  در  آن  اجرای  و 
به طور  و  می باشد.  مقررات  و  قوانین  اصالح 
و  تجارت  گمرکی،دروازه های  نهادهای  کلی 
می دهند  تشکیل  را  کشورها  خارجی  بازرگانی 
و به این ترتیب شفافیت و اطالع رسانی در یک 
چندالیه  نظام های  به  توجه  با  گمرکی  نظام 
توسعه  در  مهمی  نقش  می تواند  جهانی  اقتصاد 
و رشد اقتصادی کشور ایفا کند. بر اساس آمار و 
به طور  توان صنایعی که  اطالعات گمرکی می 
شده اند،سیاست های  نگه داشته  فعال  مصنوعی 
خصوصی  بخش  فعالیت  که  حمایت گرایانه ای 
کرد   شناسایی  را  است  کرده  محدود  را 
مناسب  مقررات  و  قوانین  تدوین  همچنین 
برای دستیابی به ثبات مالی،دسترسی نهادهای 
داخلی،دستیابی  بازارهای  به  بین المللی  مالی 
سرمایه  بازارهای  به  داخلی  سرمایه گذاران 
جریان  مالی،تسهیل  نهادهای  خارجی،شفافیت 
درگسترش  بانکداری  سیستم  کاال،مساعدت 
بخش  قوانین  شفافیت  نهایت  در  و  رقابت 
عمومی برای سرمایه گذاران خارجی را به دست 
آورد.به طور کلی می توان گفت که وجه اشتراک 
همه موارد مذکور،قابلیت دسترسی به اطالعات 
و توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال 
مبنا  برهمین  است.  اطالعات  شفاف  دریافت  و 
ارتقاء  هدف  با  جنوبي  خراسان  استان  گمرک 
تخصصي  هاي  آگاهي  سطح  به  بخشیدن 
عموم مردم و به ویژه خدمت گیرندگان محترم 
خراسان  آواي  روزنامه  در  هفته  هر  تا  برآنیم 
جنوبي بخشي از اطالعات مورد نیاز را در قالب 
شریف  مردم  ستون)اقتصاد-گمرک-تجارت(به 
نظرات  بازخورد  است  نماید.بدیهي  ارائه  استان 
مخاطبین محترم در پویایي ارائه این اطالعات 
بسیار مهم و موثر خواهدبود.امیدواریم با تالش 
سهم  گمرک،  انگیزه  با  و  جوان  کارشناسان 
کوچکي در رفع ابهامات و روشنگري و آگاهي 
مردم  به  تجارت  و  گمرکي  مقررات  بخشي 

شریف استان داشته باشیم. 

هیئت  عضو  هداوندی،  اسماعیل  اسدزاده-دکتر 
اختصاصی  گفتگوی  در  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  علمی 
و  انداز  چشم  تدوین  اهمیت  تشریح  با  آوا،  روزنامه  با 
جنوبی خراسان  از  ها،  سازمان  در  آن  به  رسیدن   راهبرد 

برد.  نام  کشور  در  انداز  چشم  بدون  استانی  عنوان  به 
تحقق  برای  ای  مجموعه  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باشد می  خود  آینده  از  روشن  تصویری  نیازمند   اهدافش 

که جهت گیری های آتی آن را به وضوح معین نماید )که 
به آن چشم انداز می گوییم( استان خراسان جنوبی و به تبع 
آن بسیاری از سازمان های دولتی در استان را فاقد چنین 

چشم اندازی دانست.

استاندار بايد پاسخ گو باشد

وی عنوان کرد: اگر امروز از استاندار محترم، از مدیران 
استان  های  دانشگاه  رؤسای  استان،  دولتی  سازمانهای 
آینده  سال   5 که  بپرسیم  دراستان  دیگر  تاثیرگذاران  و 
 استان در چه وضعیتی از لحاظ شاخص های توسعه ای
  قرار خواهد داشت، چه پاسخی خواهیم گرفت؟ آیا پاسخ ها

 یکسان است؟ آیا می توانیم تصویری یکسان از 5 سال 
آینده استان که عمال چشم انداز استان است را ترسیم 
کنیم و در راستای تحققش گام برداریم؟ به نظر می رسد 
پاسخ سواالت فوق منفی است و به نوعی سردرگمی و 
روزمرگی در تصمیمات خرد و کالن را در استان شاهدیم 

که نشان دهنده نبود چشم انداز برای استان می باشد.

چشم انداز راهبردی استان 
بايد مورد توجه قرارگیرد

انداز  چشم  تدوین  فرآیند  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
راهبردی، استان را در سطح کشور و منطقه مورد توجه 
قرار می دهیم و تعیین مقاصد و اهداف روشن را با توجه 
محصوالت  مرز،  )مانند  استان  اصلی  های  ظرفیت  به 
 راهبرد کشاورزی و گیاهان دارویی، انرژی های نو و  ... ( 
روزمره  وظایف  از  کنیم  می  سعی  و  داده  قرار  مدنظر 
مالحظات  اصولی  شکل  به  و  گرفته  فاصله  مدیریت 
به  و عمال  دهیم  قرار  توجه  مورد  را  استان  دور،  آینده 
دنبال آن هستیم که اثرات بلند مدت برنامه ها و خط و 
مشی ها را مدنظر قرار دهیم. چنین دیدی به ما کمک 
استقرار صنعتی مانند فوالد  می کند هزینه ها و فواید 
را در استان در بلند مدت مورد توجه قرار دهیم، نه در 
ایجاد  را  منافعی  مدت  کوتاه  در  شاید  که  مدت،  کوتاه 
روی  را  بسیاری  های  هزینه  مدت  بلند  در  ولی  کند 
دست مردم استان خواهد گذاشت. به ما کمک می کند 
عدم  و  استان  مرزهای  در  تجارت  سوزی  فرصت  که 
در  را  مرز  قابلیت  از  استفاده  در  بخشی  بین  هماهنگی 
بلند مدت مدنظر قرار دهیم و به این نتیجه برسیم که 
بردارد به راحتی ترمیم نخواهد  اعتماد تجار، ترک  اگر 
در  فرآیندی  نگاه  و  هماهنگی  ایجاد  بنابراین  و  شد 
استان  اولویت  در  را  تجارت  با  مرتبط  های  سازمان 

قرار دهیم.

حرکت بدون جهت در استان بی فايده است

هداوندی نبود چشم انداز در استان  را به مثابه نداشتن 
جهت حرکت دانسته و با اشاره به جمله بزرگمهر حکیم 
قائنی در مقدمه خود بر کتاب کلیله و دمنه که “شخص 
عاقل در به سرانجام رساندن کارهایش باید به خود سخت 
بگیرد و قبل از شروع کار، هدف و مقصد خود را مشخص 
کند در غیر اینصورت پایان کارش هالکت و ندامت است”، 
خسارت های حرکت بدون جهت را برای آینده استان بسیار 
انداز و استراتژی  زیاد دانست.  وی عنوان کرد که چشم 
در استان بایستی بر فعالیت های منحصر به فرد اتکا کند، 
انتخاب سنجیده،  و درباره متفاوت بودن استان، به معنی 
از  ای  آمیخته  به  منجر  است که  هایی  فعالیت  مجموعه 
ارزش منحصر بفرد در استان می شود که در استان های 
دیگر نمی توان بدان دست یافت. چنین چشم اندازی باید بر 
مبنای مزیت های رقابتی شکل گیرد که قابلیت هایی است 
که به واسطه منابع و ویژگی های موجود درحرکت بدون 
 جهت در استان ایجاد می شود و این امکان را می دهد

با استان های دیگر، عملکردی به مراتب  تا در مقایسه   
در  اینکه  به  اشاره  با  هداوندی  دکتر  باشیم.  داشته  بهتر 
فرآیند تدوین چشم انداز و استراتژی برای استان باید سه 
مولفه را لحاظ کنیم، عنوان کرد: مولفه اول موازنه است که 
وقتی اتفاق می افتد که فعالیت ها با یکدیگر ناسازگار باشند. 
موازنه، معادل راهبرد یک دوراهی در جاده است. اگر یک 
مسیر را انتخاب کنید، نمی توانید هم زمان مسیر دیگر را 
گزینش کنید . اصوال ماهیت استراتِژی، انتخاب چیزهایی 
است که نباید انجام دهیم. وقتی منابع را به سمت ایجاد 
زنجیره فرآوری فوالد می بریم نمی توانیم بر صنایع کوچک 
و متوسط که می توانند با فرآوری گیاهان دارویی ارزش 
افزوده فراوانی ایجاد کنند تمرکز کنیم. باید مشخص کنیم 
که چه چیزهایی را در استان نباید کشت کنیم و کشاورز را 

ترغیب کنیم به همراهی با برنامه ها و از آن طرف فرآیند 
واردات محصوالت مرغوب کشاورزی افغانستان را تدوین و 
عملیاتی کنیم که اشتغال حاصل از آن می تواند سهم مهمی 

را در استان به خود اختصاص دهد.

تناسب در برنامه ها مهم ترين مؤلفه

مولفه دوم تناسب در برنامه هاست، یعنی فعالیت هایی در 
سازمان های مختلف استان انجام دهیم که  مکمل یا تقویت 
کننده یکدیگر بوده و هم افزایی واقعی ایجاد کنند، که در آن 
ارزش هر فعالیت به واسطه دیگری افزایش می یابد. اینطور 
اداره صنعت، معدن و تجارت به طور کامل در  نشود که 
جهت حمایت از بخش خصوصی استان )مثال منطقه ویژه 
اقتصادی( فعالیت کند و از آن طرف بخش خصوصی وقتی 
به اداره برق و آب مراجعه می کند برای تامین زیرساخت، 
هزینه ای که از او طلب می کنند چند برابر آنچه باید پرداخت 

شود، باشد که این یعنی عدم تناسب استراتژیک!

تحقق چشم انداز استان
 در آينده نزديک بايد عملی شود

 مولفه سوم استمرار است که بیانگر این واقعیت است که 
آیا در هسته ی اصلی برنامه های استانی، ثبات کافی وجود 
دارد تا به مجموعه های استان اجازه دهد در فعالیت های خود 
به خوبی عمل کنند ؟ امروز شاهد آن هستیم که توافق نامه 
منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با منطقه آزاد تجاری چابهار 
علی رغم تمایل جدی طرفین بر اجرای آن عملیاتی نشده 
است، آن هم به جهت نبود وجود ثبات کافی در برنامه های 
دستگاه های مختلف در استان. توافق نامه ای که در صورت 
اجرا می تواند منافع فراوانی را نصیب مردم استان نماید و 
تحرک جدی را در تجارت خارجی استان ایجاد کند. ترسیم 
چشم انداز و استراتژی تحقق آن گام مهمی است که بایستی 

در آینده نزدیک در استان انجام شود.

خواندنی 

شهیدیکهمیتوانست

بازیگریامدلشود

معاون  که  بود  پیش  روز  سه  مشرق- 
خبر  گیالن  قدس  سپاه  کننده  هماهنگ 
شهادتش را تایید کرد. »بابک نوری هریس« 
ا... است که در آخرین  شهید مدافع حریم آل 
شهادت  به  بوکمال  در  داعش  با  نبردها 
در  بزرگوار  شهید  این  شهادت  خبر  رسید. 
ای گسترده  بازتاب  اجتماعی  های   شبکه 
بسیار  او  اینستاگرامی  های  عکس  داشت. 
کردند  می  گمان  کاربران  همه  و  بود  متفاوت 
خاطر  همین  به  است!  بازیگر  یا  مدل  یک  او 
که  بودند  شده  متعجب  کاربران  از  بسیاری 
باشد؟  حرم  مدافعان  از  تواند  می  چگونه 
سرهنگ  تایید  و  رسمی  اخبار  طبق  آری! 
سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  بایرامی  عباس 
همزمان  هریس  نوری  بابک  گیالن،  قدس 
جمع  به  )ع(  رضا  امام  شهادت  سالروز  با 
شهدای  تعداد  تا  پیوست  حرم  مدافع  شهدای 
نوری  برسد.  تن   22 به  گیالن  حرم  مدافع 
البیت  اهل  فداهای  جان  از  یکی  هم  هریس 
است. کسی  و خاک  آب  این  و  السالم  علیهم 
به  زیبایش  چهره  خاطر  به  توانست  می  که 
و  بپردازد  بازیگری  همچون  دیگر  شغلی 
اما  رسید.  می  هم  دنیوی  شهرتی  به  شاید 
که  مسیری  در  و  نکرد  فدا  ارزان  را  خود  او 
نهاد.  قدم  بود،  متعال  خداوند  خریدارش 
تواند می  شرایطی  چنین  با  کسی  هر   آیا 

باشد؟ امرپروردگارش  تسلیم  گونه  این   

بسیجِی مدرسه عشق

به بهانه هفته بسیج

است،  عشق  مدرسه  به  متعلق  که  بسیجی 
نه  و  ملی  دید  و  می کند  عمل  جناح  از  فراتر 
جناحی دارد. تهدید و تطمیع در بسیجي متعلق 
متعلق  بسیجي  نیست.  موثر  عشق  مدرسه  به 
تبعیت  برای  الگویی  به  وقتی  مدرسه عشق  به 
 ، باکری ها  شهید  یاد  به  می اندیشد،  پیروی  و 
 همت ها ،شهیدخرازي ها وحاج احمدکاظمي ها

مدرسه  به  متعلق  می افتد.بسیجی  آن  امثال  و 
می برد. لذت  مردم  دوستی  از  است،  عشق 

است،  عشق  مدرسه  به  متعلق  که  بسیجی 
به  توجه  بدون  مردم  ناموس  و  عرض  حافظ 
که  آنهاست.بسیجی  با  خود  سلیقگی  اختالفات 
متعلق به مدرسه عشق است، حرمت حریم های 
خصوصی مردم را در مقابل تهاجمات گوناگون 
مدرسه  به  متعلق  که  می کند.بسیجی  حفظ 
عشق است، در ادای وظیفه خود پیرو حق است.

