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چنان آسمان بر زمین شد بخیل                    که لب تر نکردند زرع و نخیل
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سرمقاله

جاده... خیابان... مرگ
)قسمت اول(

*هرم پور

در  ای  جاده  تصادفات  بحران  کردم  نمی  فکر   
خراسان جنوبی آنقدرها بزرگ شود که قرار باشد 
اش  درباره  خشکسالی  بحران  همپای   روزی 
همه  اکنون  و  افتاد  اتفاق  این  ولی  بنویسیم. 
نویسیم  می  دردنامه  تنها  نه  ها،  روزنامه   در 
ها   نامه  گالیه  از  ای  ضمیمه  همراهش  بلکه 
اخیر  روز  دو  یکی  کنیم. همین  پیوست می  هم 
حرف از مصوبه ای برای کاهش 10 کیلومتر بر 
 ساعت حداکثر سرعت خودروها در جاده هاست 
تنها منجر  نه  ابالغیه  این  و من مطمئن هستم 
آن  تلفات  و  ای  جاده  تصادفات  کاهش  به 
نخواهد شد، بلکه در برخی موارد آنها را افزایش 
مصوبه  همین  هوای  و  حال  در  داد.  خواهد  هم 
مرگ  جاده  یکشنبه  روز  شنیدم  باز  که  بودم 
دیگری  عزیز  خانواده  و  کرده  باز  حلقوم  دوباره 
دیگر  دانم  نمی  واقعًا   است.  کشیده  کام  به  را 
دیگر  بار  وصدها  دهها  مثل  بنویسم  چه  اینبار 
انگیز،  غم  خبرهای  این  شنیدن  از  بعد  که 
بیابان  به  سر  دارم  دوست  و  شوم  می  شوکه 
بگذارم.. نمی دانم لعنت ....  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

92 درصد کاهش بارش
      / مشروح در صفحه 7

گشایش نمایشگاه پژوهش، فناوری و صنعت خراسان جنوبی   /  صفحه 7

انتقال خون به همه 
گروه های خونی نیازمند است

صفحه 7

خودروهای بُنُجل در
راه خراسان جنوبی

       صفحه 3
اولویت کار شهرداری 

بیرجند عمل به ُمّر قانون
 

جم- شهردار جدید بیرجند گفت: پاسخگویی مطلوب به شهروندان، 
امانتداری، قانونمداری و نظم و تالش شبانه روزی و بی وقفه در 
 اولویت سیاست های راهبردی این نهاد مردمی در دوره جدید است. 
و  مدیران  معاونان،  جمع  در  شنبه  سه  روز  جاوید  علی  محمد 
ارتقاء  راهبردها در راستای  این  افزود:  بیرجند  کارکنان شهرداری 
شاخص های شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان و رضایت 
)7 صفحه  در  خبر  ادامه   (  ... کرد  اظهار  وی  شود.  می  اجرایی  آنان 

کارخانه کاشی فرزاد ، مجموعه ای 
اصیل در استان و کشور 

                       صفحه 8

آگهـی  استخـدام
شرکت پخش تک ستاره خاوران 

برای تکمیل کادر فروش به تعدادی بازاریاب نیازمند است
 افرادی که تجربه بازاریابی داشته باشند در اولویت قرار دارند. 

متقاضیان می توانند از ساعت 9 صبح الی 13  به محل دفتر شرکت 
واقع در خیابان شهدا 4، ساختمان مقابل مسجد النبی)ص( 

طبقه 2 ، واحد 5 و 6 مراجعه نمایند.

تلفن: 32237565

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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند آرزومندیم 
از زحمات آقای مهندس بسکابادی نیز کمال تقدیر و تشکر را داریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای برزج

به مناسبت سومین روز درگذشت فرزندی عزیز، همسری مهربان و خواهری فداکار

مرحومه آزاده علی آبادی 
)همسر مهندس علی اسدزاده( 

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 96/9/8 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های: علی آبادی ، اسدزاده ، پورسعید 
پاکرو ، محتشمی ، سروش ، بهروزی نژاد و سایر بستگان

هوالباقی

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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از ایزد منان خواستاریم.

شرکت سامه بنیان شرق

          به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری مهربان و مادری دوست داشتنی 

مرحومه فاطمه جباری 
)فرهنگی بازنشسته و همسر محمد ملکوتی( 

جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 96/9/9 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر 
در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 

 باعث شادی روح آن مرحومه و  تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: ملکوتی ، جباری و سایر فامیل وابسته

هوالباقی

جناب آقای مهندس صفوی نژاد
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان خراسان جنوبی 

که مبین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده تان می باشد را
  صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از خدمات صادقانه و ارزشمند
جناب آقای مهندس بسکابادی تشکر  و قدردانی می نماییم.

شرکت مرغ مادر وکارخانه جوجه کشی با برکت )آزاده(

خانواده محترم علی آبادی
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما از خداوند صبر و اجر برای شما و رحمت و غفران الهی برای

 مرحومـه آزاده علـی آبـادی 
خواهانیم.

کارگزاری امالک خورشید و امالک معمار

جناب آقای مهندس علی اسدزاده
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت همسر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات 

و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.            
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی 

صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
توفیق روز افزون را برای شما آرزومندیم.

دهیاری و شورای اسالمی گازار

جناب آقاي مهندس صفوي نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالي را به عنوان 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایي 
استان خراسان جنوبي 

 که بیانگر تعهد،کارآمدي و لیاقت شما مي باشد، تبریک عرض مي نماییم 
امید است در حل مشکل آبرساني روستاها بیش از پیش موفق باشید. 

اعضای شوراي اسالمي و دهیاران روستاهاي 
بیدخت ،بویک وسطي، دارج، رهنیچ، ساقدر، نوغابچیک ونویک

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

مدیرعامل 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 به پاس
 13 سال مدیریت کارآمد بدرقه راهتان کنیم. در پناه حق محفوظ باشید 

شرکت نوید گستر زهان

سرکار خانم جعفری  مدیر محترم مهد کودک پونه
با نهایت تالم و تاثر درگذشت همسر عزیزتان 

شادروان حاج علی خواجه 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم 

رحمت و مغفرت الهی و برای شما عزیزان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
از طرف مـربیـان 

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

مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
که نشان از پشتوانه علمی و مدیریتی شما بوده در کمال امتنان و افتخار تبریک و تهنیت عرض 

می نماییم، موفقیت بیش از پیش شما و همکاران تان را از درگاه حق تعالی آرزومندیم. 

ضمنا از زحمات جناب آقای مهندس بسکابادی
 در دوران تصدیشان تشکر و قدردانی می نماییم.

شرکت مهندسین مشاور آبریز سازه توس

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و مهربان 

مرحومه حاجیه رقیه قهستانی 
)همسر مرحوم حاج سید حسین نظامی(

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه مورخ 96/9/8 از ساعت 15/10 الی 
16/10 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح 

آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: قهستانی، نظامی و سایر بستگان

/  صفحه 6 برانکو/ استقالل بدون محروم  با تصمیم  از بیخ گوش زلزله زدگان گذشت/ غافلگیری دروازه بان پرسپولیس  ایران در زندان اعدام شد/خطری که  باختن راکب موتورسیکلت در قاین/سلطان جعل و سرقت  شانزدهمین دوره مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دولت جام فجربیرجند کلید خورد/جان 

سیدمحمد حسینی :
 منتظر 100 روزهای
 دیگر هم می مانیم

ابطحی :
 اگر کاندیداتوری جهانگیری قطعی

 است باید از دولت روحانی جدا شود

احمد توکلی:
 بنظر من احمدی نژاد
 تغییری نکرده است

محسن اژه ای:
 نمی دانم از حرف های

 احمدی نژاد خنده کنم یا گریه!

حجت االسالم غفاری:
اصالح طلبان چاره ای جز 

تحکیم روابط با مراجع ندارند 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2
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افزایش کف حقوق بازنشستگان  در سال 97
ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درسال جاری حداقل حقوق به یک میلیون و 150 هزار تومان رسید. برای سال آینده هم بودجه های خوبی 
درنظرگرفته شده تا کف حقوق بازنشستگان بیش از این افزایش یابد.علی ربیعی با اشاره به تخصیص 3000 میلیارد تومان اعتبار ویژه برای افزایش پلکانی حقوق 
بازنشستگان کشوری در دو سال اخیر گفت: جلسات بودجه ای در حال برگزاری است و امیدواریم بتوانیم برای سال آینده مبلغ بیشتری را از دولت دریافت کنیم.

سرمقاله

جاده... خیابان... مرگ
)قسمت اول(

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( به  جاده بگویم یا نفرین 

به  هشدارباشی  یا  خیالند  بی  که  مسؤولینی  به 
رانندگان عزیز که شما را به خدا مواظب باشید، 
نه  و  به فکرتان است  نه  به جز خدا هیچکس 
ای  جاده  تصادفات  گذشته  دهه  در  مواظبتان!  
نهمین عامل مرگ و میر در جهان بوده و مهم تر 
از آن اینکه علت حدود 80 درصد این تصادفات، 
انسانی بوده است. اکنون سازمان بهداشت جهانی 
پیش بینی می کند سوانح جاده ای تا سال 2030 
پنجمین عامل مرگ و میر انسانها در سراسر عالم 
باشد. در ایران حدود 20 هزار نفر در سال  1390 
که سال غمبار تصادفات جاده ای بود، در همین 
سوانح  جان خودشان را از دست دادند، از سال 
1383 تا سال 1390 این آمار 141 هزار نفر بوده 
به اضافه ی 12 میلیون زخمی و 500 هزار معلول! 
این آمار برای شما قابل باور است؟ و بشنوید از 
 اینکه نرخ علت مرگ و میر در ایران در حوزه ی

یعنی  جهانیست  میانگین  برابر   1/7 تصادفات 
اقدامات  برخی  علیرغم  برابر!!   حدود 2  چیزی 
غیراخالقی در معدودی از موارد مثل عدم اعالم 
آمار واقعی و تعدیل آمار و یا تحدید آن، و نیز 
تلفات  آمار  موقع  به  ارسال  عدم  مثل  اقداماتی 
جاده ای و اعالم آمار از داخل بیمارستانها و نه 
از سر صحنه تصادفات برای سرپوش گذاشتن بر 
آمار واقعی فوت و جرح ها در صحنه تصادفات،  
ایرانی ها در حوزه  ما  این است که  اما واقعیت 
تصادفات و تلفات، گوی سبقت را از بسیاری از 
کشورها ربوده ایم. چنین آماری تقریباً در برخی 
از کشورهای توسعه یافته خنده دار و مضحک و 
در برخی از کشورهای در حال توسعه سالهاست 
که علیرغم داشتن جمعیت بیشتر از ما، تا نصف 
تصویب  آنکه  از  بیش  من  است.  یافته  کاهش 
قانون کاهش 10 کیلومتری سرعت در جاده ها را 
نسخه درمان کاهش تلفات بدانم آن را توهینی به 
شهروندان ایرانی می پندارم. و البته به ِجد معتقدم 
بخشی از این حوادث و تلفات، مربوط به فرهنگ 
ما در رانندگی، بخشی مربوط به قوانین و بخش 
مهمی نیز مربوط به شرایط واقعاً فاجعه بار جاده 
های ماست. جالب است بدانید 80 درصد ترافیک 
کشور و 75 درصد تصادفات بر روی 20 درصد از 
جاده ها روی می دهد، به عبارتی اکثر تصادفات 
جاده ای ما بر روی 16 هزار و هشتصد کیلومتر 
از مجموعه 85 هزار کیلومتر جاده های ایران رخ 
می دهد. حاال آیا واقعاً ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( با پوشش مالی و اعتباری مناسب برای 

 ترمیم و از بین بردن مشکالت این 20 درصد، نمی توان
تا 75 درصد از تلفات جاده ای جلوگیری کرد؟ در 
جهان و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، 
باکشته شدن بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر 
در حوادث جاده ای در سال و جراحت بین 20 تا 
50 میلیون نفری، تصادفات جاده ای یکی از علل 
اصلی مرگ و میرهاست. در ایران اما هزینه های 
اقتصادی مرگ و میر و صدمات ناشی از تصادفات، 
8/4 درصد از تولید ناخالص ملی ما را می بلعد و 
بر اساس گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی 
تصادفات با 32 درصد، مهم ترین عامل مرگ و میر 
در کشور است و شاید بر اساس چنین رهیافت های 
آماری، دبیرکل سازمان ملل مجبور می شود در سال 
2011 با تأکید بر اتخاذ برنامه های مدون از سوی 
جامعه جهانی، این دهه را دهه اقدام برای ایمنی 
جاده ها بنامد! اکنون سؤال اساسی من و هزاران 
شهروند دیگر این است که واقعاً چه بایدکرد؟ تا چه 
وقت باید سوگنامه گفت و با دلهره و اضطراب، و 
احتمال آغاز سفری بی پایان، پای در جاده ی مرگ، 
جاده ی دلهره، جاده ی فراموشخانه ی مسؤولین، 
و جاده ی وعده ها و وعید ها و قول های بی عمل 
و طومارهای مظلومانه ی مردم بیرجند گذاشت؟آیا 
این راه، راه حلی هم خواهد داشت؟... )ادامه دارد(  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

جزئیات حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
حقوق و دستمزد با اشاره به تعیین میزان حقوق و 
دستمزد کارکنان دولت در سال 97، اظهار داشت: 
میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97 
طبق الیحه بودجه، 10 درصد افزایش می یابد که 
این مسئله در جلسات آتی شورای عالی حقوق و 

دستمزد مورد بررسی قرار می گیرد.

بعید است پراید تا سال ۹۷ از رده خارج شود
 

ایسنا- رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس از رده خارج شدن پراید تا پایان 
سال 1397 را بعید دانست و گفت:بعید است با توجه 
به قیمت پایین و تقاضای باالی پراید مدیران سایپا 
وعده از رده خارج کردن این خودرو تا پایان سال 
آینده را اجرایی کنند، آنان هنوز نتوانسته اند خودرویی 

با مشخصات فنی و قیمتی پراید جایگزین کنند.

عضوجمنا:منتظر100روزهایدیگرهممیمانیم

با اشاره به اعالم  سیدمحمد حسینی عضو جمنا  
ما  داشت:  اظهار  رئیس جمهور،  روزه  گزارش 100 
تاکنون هیچ تحول آن چنانی در حوزه های مختلف 
از موارد  از سوی دولت شاهد نیستیم و در برخی 
با مشکالت جدیدی هم مواجه شده ایم. ما از آقای 
روحانی انتظار داریم اگر در 100 روز اول دولت دوازدهم کاری را صورت 
نداد، در روزهای آینده و آینده تر اقداماتی را صورت دهند و ما امیدوار هستیم.

تعبیرعجیبزیباکالمازاقداماخیرش

صادق زیباکالم در خصوص فراخوان کمک های نقدی 
و غیرنقدی از طریق حساب های شخصی خود برای 
زلزله زدگان کرمانشاه معتقد است: وضعیت فعلی من 
خودخواسته و عمدی نیست. شاید بتوان از آن به عنوان 
حاملگی ناخواسته تعبیر کرد. من هیچ برنامه ای نداشتم 
تا این سطح درگیر مساله و ماجرا بشوم. بدون رودربایستی شبی که تصمیم به 
انتشار این فراخوان گرفتم، تصور می کردم 5 تا 10 میلیون تومان پول جمع شود. 

اصالحطلبانچارهایجزتحکیمروابطبامراجعندارند

هادی غفاری، معتقد است که اصالح طلبان در برابر 
حرکت های پوپولیستی اصولگرایان، چاره ای ندارند 
مگر اینکه روابط  شان را با مراجع استوار کنند تا ساحت  
خود را از اتهام به بی دینی مبرا سازند. در واقع حرکتی 
که ما آن را آغاز کرده ایم جدای از اینکه واقع گرایانه 
است. اصولگرایان  اقدامات  به  پاسخ  در  ما  عکس العمل  نوعی  به  است، 
جامعه ما جامعه ای مذهبی است و اصالح طلبان هم همه مذهبی هستند.

عضو مجمع روحانیون مبارزگفت: 
 1400 در  که  نیستم  معتقد  بنده 
ای  نماینده  لزوما  روحانی  آقای 
شرایط  به  توجه  با  باشند.  داشته 

شود  کاندید  باید  شخصی  آینده، 
سمت  به  را  مردم  رای  بتواند  که 
چنین  در  و  کند  جذب  خود 
شرایطی عملکرد فرد بسیار تعیین 

منظوراصلی  بود.  خواهد  کننده 
طلب  اصالح  است  ممکن  اینکه 
آقای  سر  پشت  که  همانطور  ها 
فرد  پشت  گرفتند  قرار  روحانی 

اصالح  ولی  گیرند  قرار  دیگری 
روحانی  آقای  معنی  به  طلبی 
در  کرد:  خاطرنشان  نیست.وی 
در  جهانگیری  حضور  با  رابطه 

این  من  تصور  آینده  انتخابات 
آقای  کاندیداتوری  اگر  است، 
از  باید  است  قطعی  جهانگیری 
بگیرد  فاصله  و  شود  جدا  دولت 
آوردن  رای  برای  بهتری  شرایط 
زمان  شرایط  البته  داشت.  خواهد 
ریاست  انتخابات  به  نزدیک 
خاصی  های  مولفه  جمهوری 
خواهد دارد که نمی توان از االن 
پیش بینی و قضاون خاصی کرد. 
دکتر  حمایت  کرد:  یادآوری  و 
ریاست  انتخابات  برای  روحانی 
جمهوری زیاد تعیین کننده نیست 
چرا که عملکرد دولت او هم جنبه 
های منفی و هم جنبه های مثبت 
دارد. اگر آقای جهانگیری خودش 
می  بکشد  کنار  فعلی  دولت  از  را 
کارهای  پاسخگوی  تنها  تواند 

خودش باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد ادعای 
بقایی مبنی بر اهدای سکه به برخی 
از مسئوالن نظام در جلساتی که در 
دوران تحریم تشکیل می شد، گفت: 
بحران  که  زمانی  گفته  آقایی  یک 
سکه  پنج  برخی  به  بود  تحریم ها 
دادند. این دروغ محض است نه قبل 
و نه بعد اصال جلسه ای با این ترکیب 
تشکیل نشد. تصویر یا صوت تمام 
جلسات است. اینها می گوید مربوط 
به دولت دهم است اصال این ترکیب 
می گوید دروغ است. محسنی اژه ای 
با بیان اینکه نمی دانم از حرف های 
گریه،  یا  کنم  خنده  احمدی نژاد 
گفت: می گوید خود مقامات قضایی 
غیر  ما  دادگاه  99درصد  می گویند 
علنی است این حرف دروغ است. من 
بارها گفتم دادگاه های ما علنی است. 
تا  داد  اجازه نمی  قانون  زمانی  یک 

زمانی که حکم قطعی نشده مجموعه 
شود.  پخش  علنی  دادگاه  محتوای 
شخص  نظر  مکرر  مسئله  این  در 
من را پرسیدید گفته ام در مواردی 
دادگاه ها علنی پخش شود  خاص 

در  ای  اژه  دارد.  بازدارندگی  قطعا 
نباید  آیا  که  سئوال  این  به  پاسخ 
وی  با  و  دستگیر  احمدی نژاد 
فقط  اینها  گفت:  شود،  برخورد 

و  نیست  قضاییه  قوه  به  توهین 
خیلی  به  نسبت  ها  وقت  گاهی 
است. دیگر  مراکز  و  دیگر  جاهای 

 فقط یک جمله می گویم. حکمت 
در  اهلل  شاء  ان  قضاییه  قوه  صبر 

برایتان روشن  آینده نه چندان دور 
اقدام  عدم  و  صبر  این  می شود. 
ما  از مردم  بسیاری  توقع  مورد  که 
است بعدا علتش مشخص می شود

توکلی:احمدینژادتغییرینکردهاست

توکلی در پاسخ به این سوال که آیا تغییری در احمدی نژاد 
مشاهده می شود که بر مبنای آن بگوییم فرصت دوباره ای 
در مجمع به او داده شده است؟فکر نمی کنم تغییر رخ 
داده باشد. باالخره او خود را یک فرد موثر و صاحب نظر 
می داند و در بعضی مسایل نیز تجربه پیدا کرده و نظراتی 
داد. نگاهی به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نیز نشان می هد که عناصر 
مختلفی آن جا جمع شده اند تا  از زوایای مختلف در مسائل مهم بررسی شود.

ترکیه:نمیتوانیمبپذیریم»اسد«درقدرتباقیبماند

اسد،  باقی ماندن بشار  از جنگ  نخست وزیر ترکیه گفت:در دوران پس 
طرح  با  ادامه  در  است.وی  ممکن  غیر  قدرت  در  سوریه  جمهور  رئیس 
اتهاماتی علیه بشار اسد مبنی بر اینکه وی علیه غیرنظامیان سوری از 
تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است، گفت: اقدامات آقای اسد با حمایت 
قدرت های  دیگر  و  آنکارا  که  معناست  این  به  روسیه  و  ایران  نیروهای 
منطقه ای دیگر نمی توانند بپذیرند که وی به عنوان بخشی از یک توافق 

صلح در قدرت باقی بماند.

حریری:هرگزخواستارشروعجنگعلیهایراننیستم

سعد الحریری با بیان اینکه تصمیم دارد در سمت 
نخست  وزیری لبنان باقی بماند، افزود:  با استعفای 
خود باعث وارد شدن »شوک مثبت« به لبنان شده 
است و اگر حزب  اهلل با تغییر شرایط کنونی موافقت 
نکند، استعفا خواهم کرد. وی در ارتباط با خصومت 
میان عربستان و ایران افزود: می خواهیم که لبنان بی طرف و خویشتن دار باشد 
و من هرگز خواستار شروع جنگی علیه ایران نیستم و ایران باید آن را درک کند.

نمیدانمازحرفهایاحمدینژادخندهکنمیاگریه!
محسن اژه ای سخنگوی دستگاه قضا: ابطحی:اگرکاندیداتوریجهانگیریقطعی

استبایدازدولتروحانیجداشود

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

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

31104

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند   تاریخ انتشار: 96/9/8

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
دانشگاه بیرجند ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 96/9/29  در محل سالن شهید بهشتی 
پردیس شهدای دانشگاه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای شرکت 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا در 
مجمع حضور یابد، می تواند همزمان به همراه نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت واقع در پردیس اصلی دانشگاه بیرجند )سازمان مرکزی دانشگاه( مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. بدیهی است افراد متقاضی 
کاندیداتوری سمت بازرسی شرکت حداکثر تا تاریخ 96/9/14 می توانند به دفتر شرکت 

مراجعه و فرم مربوطه را تنظیم نمایند. 
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص فعالیت شرکت در سال مالی 
2- طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال 1395 3- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال مالی 1396 4- تعیین مبلغی جهت استرداد سهام اعضای مستعفی 

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

 آگهی حق تقدم شرکت صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4819 و شناسه ملی 10360063259

به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
شهرستان درمیان )سهامی خاص( می رساند: در اجرای ماده 169 الیحه 
اصالحی قانون تجارت که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/8/29 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، 
نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 21،421،380،000 ریال به 
مبلغ 25،503،010،000 ریال منقسم به 2،550،301 سهم ده هزار ریالی 
با نام عادی از طریق )مطالبات - آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج 
ماده 158 الیحه اصالحی قانون تجارت( افزایش یابد از کلیه سهامداران 
محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از 
حق تقدم خود نسبت به خرید 408163 سهم جدید استفاده نمایند و مبلغ 
رسمی خرید سهام را به حساب سپرده کوتاه مدت جاری 710323672  
شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه اسدیه واریز و فیش مربوطه را به دفتر 
شرکت واقع در خراسان جنوبي - شهرستان درمیان - بخش مرکزي - شهر 
اسدیه- سایت اداري- خیابان هنرستان تالش- بلوار وحدت- پالك 0- طبقه 