امام است  بسیجی شاگرد مدرسه عشق شاگرد 
 که بازوان بلندش همه ملت را در برمی  گرفت.

براي بسیجی متعلق به مدرسه عشق که آماده 
دفاع از حریم اسالم و ملت خودش است، پول 
ندارد.بسیجی  ارزشی  دنیوی  متاع  و  هدیه  و 
را  خود  مستقل  رای  عشق،  مدرسه  به  متعلق 
است،  به مدرسه عشق  متعلق  دارد.بسیجی که 
مثل رهبر خود که فرمودند من یک رای دارم 
می دهد.بسیجی  رای  نمی داند،  آن را  کسی  و 
است. الهام بخش  عشق،  مدرسه  به  متعلق 
جنس  از  عشق،  مدرسه  به  متعلق  بسیجی 
امروز  است.بسیج  روز  شیران  و  شب  زاهدان 
را  قابلیت  این  و  است  دیروز  بسیج  فرزند 
باشد.بسیجی  عشق  مدرسه  همچنان  که  دارد 
است  سنگینی  امانت های  حافظ  عشق،  مدرسه 
شعار  به  هنوز هم  می سپارد.من  او  به  ملت  که 

»بسیج مدرسه عشق است« اعتقاد دارم.

شهادت در آخرين روز اسارت

رضاعلي رحیمي 36 ماه اسیر بود و سینه اش 
که  حالي  در   1364 سال  است.  خاطرات  از  پر 
و  کرد  رها  را  دانشگاه  داشت  سال   18 تنها 
لشکر  المهدي  »گردان  با  بسیجي  عنوان  به 
راهي جبهه  شد.  رضاعلي  10 سیدالشهدا)ع(« 
رحیمي مي گوید: سال 1365 و در مرحله سوم 
عمومي  منطقه  در   »55 کربالي  »عملیات 
 48 اما  کرد  محاصره  مارا  دشمن  شلمچه، 
زخمي  که  حالي  در  و  کردیم  مقاومت  ساعت 
بود  شده  تمام  هم  غذایمان  و  آب  و  بودیم 
و  من  عراقي ها  درآمدیم.  بعثي ها  اسارت  به 
منتقل  تکریت11«  »اردوگاه  به  را  همرزمانم 
اردوگاهي که زیر نظر صلیب  مي کردند. همان 
در  حضورمان  اوایل  نداشت.  قرار  جهاني  سرخ 
اردوگاه، عراقي ها حدود 12 نفر از بچه ها را به 
شهادت رساندند. »حسین پیراینده« دیگر اسیر 
اسرا،در  تبادل  روز  شد.  شهید  که  بود  ایراني 
براي  عراقي ها  آمد.  وجود  به  درگیري  اردوگاه 
کردند  شلیک  هوایي  تیر  اوضاع  کردن  آرام 
پهلوي  متري   10 فاصله  از  آنها  از  یکي  اما 
جالب  کرد.  شهیدش  و  گرفت  هدف  را  حسین 
 ،14 از  بعد  را  پیکر حسین  وقتي  که  اینجاست 
15 سال به ایران آوردند هنوز گوشت و پوست 
کفن  مي کردند  کفنش  وقتي  و  بود  بدنش  بر 
غرق خون مي شد به طوري که دوستان مجبور 

شدند سه بار کفنش را عوض کنند.

خراسانجنوبی،چشماندازندارد

 رضایی-هفته پیش ،پنچ شنبه اختامییه اولین جشنواره 
استندآپ کمدی استان برگزار شد، که از بین 12 نفر راه 
یافته به مرحله نهایی 3 نفر برگزیده شدند و یک نفر هم 
با رای مردمی انتخاب شد.در پایان مراسم و زمانی که 
تب وتاب انتخاب شدن یا نشدن ها به پایان رسیده بود 

،با برگزیدگان این دوره گفت وگو کردیم.

عشق و عالقه ی من تئاتر ونمايش است

محمد آقایی خزاعی،نفر اول جشنواره استند آپ کمدی 
بیان می کند: من تکنسین دارویی هستم و در داروخانه 
کار می کنم.حدود 15 سال است که کار تئاتر و 5 سال  

باری است که  اولین  استند آپ  کار طنز می کنم و در 
شرکت می کنم .

وی ادامه می دهد: نویسندگی کاری که اجرا کردم 
صورت  به  روز  ده  مدت  به  و  دادم  انجام  خودم  را 
که  آموزشی  های  کارگاه  و  اساتید  کمک  با  و  فشرده 
به  را  اول  رتبه  شد،توانستم  برگزار  نمایش  انجمن  در 
هستم  خوشحال  کند:  می  بیان  خزاعی  بیاورم.  دست 
مقام  بود  استندآپ  تجربه  اولین  اینکه  با  توانستم  که 
هستم  کسانی  مدیون  را  این  و  کنم  کسب  را  اول 
با   و  بودند  ها  بچه  تمام  و  من  کنار  در  همواره  که 
راهنمایی هایی که کردند سبب آشنایی همه ما با این 
رشته شدند. وی با بیان اینکه عشق و عالقه اش کار 
این  به  من  که  دلیلی  است،گفت:تنها  نمایش  و  تئاتر 
ومن  بوده  مردم   چهره  بر  لبخند  دیدن  پرداختم  کار 
ام  نداشته  آرزویی  و  این هدف  زندگی جز  در  همیشه 
وتا هر جا که بتوانم این کار را ادامه می دهم تا لبخند 
ببینم. را  رضایت مردم و مخصوصا همشهریان خودم 

سن وسال مانع رسیدن به اهداف نیست

می  بیان  جشنواره،  دوم  نفر  موسوی  غالمرضا  سید 
در  ،فقط  بهزیستی  کارمند  و  هستم  ساله   48 کند:من 
دوران راهنمایی یک تئاتر بازی کردم و در همان موقع 
به پیشنهاد آقای شریفی ،که اکنون رئیس انجمن نمایش 
ادامه  که  شدم  تشویق  بود  تر  بزرگ  من  از  و  هستند 
بدهم،اما همیشه آن طور که  آدم می خواهد پیش نمی 
رود و من  به دالیلی نتوانستم کار را به طور حرفه ای 
ادامه بدهم ولی همیشه در جمع دوستان و خانواده برنامه 
این  همیشه  دهد:  می  ادامه  موسوی   . کردم  می  اجرا 

 انگیزه در من وجود داشت  و حس می کردم که می توانم
 در زمینه بازیگری و تئاتر فعالیت کنم و این به نظر من 
و فقط عالقه  و فقط  ندارد  به سن و سال  ربطی  اصال 

تعیین کننده آن است.
جشنواره  این  در  که  دالیلی  از  افزاید:یکی  می  وی 
برای  وسال  سن  کنم  ثابت  که  بود  این  کردم  شرکت 
رسیدن به اهداف مهم نیست و به نظر من هر کس واقعا 
در هر زمینه ای که  استعدادی در خود می بیند، با هر 

شرایط و سن وسالی دارد ،باید دنبال آن بروند.
با  کردم  اجرا  که  کاری  اینکه،نویسندگی  بیان  با  وی 
شرایط  به  توجه  با  من  نظر  است،گفت:به  بوده  خودم 
زندگی امروزه مردم نیاز به این طور برنامه دارند تا برای 
لحظه ای هم شده به مشکالت خود فکر نکنند و از ته 
دل بخندند و من در همین جا از تمام کسانی که به من 
انگیزه دادند ،مخصوصا خانواده ام تشکر می کنم که در 

تمام مراحل همراه من بودند.
با  در گفت وگو  ،هم  نفر سوم  سید مرتضی دهشیبی 

انجمن  بیان کرد:حدود 7 سال است که در  ما  خبرنگار 
شریفی  آقای  مانند  اساتیدی  نظر  زیر  و  بیرجند  نمایش 
،حسین زاده و قاسمی تئاتر را شروع کردم  و امسال هم 
در جشنواره استند آپ کمدی با همکاری همین عزیزان 
و برگزاری کالس و کارگاه ها،توانستم شرکت کنم. وی 
ادمه داد: در مرحله اول و دوم با بیش ترین امتیاز باال 
جشنواره  نظرم  شدم،به  سوم  پایانی   درمرحله  و  آمدم 
خوب بود و امیدوارم که هر سال ادامه داشته باشد من 
را  استند آپ  بود که  باری  اولین  بقیه دوستان  هم مثل 
تجربه می کردم. متن کار را خودم نوشتم و با راهنمایی 
که اساتید کردند توانستم به یک جمع بندی در طرز اجرا 

برسم که نتیجه اش هم این شد که می بینید.
دهشیبی همچنین از آینده نزدیک و کارگردانی در تئاتر 
معلوالن می گوید وادامه می دهد:تئاتری  با نام  شازده را 
در جشنواره تئاتر معلوالن کارگردانی می کنم و امیدوارم 
همان طور که مردم در این جا آمدند و ما را تماشا کردند 
برای تماشای برنامه این عزیزان که واقعا استعدادهای خوبی 

در بینشان است،کم نگذارند و حضور پر شور داشته باشد.

استند آپ را نمی شناختم 

نفر چهارم مهدیه عباسی که با رای مردم برگزیده شده 
است ،هم عنوان می کند: من استندآپ را نمی شناختم 
و تئاتر هم کار نکردم و هیچ کار نمایشی دیگری انجام 
نداده ام و این اولین اجرای من روی صحنه جلو مردم 
که  کسانی  تمام  از  جا  همین  من   داد:  ادامه  وی  بود. 
مسعودیان  مسعود  از  مخصوصا  و  بودند   من  پشتیبان 
موقع  هیچ  ،من  نبود  ایشان  های  راهنمایی  اگر  که 

کنم. می  بیایم،تشکر  باال  مرحله  این  تا  توانستم   نمی 
عباسی افزود: این جشنواره برای من انگیزه ای شده تا 

هر جایی که توان دارم در این رشته کار کنم.

استعداد يابی در استان 

  مدیر موسسه عرفان در گفت و گو با خبر نگار ما بیان کرد:
با توجه به این که در هیچ کدام از جشنواره های کشوری 
کسی از استان ما حضور نداشته است ،تصمیم ما بر این 
شد که به استعداد یابی در این زمینه بپردازیم و کسانی که 
مستعد هستند را شناسایی کنیم  تا استان ما هم حرفی 
برای گفتن داشته باشد. اکبر پور ادامه داد: برای این منظور 
کارگاه هایی را با هماهنگی انجمن نمایش برگزار کردیم  
تا شرکت کنند گان به این سطح رسیدند. وی ادامه داد: از 
بین   100اثر ارسالی به جشنواره، 50 اثر برگزیده شد و در 

دو مرحله 12 اثربه  مرحله پایانی راه پیدا کرد.

برگزيدگان را رها نمی کنیم 

اکبر پور درباره برگزیدگان جشنواره بیان کرد:عزیزان 
برگزیده شده را رها نمی کنیم و در برنامه های دیگر در 
استان از آن ها استفاده خواهیم کرد و این ها سفیرانی 
هستند که می توانند زمینه ساز پیشرفت نمایش استان 
باشند. وی همچنین افزود: به نظر من هر 12 نفری که در 
مرحله نهایی شرکت داشتند استعداد باالیی داشتند ولی 
انتخاب می شوند.  چون فضای رقابت است بهترین ها 
 اکبر پور بیان کرد: این جشنواره را با همکاری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد و انجمن نمایش صورت گرفته است و 
کارگاه های آموزشی در انجمن نمایش و با حضور اساتید 

کشوری و استانی بوده است.