همکف کدپستی  9744145651 تسلیم نمایند. 
ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود حق تقدم در خرید سهام جدید را 
دارد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام 

باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالك 2473 - اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مجاورت چشمه موسی مورد تقاضای آقای مهدی کامران نژاد در روز سه شنبه مورخ  1396/9/28 ساعت 10 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

تاریخ انتشار:1396/9/8    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تشکر و قدردانی
تقدیر آن بود که شمع وجود فرزندی عزیز، همسر و خواهری مهربان و مادری دلسوز خاموش گردد 

و ما را در ماتم و سوگش نشاند. 
با نهایت احترام و رعایت ادب و با عرض سپاس، بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از کلیه:

اقوام و آشنایان و همسایگان محترم، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت بیرجند، پرسنل محترم شبکه 
بهداشت درمیان و بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(، مدیرعامل و پرسنل محترم درمانگاه خیریه یاوری 
شهرستان سربیشه، پرسنل محترم سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند، پرسنل 
محترم آموزشکده و مدارس سماء، سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و شهرستان درمیان و ادارات 
تابعه، پرسنل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی درمیان و شهرستان ها، فرمانداری شهرستان 
درمیان، پرسنل محترم بانک کشاورزی و کلیه ادارات شهرستان درمیان، جهاد دانشگاهی تهران، شرکت ملی 
نفت ایران، پرسنل محترم شعب و نمایندگان بیمه رازی شهرستان بیرجند، مدیریت محترم اتاق اصناف 
بیرجند، اعضای محترم صنف نمایشگاه های اتومبیل و تاکسی تلفنی بیرجند و کلیه کسانی که با حضور 

در مراسم تشییع و تدفین، مجالس ترحیم و یادبود

مرحومهسمیهاکبری)فرزندحاجمحمدعلیاکبری(
 و یا از طریق برگزاری مجالس، تلفن، ارسال پیامک، نصب پالکارد و بنر و ... ابراز همدردی نمودند و موجب 

تسلی خاطرمان شدند، اعالم می داریم. ضمناً مراسمچهلمینروز درگذشت آن عزیز از دست رفته 
فردا پنجشنبه 96/09/09 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی بیرجند( 

برگزار می گردد.تشریف فرمایی شما عزیزان مرهمی خواهد بود بر دل های داغدارمان

خانوادههای:اکبریورضائی

سرکارخانمپاکرووخانوادهمحترمعلیآبادی
ضمن عرض تسلیت اندوه ما را در غم از دست دادن آن عزیز سفر کرده پذیرا 
باشید. هر مصیبتی شکیبایی و صبری می طلبد که اعطای آن را برای شما 

و بازماندگان محترم از خداوند متعال مسئلت داریم
 بی شک همه ما حزن آلود و صمیمانه شریک سوگواریتان هستیم.

کارکنانسازمانمردمنهادخیریهآبشارعاطفهها



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه* 8 آذر 1396* شماره 3942

نام و القاب مهدی، زینت بخش نام 23 هزار نفر در خراسان جنوبی
صدا و سیما- 23 هزار و 644 نفر در خراسان جنوبی به نام و القاب حضرت مهدی)عج( نام گذاری شده اند. مدیر کل ثبت احوال استان گفت: از 
آغاز امسال نیز 134  نوزاد به نام و القاب مهدی نامگذاری شدند.مجتبی فاطمی افزود: مهدی، صالح، حجت و قائم بیشترین فروانی این نام در استان 

را دارد.در 7 ماه امسال 10 هزار و 886 نوزاد در خراسان جنوبی متولد شدند که از این تعداد 5 هزار و 685 نوزاد پسر است.
با سالم خیر مقدم به دکتر جاوید. شهردار عزیز 
خواهش می کنم برخور درست و حسابی با بیمه 
از  بعد  قرار شده یک هفته  باشین.  داشته  نوین 
کنن.  حساب  تسویه  نیروها  با  فاکتورها  تحویل 
برج پیش تحویل  را 17  فاکتورها  اینکه  با  ولی 
هیچ  لحظه  این  تا  ولی  20برج  نوشتن  گرفتن 

خبری نیست.
915...943

بیرجند  انقالب  خیابان  محدوده  موقوفه  اراضی 
اداره  چرا  شده  ولگرد  های  جوالن سگ  محل 
تصرف  تحت  اراضی  حال  به  فکری  اوقاف 

خودش نمیکنه لطفا پی گیری نمایید
915...699

سالم ،چراسوخت یورو 4 به بیرجند نمی آورید 
بایدحتما وضعیت آلودگی مث تهران مشهد بشه 

بیارید؟یکم به فکر مردم مظلوم شهرباشید
915...095

منطقه  آب  محترم  اداره  متاسفانه  باسالم 
و  مخروبه  قنوات  احیای  بر  کافی  نظارت  ای 
قنات  همین  اش  نمونه   ، نداره  رو  بالاستفاده 
کنار روستای گیوشاد هست از اول بدون مجوز 
کار کردند و االن که مجوز کول گذاری گرفتند 
دارند کف زنی می کنند ولی کسی نیست مانع 

شان شود . لطفا به فوربت پیگیری کنید.
939..165
باسالم شماروخدا به این میوه فروشهاوتره بارها 
هاشان  مغازه  کردن  تعطیل  بعداز  بدین  هشدار 
اشغالهای بجامانده وپوستهای پیاز رو جمع کنن
915...734

میخونم  عزیزمو  های  همشهری  های  پیام 
دولتی  ارگان  یک  که  باره  تاسف  واقعا 
بعدازبکارگیری6ماهه  خودشو  شرکتی  نیروهای 
بخاطرمدرک باالتر اخراج میکنه واسمشوتخلف 
از  قبل  باید  مدارک  بررسی  میذاره.درصورتیکه 
ومسئوالن  کارگرباشه.واقعامدیران  بکارگیری 
تنگ  همه  این  پزشکی  علوم  دانشگاه 
قانون  بدن.طبق  ادامه  میخوان  نظریوتاکی 
کاراوناخالف قانون ودیوان عدالت اداریه.نیروی 
شرکتی باحداقل حقوق ودستمزد داره کارمیکنه! 

اندکی انصاف داشته باشین
903...748

این چه وضعی است که یک روز اداره آب کوچه 
اداره آب می  نشده  آسفالت  و هنوز  را می کند 
با  ارگان ها  این  را می کند، چرا  آید و آسفالت 

هم هماهنگ نیستند
915...846

من چندین سال است ساکن شهرک بهزیستی 
ما  به  ایم  آمده  جا  این  که  ابتدایی  از  و  هستم 
محله  این  برای  سبزی  فضای  اند  داده  قول 
درست کنند و زمینی بسیار بزرگ هم اختصاص 
کاری  هیچ  سال  چند  گذشت  با  اما  شد  داده 
انجام نشده است و این زمین تبدیل خانه صدها 

سگ ولگرد شده است.
  937...357
برای جاده مرگ که هر  لطفا  مسئوالن محترم 
چند روز شاهد تصادفات بسیار دلخراشی هستیم 
و خانواده های زیادی در این زمینه در غم فرو 

می روند، فکری کنید، لطفا 
936...345

نظافت خیابان ترنج واقعا افتضاح است با وجود 
داشتن سطل های آشغال باز هم شاهد تصاویر 
اطراف  در  آشغال  ریختن  از  ای  زننده  و  زشت 
وضع  این  دانم  نمی  هستیم.   خیابان  حاشیه  و 
پیدا کند،  ادامه  قرار است  تا کی  فرهنگ مردم 

مگر شما رسانه ها کاری کنید.
915...197

جوابیه شرکت آب و فاضالب
خراسان جنوبی

آوای  روزنامه  در  مندرج  موضوع  به  عنایت  با 
خراسان جنوبی درباره بوی بد فاضالب، نتیجه 
فاضالب  خانه  تصفیه  گردد:  اعالم می  بررسی 
احداث  محیطی  زیست  ضوابط  مطابق  بیرجند 
توجه  با  که  باشد  می  برداری  بهره  حال  در  و 
دوم،  و  اول  مدل  در  ارتقاء  طرح  اجرای  به 
داشته  را  بو  میزان  کاهش  و  راندمان  افزایش 
ایم و اگر مبحث افزایش میزان بو در مقاطعی 
از  ناشی  شود  می  مطرح  بعضا  روز  شبانه  از 
به  توجه  با  که  بوده   باد  جهت  در  تغییرات 
زمان  در  غالب  بادهای  جهت  گرفتن  نظر  در 
اجراء این قضیه تنها در بعضی مواقع اتفاق می 
با  خانه  تصفیه  توسعه  دوم  فاز  در  ضمنا  افتد، 
بو کامال  امیدواریم مشکل  تغییر روش تصفیه، 

گردد.  مرتفع 

آوای  روزنامه  در  مندرج  موضوع  به  عنایت  با 
نتیجه  آبونمان،  دریافت  درباره  جنوبی  خراسان 
 4-47 بند  اساس  بر  گردد:  می  اعالم  بررسی 
فاضالب  و  آب  تعرفه های  نامه عملیاتی  آیین 
انشعاب ها، ماهیانه مبالغی به عنوان  از کلیه   ،
اگر  تاسیسات حتی  از  نگهداری  آبونمان جهت 
مشترک از آب یا خدمات دفع فاضالب استفاده 
صورت  در  همینطور  شود.  می  دریافت  نکند، 
 ، خانگی  غیر  و  خانگی  کاربری  چند  اختالط 
و  بوده  مسکونی  کاربری  اساس  بر  بها  آب 
آبونمان  مسکونی،  واحدهای  تعداد  ازای  به 
مسکونی،  غیر  واحدهای  ازای  به  و  مسکونی 

آبونمان غیر مسکونی دریافت می گردد.

داستان خودروهای بُنُجل در خراسان جنوبی

اتومبیل های صفر در مدار صفر درجه

انتقاد  مورد  ایران  در  همواره  اسدزاده-کیفیت خودرو 
مشتریان و کارشناسان بوده و اگرچه نزدیک به نیم قرن 
از عمر خودروسازی کشور می گذرد، نتوانسته اند کارنامه 

مناسبی را در حوزه کیفی از خود به جا بگذارند.
خودرو  ایران  کیفی  معاون  که  است  شرایطی  در  این 
و  اقتصاد  محصول  داخلی«  »خودروهای  دارد  اعتقاد 
فضای کسب و کار کشور است و به عبارت بهتر، در این 
استاد  مجتبی  داشت.  انتظار  این  از  بیشتر  نباید  فضا 
خودرو  قیمت  برای  وقتی  که  می کند  تاکید  رحیمی 
را  خود  اتفاق  این  اثر  می شود،  گذاشته  محدودیت 
می شود  سبب  و  می دهد  نشان  قطعات  کیفیت  در 
کیفیت  از  کاستن  سمت  به  ناخواه  خواه  قطعه سازان 
تولیدات خود بروند. به نظر نمی رسد که کسی راضی 
به تعطیل شدن صنعت خودرو باشد اما مردم حق دارند 
از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی باشند به هر حال 
می  خودرو  صنعت  عمر  از  که  است  سال  همه  این 
پیاده  این صنعت  در  پروژه  و  برنامه  این همه  و  گذرد 
کنند،  نمی  خیلی حس  را  کیفیت  بهبود  مردم  اما   شده 
از  یا  بخری  خواهی  می  خودرو  اگر  گویند:  می 
نمایندگی شهرهای  از  یا  بخر  پایتخت  های  نمایندگی 
به  را  کیفیت  بی  خودروهای  معموال  چون  بزرگ. 
استان های دور و محرومی که مردم آن اهل پیگیری 
در  ای  آوازه  چنین  فرستند،  می  نیستند،  اعتراض  و 
بی  های  اتومبیل  که  دارد  وجود  هم  جنوبی  خراسان 
چند  این  و  شود  می  فرستاده  استان  این  به  کیفیت 
متوجه  ها  خیابان  در  بودم  گزارش  این  پیگیر  که  روز 
و  تهران  پالک  با  که  هایی  ماشین  تعداد  که  شدم 
و  شده  زیاد  هم  بیرجند  در  است  بزرگ  شهرهای  یا 
به  که  است  خودروهایی  کیفیتی  بی  دلیلش  هم  شاید 
مناطق محروم فرستاده می شود، از این رو با صاحبان 
خودروهای داخلی درباره کیفیت آن ها صحبت کردیم 