هزينه بر بودن مشکل اصلی
 در برگزاری جشنواره ها

جشنواره  اینکه  به  توجه  با  کند:  می  بیان  وی 
اصلی  مشکل  و  است  بر  هزینه  دست  این  از  های 
و  صنایع  است،امیدواریم  موضوع  همین  برگزاری  در 
کارخانه ها به عنوان تامین کننده مالی در این زمینه 
ورود پیدا کنند و شاهد جشنواره های در همه زمینه 
های هنری در طول سال باشیم. اکبرپور اضافه کرد: 
آژانس  و  گلرو  شد،چاپ  برگزار  که  ای  جشنواره  در 
یاری  را  ما  ها  هزینه  از  بخشی  در  پرتو  هواپیمایی 

دارد. وقدردانی  تشکر  ،که جای  کردند 

حمايت مردم باعث پیشرفت هنر و هنرمند 
خواهد شد

، تئاتر  های  گروه  استان  در  اینکه  بیان  با  پور   اکبر 
گفت:گروه  داریم  خوبی  های  کارگردان  و  نویسندگان 
هایی استانی هستند که خارج از استان اجرا دارند و حتی 
بعضی از گروه ها به خارج از کشور هم می روند و هر 
سال اجرا می کنند. ولی در داخل آن چنان که باید مورد 
حمایت قرار نمی گیرند و این بر می گردد به حضور مردم 
در سالن ها،اگر استقبال مردمی در این زمینه افزایش پیدا 
کند ،هنرمندان هم بیش تر ترغیب خواهند شد و شاهد 

پیشرفت در هنرو هنرمند در استان خواهیم بود.

برگزیدههایاولینجشنوارهاستندآپکمدیمشخصشدند
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چگونه عادت های خوب روزانه بسازیم؟

مطمئنا افکار خوب نباید فقط در ذهن باشد. باید آن ها 
را بیاوریم روی کاغذ. موقعی که می آوریم روی کاغذ 
تاثیرگذاری اش خیلی خیلی بیشتر می شود. موقعی که 
هدفی داریم، موضوعی یا عادتی یا برنامه ای یا کاری 
داریم، اگر فقط در ذهنمان باشد چندان تاثیرگذار نیست. 
اگر آن هدف و موضوع را بیاوریم روی کاغذ تاثیرگذاری 
اش به مراتب بیشتر می شود و همین که آن را می 

نویسیم یعنی این کار شدنی است.
همین که می نویسیم یعنی می توانیم آن را اجرا کنیم و 
این کاغذ هم مرتب باید جلوی چشممان باشد و مرتب 
به آن نگاه کنیم؛ چون آن وقت به قول برایان تریسی 
مانند جی پی اس، ما را راهنمایی می کند و اگر دور 
شویم از هدف دوباره در مسیری که ما را به هدف می 

رساند، قرار می گیریم.
این نوشتن و این هدف داشتن جزو موضوعات خیلی 
تمام  و  سخنرانان  و  معلمان  تمام  که  است  مهمی 
دانشمندان و اساتید در موردش سخن می گویند و تاکید 
می کنند. البته از صد در صد افراد، 20 درصد و بین این 
20 درصد هم فقط سه درصد از مردم اهدافشان را می 
نویسند. ما موقعی که اهداف مان را می نویسیم می 
شویم جزو آن سه درصد تاثیرگذار؛ سه درصد افراد موفق 
جامعه. بنابراین این نوشتن هدف بسیار بسیار مهم است.
و شوقی  باشد شور  به صورت جمعی  کار  موقعی که 
ایجاد می کند ولی مهم تداوم آن و این نکته است که 
دوام داشته باشد نه اینکه جمعی و بعد به صورت فاصله 
دار یا فقط چند روز باشد. من دیده ام در ورزش های 
به صورت جمعی  هایی هستند که  گروه  صبحگاهی 
ورزش می کنند و سال هاست که ادامه دارد و اصال 

برایشان به صورت یک عادت درآمده است.

قدرت انتقاد واصالح

و  بود  بزرگی  نقاش  شاگرد  فردی چندین سال 
تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت.استاد به او 
گفت که دیگر شما استاد شده ای و من چیزی 
به سرش  فکری  بیاموزم.شاگرد  تو  به  ندارم ک 
در  آنرا  و  کشید  العاده  فوق  نقاشی  یک  رسید، 
میدان شهر قرار داد ، مقداری رنگ و قلمی در 
کنار آن قرار داد و از رهگذران خواهش کرد.اگر 
هرجایی ایرادی می بینند یک عالمت × بزنند و 
تابلو عالمت  تمامی  که  دید  برگشت  که  غروب 
خورده است و بسیار ناراحت و افسرده به استاد 

خود مراجعه کرد.
استاد به او گفت: آیا می توانی عین همان نقاشی 
را برایم بکشی؟ شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن 
نقاشی را در همان میدان شهر قرار داد ولی این 
بار رنگ و قلم را قرار داد و متنی که در کنار تابلو 
ایراد  نقاشی  از  جایی  اگر  که:  بود  این  داد  قرار 
غروب  بفرمایید  اصالح  قلم  و  رنگ  این  با  دارد 
برگشتند دیدند تابلو دست نخورده ماند. استاد 
به شاگرد گفت: همه انسانها قدرت انتقاد دارند 

ولی جرات اصالح نه.

بزرگترین ضعِف انسان ها تردیِد آنها است
 در این که به دیگران هنگامی که هنوز

 زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند

گاهی یک انتخاب اشتباه ما را به درست ترین 
جای ممکن می رساند. اگر می خواهید 

خالق و مولد باشید دست از مقاومت بردارید.

تا دست ارادت به تو دادست دلم
دامان طرب زکف نهادست دلم
ره یافته در زلف دالویز کجت
القصه به راه کج فتادست دلم

“مهربانی” مهمترین اصل “انسانیت”است
 اگر کسی از من کمکی بخواهدیعنی 

من هنوز روی زمین ارزش دارم !

از گناه کوچک کسی که دوست داری بگذر
 چون سرانجام تنهایی کاری خواهد کرد 

که از گناه بزرگ کسی بگذری که دوستش نداری!

روز هشتم ربیع االول سال 260 هجری، روز دردآلودی 
برای شهر سامرا بود؛ زیرا خبر شهادت امام عسکری در 
عنفوان جوانی همه جا را فرا گرفت. بازارها تعطیل شد و 
توده های محرومی که محبت خود را نسبت به امام، از 
ترس سرکوب نظام، نهان می داشتند، امروز عنان عواطف 
خروشان خویش را از کف دادند و شتابان وگریان به سوی 

خانه امام حرکت کردند.
کرامت امام)ع(

نازیدم  علی بن زید گفت: من اسبی داشتم و بدان می 
خدمت روز  یک  گفتم.  می  سخن  او  از  جا  هر  در   و 
ابومحمد علیه السالم رسیدم. به من فرمود اسبت چه شد؟ 
گفتم آن را دارم و هم اکنون بر در خانه شماست. فرمود: 
تا شب نرسیده، اگر خریداری پیدا شد آن را عوض کن 
و تأخیر مکن. در آن هنگام کسی بر ما وارد شد و رشته 
سخن را برید. من اندیشناک برخاستم و به خانه رفتم و 
به برادرم گزارش دادم. در پاسخ من گفت: من نمی دانم 
چه بگویم. از فروشش به مردم دریغم آمد. چون شب شد 
نوکری که آن اسب را تیمار می کرد آمد و گفت: ارباب! 
اسبت مرد. مرا غم فرا گرفت و دانستم امام از گفتار خود 

این را در نظر داشته است.
گوشه ای از زندگی امام

یازدهمین پیشوای متقیان، امام حسن عسگری علیه السالم 
امام  پدرش  گشود.  جهان  به  چشم  ق  ه.   232 سال  در 

دهم، حضرت هادی علیه السالم و مادرش بانویی پارسا و 
 شایسته به نام حدیثه است که برخی از او با نام سوسن یاد 
کرده اند. از آن جایی که امام حسن علیه السالم به دستور 
خلیفه عباسی در سامرا در محله عسکر سکونت اجباری 
داشتند »عسکری« نامیده می شود. از مشهورترین القاب 
حضرت نقی و زکی و کنیه اش ابومحمد است. او 22 ساله 
بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدت امامتش شش 
سال و عمر شریفش 28 سال بود و در سال 260 هـ. ق به 
شهادت رسید و در خانه خود در شهر سامرا کنار مرقد پدر 

بزرگوارش به خاک سپرده شد.
تدبیر امام

ابوهاشم جعفری می گوید: ما در زندان بودیم که امام حسن 
عسگری علیه السالم و برادرش جعفر را وارد زندان کردند. 
برای عرض ادب و خدمت، به سوی حضرت شتافتیم و 
 دور ایشان جمع شدیم. در زندان مردی عجمی بود و ادعا 
می کرد که از علویان است. امام متوجه حضور وی شد و 
فرمود: اگر در جمع شما بیگانه نبود به شما می گفتم کی 
آزاد می شوید. آنگاه به مرد عجم اشاره فرمود که بیرون برود 
و او بیرون رفت. سپس فرمود: این مرد از شما نیست. از او 
برحذر باشید. او گزارشی از آنچه گفته اید برای خلیفه تهیه 
کرده است که در لباس های اوست. یکی از حاضران او را 
تفتیش کرد و آن گزارش را که در لباسش، پنهان کرده بود، 

پیدا کرد. او مطالب مهم و خطرناکی درباره ما نوشته بود.

کوشش های علمی حضرت
گرچه امام حسن عسکری علیه السالم به حکم اوضاع 
نامساعد و محدودیت بسیار شدیدی که حکومت عباسیان 
برقرار کرده بود، موفق به گسترش دامنه دانش خود در 
و  فشار  همان  در  حال،  عین  در  اما  نشد،  جامعه  سطح 
خفقان شاگردانی تربیت کرد که هر کدام به سهم خود 
در نشر و گسترش معارف اسالم و رفع شبهات دشمنان 
نقش موثری داشتند. شیخ طوسی)ره( شاگردان حضرت 
آنها  میان  در  که  است  کرده  ثبت  صدنفر  از  متجاوز   را 
مانند  ای  برجسته  های  و شخصیت  روشن  های  چهره 
احمد اشعری قمی، عثمان بن سعید َعْمری، علی بن جعفر 

و محمد بن حسن صّفار به چشم می خورند.
امام حسن عسکری علیه السالم 

و رسیدگی به محرومان
پربار  عمر  سال   28 طول  در  السالم  علیه  حسن  امام 
امامت،  و  نبوت  راه  تداوم  در  اینکه  بر  عالوه  خویش، 
نهایت تالش خود را به کار گرفت و با تربیت شاگردان 
ترین  شایسته  خویش  خردمندانه  رهنمودهای  و  ممتاز 
خدمات را به امت اسالمی عرضه نمود، به عنوان امام 
رفع  راه  در  از هیچ کوششی  نیز  ملت  و غم خوار  امت 
گرفتاری ها و مشکالت مسلمانان به ویژه شیعیان فرو 
گذاری نکرد. ابوهاشم جعفری، از شاگردان آن حضرت 
آن  به  مادی  فقر  و  زندگی  فشار  از  روزی  گوید:  می 

حضرت شکایت کردم. امام )ع( با تازیانه اش خطی بر 
روی زمین کشید و یک شمش طال از آن بیرون آورد 
که در حدود 500 اشرفی بود. سپس آن را به من داد 
دار«.امام  معذور  را  ما  و  بگیر  ابوهاشم!  »ای  فرمود:  و 
کنترل  و  ها  محدودیت  تمامی  علیرغم  )ع(  عسکری 
هایی که از طرف دستگاه خالفت به عمل می  آمد، یک 
سلسله فعالیت های سّری سیاسی را رهبری می  کرد که 
با گزینش شیوه  های بسیار ظریف پنهان کاری، از چشم 

بیدار و مراقب جاسوسان دربار، بدور می  ماند.
تالش های علمی و آموزشی 

 امام حسن عسکری علیه السالم
گرچه امام حسن عسکری علیه السالم به حکم اوضاع 
حکومت  که  شدیدی  بسیار  محدودیت  و  نامساعد 
دامنه  گسترش  به  موفق  بود،  کرده  برقرار  عباسیان 
دانش خود در سطح جامعه نشد، اما در عین حال، در 
همان فشار و خفقان شاگردانی تربیت کرد که هر کدام 
به سهم خود در نشر و گسترش معارف اسالم و رفع 
شبهات دشمنان نقش موثری داشتند. شیخ طوسی)ره( 
شاگردان حضرت را متجاوز از صدنفر ثبت کرده است 
آنها چهره های روشن و شخصیت های  میان  در  که 
بن  عثمان  قمی،  اشعری  احمد  مانند  ای  برجسته 
بن جعفر و محمد بن حسن صّفار  َعْمری، علی   سعید 

به چشم می خورند.
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راتماماشیامزر12
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نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 5:30 تا 12 شب

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

را تجربه کنید.   09158668002

 psp یک شرکت معتبر در حوزه خدمات
جهت تکمیل پرسنل خود 

در زمینه بازدید و نصب و بازاریابی 
دستگاه کارت خوان در شهرستان های 
استان خراسان جنوبی نیرو می پذیرد. 