که در پاسخ به ما چنین جواب هایی دادند:

افسانه خدمات پس از فروش خودرو
در خراسان جنوبی

تازگی  به  که  است  شهروندانی  از  یکی  زاده  قاسم 
که  ماشینی  گوید:  می  که  شده  داخلی  خودرو  صاحب 
یک سال از تولید آن نمی گذرد را به نمایندگی ایران 
نمی  متوجه  را  ماشین  عیب  که  ابتدا  از  بردم  خودرو 
برگشتم  و  رفتم  نمایندگی  به  که  چندبار  از  بعد  شدند 
دارد  مشکل  ترمزهایش  ماشین،  این  گفتم  خودم  و 
بگیریم  باید عکس  اما  ترمزهایش است  از  ایراد  گفتند 
جواب  که  نیست  هم  معلوم  و  بفرستیم  تهران  به  و 
معطلی،  کلی  از  بعد  برسد  ما  دست  به  موقعی  چه 
آمده  تهران  از  قطعه  که  گرفتند  تماس  بعد  هفته  دو 
تهران  از  را  قطعه  کردم  مراجعه  نمایندگی  به  وقتی 
که  بخوابانید  را  ماشین  گفتند:  و  بودند  فرستاده  اشتباه 
نمایندگی  در  را  ماشین  اگر  من  خب  است،  خطرناک 
بیاید  قطعه  که  هفته  دو  طول  در  باید  گذاشتم  می 
خودم  آمد  و  رفت  خرج  تومان  هزار   700 زیر  حدودا 
نگذاشتم  نمایندگی  در  را  ماشین  من  کنم،خوشبختانه 
چون معلوم نبود که چقدر باید می ماند؟ و بعد از یک 

آمد!!! ماه قطعه ماشین 

دلخوشم که پژو سوار می شوم
آن هم چه پژویی!

ایران  از  اخیرا  که  اتومبیلی  درباره  دیگری هم  شهروند 
خودرو تحویل گرفته می گوید: من این ماشین را هنوز 
به  بار  دو  االن  تا  که  گرفتم  که  است  نشده  ماه  سه 
برطرف  را  آن  ایرادات  تا  بردم  خودرو  ایران  نمایندگی 
کند نقص اول، کمربند بود که خراب بود و اصال بسته 
نمی شد که برطرف شد و ایراد دومی آن روکش کف 
صندوق عقب بود که اصال اندازه صندوق عقب ماشین 
نبود  اندازه  دادم، هیچ کدام  بار هم سفارش  نیست، دو 
برایم،  که  صندلی  روکش  مغازه  بروم  شدم  مجبور  که 
دقیق و اندازه بدوزد. می گوید: دلمان به خوش است که 
ماشین سوار هستیم واال ماشینی که من از همان ابتدا، 
از کارخانه گرفتم دائما به تعمیرگاه و نمایندگی می برم، 
انگار پولم را در جایی خرج کردم که بر باد رفته است. 
است،  وطنی  پژو  خراب  و  کیفیت  بی  ماشین  این  اسم 
اگر همین پژو ساخت فرانسه بود یک ایراد هم نداشت.

صدای ضبط را بلند کن
تا سروصدا نشنوی

گوید:  می  تحویل،  تازه  ایرانی  خودرو  مالک  حسینی 
من بعد از چند هفته که از تحویل خودرو می گذشت، 
به  شدم،  آن  اتاق  در  اضافی  صدای  سرو  متوجه 
نمایندگی اعتراض کردم که این خودرو را تازه تحویل 
می  اذیت  مرا  ماشین  داخل  سروصدای  این  و  گرفتم 
که صدای  بوده  این  من  به  نمایندگی  جواب  که  کند، 
ضبظ ماشین را بلند کن تا صدای سروصدای اتومبیل 

را نشنوی. وی می گوید: االن مجبورم که خودرویی با 
این کیفیت سوار می شوم و اال یک ماشین با کیفیت 
این  برای  باشد.من  خارجی  اگر  حتی  شدم  می  سوار 
آپشنی  چه  اما  دادم  پول  تومان  میلیون   33 خودرو 
آنقدر  که  هستند  هایی  ماشین  کند؟  قانع  مرا  که  دارد 
شمرد  توان  نمی  که  است  زیاد  آن  های  آپشن  تعداد 

هایش  آپشن  از  یکی   96 سال   405 پژو  حالیکه  در 
داشبورد کرم رنگ است!

تفاوت دو پژو

 91 سال  من  گوید:  می  هم  شهروندان  از  دیگر  یکی 
در  آن  تحویلی  که  کردم  نام  ثبت  پارس  پژو  خودرو 
3 بود، بعد از 45 روز که از موعد تحویل گذشته  برج 
با نمایندگی تماس گرفتم که ماشین را چه موقع  بود، 
نیست  تحویل می دهید؟ گفت: هنوز مشخص  به من 
اگر عجله دارید به تهران بروید، من هم برای پیگیری 
با مسئول صحبت کردم  که  نزدیک  رفتم،از  تهران  به 
یک  فقط  گفت:  کرد  می  بازی  کامپیوتر  با  حالیکه  در 
نداریم،  هم  این  جز  و  است  دلفینی  رنگ  پارس  پژو 
از برگه زیر کیبورد  اتفاقاتی؟! بعد از چند دقیقه  از  بعد 
بعد  و  زد  عالمت  را  بود  چهارم  شماره  که  من  اسم 
و  فروختم  را  ماشین  آن  من  آمد،  ماشین  روز  ده  از 
با  تفاوتش  تنها  خریدم،   405 پژو  یک  دوباره  االن 

در  که  است  ماشین  در  مطالعه  چراغ  فقط  پارس  پژو 
بخواهیم  اگر  که  هست  مطالعه  چراغ  جای   405  پژو 
چراغ  پارس  پژو  در  اما  کنیم  نصب  را  آن  توانیم  می 
مطالعه روشن می شود. حاال شما پژو 407 وارداتی را 

سوار شوید آنوقت متوجه می شوید که پژو چیست؟

خودروهای چینی
بازار ایران را قبضه کردند

ایران  های  ماشین  درباره  شهروندان  از  دیگر  یکی 
که  داشتم  پارس صفر  پژو   90 گوید: سال  می  خودرو 
گرفتم    90 سال  در  که  پژویی  خوروی  از  آن  کیفیت 
باز  که  کردم  نام  ثبت  پژو   92 سال  دوباره  بود،  بدتر 
این  امسال  تا  و  بود  بدتر  قبلیم  ماشین  از  کیفیتش 
به  سال  هر  که  است  من  نامی  ثبت  ماشین  چهارمین 
نسبت سرو صدا و کیفیتش پایین آمده و هیچ تغییری 
تمام  چین  که  دهم  می  وضع، حق  این  با  من  نکرده، 
کیفیت  بی  ماشین  مردم  که  کند  قبضه  را  ایران  بازار 

چینی را سوار می شوند اما ماشین ایرانی را نه.

با ماشینم نمی توانم مسافرت بروم

موسوی می گوید: من ماشینم تحویلی سال 93 است  
روی  نتوانستم  خریدم  که  زمانی  از  که  پارسی  پژو 
موقع  هر  بروم،  سفر  به  و  ببندم  باربند  ماشین  سقف 
می  وسایل  و  اسباب  آن  روی  و  بندم  می  باربند  که 

 4 استحکام  یعنی  آید،  می  پایین  ماشین  سقف  گذارم 
گو  می  کردم  مراجعه  خودرو  ایران  ندارد،به  را  وسیله 
دنیا  در  خارجی  ماشین  چند  نیستیم،طراح  ما  مقصر  ید 
اکثرا جوان های خالق ایرانی هستند اما چرا در ایران 
ما  است  قرار  کی  تا  شود؟  نمی  داده  بها  ها  آن   به 
را  اروپا   1992 سال  استاندارد  های  ماشین  ها،  ایرانی 
نیست  تغییری  طرحی،هیچ  هیچ  کنند؟یعنی  استفاده 
که فقط رنگ داخل خودرو که عوض می شود، یعنی 

ماشین جدید وارد بازار شد؟

ماشینی که حتی هند هم نپذیرفت

پیش  وقت  چند  که  است  جالب  گوید:  می  رضایی 
انگلیس  از  هند  بود  نوشته  که  کردم  می  مطالعه 
از  پس  کند،  می  جدید  خودرو  طراحی  درخواست 
هند،  دولت  انگلیس،  دست  به  سمند  خودرو  ساخت 
خودرو را نپذیرفت و دلیلش هم این بود که این خودرو 
که  است  ایراد  از  پر  خیلی  و  نیست  هند  در حد کشور 
در  طراح  وقتی  خرید.  انگلیس  از  را  خودرو  این  ایران 
را  آن  هند  که  خودرویی  انگلیس  از  باید  نداریم  ایران 
من  که  ایرانی  خودروی  از  هم  بخریم.این  زد،  پس 
داشت  اتصالی  آن  صوتی  سیستم  تمام  خریدم  وقتی 
تولید  که  خوشحالیم  واقعا  ما  شده.و  قطع  هم  االن  و 
پراید متوقف شد، آن هم چون آمار بیشتر کشته از این 
خودروی پر افتخار یعنی پراید است. فکر می کنم اگر 
یک ماشین خارجی به قیمت پراید در ایران باشد هیچ 
داخلی  استحکام  کم  و  کیفیت  بی  خودروی  که  فردی 
را سوار نمی شود و این هم شایسته تولید ملی نیست.

تخصص باالی نمایندگی ها
در تعمیر خودرو

تخصص  درباره  که  است  دیگری  شهروند  زاده  حسن 
نمایندگی ها در تعمیر ماشین می گوید: من این خودرو 
را تابستان تحویل گرفتم پژو دو گانه سوز در تابستان 
که مشکلی نداشت وقتی گاز می زدم اما االن از وقتی 
را روشن می  شب ها سرد می شود، صبح که ماشین 
از  درشتی  صدای  کنم  می  حرکت  گاز  روی  و  کنم 
موتور به گوشم می رسد خودرو را به نمایندگی بردم و 
موضوع را با تعمیرکار مطرح کردم در جواب من گفت: 
چند کاغذ آلومنیوم بیاورید تا بخشی که مرتبط به گاز 
ظاهرا  داریم،  نگه  گرم  بندی  عایق  با  را  است  ماشین 
خودش  گاز  که  ندارد  را  اطالعات  کمترین  تعمیرکار 
ذاتا سرد است و اصال نمی توان با عایق بندی آن را 
ایرانی که داشتم  اتومات  یا در مورد ماشین  گرم کرد. 
به نمایندگی مراجعه کردم که در جواب به من گفتند: 
معنی  خب  گفتم  من  و  است  فشار  تحت  گیربکس 
ما  به من گفت:  که  بودن.  فشار  یعنی تحت  گیربکس 
است  فشار  تحت  گیربکس  دانیم  می  فقط  دانیم  نمی 
برطرف  نقص  این  مشهد  نمایندگی  به  مراجعه  با  که 

از  یکی  در  گوید:  می  شهروندان  از  دیگر  یکی  شد. 
از  رفتم  که  ماشینم  تعمیر  برای  شهر  های  نمایندگی 
اینکه بگوید  را آورد و بدون  ابتدای ورودم، کارتخوان 
این مبلغ برای چه کاریست از کارت من پول برداشت 
درگیر  روز  نصف  دادم،  توضیح  را  ماشین  عیب  وقتی 
ماشین بود وبعد از دو روز دوباره همان عیب در ماشین 

اقوام،  از  نفر  چند  برای  من،  مشابه  مورد  برگشت  من 
اما  کنند  می  کم  را  مبلغ  که  بود،  افتاده  اتفاق  همین 

دریغ از کمی تخصص در خصوص تعمیرات خودرو.