واجدین شرایط می توانند با شماره 
32323292- 09157682571

تماس حاصل فرمایند.

کارت دانشجویی، کارت عضویت کتابخانه 
و کارت های دانش آموزی اینجانب مژده 
چهکندی فرزند ابراهیم به سرقت رفته 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب حسین اسفندیاری 
به شماره دانشجویی 9612411103 

دانشگاه صنعتی بیرجند مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32342233

ثبت نـام راننـده
یک سامانه حمل و نقل هوشمند در بیرجند راننده  ثبت نام می کند.

در هر نقطه ای از شهر و در هر ساعت از شبانه روز مسافر جا به جا کنید 
و درآمد باالی 3 میلیون تومان را تجربه کنید.

تلفن: 09307795459
آدرس: بیرجند- بلوار توحید- بین توحید 9 و 11- مجتمع تجاری افرا

 طبقه دوم واحد چهار

رستوران با کلیه امکانات واگذار 
می شود.  09155613010

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

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

عرضه مستقیم
 انواع سیمان

 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

سمسـاری صـادق   لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم.
 09380160779  - 09151641464 - علی آبادی

استخـدام
شرکت پگاه خراسان جنوبی استخدام می کند:

2نفر فروشنده لبنیات
 مزایا: حقوق ثابت اداره کار، بیمه تامین اجتماعی از روز اول،

پورسانت، پاداش سه ماهه، بیمه تکمیلی
آدرس:بلوار شهدای عبادی، میدان ابن حسام، جنب آهن آالت مالیی

تلفن:32358562 - 32358227
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برگزاری کالس بازآموزی مربیان اسکواش 

  با حضور مربی تیم ملی اسکواش مسعود قره ضیاء الدینی کفپوش 
حرفه ای کورت اسکواش مجموعه ورزشی والیت  بیرجند به بهره 
 برداری رسید.در ادامه حضور مربی تیم ملی اسکواش، کالس باز آموزی

 مربیان اسکواش استان به مدت ۳ روز در بیرجند برگزار می شود.
 این دوره از ۲ لغایت ۵ آذرماه جاری در کورت اسکواش بیرجند در 

حال برگزاری است.

مسابقات فوتبال روی میز
 انتخابی لیگ دسته اول کشور برگزارشد

مسابقات انتخابی تیم برتر فوتبال روی میز استان  جهت شرکت در 
مسابقات لیگ دسته اول کشور  به مناسبت هفته بسیج برگزار شد که 
ازبین برترینهای مسابقات  قبلی برگزار شده در استان آقایان مهدی 
نصرآبادی واحسان نقنجی  وآقایان مسعود کلینی وقاسم یعقوبی جواز 
حضور به مسابقات را دریافت نمودند. شایان ذکر است آقایان احسان 

قاسمی وسعید شبان به عنوان نفرات جایگزین معرفی می گردند.

حسن زاده بازیکن سال فوتسال آسیا شد

ایسنا- ملی پوش فوتسال ایران برای سومین بار،  بهترین بازیکن سال 
آسیا شد. مراسم معرفی برترین های سال فوتبال و فوتسال آسیا قرار 
است چهارشنبه هفته جاری در بانکوک تایلند برگزار شود. در فاصله 
چند روز مانده به مراسم، نام برنده جایزه برترین بازیکن فوتسال فاش 
شده و در حالی که اصغر حسن زاده، توحید لطفی و جیرووات)تایلند( 
نامزد بوده اند، حسن زاده ملی پوش تیم گیتی پسند اصفهان به عنوان 
در  نیز  این  از  پیش  است.حسن زاده  شده  انتخاب  بازیکن  بهترین 
سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ عنوان بهترین بازیکنی را از آن خود کرده 
بود.کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال ۲۰۱۴، دعوت از بهترین بازیکن 
فوتسال به مراسم را از دستور کار خود خارج کرد و حسن زاده در دو 
 AFC دوره پیش که بهترین بازیکن شده بود، به مراسم دعوت نشد. اما

در مراسم امسال با دعوت از این بازیکن، از او تقدیر خواهد کرد.

علیرضا کریمی مقابل حریف اسرائیلی حاضر نشد

ایسنا- نماینده وزن 8۶ کیلوگرم ایران از رویارویی با کشتی گیر رژیم 
صهیونیستی در مرحله شانس مجدد رقابت های زیر ۲۳ سال قهرمانی 
جهان خودداری کرد. در جریان رقابت های وزن 8۶ کیلوگرم کشتی 
آزاد زیر ۲۳ سال جهان که در لهستان در حال برگزاری است، علیرضا 
کریمی دارنده مدال برنز جهان در دور نخست مقابل حریفی از روسیه 
مرحله  راهی  فینالیست شدن حریفش  به  توجه  با  و  خورد  شکست 
شانس مجدد شد. وی در نخستین مصاف خود در این مرحله باید 
به مصاف کشتی گیری از رژیم صهیونیستی می رفت که از این کار 

خودداری کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

اندر فواید بی نظیر »سیرترشی«

تسنیم-  سیرترشی یک چاشنی مدبره است، 
چون سیر دارای طبعی گرم و خشک در درجه 
درجه  در  و تر  سرد  طبع  دارای  سرکه  و  سوم 
سوم است؛ این دو بعد از ۷ سال به معتدل ترین 
سیر  ساله  ترشی ۷  می رسند.  طبعی  وضعیت 
دارای خواص فراوان، هم از نظر دارویی و هم از 

نظر غذایی بوده و به عبارتی، هم غذای دارویی 
فواید  غذایی.  داروی  هم  و  می شود  محسوب 
سیرترشی عبارتنداز: خونساز و مصفای خون-
مفتح عروق کرونر قلبی و عروق مغزی- کاهنده 
چربی کلسترول خون -ضدعفونی کننده محیط 
دهان و معده -پاکسازی کننده خون و کبد از 
اخالط فاسد و سوخته -درمان کننده آفت دهان 

در افراد صفراوی مزاج

مدت  که  کودکانی  می دهد:  نشان  تحقیق  یک  ایسنا-نتایج 
زمان طوالنی را صرف کار با وسائل الکترونیک می کنند بیشتر 
کودکان  سالمت  متخصصان  از  گروهی  هستند.  چاقی  مستعد 
گرفتن  قرار  و  کودکان  در  چاقی  سطح  افزایش  بین  دریافتند 
وجود  قوی  ارتباط  اجتماعی  شبکه های  معرض  در  آنان  مداوم 
هشدار  والدین  به  خود  یافته های  براساس  دارد.کارشناسان 

به  فرزندانشان  که  زمانی  مدت  کردن  محدود  برای  تا  دادند 
را  الزم  دقت  می دهند  اختصاص  الکترونیک  وسایل  به  کار 
دهند.به  کاهش  روز  در  دقیقه   ۹۰ به  را  آن  و  باشند  داشته 
و  تلویزیون  تماشای  دهند  اجازه  نباید  والدین  محققان،  گفته 
 ۱.۵ از  بیش  کودکان  در  مشابه  تجهیزات  و  رایانه  از  استفاده 
والدین  باید  پزشکان  این  بر  عالوه  باشد.  روز  طول  در  ساعت 

که  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  کلی  خطرات  مورد  در  را 
سازند. آگاه  تهدید می کند،  را  کودکان  و شناختی  رشد جسمی 
محققان معتقدند: استفاده طوالنی مدت از وسایل الکترونیک و 
تماشای تلویزیون عاملی موثر در شیوع چاقی بوده  است. عالوه 
الگوی  می تواند  وقت  دیر  تا  تجهیزات  این  با  کردن  کار  این  بر 

خواب را مختل سازد که خود عاملی برای ابتال به چاقی است.

استفاده طوالنی مدت از وسایل الکترونیک عامل چاقی کودکان

وقتی موز جان شما را نجات می دهد!

پتاسیم  از  میوه ای سرشار  موز  ایران-  عصر 
در  مهمی  نقش  معدنی  ماده  این  که  است، 
عضله  یک  قلب  دارد.  قلب  سالمت  حفظ 
برای  این عضله  تحریک  به  پتاسیم  و  است 
انقباض و پمپاژ خون به سراسر بدن کمک می 
کند. پتاسیم به حفظ ریتم قلب و فشار خون 

همچنین،  کند.  می  کمک  سالم  دیاستولیک 
پتاسیم به عنوان یک رگ گشا عمل می کند، 
و با ایجاد آرامش در رگ های خونی در سراسر 
بدن، به جریان آزادانه خون، با کاهش احتمال 
انسدادهایی  و  لخته های خون  گیری  شکل 
شوند، کمک  می  منجر  مغزی  به سکته  که 
می کند.بدون پتاسیم کافی، شریان های شما 

ممکن است تبدیل به استخوان شوند.

بهترین خوراکی ها قبل از خواب

خود  تحقیقات  طی  محققان   ، جم-  جام 
که  کرده اند  تهیه  را  غذاهایی  از  فهرستی 
کنند.  می  تضمین  را  کافی  و  راحت  خواب 
گوشت بوقلمون به دلیل داشتن میزان زیادی 
کافی  و  راحت  خوابی  داشتن  به  تریپتوفان 
کمک خواهد کرد. تریپتوفان یک اسید آمینه 

ضروری است که به آزادسازی مالتونین که 
القا کننده خواب است کمک  نوعی هورمون 
می کند. به جز گوشت بوقلمون، تریپتوفان در 
گوشت  مانند  پروتئین  از  غنی  غذاهای  سایر 
مرغ  ماست،تخم  پنیر،  قرمز،  گوشت  مرغ، 
بنابراین مصرف  نیز یافت می شود.  و ماهی 
چنین غذاهایی قبل از زمان خواب، به داشتن 
خواب کافی و با کیفیت تر کمک خواهد کرد.

زنان چاق بیشتر نیازمند
 انجام ماموگرافی هستند

مهر- زنان چاق یا دارای اضافه وزن باید بیشتر 
تحت غربالگری سرطان سینه قرار گیرند.زنان 
زنان  با  مقایسه  در  وزن  اضافه  دارای  یا  چاق 
الغرتر بعد از بزرگ ترشدن تومور به بیش از 
۲ سانتی متر متوجه سرطان سینه می شوند.

در  تر  چاق  زنان  در  سینه  سرطان  تشخیص 
مقایسه با زنان الغرتر بین غربالگری های منظم 
سرطان سخت تر و وخیم تر است. BMI ۲۵ تا 
۲۹.۹ اضافه وزن و باالی ۳۰ چاق تلقی می 
شود. BMI باالی ۲۵ در مقایسه با زنان الغرتر با 
تشخیص بدتر سرطان روبرو هستند. تشخیص 
وخیم تر سرطان به معنای عود مجدد سرطان، 
گسترش سرطان یا مرگ ناشی از سرطان است.

جایگزینی داروهای کاهنده فشار خون 
با رژیم غذایی کم نمک

ایسنا-فشار خون به فشاری گفته می شود که 
خون به دیواره های عروق وارد می کند. نتایج 
یک بررسی نشان می دهد برای کاهش فشار 
برای  سالم  و  نمک  کم  غذایی  رژیم  خون، 
است. تاثیرگذار  دارو  مصرف  همچون  قلب 

تغییر در سبک زندگی از جمله ورزش کردن 
و داشتن رژیم غذایی سالم نکته های کلیدی در 
کاهش فشار خون به حساب می آیند. هرچند 
برای برخی افراد داروهای کاهنده فشار خون 
فشار  تجویز می شود.رژیم غذایی کاهنده  هم 
خون در کنار مصرف پایین نمک می تواند نیاز 
به استفاده از دارو را در بزرگساالن مبتال به فشار 

خون از بین ببرد.

انتقام هولناک بعد از اعدام برادر

مرد جوانی بعداز اعدام برادرش در زندان، برای انتقام اولیای دم مقتول را با شلیک گلوله از پای درآورد.  شامگاه بیست و نهم آبان امسال مردی با پلیس 
تماس گرفت و از سوء قصد به جان زوج همسایه شان خبرداد. ماموران با حضوردر این خانه با پیکر غرق در خون مرد صاحبخانه و همسرش رو به رو شدند.با 
هماهنگی ماموران آن دو که با شلیک گلوله زخمی شده بودندبه بیمارستان منتقل شدند اما به دلیل شدت خونریزی فوت کردند. بررسی  ها از محل جنایت 
نشان می داد این زوج براثر شلیک گلوله سالح کالشینکف به قتل رسیده اند.تحقیقات پلیسی برای رازگشایی از این پرونده ادامه داشت تا این که ماموران به 
سرنخ هایی دست یافتندکه نشان می داد،چند سال پیش دختر این خانواده در جریان اختالف با شوهرش به دست وی به قتل می رسد.بعد از دستگیری داماد 
خانواده او محاکمه و به قصاص محکوم می شود. در این مرحله از تحقیقات پلیسی معلوم شد، مدتی پیش دامادجوان که موفق به جلب رضایت والدین مقتول 
نشده بود در زندان به دار مجازات آویخته می شود.سرانجام ردپای برادر کینه جوی او را در پرونده قتل این زوج به دست آوردند. او به عنوان تنها مظنون پرونده 
تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا این که بازداشت شد.متهم در بازجویی اولیه منکر جنایت بود اما در جریان تحقیقات پلیسی به قتل این زوج اعتراف کرد و به 
افسر تحقیق گفت: برادرم به اتهام قتل همسرش در زندان بود اما هر چه تالش کردیم خانواده عروسمان به او رضایت ندادند و حکم اعدام برادرم اجرا شد. 
از آن موقع از والدین مقتول کینه به دل داشتم که به قصد انتقامگیری یک روز به زور وارد خانه شان شدم و با شلیک گلوله منجر به مرگ این زوج شدم.

هشدار روانگردان دستمال اعالم شد

نام دستمال در قالب دستمال مرطوب  اخیرا مخدر جدیدی به 
برای پاک کردن آرایش در برخی مکان های عمومی همچون 

مترو توسط برخی دستفروش ها به بانوان عرضه شده است.
که  است  ایجاد شده  نیز  ای  شائبه   ، این مخدر  پی عرضه  در 
باشد  مخدر  این  به  مرطوبی،آغشته  دستمال  هر  است  ممکن 
خطرات  درباره  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی   .
عنوان  تحت  ازآن  نوعی  روزها  این  که  مخدری  عوارض  و 
مخدر  همان  دستمال،  گفت:  است،  شده  خبرساز  »دستمال« 
صنعتی NPS ) نوعی روانگردان( یا نیوسایکو اسیدهاست که به 

»دستمال« مشهور شده است.

جان باختن یک نفر در تصادف 
محور فردوس - گناباد

 ۱۰ ساعت  که  رانندگی  حادثه  در 
 ۱۲ کیلومتر  در  گذشته  روز  صبح 
یک  بین  گناباد  فردوس-  محور 
یک  با   ۲۰۶ پژو  خودروی  دستگاه 
راننده  داد  رخ  کشنده  تریلر  دستگاه 
باخت.  جان  حادثه  محل  در  پژو 
را  حادثه  این  علت  نیکمرد  سرهنگ 
بی احتیاطی و انحراف به چپ راننده 

پژو ۲۰۶ اعالم کرد  .

15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

فروشگـاه هـای مجـاز ایـن طـرح:
1 - مبل پاسارگاد، معلم 2 -  مبل نارمنجی ، بهشتی 3 - مبل ترنج ، معلم 4 - مبل قیمت شکن ، 
غفاری 5 - مبل ایران ، صیادشیرازی 6 - مبل کیان ، توحید 7 - سرویس خواب  سریر، محالتی 
8 - مبل سریر، توحید 9 - مبل قائم ، توحید 10- مبل تهران مد ، توحید  11- مبل ماهان ، توحید 
12-  مبل یافت آباد ،  توحید  13- مبل جاوید ، انقالب 14- مبل آذین ، بیست متری  سوم شرقی  
 15- مبل سوفا ، منتظری 16- مبل جهان نما ، معصومیه روبروی آتش نشانی 17- مبل خراشادی ،
مطهری 18- مبل دیزاین ، توحید 19- مبل آرنیکا ، توحید 20 - مبل تیامات ، توحید  21 - مبل 
کالسیک تهران ، توحید 22 - مبل شیخ زاده، معلم 23 - مبل تولیکا ، غفاری 24 - مبل افرا، 

منتظری 25 - مبل آبنوس ، منتظری 26 - مبل هامون، صیادشیرازی

اولین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس
 پالک 16

09357787955
سلطانی

ثبت نام کربال 
به صورت محدود

 با حضور مداحان برجسته شهرستان 

اعزام هوایی

مورخ 1396/9/25
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

 آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 
جنب بانک رسالت

تلفن: 32222265 - 32226749

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

* سردست برزیلی             کیلویی 23700 ت
* ران برزیلی                          کیلویی 25300 ت 
* مغز ران برزیلی                کیلویی 25800 ت
* سفید ران برزیلی           کیلویی 26900 ت
* چرخ کرده منجمد         کیلویی ۱۴800 ت
* قلوه گاه گوسفندی        کیلویی 22800 ت
* پاچین منجمد                  کیلویی 8500 ت
* ماهی تیالپیال s               کیلویی ۱5500ت
* ماهی تیالپیال m              کیلویی ۱6000 ت
* استیک شیر خالدار        کیلویی ۱9700 ت
*همبرگر 60 درصد شوکا         بسته ای 6600 ت
*همبرگر 30 درصد شوکا      بسته ای ۴۱50 ت
* استیک ظرفی شوکا      کیلویی ۱۴900 ت
* کباب لقمه 3 تیکه شوکا         کیلویی 6600 ت
* سویا برگر شوکا              کیلویی 3۱00 ت
* سوسیس آلمانی ۱         کیلویی  3700 ت
* سوسیس آلمانی 2          کیلویی 3۱00 ت
* کوکتل 55 درصد             کیلویی5300 ت
* کوکتل 70 درصد             کیلویی 8300 ت

*کالباس مارتادال۴0درصد       کیلویی ۴950 ت
* کالباس مرغ 55 درصد     کیلویی ۱0500 ت
* هات داگ 55 درصد       کیلویی6900 ت
* هات داگ 70 درصد        کیلویی8600 ت
* پنیر پیتزا 95 95          کیلویی ۱3200 ت
* پنیر پیتزا پروسس       کیلویی ۱2200 ت
*همبرگر 30 درصد شهراد      بسته ای2500 ت
*همبرگر60 درصد شهراد       بسته ای ۴500 ت
* استیک 70 درصد  شهراد     بسته ای 9900 ت
*کباب لقمه70درصدشهراد       بسته ای 3500 ت
* استیک پاک جم         بسته ای ۱0500 ت
* همبرگر60 درصدپاک جم    بسته ای 8500 ت
* همبرگر30 درصدپاک جم     بسته ای5800 ت
* خیارشور نول               دبه ای ۱۱500 ت
* خیارشور یک                  دبه ای 9500 ت
* خیار شور ویژه                   دبه ای 22500 ت
* برنج پاکستانی سحر              6۴500 ت
* برنج پاکستانی عود             66500 ت
قیمت ماهی ها به صورت کارتنی می باشد
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

پیکره دانشگاه به بدنه 
اجرایی کشور متصل شود

مهر-نماینده ولی فقیه بر اتصال پیکره دانشگاه به 
در  عبادی  ا...  آیت  کرد.  تاکید  اجرایی کشور  بدنه 
نشست با مسئوالن دفاتر نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان در خصوص کرسی های آزاد 

اندیشی اظهار کرد: موضوع آزاد اندیشی از دو زاویه 
باید بررسی شود.وی با بیان اینکه یکی از دو زاویه 
این است که اندیشه شخص آزاد باشد، گفت: یکی از 
زوایای جاذبه های روحی انسان نیز عطش علم است 
و انسان می خواهد بداند که این مهم در ذات وی 
است.نماینده ولی فقیه با طرح این سوال که حال چرا 
انسان به این موضوع دست پیدا نمی کند؟، بیان کرد: 
این مهم به این دلیل است که اندیشه او آزاد نیست. 

اختصاص ۲۱میلیارد تومان برای 
آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی

مهر-معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب از اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبار 
برای آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی در سال 
داد.  خبر  توسعه  اعتبارات صندوق  محل  از  جاری 
شاهین پاکروح ظهر دیروز در مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: امسال از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها ۳۰۰ میلیون 
دالر اختصاص یافته که ۲۱ میلیارد تومان از آن سهم 
استان خراسان جنوبی است.وی بیان کرد: با استفاده 
از اعتبار ۳۰۰ میلیون دالری و بهره برداری از ۹۰۰ 
مجتمع آبرسانی روستایی، ۵ میلیون نفر از نعمت آب 
شرب بهداشتی در کشور بهره مند خواهند شد.وی 
افزود: شاخص بهره مندی روستاییان خراسان جنوبی 
از آب آشامیدنی ۷۲ درصد است. معاون راهبردی و 
نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور 
با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۹۶ مجتمع آبرسانی 
از  بهره برداری  با  کرد:  تاکید  است،  کار  دستور  در 
این میزان شاخص جمعیت بهره مند از آب شرب 

روستایی این استان به ۹۸ درصد خواهد رسید.

۳۴ هزار تن سیمان از کارخانه
سیمان باقران صادر شد

وتجارت  صنعت،معدن  سازمان  شبستان-رئیس 
خراسان جنوبی گفت: در هفت ماهه ابتدای امسال 
بیش از ۳۴هزار تن سیمان از کارخانه سیمان باقران 
شهرستان درمیان صادر شده است. داوود شهرکی 
گفت: در هفت ماهه سال جاری ۴۱ هزار و ۹۶۵ 
تن سیمان نیز در کارخانه سیمان باقران تولید شده 
که میزان ۷ هزار و ۸۹۶ تن نیز در داخل کشور به 
صنعت،معدن  سازمان  رئیس  است.  رفته  فروش 
وتجارت خراسان جنوبی در پایان با توجه به فاصله 
۳۴ کیلومتری کارخانه سیمان تا بازارچه مرزی میل 
۷۳  افزود: پیگیری بازگشایی مجدد این بازارچه جهت 
رونق بخشی به صادرات محصوالت این کارخانه نیز 

در دستور کار این سازمان  و مسئولین استان است.

۱6 درصد مدارس استان تخریبی است

ایرنا - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
 ۹۵ و  هزار   ۲ مجموع  از  گفت:  جنوبی  خراسان 
مدرسه با ۹ هزار و ۷۲۶ کالس درس در استان، 
۱۶ درصد تخریبی و ۳۴ درصد مستحکم بوده و 
محمدرضا  دارند.  سازی  مقاوم  به  نیاز  درصد   ۴۹
بیگی افزود: در حال حاضر ۳۴۳ مدرسه در استان 
و  یکهزار  و  مستحکم  مدرسه   ۷۱۲ تخریبی، 
۴۱مدرسه غیر مقاوم هستند.وی اضافه کرد: عاله 
بر این از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ پروژه تاسیسات 
با  مرکزی  حرارت  تاسیسات  به  مجهز  گرمایشی 
مساحت پنج هزار و ۳۶۳ مترمربع و اعتبار ۶ هزار و 
۷۳ میلیون ریال برای ۶۵ کالس درس در خراسان 

جنوبی به بهره برداری رسیده است.

صدور احکام 
شهرداران طبس و اسفدن

و شوراهای  امورشهری  دفتر  گروه خبر-مدیرکل 
از  آن  ابالغ  و  حکم  صدور  با  گفت:  استانداری 
سوی استانداری، مجید بهارستانی یزدی به عنوان 
عنوان  به  اسداللهی  قربانعلی  و  طبس  شهردار 

شهردار اسفدن معرفی شدند . 

مدیرکل بهزیستی استان گفت: خط سیار اورژانس 
 اجتماعی بشرویه در سال ۹۷ راه اندازی خواهد شد. 
ارسال  از  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
نخستین محموله کمک های خیرخواهانه کارکنان 

به مناطق زلزله زده خبر داد. 
در  قضایی  الکترونیک  خدمات  دفتر  هفت 
فردوس،  قاین،  طبس،  بیرجند،  های  شهرستان 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  نیمبلوک  و  بشرویه 

افتتاح و راه اندازی شد.
3 مرکز درمانی دامپزشکی در استان راه اندازی شد

شرکت گازخراسان جنوبی از شهروندان خواست 
از  گازخانگی  رگالتور  قطع  از  جلوگیری  برای 
و  علمک  روی  بر  بام  پشت  ناودان  آب  تخلیه 

رگالتور جلوگیری نمایند.