شبهه ای که بین مردم افتاده اشتباه است

مهدی تازه رو مدیرعامل ایران خودرو کاشانی )حدفاصل 
بین خیابان پاسداران و عدل( در پاسخ به این سؤال که 
آیا خودروهایی که به مناطق محروم فرستاده می شود 
با خودروهایی که به پایتخت می رود متفاوت است  یا 
نه می گوید: ما 4 سایت ایران خودرو در سراسر کشور 

داریم،بینالود، تهران،بابل،تبریز و فارس. به دلیل تمرکز 
زدایی و هم به خاطر کار آفرینی و حل معضالت شرکت 
مثل کمبود فضا و نبود پارکینگ و ... چند تا خط تولید 

بگوییم  اینکه  اما  کردند  اندازی  راه  کشور  سطح  در  را 
متفاوت  دیگر  شهر  با  شهر  این  تولید  خط  این  کیفیت 
سال  تا   405 پژو  و  پژوپارس  تولیدی  خط  مثال  است. 
گذشته در خراسان بود و از آن جا به تمام کشور فرستاده 

می شد و االن در بابل.یعنی خط تولید پژوپارس در بابل 
است و از آنجا هم به پایتخت می رود و هم به مناطق 
محروم اینگونه نیست که بگوییم خب فالن ماشین که 
برای تهران است بهتر از ماشینی باشد که برای بیرجند یا 
مناطق محروم تر فرستاده می شود. و این شبهه ای که 

بین مردم افتاده اشتباه است و اینگونه نیست.

خدمات پس از فروش
تا سقف 5 هزار کیلومتر

خودرو  ایران  فروش  از  پس  خدمات  به  رو”  “تازه 
کارخانه  این  که  خدماتی  از  گوید:یکی  می  و  اشاره 
این  مشتری  از  حمایت  قانون  دهد،  می  مشتریان  به 
است که اگر خودرو به هر دلیلی دچار نقص فنی باشد 
خودرو صفر  و یک  شود  می  داده  برگشت  کارخانه  به 
تحویل می گیرد و همچنین اگر خودروی شما در ابتدا 
موتور  هم   5000 کیلومتر  تا  شد  روبرو  فنی  مشکل  با 
یا حتی خودرو هم تعویض  خودرو تعویض می شود و 
ایران  در  ماشین  که  روزی  تعداد  ازای  به  و  شود  می 
زمان  تا  پرداخته می شود  هزینه  است  خوابیده  خودرو 
طالیی  کارت  ضمانت  با  خودرو  تعمیر  یا  و  تعویض 

ماشین تا یک سال قابل تعویض است.

قطعات چینی وارد نمی کنیم
ولی با چین قرارداد همکاری داریم

کند  نمی  وارد  ای  قطعه  هیچ  چین  از  خودرو  ایران 
چینی  وارداتی  های  ماشین  درباره  چین  کشور  با  ولی 
حتی  و  خودروها   این  یدکی  قطعات  و  داریم  قرارداد 
ولی  کنیم  می  وارد  آنجا  از  را  ها  ماشین  این  خود 
کشور  خود  در  فقط  ایران  ساخت  خودروهای  قطعات 
دستور  و  مقاوتی  اقتصاد  به  توجه  با  شود  می  ساخته 
و  است  ممنوع  کار  این  داخلی،  تولید  و  کار  به   رهبر 
وارد کردن  برای  با کشورهای خارجی  قرارداد  ما حق 
همین  که  مادامی  نداریم،  داخلی  خودروهای  قطعات 
کیفیت  درباره  شود.وی  تولید  کشور  داخل  در  قطعه 
که  خودرویی  خودم  من  گوید:  می  ایرانی  خودروهای 
سوار می شوم پژو206 است و خیلی هم از این خودرو 
راضی ام و به جرآت می گویم از بین تمام خودروهایی 
ایران  شوند  می  مونتاژ  و  شوند  می  کشور  وارد  که 
خودرو حرف اول را می زند و من از خرید این خودرو 

ندارم. نارضایتی  اصال احساس 

تمام کارکنان در بخش نمایندگی
و تعمیر خودرو، متخصص هستند

ابن  کارکنان بخش های  تمام  بودن  به متخصص  وی 
از  قبل  افراد  همه  گوید:  می  و  کرد  اشاره  نمایندگی 
ورود به بخش نمایندگی و تعمیر خودرو باید در تهران 
به  آموزش  برای  باید  خودرو،  تغییر  هر  با  و  ببیند  دوره 
دوره  برایشان  دوباره  و هر چند مدت هم  بروند   تهران 
باشد  بوده  تعمیرکاری  بین  این  در  هم  اگر  گذارند  می 
ال90  مثل  خودرویی  احتماال  نداند  را  خودرو  عیب  که 
مونتاژ  و  نیست  داخل  ساخت  چون  که  بوده  ویتارا  یا 
با نماینده آن بخش  باید  از کشور فرانسه و چین است 

صحبت شود و بعد عیب خودرو برطرف شود.
ایران  که  ای  ارزنده  خدمات  و  ها  تعریف  به  توجه  با 
باز  اما  کند  می  فراهم  مشتریان  رضایت  برای  خودرو 
هم از هجمه شاکیان به این شرکت کم نشد و خبرنگار 

آوا جواب قانع کننده ای برای پیشرفت و تنوع در این 
خودرو  این  کیفی  سطح  باالبردن  حتی  یا  و  تولید  خط 
ها عایدش نشد. به امید روزی که قدمی رو به جلو در 

صنعت خودرو سازی در ایران هم داشته باشیم.

به را  کیفیت  بی  خودروهای   معموال 
 استان های دور و محرومی که مردم 
نیستند،  اعتراض  و  پیگیری  اهل  آن 

می فرستند. 

های  ماشین  کیفیتی  بی  وضع  این  با 
ایرانی، حق می دهم که چین کل بازار 

ایران را قبضه کند.

حق قرارداد با کشورهای خارجی برای 
وارد کردن قطعات خودروهای داخلی 

را نداریم.

مبلغ را کم می کنند اما دریغ از کمی 
تخصص در خصوص تعمیرات خودرو.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

عکس : اسدزاده
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زومیت- ظاهرا سامسونگ با شرکت جدیدی برای تأمین اسکنر اثر انگشت اس ۹ وارد معامله شده است. هر اتفاقی که بیفتد این احتمال 
پابرجا است که اس ۹ به روش آنالک دیگری مانند اسکنر عنبیه نیز مجهز باشد. پرچم دار بعدی سامسونگ قرار است نیمه ی اول سال ۲۰۱۸ 

عرضه شود. برخی شایعات از عرضه ی پیش از موعد این گوشی برای رقابت در فروش با شرکت اپل و آخرین محصولش حکایت دارند.
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یادداشت

امنیت،ارمغانمرزهایپررونق

*پدرام سلطانی
 
ایران در زمره منزوی ترین اقتصادهای دنیاست، 
بزرگترین اقتصادی که هنوز به عضویت سازمان  
جهانی تجارت درنیامده است، در هیچ موافقتنامه 
تجارت آزاد یا ترجیحی چندجانبه ای که اجرایی شده 
باشد عضو نیست و تعداد موافقتنامه های  معتبر دو 
جانبه تجارت آزاد و ترجیحی اش با سایر کشورها به 

تعداد انگشتان یک دست نیستند. 
رتبه ایران از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص 
مجمع  )گزارش  دنیا  کشور   ۱4۰ میان  در  داخلی 
جهانی اقتصاد ۲۰۱5-۲۰۱6( ۱37 است، یعنی در 

زمره بسته ترین اقتصادهای دنیا. 
رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی )گزارش 
کشور    ۱۹۰ میان  در   ۱7۰  )۲۰۱7 جهانی  بانک 
میان  در  ایران  رتبه  بدترین  واقع  در  و  دنیاست 
شاخصهای ۱۰ گانه گزارش مزبور به شمار می رود. 
یعنی ایران از پرمحدودیت ترین کشورهای دنیا در 

زمینه تجارت خارجی است.
کامل  به عضویت  گذشته  در سال  افغانستان،   
سازمان جهانی تجارت درآمد. به همین دلیل دیوار 
تعرفه ای افغانستان برای کاالهای ایرانی باال رفت 
و چین  پاکستان، هند  ترکیه،  مانند  و کشورهایی 
در حال گرفتن سهم ایران از تجارت با این کشور 
هستند. عراق هم به عنوان دومین شریک تجاری 
ما، در فرایند الحاق به این سازمان از ما جلوتر است 
و بعید نیست که در ظرف ۱-۲ سال آینده عضو 
سازمان شود و مسیر تجاری خود را از ما سوا کند.  

از سوی دیگر به دالئل سیاسی و اقتصادی، بعید 
به  آینده  سال  از ۸-7  زودتر  بتوانیم  ما  که  است 
عضویت این سازمان درآییم. ما حتی در موافقتنامه 
چند جانبه تجارت ترجیحی اکو )موسوم به اکوتا( 
موافقتنامه  این  شدن  اجرایی  اصلی  مانع  به  بدل 
شده ایم و اقتصاد خود را از ظرفیت تجارت بیشتر با 

همسایگانمان محروم کرده ایم. 
راهی که ما تاکنون دنبال کرده ایم موجب حمایت 
از صنعت داخلی نشده است، بلکه بیشتر به قاچاق 
دامن زده است و قاچاق کاال را تبدیل به یک رویه 
معمول تجاری در کشورمان کرده است. اما از آنسو 
دیوارهای تعرفه ای پیرامون ما باعث شده است که 
مزیتهای رقابتی اقتصاد ایران کم شمار تر به نظر 
برسند و در رقابت نابرابر با اعضای سازمان جهانی 
تجارت و بلوکهای اقتصادی، از رمق بیافتند. حاصل 
این شده است که سهم ما در نقشه تجارت جهانی 

بیشتر صادرات مواد خام و اولیه باشد. 
 اما  مهمترین نیت من از نگارش این یادداشت، 
در  متخذه  روشهای  اقتصادی  زیانهای  یاداوری 
تجارت خارجیمان نیست، بلکه اشاره ای به لطمات 
امنیتی است که از این ناحیه می خوریم و به آن 
توجهی نمی کنیم. نگاهی به افغانستان بیاندازیم! 
در حالیکه ما تاکنون اولین مبدأ صادرات کاال به 
افغانستان با بیش از یک میلیارد و دویست میلیون 
دالر صادرات در سال بوده ایم، در واردات کاال از 
افغانستان کمتر از ۲۰ میلیون دالر واردات داشته ایم. 
جایگزین این تراز تجاری کاماٌل یک طرفه تا کنون 
چه بوده است؟ از یک سو خیل بیکاران افغانستان 
به کشور ما هجوم آورده اند و فرصتهای شغلی ما 
را از آن خود کرده اند و از سوی دیگر تجارت مواد 
مخدر جایگزین تجارت کاال شده است. خوب است 
بدانیم که کل صادرات افغانستان به جهان کمتر از 
5۰۰ میلیون دالر در سال است و این میزان معادل 

یک درصد واردات ما از جهان است. 
 حال تصور کنید که ما حتی اگر یکطرفه تعرفه 
های خود را برای واردات از این کشور کاهش می 

دادیم چه اتفاقی در اقتصادمان می افتاد؟ 
ما در حقیقت هزینه تراز تجاری نامتعادل خود با 
افغانستان را با بیکاری و اعتیاد جوانان خود می دهیم. 
هزینه بیکاری، اعتیاد، حراست از مرزها، مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر و بهره برداری مهاجرین افغان 
از یارانه های اقتصاد ما کمتر از مازاد تراز تجاریمان 
با این کشور نیست. و این مشکل را به شکل کم و 

بیش مشابه با عراق و پاکستان هم داریم. 
 ما هنوز با این باور نرسیده ایم که تجارت آزاد با 
همسایگان بهترین و کم هزینه ترین روش ایجاد 
امنیت و ثبات و درمان آسیبهای مزمن اجتماعیمان 
است. به دولت محترم دوازدهم اکیداٌ این توصیه را 
دارم که در سال اول فعالیت خود درهای تجارت 
ایران با افغانستان، عراق و پاکستان را بگشاید. این 
کار بی تردید ما را از نظر اقتصادی، امنیتی، سیاسی 
و اجتماعی در موقعیت مناسبتری با همسایگانمان 
قرار خواهد داد و گام هوشمندانه ای بسوی خروج 
از گوشه گیری در صحنه اقتصاد جهانی خواهد بود.