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

احداث مجموعه ورزشی عام المنفعه در گیر و دار ماده 100

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صدا و سیمای استان مطرح شد

کمک پدر بیرجندی صنعت ماشین آالت ایران به یک مرکز آموزشی
گروه خبر-  محمد حسن خرازیان پدر علم صنعت ماشین آالت ایران برای ساخت مرکز آموزش بهورزی در بیرجند کمک کرد. مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان گفت: این 
خیر بیرجندی بیش از۹۰۰میلیون تومان برای ساخت مرکز بهورزی اهدا کرد. حسینی افزود: برای ساخت این مرکز حدود دو میلیارد تومان نیاز است که پنجاه درصد آن را این خیر 
پرداخت کرده است.وی گفت: قرار است این مرکز با زیربنای هزار و ۵۲۶ متر مربع در بیرجند ساخته شود که مابقی هزینه را دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت خواهد کرد .

شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
بیرجند با حضور سه مهمان، مدیر کل ورزش 
و جوانان ، مدیر امور شعب بیمه ایران خراسان 
جنوبی و مدیر کل بنیاد مستضعفان برگزار شد. 
افضل پور مدیر کل ورزش و جوانان در این 
جلسه درخواست های این اداره از شورای شهر 
بیرجند را مطرح کرد و گفت: شورای ورزش 
همگانی استان تعدادی مصوبه دارد که علی 
رغم اطالع دادن به شهرداری، تاکنون اقدامی 
در راستای انجام آن ها نکرده است. وی یکی 
این مصوبه ها را ضرورت وجود فضاهای  از 
ورزشی در ساخت و سازها اعالم کرد و افزود: 
همانطور که برای ساخت ساختمانی ملزم به 
تامین پارکینگ هستند، در فضاها به خصوص 
در نقاط پرجمعیت شهر، فضای ورزش یا اتاق 
کل  مدیر  شود.  دیده  ساختمان  در  تندرستی 
فعالیت  ساماندهی  ادامه  در  جوانان  و  ورزش 
خیران  شدن  معاف  یار،  ورزش  خیران  های 
سالن های  سازهای  و  در ساخت  یار  ورزش 
ورزشی و ایجاد خط دوچرخه سواری با توجه به 
داشتن قهرمانانی در این رشته از دیگر مصوبات  
دانست و اضافه کرد: جاده های تندرستی شهر 
به چشم می  کمتر  نقاط شمال شهر  در  نیز 
خورد، در حالی که قشر جوان و مهاجران شمال 

شهر نیاز به توجه جدی تری دارند.

بیش از 50 درصد سالن های استان 
درآمدی ندارند

افضل پور با اشاره به این که در استان با وجود 
منابع مالی محدود هیئت های ورزشی، ورزش 
خاطرنشان  کنند،  نمی  رشدی  قهرمان  های 
کرد: طبق دستورالعمل وزارت خانه، پولی که 
به هیئت ها داده می شود، حاصل درآمد سالن 
های ورزشی است که در استان ما بیش از ۵۰ 

درصد سالن ها درآمدی ندارند! وی اضافه کرد: 
به شهردار و سایر دستگاه ها پیشنهاد دادیم هر 
کدام یک رشته را زیر چتر حمایت خود بگیرند 

ولی این کار نیز انجام نشد. 

دولت و ادارات دولتی برای کمک
به ورزش چه می کنند؟

پس  شورا  اعضای  از  یکی  صفت،  حسنی 
شورای  کرد:  بیان  اظهارات  این  شنیدن  از 
دارد،  هایی  خواسته  شما  از  نیز  بیرجند  شهر 
ورزشی  عدالت  ایجاد  برای  بفرمایید  صریحا 
و این که در آینده پروژه ها به سمت شمال 
با اشاره  برنامه ای دارید؟ وی  شهر برود چه 
گسترش  برای  را  کار  شهرداری  که  این  به 
کرده  شروع  شهر  شمال  ورزشی  فضاهای 
که  هایی  سازمان  کرد:  خاطرنشان  است، 
متولی جوانان هستند همیشه تقاضای کمک 
برای  ادارات دولتی  از دیگران دارند، دولت و 

کمک به ورزش چه می کنند؟

ورزش بانوان مورد
کم لطفی واقع شده است

یردان شناس عضو دیگر شورا نیز با تاکید بر 
این که در منطقه ای کم برخوردار هستیم و 
هنر مدیران باید آوردن سرمایه از خارج استان 
به داخل باشد، تصریح کرد: اگر ورزش خراسان 
جنوبی را مانند یک یاز تیم های پرسپولیس 
یا استقالل ببینند کمک کنند، قطعا مشکالت 
حل خواهد شد. موهبتی یکی دیگر از اعضا 
نیز با اشاره به مشکالت بانوان برای استفاده 
از سالن های ورزشی، ادامه داد: سالن عفاف در 
گذشته برای والیبال بوده و بانوان از آن استفاده 
می کردند ولی االن که به مزایده گذاشته شده، 
فوتسال و بسکتبال هم در آن تمرین می کنند 

و بانوان مورد کم لطفی واقع شده اند.

70درصد پروژه های ورزشی
نیمه تمام هستند

بیان  با  بیانات،  این  به  پاسخ  در  پور  افضل 
این که ۷۰ درصد پروژه های ورزشی استان 
نیمه تمام هستند، عنوان کرد: اولویت را روی 
این پروژه ها گذاشتیم و هنوز پروژه جدیدی 
شروع نکرده ایم. وی با انتقاد از این که نام 
اداره ورزش و جوانان است ولی هیچ اعتباری 
برای جوانان نداریم یادآور شد: تالش زیادی 
کردیم وزارت خانه را از شرایط استان باخبر 

کنیم ولی هنوز موفق نشده ایم. 

وقف سالن ورزشی
به اداره ورزش و جوانان

در ادامه خسروی مدیر کل بنیاد مستضعفان 
استان هم از طرح احداث یک مجتمع ورزشی 
با تایید سعیدی کیا رئیس  در خیابان آوینی 
بنیاد مستضعفان کشور سخن گفت و افزود: 

کشوری  مسابقات  میزبانی  برای  زیرساخت 
در استان فرآهم نیست زیرا که هیچ کدام از 
نیستند.  استاندارد  استان  ورزشی  سالن های 
به  شروع  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 

توپی  سالن  و  کردیم  ای  مجموعه  ساختن 
برداری  بهره  به  پایان سال  تا  این مجموعه 
به  این مجموعه  به گفته وی  خواهد رسید. 
صورت وقف در اختیار ورزش و جوانان قرار 
خواهد گرفت تا برای مردم با درآمد کم نیز 

قابل استفاده باشد. 

اگر قرار است مجموعه ساخته نشود، 
اعتبارها به تهران بازگردند!

خسروی با انتقاد از این که برخی دستگاه های 
نامربوط ورود پیدا کرده و علی رغم رایزنی با 
شهرداری االن موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ 
رفته است، عنوان کرد: اگر قرار است مجموعه 
ساخته نشود مشخص کنید، زیرا که تهران از 
اعتبارات خوشحال هم می شود،  بازگرداندن 
ولی االن که اعتبار گرفته ایم و ۹۰ درصد هم 

از اعتبارات داخلی خودمان است، بگذارید کار 
را به پایان برسانیم.مدیر کل ورزش و جوانان 
نیز علت این مشکل را شکایت صاحب استخر 
عنوان  مجموعه  این  نزدیکی  در  خصوصی 
کرد و افزود: طبق قانون نباید دو مجموعه با 
فاصله کمتر از ۵۰۰ متری درکنار هم باشند، 
اگر صاحب استخر خصوصی را متقاعد کنیم 
که این طرح در رقابت با کار وی نخواهد بود 
و نیاز مردم است، شاید بتوان وی را از شکایت 
بنیاد  کل  مدیر  جلسه  ادامه  کرد!در  منصرف 
مستضعفان استان به درخواست های شورا از 
رئیس بنیاد مستضعفان کشور و آن هایی که 
موافقت شده اشاره کرد و ادامه داد: بازسازی 
بنیاد،  امالک  در  واقع  بیرجند  تاریخی  بافت 
واگذاری ارگ بهارستان به بخش خصوصی یا 
شهرداری، ایجاد مجتمع فرهنگی ورزشی در 
شمال شهر و گرفتن گردش کار برای ایجاد 
درآمدهای  و صرف  تفریحی  رفاهی  مجتمع 
ناشی از فروش امالک در خود بیرجند و استان 
از جمله این موارد بود. خسروی با بیان این که 
از  پروژه ها ۳۰ درصد  انجام  در  به طور کل 
درآمد بنیاد صرف محرومان می شود، اضافه 
کرد: تنها منبع درآمد خراسان جنوبی امالکی 
است که ساالنه مزایده می گذاریم و ساالنه 
۲۰ تا ۳۰ میلیون درآمد دارد. به گفته وی سال 
گذشته ۷ تا ۹ میلیارد صرف سالمت مادران 
نیز  درس  کالس   ۱۰۰ و  شده  هزینه  باردار 
ساخته ایم ولی جالب است که حتی در افتتاحیه 
ایم هم ما را دعوت نمی  آن چه که ساخته 
کنند!وی خاطرنشان کرد: ۲۲۶ ساختمان در 
حال احداث با ۱۵ میلیون وام بال عوض برای 
هر کدام، خرید خانه برای خانواده های ۳ قلو 

دار، وام با بهره کم از دیگر خدمات ما است.
)Ava.news13@gmail.com(
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

ایران و افغانستان ظرفیت 

مطلوبی در زمینه توسعه 

روابط تجاری دارند

اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
بیان  با  استانداری خراسان جنوبی  منابع  و توسعه 
در  مطلوبی  ظرفیت  افغانستان  و  ایران  اینکه 
زمینه توسعه روابط تجاری دارند گفت: اشتراکات 

تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان برای افزایش 
استفاده  اقتصادی و سیاسی دو ملت  ظرفیت های 
رایزن  با  دیدار  در  سرفرازی  عصمت  بی بی  شود. 
با  ایران  افغانستان در جمهوری اسالمی  بازرگانی 
تاکید بر اینکه ایران و افغانستان ظرفیت مطلوبی 
کرد:  اظهار  دارند  تجاری  روابط  توسعه  زمینه  در 
نگاه دولت تدبیر و امید به توسعه روابط بازرگانی با 
کشورهای همسایه و خصوصاً کشور افغانستان بسیار 
مثبت است از این رو آمادگی داریم از این فضای به 
وجود آمده بیشترین بهره را بگیریم. وی به توانمندی 
خراسان جنوبی در بخش بهداشت و درمان اشاره 
کرد و خاطرنشان کرد: ریشه های فرهنگی مشترک 
میان  روابط  جانبه  همه  توسعه  زمینه ساز  می تواند 
ملت های ایران و افغانستان شود. معاون استاندار؛ 
گسترش و همکاری پایدار اقتصادی و تجاری بین دو 
کشور را مستلزم اراده طرفین دانست و افزود: تالش 
ایران برقراری یک رابطه اقتصادی و بازرگانی بر 
مبنای سود دو کشور و برقراری رابطه برد-برد است 
و هدف ما نیز در حوزه صادرات به کشور افغانستان، 
از  بود.سرفرازی  کیفیت خواهد  با  صادرات کاالی 
آمادگی استان برای مشارکت در طرح های کشت 
فراسرزمینی در افغانستان خبر داد و گفت: آمادگی 
طرح های  نظیر  زیرساخت ها  توسعه  در  داریم 
کنیم. همکاری  افغانستان  آبرسانی  و   راه سازی 

توقف افزایش قیمت نان
کاری- هفته گذشته رسانه ها خبری مبنی بر افزایش 
۱۵ درصدی قیمت نان از اول آذر منتشر کردند و بعد 
از آن اعالم شد این برنامه تا هفته آینده اجرا نمی 
شود و در آخرین خبر رئیس اتاق اصناف  عنوان کرد: 
با توجه به اعتراضاتی که تولید کننده و مصرف کننده 
داشتند تا اطالع ثانوی و بررسی دوباره کارگروه آرد و 
نان افزایش قیمت نان در سراسر کشور متوقف شد. 
وی خاطر نشان کرد: به اتحادیه ها اعالم کردیم که 
هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشند. بي توجهي 
به این دستورالعمل به معناي تخلف است. این گرانی 
نان در حالی  در برخی استان های اجرایی شد که 
حتی برخی نانوایان استان از این تصمیم بی خبر 
بودند و برخی از شهروندان از افزایش ۳۰ درصدی 
با  گفتگو  در  نانوایان  نماینده  شدند!  شاکی  نان 
خبرنگار آوا  با بیان اینکه افزایش قیمت دردی از نانوا 
دوا نمی کند با آن مخالف هستند. افزود: چرا زمانی 
که  قیمت آب، برق و گاز و بیمه گران می شود  
کسی شاکی نمی شود! محمد پورمهمترین عامل 
تأثیر گذار بر کیفیت نان نوع آرد و قیمت آن است 
و باید برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد. وی 
تأکید کرد: افزایش ۱۵ درصدی نان هیچ نفعی برای 
نانوا ندارد و متأسفانه در جامعه نیز این تلقی به وجود 
می آید که نانوایی قیمت را افزایش داده است و پس 
از آن مردم انتظار دارند اندازه چانه و خمیر نان بیشتر 
شود. در این میان رئیس اداره بازرسی و نظارت 
این  در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
قیمت  افزایش  برای  تاکنون  کرد:  عنوان  زمینه 
نان در استان تصمیم گیری نشده و کارگروه آرد 
و نان باید برای این موضوع تصمیم گیری کند. 
به گفته تهوری این سازمان پیگیر افزایش قیمت 
نان در استان است و  قیمت نان در استان حداکثر 
تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ 
آرد و  با تصمیم کارگروه  این رقم فقط  از  کمتر 

نان مقدور است. 

افتتاح ساختمان ستاد فرماندهی 
منطقه پدافند هوایی

قوسی-ساختمان ستاد فرماندهی منطقه پدافند هوایی 
شرق با حضور امیر سرتیپ دوم سپهری راد، معاون 
اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( و 
لشکری  و  کشوری  مسئولین  از  جمعی  همچنین 
گردید. افتتاح  جنوبی  خراسان  استان  در   مستقر 

 دو پهپاد تصویربرداری غیر نظامی در 
خراسان جنوبی پالک گذاری شد

بار در استان دو پرنده)پهپاد( غیر  اولین  ایسنا-برای 
نظامی که مراحل الزم را طی کرده بودند با حضور 
دارای  و  پالک گذاری  استانی  مدیران  از  برخی 
شناسنامه مالکیت شد .حامد سعیدی، دبیر کارگروه 
پهپادهای غیر نظامی کشور دیروز ۴ آذر جاری در 
این کارگروه گفت: خراسان جنوبی در زمینه استفاده 
از پرنده های غیر نظامی ظرفیت بسیار خوبی دارد که 
حتی استان های مجاور نیز می توانند از آن استفاده کنند . 
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باید پوشش شبکه های دیجیتال در خراسان جنوبی گسترش یابد

درخشش دانشمندی دیگر از خاک خراسان جنوبی بر تارک علمی کشور 

و  تودیع  مراسم  در  دیروز  صبح  تسنیم- 
خراسان  سیمای  و  صدا  مدیرکل  معارفه 
سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  جنوبی 
 ۵۰ سربیشه  در  اینکه  بیان  با  مجلس  در 
زیرپوشش  مردم  درصد   ۶۰ نهبندان  در  و 
باید  گفت:  هستند  دیجیتال  شبکه های 
گسترش  دیجیتال  شبکه های  شود  تالش 
قرار  پوشش  تحت  بیشتری  جمعیت  و  یابد 
گیرند. نظر افضلی با بیان اینکه در بعد نرم 
خارجی  زبان  فارسی  شبکه   ۲۵۰ با  افزاری 
هجمه  همه  این  با  افزود:  هستیم  روبه رو 
خبری علیه نظام باید تولید فکری مناسبی 
داشته باشیم. معاون امور استان های سازمان 
صدا و سیما نیز اظهار کرد: قدر زحمات ۶ 
خراسان  سیمای  و  صدا  مدیرکل  ساله 
جنوبی در این سالها را می دانیم چون  این 
ظاهر  خوب  مدت  این  در  توانست  استان 
خراسان  که  این  بیان  با  دارابی  علی  شود. 
با قدمت فرهنگی باال است  جنوبی استانی 
در  دیجیتال  پوشش  اینکه  برای  داد:  ادامه 
برسانیم  درصد   ۱۰۰ به  را  جنوبی  خراسان 
۲ میلیارد تومان اعتبار می گذاریم و استاندار 
تومان  میلیارد  یک  هم  جنوبی  خراسان 
مساعدت خواهند کرد تا با این مبلغ بتوانیم 
به زودی جشن پایان دیجیتال رسانی را در 

خراسان جنوبی برگزار کنیم. 

صدا و سیمای استان برای ارتقای 
شاخص های فرهنگی تالش کند

استاندار خراسان جنوبی  نیز در این جلسه با 

بیان اینکه صدا و سیمای استان گام بزرگی 
فرهنگی  شاخص های  ارتقای  راستای  در 
برداشته است گفت: صدا و سیمای خراسان 
با  استان  در  موجود  ظرفیت های  به  جنوبی 

در نظر گرفتن مولفه اقتصاد مقاومتی توجه 

کرد:  اظهار  باشد.مروج الشریعه  داشته  ویژه 
صدا و سیما می تواند با اثرگذاری عمیق خود 

مسیر توسعه را تسریع سازد. 
خراسان  سیمای  و  صدا  سابق  مدیرکل 

جنوبی هم با اشاره به اینکه تالش می شود 

 ۲۴ به  استان  سیمای  برنامه های  پخش 
ساعت برسد، گفت: ۶۸۰ هزار نفر یعنی ۸۷ 
درصد جمعیت استان زیر پوشش شبکه های 
دیجیتال است.ثقفی با بیان اینکه در بحث 
پوشش  انجام  تولید  استودیوی  راه اندازی 
 ۴۱۰ حاضر  حال  در  دیجیتال  شبکه های 
فرستنده دیجیتال در استان داریم که ۶۸۰ 
هزار نفر یعنی ۸۷ درصد از جمعیت خراسان 
هستند،  دیجیتال  پوشش  تحت  جنوبی 
افزود: در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر که در 
پوشش  از  هستند  استان  جمعیت  کم  نقاط 
از  بیش  باید  و  نیستند  برخوردار  دیجیتال 
۲۰۰ فرستنده کم قدرت  راه اندازی شود تا 
پوشش به ۱۰۰ درصد برسد.علیرضا آیینه دار 
امور  معاون  حضور  با  مراسم  این  طی  که 
استان های سازمان صدا و سیما و مسئوالن 
جنوبی  خراسان  مدیرکل  عنوان  به  استانی 
معرفی شد عنوان کرد: از نظرات نخبگان و 
صاحب نظران در حوزه های مختلف استفاده 
استان  بزرگان  و  مفاخر  باید  و  شد  خواهد 
استان  این  و  شوند  معرفی  جنوبی  خراسان 
در حوزه گردشگری، معدن و صنایع دستی 
از  باید بیش  دارای قابلیت زیادی است که 

این معرفی شود.

اعطای  ملی  همایش  پنجاهمین  برزجی- 
جایزه موقوفه موسسه فرهنگی البرز در حالی 
امسال برگزار شد که” محمد جعفر یاحقی “به 
عنوان دانشمند برگزیده کشور جایزه، نشان و 
لوح ویژه این همایش را از آن خود کرد.   این 
رشته  های  در  دانشمند  چهار  به  تنها  جایزه 
پزشکی، فنی، علوم و علوم انسانی تعلق گرفت. 
“محمد جعفر یاحقی” متولد شهرستان فردوس 
است. او پژوهشگر و نویسنده  متبحری است 
که ، تجربه تدریس زبان و ادبیات فارسی در 
دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پیوسته شورای 
قطب  مدیر  فارسیو  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
در  خراسان  ادبیات  و  فردوسی شناسی  علمی 
را در کارنامه علمی  دانشگاه فردوسی مشهد 
خود دارد. یاحقی  در سال ۱۳۵۴ با درجه ممتاز 
اتمام  پس  وی   . کرد  دفاع  خود  پایان نامه  از 
از تحصیالتش  به پیشنهاد دکتر  این دوران 

غالمحسین یوسفی به عنوان مربی در بخش 
زبان وادبیات فارسی دانشگاه فردوسی استخدام 
شد. در همان زمان وی در دوره دکتری زبان 
اّول  رتبه  با  تهران  دانشگاه  فارسی  وادبیات 
پذیرفته شده و هم زمان با تدریس در دانشگاه 
به  تهران  دانشگاه  دکتری  دوره  در  فردوسی، 
تحصیل پرداخت. وی در سال ۱۳۵۹ از پایان 
با درجه  تهران  دانشگاه  در  نامه دکتری خود 
ممتاز دفاع کرد. در سال ۱۳۶۷ دانشیار شد و 
در سال۱۳۷۲ به مرتبه استادی ادبیات فارسی 
ارتقا یافت. یاحقی از دی ماه ۱۳۸۱ مدیریت 
قطب علمی فردوسی شناسی وادبیات خراسان 

را به عهده گرفت.
دکتر  از  وقفی  آزادی  بهار   20 سکه 

یاحقی به دانشجویان کرد زلزله زده 
و  تقدیر  لوح  بر  عالوه  یاحقی   دکتر  جایزه 
نشان بنیاد فرهنگی البرز شامل بیست سکه 

بهار آزادی بود که  بالفاصله پس از دریافت، 
آزادی  بهار  سکه   ۲۰ و  رفت  تریبون  پشت 
جایزه خود را به دو دانشجوی کرد زلزله زده از 

استان کرمانشاه تقدیم کرد. او که از بنیاد البرز 
درخواست کرده بود با این مبلغ، وسیله ادامه 
تحصیل دو دانشجوی کرد زلزله زده را فراهم 

آورند طی در سخنان کوتاه اعالم نمود که من 
هم زلزله زده هستم و حال و روز دانشجوی بی 

خانمان زلزله زده را می دانم. 

دانشجویی  دوران  به  راستا  همین  در  وی 
کرد  اشاره  مشهد  فردوشی  دانشگاه  در  خود 
زلزله  در سال ۱۳۴۷ که خراسان  و گفت:   

آمد تمام هستی خانواده ام از دست رفت و من 
لذت کمک های مردمی به زلزله زدگان را در 
اوج نیاز چشیدم. آن سال دکتر علی شریعتی 
دانشگاه مشهد ستادی  در  بود  استاد من  که 
ما  و  داده  ترتیب  زلرله زدگان  به  برای کمک 
حمایت  پوشش  زیر  را  زلزله زده  دانشجویان 
خود قرار داده بود. بنابراین من درد دانشجوی 
زلزله زده را خوب می فهمم. وی اظهار امیدواری 
کرد  که هرچه زودتر آن دانشجویان زلزله زده 
بتوانند غم خود را فراموش کنند و با درخشیدن 
در عرصه های علمی  به دریافت جایزه بنیاد 
است  ذکر  به  آیند.الزم  نایل  البرز  فرهنگی 
مراسم نکوداشت این دانشمند برجسته کشوری 
تا پایان سال در استان برگزار خواهد شد. البته 
این نکوداشت جزو مصوبات سه سال گذشته 
شورای فرهنگی عمومی استان بوده که امسال 

اجرایی خواهد شد.

تهران خوشحال می شود بودجه برگردد!
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هر کس خدا را بندگی کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند.
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اتهام مالی جدید به بقایی:
3.7 میلیون یورو از کنفرانس عدم تعهد 
و 530 هزار دالر دیگر هم مفقود شده 

محمدعلی پورمختار درباره تخلفات حمید بقایی اظهار 
کرد: تکلیف برداشت ۱۶ میلیارد تومان غیر قانونی 
از بیت المال و واریز آن به حساب شخصی یکی از 
بنیانگذاران دانشگاه ایرانیان و ذخیره ۲ میلیارد تومان 
در صندوق امانت بانک ملی در سال ۹۰ باید به صورت 
مجلس  در  مردم  نماینده  این  شود.  تعیین  شفاف 
تعداد بسیاری  ادامه داد: همچنین  شورای اسالمی 
کارت هدیه از خودروی شخصی وی پیدا شد که 
منشا آنها باید مشخص شود. ۳ میلیون و حدود ۷۰۰ 
هزار یورو از کنفرانس جنبش عدم تعهدها به اضافه 
حدود ۵۳۰ هزار دالر مفقود شده که آخرین بار حسب 
اظهار یکی از عوامل در اختیار »حمید بقایی« بوده 
است لذا نحوه هزینه کرد این منابع باید مشخص شود.