خواندنی 

مسجدی با بلند ترین مناره در جهان

زیباترین،  از  یکی  یزد  جامع  مسجد   
گردشگری  جاذبه های  مهم ترین  و  بی نظیرترین 
شده  ساخته  ه.ق  قرن ششم  در  که  است  ایران 
آن  مختلف  مکان های  بازسازی  و  مرمت  و 
که  است.زمانی  داشته  ادامه  اخیر  دهه ی  تا 
ساخت  به  تصمیم  یزد،  جامع  مسجد  سازندگان 
چنین بنایی گرفتند، آن را در مرکز شهر قدیم یزد 
زیربنای  که  مساحتی  کردند.  بنا  حصار  داخل  و 
این مسجد را تشکیل می دهد، برابر با ۹۸۰۰ متر 

نیز،  مربع  متر   5۰۰ حدود  متراژی  و  بوده  مربع 
را   ... و  کتبیه ها  کاشی،  به  مربوط  قسمت های 
در برمی  گیرد. طول مسجد جامع یزد متشکل از 
۱۰4 متر و عرض آن ۹۹ متر، است که به هفت 
خروجی  راه  و  کوچه  چندین  به  متصل  ورودی 
چشم  زیبایی اش  که  مسجد  گنبد  می شود.  ختم 
دو  از  می سازد،  خیره  خود  به  را  بیننده ای  هر 
پوسته ی متصل به هم تشکیل شده است که با 
طرح زیبایی از گل صابونکی، با ساقه ای مزین به 
نام الملک ا...، که به خط کوفی تکرار شده، عنوان 
معماری  آثار  یگانه ترین  و  ممتازترین  از  یکی 
جهان را از آن خود ساخته است. قطعا گنبدخانه، 
ایوان و مکان های اطراف آن را می توان یکی از 
دانست. یزد  جامع  مسجد  قسمت های  زیباترین 
ارتفاع مناره های مسجد جامع یزد، با بیش از 5۲ 
متر و قطری برابر با هشت متر، لقلب بلندترین 
مناره در بین مساجد تاریخی را از آن خود کرده 
است که متاسفانه در سال ۱3۱3 هجری شمسی 
فروریخت، و مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.  

حسینی- برنامه صبحانه های آوا در کنار ورزشکاران و 
ورزش دوستان استان بار دیگر شروع شده و آقای حسینی 
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان اولین مهمان این 
برنامه بود. او که از ورزشکاران قدیم و برادر سردار شهید 
در  باشد.  می  سیدان  روستای  اهل  و  متولد ۱336  است، 
کارنامه فعالیت های وی، بیش از یک سال رئیس تربیت 
بدنی ایرانشهر، ۱3 سال مدیریت تربیت بدنی سراوان، یک 
و نیم سال تربیت بدنی تربت جام ، 3 سال تا ۸4 ریاست 
تربیت بدنی بیرجند، چندین سال معاون قدیری مدیر کل 
اسبق ورزش و جوانان و همچنین قهرمانی خراسان در قبل 
از انقالب در رشته پرتاب دیسک و وزنه و پیشکسوت ورزش 
بسکتبال به چشم می خورد. حسینی ورزش همگانی را الزمه 
ورزش های قهرمانی می داند و می گوید: ورزش همگانی از 
رشته هایی است که در اول هرسال مقام معظم رهبری حتما 
این بحث را مطرح می کنند و نشان از اهمیت آن دارد، این 
ورزش موجب نشاط، سالمتی و شادابی مردم و پویایی جامعه 
می شود، در نتیجه آن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و کاری نیز رشد و توسعه را خواهیم داشت. 

رشد ورزش در محالت با فعال سازی 
کانون های مساجد

وی با اشاره به این که هیئت ورزش های همگانی از قبل 
استان شدن، در بیرجند به صورت کمیته هایی برای ادارات، 
عامه مردم، گروه های بسیجی و کانون های مساجد فعالیت 
داشته است، ادامه داد: آن زمان یکسری امکانات برای هر 
مسجدی در نظر گرفته شد، یک میز پینگ پنگ، تخته دارت، 
فوتبال دستی و شطرنج و مواردی که بشود در فضایی در حد 
اتاقکی آن را انجام داد و همین موضوع موجب رشد ورزش 

در محالت شد.
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان به برگزاری حدود 
۲6۸ جشنواره و همایش در سال گذشته اشاره کرد و افزود: 
در ۸ ماهه ابتدای سال نیز ۱۹۰ جشنواره و همایش اجرا شده 
است. حسینی معتقد است: در زیر مجموعه هیئت ورزش 
های همگانی، انجمن های مختلفی دارد و هر کدام گسترده 
هستند، برای مثال آمادگی جسمانی که خودش قبال یک 

هیئت بوده، حدود ۲۰ رشته زیر مجموعه خود دارد.

حضور امام جمعه سابق ،
 به پیاده روی ها رنگ عبادت بخشید

وی از برگزاری ۲۰ آدینه در طول 4 سال در مرکز 
بیرجند سخن گفت  سابق  امام جمعه  با حضور  استان 
کار  که  رضایی  االسالم  حجت  کرد:  خاطرنشان  و 
سیاسی و عبادی می کرد در این موضوع حضور پیدا 

پیاده روی های ما در  از آن زمان  کرد و موجب شد 
می  دنبال  معنوی  و  عبادی  دید  با  جنوبی  خراسان 
بیان  با  همچنین  استان  ورزش  پیشکسوت  این  شود. 
این که برنامه و فعالیت های هیئت های همگانی در 
یادآور  3۸ طرح ساماندهی شده است،  با  قالب کتابی 
شد: در شورای عالی ورزش استان ۱6 طرح تصویب 
که  شده  ابالغ  طرح  تعدادی  با  نیز  دومی  شد،کتاب 
به  توجه  با  استان  عالی  شورای  در  را  آن  مصوبات 
داشت.  خواهیم  سرزمینی  آمایش  و  مردم  فرهنگ 
و  شاداب  ایرانی  داشتن  هدف  کرد:  تاکید  حسینی 
های  ورزش  در  مردم  از  درصد   5۰ حضور  با  سالم 

۱4۰4 است. تا سال  همگانی 

دنبل کردن ورزش های همگانی
 به شکل علمی

به گفته وی طبق دستور فدراسیون مبنی بر این که باید 
این ورزش ها به صورت علمی نیز کار شوند، در همین راستا 
با دانشگاه ها، نیروی های نظامی و انتظامی تفاهم نامه بسته 
شد تا با مبلغی ارزان تر کالس ها برگزار شوند، قرار شد یک 
کالس برای پیام نور، دو کالس برای دانشگاه بیرجند و یک 
کالس برای نیروی انتظامی با عنوان مربی گری درجه 3 
آمادگی جسمانی انجام شود که دو پرونده برای گرفتن مجوز 
ارسال شده و قطعا بعد از همایش بزرگ پیاده روی آیند دو 

کالس برگزار خواهند شد. 

ایرادات همایش قبلی
 اکنون برطرف شده است

اینکه   توضیح  با  همگانی،  های  ورزش  هیئت  رئیس 

همایش پیاده روی که در ۱7 آذر امسال مانند برنامه صبح و 
نشاط چند سال گذشته برگزار خواهد شد، بیان کرد: ایراداتی که 
در همایش قبلی داشتیم اکنون برطرف شده، برگه ها یک هفته 
زودتر بین مردم توزیع خواهد شد و قاطعانه خواهان یک مسیر 
از ابتدای بلوار پیامبر اعظم تا مصلی شدیم. حضور در مصلی نیز 
به پیشنهاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه بود.حسینی با اشاره 
به این که جایزه ویژه یک دستگاه پراید خواهد بود و بیش از 
۱5۰ تا ۲۰۰ جایزه دیگر خواهیم داشت، اضافه کرد: هیئت های 
ورزشی استان نیز برنامه هایی در مصلی خواهند داشت.  وی 
ابراز امیدواری کرد: با کمک مسئوالن همایش برپا شود که 
جبران همایش قبلی باشد، به طور قطع یک هیئت با امکاناتی 

که دارد، نمی تواند به تنهایی به اهداف عالی برسد .

 نبود ثبات مدیریتی،
 به هیئت های استان ضربه زد

این پیشکسوت ورزش استان در بخش دیگر سخنانش 
با یادآوری مشکالت فعلی گفت: در 4 سال گذاشته نه فقط 
ورزش همگانی که تمام هیئت ها به دلیل نبود ثبات مدیریتی 
بسته شدیم. حسینی  و  دفعه محدود  خوردند، یک  ضربه 
همایشی  گفتیم  می  هرگاه  درگذشته  که  این  به  اشاره  با 
بودند و کمک می کردند،  برای هزینه ها پشتمان  داریم 
افزود:  اعتبارات آن زمان هم غیرقابل قیاس با االن بود، 
زمان آقای قدیری، سالی ۱5۰ تا 5۰۰ میلیون تومان هزینه 
اعتباری داشتیم ولی االن 4۰ میلیون است در حالی که هزینه 
برگزاری هر همایش 5 تا 6 میلیون می باشد. به گفته وی 
اکنون هیئت ورزش همگانی بیشترین اعتبار را از فدراسیون 
خود می گیرد در حالی که وضع هیئت های دیگر چنین 
نیست. وی خاطرنشان کرد: ورزش های همگانی در طرح 
هایی که هیئت ها را به نسبت تعداد قهرمان ها و فعالیت 

ها بررسی می کنند ، نمی گنجد، زیرا که ما به دنبال فراگیر 
کردن این ورزش هستیم و رشته قهرمانی نداریم به همین 

دلیل هم متضرر می شویم.

ورزشی که ذهن ورزشکار
 را منحرف کند نمی پذیریم

طرح  از  همچنین  همگانی  های  ورزش  هیئت  رئیس 
استانداری برای داشتن یک برنامه ماهی یک بار در یک 
شهرستان خبر داد و یاد آور شد: این برنامه، خارج از برنامه 
های همیشگی ما است و اعتبار آن را هم استانداری تامین 
می کند. حسینی به نقش تاثیر گذار شهرداری در اطالع 
رسانی به مردم برای همایش ها و برنامه ها اشاره کرد و افزود: 
شهرداری خیلی در فضاهای ورزشی بیرجند کار کرده، اماکن 
ورزشی رو باز و جاده سالمت نمونه ای از ین کارهاست، ولی 
امیدواریم بیشتر از این کار شود.وی همچنین با بیان این که 
قصد داریم با توجه به استقبال بانوان از رشته هایی مانند یوگا، 
آمادگی جسمانی و ایروبیک ، سطح مربی گری ها را باال 
ببریم، تصریح کرد: البته آن مدل ورزشی که بخواهد، افکار و 

ذهن ورزشکار را منحرف کند نمی پذیریم.

ورزش تنیس خاکی و فوتبال برای اولین بار در 
ایران در بیرجند تاسیس شد 

از  قدیمی  عکسی  استان،  ورزشکار  پیشکسوت  این 
نشان  را   56 سال  های  بسکتبالیست  و  ها  والیبالیست 
داد و با یادآوری قهرمانان آن زمان عنوان کرد: هر دو 
تیم آن سال قهرمان شدند. سال 7۹، نمایشگاه عکسی 
آقای  همت  به  امروز  پیشکسوتان  و  دیروز  جوانان  از 
اصغری رئیس تربیت بدنی استان، برگزار شد و در آن 
افرادی عکس و مدال آوردند که مربوط به سال های 
مال  ترین عکس هم  قدیمی  و ۱336 می شد،   ۱3۲3
سال ۱۲۹6 بود که در آن شوکت الملک، به همراه مستر 
انگلیسی در باغ اکبریه برای بازی تنیس عکس گرفته 
بودند. ورزش تنیس خاکی و فوتبال برای اولین بار در 
آوردند. ها  انگلیسی  که  شد  تاسیس  بیرجند  در  ایران 

حسینی با اعتقاد بر این که در گذشته استعدادهای فوق 
اظهار  داشتند،  حضور  جنوبی  خراسان  در  باالیی  العاده 
زمانی  است،  کرده  تغییر  ورزش  کلی  شکل  االن  کرد: 
می  آماده  خودمان  اعتبار  با  را  منتخب  های  تیم  باید 
کردیم و تمام سالن ها در راستای همین موضوع به کار 
گرفته می شد، ولی از سال 7۰ به بعد که گفتند کار فقط 
باید باشگاهی انجام شود، تعداد تیم ها کم شد و کسی 
هم نمی توانست به دلیل اقتصاد توسعه نیافته بیرجند ، 

باشگاهی را حمایت مالی کند.