 کنعانی مقدم: ضربه  احمدی نژاد 
به اصولگرایی قابل جبران نیست

ایدئولوژی  نظر  از  اصولگرایی  گفت:  مقدم  کنعانی 
امام و رهبری  اندیشه  از  برخاسته  و تفکر سیاسی 
را  آن  های  اندیشه  نتوانسته  عملکردش  اما  است، 
متبلور کند. در این زمینه من با آقای قالیباف هم 
عقیده ام. ما ضعف هایی داشتیم و نتوانستیم گفتمان 
غالبی را ایجاد کنیم؛ ضربه ای که احمدی نژاد به 
شود. نمی  جبران  حاالها  حاال  زد،  جریان  این 

روحانی شعارهای اصالح طلبانه داده
 و باید به آنها عمل کند

منتجب نیا با بیان اینکه روحانی نه سمت راست رفته 
است و نه چپ گفت: رئیس جمهور شخصیت مستقلی 
دارد البته دارای نقاط ضعف و قوتی است. اصالح طلبان 
او دفاع کردند، روحانی  از  آوردند و  را روی کار  وی 
شعارهای اصالح طلبانه داده و باید به آنها عمل کند. 
وی خاطرنشان کرد: آن زمان هم گفتم نباید چک سفید 
امضا بدهیم باید با روحانی صحبت کنیم در حال حاضر 
هم می گویم نه تخریب روحانی و نه تقویت بدون چون 
و چرای او. ما باید با منطق و استدالل دنبال مطالبات 

خودمان از رئیس جمهور باشیم.

مشایی تهدید به افشاگری 
در صورت بازداشت کرد

 اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد
با انتشار نوار ویدئوی تهدید به افشاگری در صورت 
در  مشایی  شود  می  گفته  است.  کرده  بازداشت 
و  فرهنگ  دادسرای  در  بازپرسی  جلسه  دومین 
رسانه حضور یافته است. سایت فیلتر شده دولت 
از  فیلمی  انتشار  با  نژاد،  احمدی  به  منتسب  بهار 
اسفندیار رحیم مشایی از ضبط کامل فیلمی خبر 
منتشر  وی  بازداشت  صورت  در  که  است  داده 

خواهد شد.  

 موضوع گفتگوی اصالح طلبان با شورای 
نگهبان تا کنون خواسته نشده 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره 
مذاکره اصالح طلبان و شورای نگهبان گفت: تاکنون 
درباره این موضوع با من چیزی در میان گذاشته نشده 
است اما درباره سایر اعضای شورای نگهبان نمی دانم.
وی درباره اینکه آیا از طرح این موضوع خبر داشته 
از  تا به حال چنین موضوعی  یا خیر، گفت:  است 
شورای نگهبان خواسته نشده و کاری نیز در این باره 

انجام نشده است.

ناصری: شورای نگهبان وارد 
مذاکره با اصالح طلبان نمی شود

عبدا... ناصری در پاسخ به این سئوال که آیا الزم است 
اصالح طلبان مذاکره ای با شورای نگهبان داشته 
باشند، گفت: با شناختی که از شورای نگهبان دارم 
اصال چنین امکانی را برای مذاکره با اصالح طلبان 
باز نمی کنند وگرنه من هم اعتقاد دارم گفتگو خیلی 

از مشکالت اصالح طلبان را می تواند مرتفع کند.

پیش بینی وقوع 3 فتنه جدید
 پس از شکست داعش

در خصوص شکست  سردار سیدمسعود جزایری 
دادن  روی  احتمال  و  آسیا  غرب  در  داعش 
کشورهای  توسط  منطقه  در  جدید  فتنه های 
ابعاد  با  را  فتنه  سه  ما  کرد:  اظهار  فرامنطقه ای 
و طراحی های مشخص در این رابطه پیش بینی 
می کنیم که دو مورد از این سناریو ها مربوط به 
مباحث منطقه ای و یکی از آ ها مربوط به داخل 
این  با  مقابله  برای  افزود:  وی  است.  کشور 

سناریو ها تمهیدات الزم اتخاذ شده است.

االهرام: مصر از پس ایران برنیامد

االهرام چاپ مصر نوشت: اعراب در نشست اتحادیه 
عربی خویشتنداری را انتخاب کردند، با اینکه ایران 
 مستقیما در لبنان حضور دارد و حزب ا... را تشویق 
می کند. در این میان، تالش های مصر برای مهار 
تهران شکست خورده و نتایج مورد نظر را به دنبال 
نداشت؛ به ویژه آنکه رفتارهای ایران یک پاسخ عربی 
واضح را می طلبد، رفتاری که به منزله هشدار آشکاری 
برای ایران باشد، مبنی بر اینکه عرب ها بیش از این در 
برابر تهران صبر نمی کنند. در این صورت، یک موضع 
عربی واحد به وجود می آید که سیاست ایران در لبنان، 

عربستان، بحرین و یمن را محکوم می کند.

قلي پور- دومین المپیاد ورزشي کارکنان بانک مهر اقتصاد منطقه ۲ 
کشور به میزبانی خراسان جنوبی از سه شنبه هفته گذشته به مدت 

سه روز در سالن مخابرات شهرستان بیرجند برگزار شد.
 در این دوره از مسابقات ۶ تیم از استان های: خراسان جنوبی ،
رضوی و شمالی ، سمنان، گلستان و حوزه مرکزی تهران حضور 
کننده  شرکت  های  تیم  توانست  جنوبی  خراسان  تیم  داشتندکه 
نماید. کسب  را  مسابقات  از  دوره  این  اول  مقام   و  مغلوب   را 

تیم های خراسان برترین تیم ها شدند
 این دوره از مسابقات را 8 داور استانی به سرپرستی سعید محبی  

رئیس کمیته داوران استان قضاوت کردند که پس از انجام  ۱۵ بازی 
در سالن ورزشی مخابرات شهرستان بیرجند ، تیم های خراسان 

جنوبی- رضوی و شمالی به ترتیب اول، دوم و سوم شدند. 
داوود سوری، ناظر اجرایی برگزاری مسابقات والیبال جام والیت منطقه 
۲ در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مسابقات والیبال در 4 منطقه کشور 
با حضور ۲۲ تیم برگزار و تیم های برتر این مسابقات معرفی خواهند 
شد. وی با اشاره به اینکه مسابقات فوتسال منطقه ای این المپیاد به 
 پایان رسیده است، افزود: در این المپیاد مسابقات تنیس روی میز، شنا،

در  تیراندازی  فوتبال دستی،  فوتسال،  دارت،  پرتاب  میدانی،  و   دو 

 هفته های آتی برگزار خواهد شد و  از هر منطقه ۲ تیم صعود می کند  
که در پایان با هم به رقابت خواهند پرداخت. 

داوود سوری هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد شور و نشاط و 
روحیه و صمیمیت بین کارکنان با توجه به شعار بانک مهر اقتصاد 
مبنی بر » ورزش، سالمتی و بهره وری« دانست و دلیل انتخاب این 
دوره از مسابقات در خراسان جنوبی را اعالم آمادگی استان و شرایط 
موجود، خصوصا وجود مدیر ورزشی برشمرد و از  تمام دست اندرکاران 
بیرجند  و  جنوبی  خراسان  خوب  میزبانی  و  المپیاد  این   برگزاری 

تشکر کرد.

در دومین المپیاد ورزشی والیبال کارکنان بانک مهر اقتصاد کشور؛

خراسان جنوبی بر سکوی قهرمانی ایستاد

حضور جمعی از ورزشکاران والیبالیست بانک مهراقتصاد استان های گلستان ، خراسان شمالی ، خراسان رضوی
  خراسان جنوبی ، سمنان و تهران در موزه باستانی و  زورخانه امیر عرب بیرجند

جناب حجت االسالم

 حاج اسماعیل دیانی
عضو محترم هیئت امنای 

صندوق قرض الحسنه امام علی )ع(
درگذشت مرحومه مغفوره 

فاطمه کبری رستم نژاد مقدم 
همسر گرامی تان

 ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و 
طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده 

محترم تان از پروردگار متعال خواهانیم.
هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه 

امام علی )ع( بیرجند

شرکت سراسری پخش گستر

برندهای معروف غذایی  نمایندگی 
و بهداشتی تعداد معدودی بازاریاب 
با روابط عمومی باال و تجربه کاری 
برای الین جدید استخدام می نماید. 

)مراجعه حضوری(

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی
تالش شرقی3،آخرین واحد
تلفن: 05632255724 الی6

همراه: 09159612051

5 آذرماه

پایگاه مقاومت بسیج 
روزنامه آوای خراسان جنوبی

بسیج ، جهاد کبیر
 و عمل انقالبی

 هفته بسیج گرامی باد

از سهامداران محترم شرکت کویرتایر به شرح ذیل دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت تکمیل اطالعات سهامداری و دریافت سود و مطالبات سنوات 
گذشته خود به امور سهامداران این شرکت واقع در بیرجند- کیلومتر 11 جاده کرمان مراجعه و یا با شماره 32255102- 056 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت کویر تایر

آگهی دعوت سهامداران شرکت کویرتایر

شماره نام خانوادگی نام ردیف
نام پدرشناسنامه

محمدحسین54146احمدىحمیدرضا1

عباس501اردوییسلطان2

مهدى223اسدزادهعلي3

محمدابراهیم128اسعدىنسرین4

محمدعلي5
اسماعیلی
محمد89 بیدختی

علي1افروزغالمرضا6

محمد34امیرآبادى زادهحسن7

محمداسماعیل1026آخوندىاحمد8

عباس2443باغستانیاسداله9

محمد4باقرىغالمرضا10

حسین78بوشادىمحمدعلي11

علي اكبر2پیروزاسماعیل12

محمد279توحیدى گلمحمدیس13

محمداكرم293جهان بینمهدى14

علي1195حسینیسیدمحمد15

محمدعلي25خراشادیزادهمسعود16

غالمحسین10خراشادیزادهحسن رضا17

حسن5خسروىعلي18

علي54دهقانپورغالمرضا19

سیداسماعیل1ذبیحيسیدرضا20

حسن752رضایي تفتيمحمود21

رحیم3رضایي گیوشادطوبي22

رمضان10رمضانيغالمرضا23

محمد472روشن دلمجید24

گل محمد737رییسیانصفیه25

احمد842زادمهرامیدرضا26

محمد777زمانيبراتعلي27

علي اكبر16زنگویياسماعیل28

حسن59زینليمحمد29

مهدى75سلیماني مودصدیقه30

علي100شریف زادهحسین31

غالمحسین151صاحبيفاطمه32

محمدحسین8613صادقيعلي33

غالمرضا17صالحي فردمحمدحسن34

مصطفي987654321صفارىزهرا35

محمود347صنعتكارمحمدعلي36

اسمعیل156طبيمنصوره37

عباس اول محمدعلي38
محمد4بهلولي

بي بي 39
سیدمحمد39280عظیميزینت

علي شاه

رضا294علي آبادىاكبر40

محمد4علي آبادىحوا41

شیرعلي309فخیرهفریبا42

فالح یونس غالمرضا43
حسینعلي26607آبكوه

برات7قاسميمحمد44

استادحسین96قاسمي پورعیسي45

سیدحسن1كاظميسیدمحمد46

حسن4كدخداییحسین47

رضا1كالته صالحيفاطمه زهرا48

عبداله262مالكي نژادمحمدرضا49

محمد44محمدىغالمرضا50

محمد1مزگي نژادموالداد51

سیدمیرزا186نارمنجيطوبي52

غالمرضا656نوكندىزهرا53

نیكنام رضا54
حسین210پیرزاده

مرحوم 11560هاشميزهرا55
سیدابوتراب

یوسفي حمیدرضا56
محمدعلي501دولت آبادى

اى قلب عالـم امكان، 
رد گام هایت را توتیاى چشمـان مان قرار ده ـَ بیـا و گ

بیـا كه نواى دل انگیز توحیدت را با گوش جـان شنواییم.

دعوتیـد بـه :  جشـن بهـار امامت موعود
زمان: سه شنبه )7 آذر 96 مصادف با 9 ربیع االول 1439(

ساعت 9:15 صبح
مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس)علیهاالسالم(

واحد فرهنگی مکتب نرجس)س( ،کانون تخصصی مهدویت ، پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزندی عزیز، همسری مهربان و برادری فداکار 

مرحوم محمد گنجی
را به اطالع  کلیه دوستان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع آن عزیز سفرکرده

 امروز یكشنبه 96/9/5 ساعت 2 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین)غسالخانه(برگزار می گردد
 حضور سروران معظم موجب امتنان اینجانبان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: گنجی،صادقی راد و سایر بستگان