عکاسخونه 

همگانی شدن ورزش همگانی!

دل نوشته یک زلزله زده
 بر روی نوار قلب در استقبال از رهبری

خانه ای نداریم بر قلبمان بشین، رهبرم خوش آمدی.

راهپیمایی بزرگ عمومی؛ 17 آذر برگزار می شود

ایرنا- افزایش قیمت نان در حالی است که بر اساس 
یک عرف معمول در سال های اخیر اندازه و وزن چانه 
افزایشی تغییر یافته و بزرگ تر  انواع نان به دنبال هر 
می شود و هر چه به زمان تغییر قیمت بعدی که نزدیک 
می شویم، وزن چانه و اندازه نان نیز کمتر و کوچک تر 

می شود و دوباره این قصه ادامه می یابد.
اکنون یکی از سوال های مهم در این خصوص از سوی 
مردم این است که آیا با افزایش قیمت نان وزن چانه آنها و 

کیفیت پخت نان نیز تغییری خواهد کرد؟
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در این خصوص گفت: 

مصوبه افزایش ۱5 درصدی قیمت نان آغاز می شود.
قاسم زراعت کار در حالی این موضوع را مطرح کرد 
که در گذشته اعالم شده بود که افزایش ۱5 درصدی 

قیمت تاثیری در افزایش وزن نان ندارد. 
افزایش قیمت نان در ستاد تنظیم بازار ۱5 درصد تعیین و 

مقرر شده است تا اتاق اصناف ایران برای تهران و فرمانداری 
ها و استانداری ها برای دیگر استان ها و شهرستان ها نرخ های 
جدید را تعیین کنند تا نانوایان با نرخ های جدید نان در 

اختیار مشتریان قرار دهند. 
نان  خمیر  چانه  وزن  اصناف  اتاق  بخشنامه  براساس 
بربری 5۱۰، نان تافتون سنتی ۲3۰، نان لواش و تافتون 

گردان ۱4۰ و نان سنگک 56۰گرم است. 
رئیس اتاق اصناف ایران نیز روز جمعه با تاکید بر اینکه وزن 
نان تغییر خواهد کرد، گفت: اینکه موضوع افزایش قیمت نان 

امروز اعالم شود، یا فردا و حتی هفته آینده، دغدغه اصلی ما 
نیست بلکه تمام تالش ما بر این است تا افزایش قیمت روی 

کیفیت تاثیر بگذارد و این اتفاق باید مشهود باشد.

علی فاضلی با رد هرگونه محدودیت و اعمال فشار در 
این مصوبه،  این پروسه و عملی شدن  به  سرعت دادن 
گفت: به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد و هیچ 
یا  ماه،  آذر  اول  از  این مصوبه  اجرایی شدن  در  اجباری 

پایان آبان  ماه، وجود ندارد. 
رئیس  و  ستاد  از  عضوی  عنوان  به  افزود،  وی 
از  طرح  این  اجرای  بر  تاکیدی  هرگز  اصناف  اتاق 
زمان  مورد  در  فاضلی  نشنیده ام.  را  خاص  تاریخی 
استان های مختلف، گفت:  این طرح در  اجرایی شدن 
اجرایی  را  استانداران می توانند طرح  ابالغ،  زمان  »از 
کنند که ۱۰ روز از آن می گذرد، اما فرآیند و آمادگی 
فراهم شود.  باید  اتحادیه های صنفی هم  بستر توسط 
شنبه  از  تهران  استان  در  است  ممکن  اجرا  بحث  لذا 
واقع  در  باشد؛  دیگر  روز   ۱۰ دیگری  استان  در  و 

ندارد زمان وجود  تعیین  در  محدودیتی 

افزایش نرخ نان با قوت یا قلت چانه

روستای بوژان مهدی فرد قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

داستانک

عکاسخونه 

ارزشمندتر از بخشش چیست؟!

خبرآنالین-  شخص خردمندی در کوهستان سفر 
می کرد که سنگ گران قیمتی را در جوی آبی پیدا کرد. 
روز بعد به مسافری رسید که گرسنه بود. آن خردمند 
کیفش را باز کرد تا در غذایش با مسافر شریک شود. 
مسافر گرسنه، سنگ قیمتی را در کیف آن شخص دید، 
از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به 

وی بدهد. آن خردمند هم بی درنگ، سنگ را به او داد. 
مسافر بسیار شادمان شد و به راه افتاد. از این که شانس 
به او روی آورده بود، از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. 
مرد می دانست که جواهر به قدری باارزش است که تا 
آخر عمر می تواند راحت زندگی کند.ولی چند روز بعد، 
مرد مسافر از همان راهی که آمده بود برگشت تا هرچه 
زودتر پیر دانا را پیدا کند. سرانجام هنگامی که او را 
یافت، سنگ را پس داد و گفت: »خیلی فکر کردم. می 
دانم این سنگ چقدر باارزش است، اما آن را به تو پس 
می دهم با این امید که چیزی ارزشمندتر از آن به من 
بدهی.« پیر پرسید: چه چیزی می خواهی؟ مرد پاسخ 
داد: »اگر می توانی، آن محبتی را به من بده که به تو 

قدرت داد این سنگ را به من ببخشی!«

مهاجرت پرندگان سیبری 
به خراسان جنوبی

پرندگان سیبری و مناطق شمال ایران با شروع فصل 
پاییز، مهاجرت خود را به تاالب های خراسان جنوبی 
آغاز کردند.معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست 
خراسان جنوبی گفت: این پرندگان برای گذراندن فصل 
پاییز و زمستان، مسافت هزار تا 5 هزار کیلومتری را می 

پیمایند.مودی افزود: پرندگان مهاجر آبزی، کنار آبزی و 
خشکزی مانند فالمینگو، انواع اردک ها، بالکان، انواع 
سلیم ها، انواع آب چیلیک ها، خوتکا، عقاب صحرا و 
برخی قوها و غازها از جمله پرندگان مهاجر هستند.به 
گفته وی این پرندگان تا فروردین سال آینده در استان 

خراسان جنوبی می مانند.
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برای یافتن زیبایی درونی، 
فراتر از ظاهر را نگاه کنید

تابحال چند بار شده که وقتی کسی را می بینید از روی 
ظاهر درمورد او قضاوت کنید؟ یا چندبار باز بخاطر ظاهر 
دست رد به سینه کسی زده اید یا رفت وآمدتان را با او 
قطع کرده اید؟ اگر می بینید که قضاوت هایتان درمورد 
از روی ظاهرشان است، فرصت آشنایی  بیشتر  آدم ها 
و معاشرت با افرادی باهوش، جالب و فوق العاده را از 

خودتان گرفته اید. 
۱. اختالفات را بپذیرید. قرار نیست همه از شما خوششان 
بیاید. در طول مسیر زندگی شما با انواع و اقسام آدم ها 
روبه رو می شوید. بعضی قدبلند و بعضی قدکوتاهند. بعضی 

موهایی فر و بعضی موهایی لخت و صاف دارند. 
درمورد آدم های مختلف با فرهنگ های مختلف اطالعات 
باشد، تحملتان در  پیدا کنید. هرچه اطالعاتتان بیشتر 

برخورد با آدمها بیشتر خواهد بود.
۲. اختالف سلیقه در لباس پوشیدن ها را بپذیرید. ممکن 
است شما خوش پوش بودن را دوست داشته باشید اما 
متوجه می شوید که یکی از همکارانتان خیلی معمولی 
لباس می پوشد. به جای اینکه به این فکر کنید که او 
به اندازه شما در کارش حرفه ای نیست یا تحصیالت 
و مهارت های کمتری نسبت به شما دارد، شناختتان را 

از او بیشتر کنید.
۳. آنچه فرای بهداشت افراد است را درک کنید. وقتی 
کسی بوی بدنی، موهای چرب یا لباس های پاره و کثیف 
دارد، در اولین برخورد سعی می کنیم نگاهمان را از او دور 
کنیم. اما سعی کنید به چیزی فراتر از وضع ظاهری آن 
افراد نگاه کنید. شاید برای خریدن صابون، شامپو، عطر 
یا لباس نو پول ندارند. به جای بی توجهی از کنار آنها رد 

شوید، وقت بگذارید و به داستان زندگی آنها گوش کنید.

چشمان

انتخاب  را  همسرم  »وقتی  گفت:  حکیمی  به 
خداوند  گویا  که  بود  طوری  نظرم  در  کردم، 
نامزد  وقتی  است.  نیافریده  دنیا  در  را  مانندش 
شدیم، بسیاری را دیدم که مثل او بودند. وقتی 
ازدواج کردیم، خیلی ها را از او زیباتر یافتم. چند 
سالی را که را با هم زندگی کردیم، دریافتم که 
گفت:  حکیم  بهتراند.«  همسرم  از  زن ها  همه 
و  تلخ تر  این ها  از همه  بدانی  داری  »آیا دوست 
حکیم  »آری.«  گفت:  جوان  چیست؟«  ناگوارتر 
کنی،  ازدواج  دنیا  زن های  تمام  با  »اگر  گفت: 
احساس خواهی کرد که سگ های ولگرد محله 

شما از آن ها زیباترند.« 
سخنی  چنین  »چرا  پرسید:  تعجب  با  جوان 
در  مشکل  »چون  گفت:  می گویی؟«حکیم 
وقتی  که  است  اینجا  مشکل  نیست.  تو  همسر 
انسان قلبی طمع کار و چشمانی هیز داشته باشد 
که  است  محال  باشد،  خالی  خداوند  شرم  از  و 
پر  دیگر  چیزی  گور  خاک  جز  به  را  چشمانش 
کند. آیا دوست داری دوباره همسرت زیباترین 
گفت:  »آری.« حکیم  باشد؟«جوان گفت:  دنیا  زن 

»مراقب چشمانت باش.«

کسی که دندان درد دارد فکر می کند تمام کسانی
 که دندانشان سالم است خوشحال هستند. انسان فقیر 

هم همین اشتباه را راجع به افراد ثروتمند می کند.

بدون شک بهترین پاداشی که زندگی برای ارائه 
دادن دارد، فرصت سخت کار کردن در کاری

 که ارزش انجام دادن دارد است.

تا دل به هوای وصل جانان دادم
لب بر لب او نهادم و جان دادم

خضر ار ز لب چشمه حیوان جان یافت
من جان به لب چشمه حیوان دادم

بعضی اوقات من درست همان لحظه ای 
در بعضی مکان ها هستم که خداوند

 آماده است کسی شاتر دوربین را فشار دهد.

تنها یک چیز در جهان بدتر از اینست
 که در موردت صحبت شود، و آن اینست 

که در موردت صحبتی نشود.

اکثر والدین از این شکایت دارند که فرزندانشان ، با وجود 
اینکه از هیچگونه رسیدگی در تربیت وی قصوری به عمل 
نمی آید، دروغگو بار آمده یا مغلطه و اغراق می کنند. آنان از 
این بابت ناراحتند که آدمهای متدینی هستند، پرهیزگارند، 
و برای تربیت صحیح کودکان حتی المقدور از تمام امکانات 
تربیتی استفاده می کنند، او را از بچه های دروغگو و کم تربیت 
دور نگه می دارند، برای راستگویی تشویق می کنند، ولی با این 

وصف چرا باید دروغگو از آب درآید.
ریشه خالی بندی کجاست؟

بنابراین اگر ریشه های خالی بندی و دروغگویی را دنبال 
کنید، آن را در حقارتها، کمبود محبتهای بی قید و شرط و نبود 
تشویق خواهید یافت. لذا اگر می خواهید با این بیماری روانی 
مبارزه کنید، باید فرد بیمار را بدون قید و شرط دوست داشته 
باشید. نقاط مثبتش را پیدا کند و مورد تحسین و تمجید قرار 
دهید. باید به او بفهمانید که خودش همان طوری که هست 
محترم و با ارزش است. به او نشان دهید که فردی مفید و 
گرامی است. فرد دروغگو اگر یاد بگیرد به همان چیزهای 
راستی که دارد افتخار کند و به خودش همان طوری که 

هست ببالد، دست از دروغگویی برخواهد داشت.
مشکل اصلی خیلی از والدینی که فرزندان دروغگو  بار می 
آورند، در نوع نگاهی است که به مسائل پیرامون خود دارند. 
مثال ممکن است یک پدر از شغل خودش شرمنده باشد و این 
احساس شرمندگی را به همسر و فرزندانش هم منتقل کند 

و باعث احساس حقارت آنها هم بشود. حال اگر این پدر نگاه 
ظاهر بینانه ی خود را عوض می کرد و از شغلش به خاطر 
شرایط پایین اجتماعی اش گله مند نبود بلکه به اجر معنوی و 

ارزش واقعی آن اهمیت می داد 
ناتوانی یکی از علل دروغگویی

دروغگویی مثل سایر انحرافات اخالقی و عاطفی علل و 
انگیزه هایی دارد که یکی از آنها ناتوانی می باشد. وقتی که 
شما کودک را ترس مسایل موهوم ، در منزل در حال اسارت 
و به صورت زندانی نگه داشته اید و آزادیهای او را ندانسته 
از دستش می گیرید و همراه خشونتهایی که از خود بروز 
می دهید او را در احساس عجز و ناتوانی غوطه ور می سازید 
ناچار است که از دست شما و ستمکاریهایی که مسبت به 
وی روا می دارید بگریزد و امیال و غرایز خود را به نوعی و به 
هر نحو ممکن ارضا نماید و برای این کار ناگزیر است که در 

مقابل شما به دروغ متوسل شود.
کودک  »الف«  زیرا  نکن  بازی  »الف«  با  می گوید  مادر 
بی تربیتی است. اما کودک وقتی از منزل خارج می شود و در 
کوچه »الف« را  می بیند. بنابه نیازهای غریزی و عاطفی، یا 
با او صحبت می کند. به بازی مشغول می شود و بعد که زمان 
برگشتن به منزل فرا رسید به محض ورود به خانه ، مادر 
می پرسد: در کوچه با چه کسی بازی می کردی؟ جواب می 
دهد با »ج« زیرا اوال دلش می خواهد مادر را راضی نگهدارد 
و خود را حرف شنو نشان دهد. ثانیا دلش نمی خواهد که مادر 

با علم و اطالع از اصل قضیه به ممانعت خشونت آمیزی 
دست بزند لذا به حربه ای که در نظر او راحت ترین و کارآترین 

حربه هاست یعنی به دروغ متوسل می شود.
ترس از والدین به عنوان یکی از علل دروغگویی

بعضی از والدین رفتار خشونت بارتری با فرزندان خود دارند. 
به کوچکترین بهانه آنها را کتک می زنند در مقابل دیگران 
پرخاش و تحقیرشان می کنند به خیال اینکه با خشونت و 
پرخاش و تنبیه و نیش زبان خواهند توانست جلو انحرافات 
روانی کودک را بگیرند. اینگونه خانواده ها عالوه بر اینکه 
نمی توانند کار مثبتی به عنوان کامل بازدارنده از انحرافات 
در تربیت کودک خود انجام دهند بلکه یا باعث می شوند 
که ترس کودک به تدریج ریخته و کارهای خالف خود را با 

جرات و جسارت بیشتری انجام دهد.
یا اینکه والدین را مثل دژخیم چماق به دست باالتر خود 
احساس کرده و از ترس آنان بنابه مختصات زمانی و مکانی 
متوسل به دروغ گردد و کودکی که از ترس و اجبار فرامین 
والدین را می پذیرد و در این فرمان پذیری هیچگونه عالیق 
و  اخالقی سست  پایه های  نمی دهد  بروز  خود  از  عاطفی 
دیگر  ، چون  والدین  در غیاب  و  داشت  نااستواری خواهد 
حضور ندارند برخالف آنچه را که میل آنها بوده انجام خواهد 
داد و رفته رفته به طرف فساد اخالقی که دروغ نیز یکی از 
آنهاست کشیده شده و به درجات پایین تر انسانی نزول پیدا 
خواهد کرد. بنابراین بهتر است والدین برای انجام کاری که از 

فرزندشان می خواهند قبل از آن که متوسل به جبر و خشونت 
شوند میل انجام کار را در دل کودک برانگیزانند تا در چنین 

صورتی لزوم خشونت نیز از بین رود.
کودک به خاطر ترس از کتک خوردن و خشونتهای والدین، 
کم کم از آنان فاصله گرفته و خود را جدا احساس می کند 
و گاه گاه در بعضی از موارد توسل به دروغ می گردد زیرا 
احساس می کند که اگر راست بگوید والدین در اثر عصبانیت 
کتکش خواهند زد چوب اجبار و خشونت را کنار نهید و 
آزادی عمل و احساس  با داشتن کمی  بگذارید کودکتان 
استقالل خود را فرد محترمی در اجتماع خانوادگی به حساب 
آورد. دیگر در این صورت لزومی ندارد که او با دروغ گفتن به 

خانواده خود خیانت کرده باشد.
 خودنمایی یکی از علل دروغگویی

دروغ  به  متوسل  خودنمایی  خاطر  به  کودکان  از  بعضی 
و  والدین  توجه  اینان کودکانی هستند که مورد  می شوند 
اطرافیان قرار نمی گیرند، هر کاری می کنند کسی ، نیست 
که مشوقشان باشد و به حسابشان بیاورد و یا الاقل بفهمد که 
آنان چه کاری می کنند و چه می گویند و چه می خواهند. پدر 
یا مادر به علت گرفتاری های شغلی یا مشکالت خانوادگی 
کاری به کار آنان ندارند و گوششان به حزف آنان بدهکار 
نیست و اطرافیان نیز به خاطر اینکه در کار دیگران مداخله ای 
نکرده باشند و یه به خاطر سایر مالحظات و محصوالت ، 

کاری کودکان دیگر نداشند. 
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3987
8195

438
143

52
675

481
6854

5982
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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572138946

498762315

361594872

849273651

615489237

237651498

123847569

986315724

754926183

جدول سودوکو

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

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

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

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

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

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

را تجربه کنید.   09158668002

دعوت به همـکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 
خود نیاز به مهماندار )خانم( به طور

 پاره وقت برای شیفت عصر می باشد.
ساعت  مراجعه:

 10الی 12/30و 17الی 20
آدرس: نبش توحید 33 

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

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

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

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

نقاشی ساختمان
  اجرای رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...
09157411071 - 09384928910- باقری

 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.

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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شانزدهمین دوره مسابقات لیگ فوتسال
 کارکنان دولت جام فجربیرجند کلید خورد

 
   قلي پور: شانزدهمین دوره از مسابقات فوتسال کارکنان دولت جام 
فجر 96 از یکشنبه شب در سالن مجموعه ورزشی دادگستری استان 

واقع در روبروی شهرک صنعتی بیرجندشروع شد.
 مسئول برگزاری این مسابقات در حاشیه برگزاری بازیها به خبرنگار 
ما گفت: در این دوره از مسابقات تعداد20 تیم در دسته 2 و 19 تیم 
در دسته یک از دستگاههای اجرایی بیرجند شرکت کردند. وی افزود: 
این مسابقات همه روزه در سالن دادگستری در حال انجام خواهد بود 
و روزهای زوج تیمهای دسته یک و تیمهای دسته 2 در روزهای فرد  
با انجام 10 بازی در هر روز با هم به رقابت خواهند پرداخت . عباس 
آرگینی با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات بیش از 200 بازی 
برگزار خواهد شد؛ افزود: مسابقات تا دهه مبارک فجر ادامه خواهد 

داشت و تیمهای برتر معرفی و تجلیل خواهند شد. 
کشاورزی،  جهاد  تیمهای:  مسابقات،  این  برگزاری  شب  اولین  در 
آبفای  بهداشت،  مرکز  میالد،  بیمارستان  علمیه،  حوزه  تعاون،  بانک 
کردندو  مغلوب  را  خود  حریفان  صادرات،دامپزشکی  شهری،بانک 

تیمهای بهزیستی و آتش نشانی مساوی به پایان رسید.

غافلگیری دروازه بان پرسپولیس با تصمیم برانکو

بازیکن  فارس-تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که 
مصدوم این تیم تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرد. اولین تمرین تیم 
فوتبال پرسپولیس بعد از یک روز تعطیلی و استراحت دیروز از ساعت 
11:1۵ دقیقه در ورزشگاه خیریه عمل برگزار شد. به دلیل اینکه رادوشوویچ 
بزنند و  او دست  برای  بازیکنان خواست  از  برانکو  پدر شده  تازگی  به 
سرخپوشان هم تولد فرزند وی را به او تبریک گفتند. این دروازه بان کروات 
از این اقدام مربی و همبازیانش غافلگیر شد. تیم فوتبال پرسپولیس روز 

جمعه در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب آهن خواهد بود.

استقالل بدون محروم

فارس- کمیته مسابقات اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر 
را اعالم کرد. اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر را به شرح 
زیر اعالم شد: پیکان: امیرحسین صادقی-پرسپولیس: پانادیچ مربی 
بانان-سپیدرود رشت: حسین کعبی-فوالد خوزستان: حامد  دروازه 
محمدرضا  زندوی  -سایپا:  سیدعلیرضا  خوزستان:  لک-استقالل 
مشهد:  مربی( -پدیده  دایی)  علی  زاده،  قلی  علی  اصل،  سلیمانی 
سراسیابی)  مجتبی  خلعتبری،  محمدرضا  حسینی،  سیدعبداله 
امرایی-پارس  کیوان  و  آقایی  محسن  جامگان:  تیم( -سیاه  مدیر 
پور- خادم  سینا  تهران:  دشتی-نفت  علی  تیموری،  میثم  جنوبی: 
آهن  کیانی-ذوب  مهدی  شریفی،  مهدی  تبریز:  تراکتورسازی 

اصفهان: وحید محمدزاده، سعید الهویی )مربی(  است 

عالئم سرطان معده که فکرش
 را هم نمی کردید!

شامل  معده  سرطان  نیوزعالئم   - سالمت 
احساس درد و یا سوزش در شکم بخصوص 
به  شکم  شدن  بزرگ  شکم،  فوقانی  قسمت 
علت تجمع مایع در شکم، حس سیر شدگی 
زودرس حتی بعد از خوردن مقدار کمی غذا، 

تهوع و یا استفراغ، وجود خون در استفراغ، سوء 
هاضمه و ترش کردن، کاهش اشتها، کاهش 
بدون  مدت  و ضعف طوالنی  وزن، خستگی 
توجیه و دفع مدفوع سیاهرنگ بوده که نشانه 
درمان  است.  گوارش  دستگاه  در  خون  وجود 
بر اساس مرحله بیماری و حال عمومی بیمار 
انتخاب می شود که درمان اصلی سرطان معده 

در مراحل اولیه عمل جراحی است.

افراد مختلف  برای  ایسنا- الغر کردن برخی قسمت های بدن 
که  باشد  داشته  نظر  در  را  موضوع  این  باید  است.فراد  دشوار 
الغر  را  بدن  از  خاصی  قسمت  یک  نمی توان  تنها  ورزش  با 
رژیم  که  زمانی  می شود.  کم  کلی  به صورت  بدن  چربی  کرد. 
بدن  به صورت کلی چربی های  می گیریم و ورزش می کنیم 
آن  باشند که طبق  داشته  غذایی  برنامه  باید  افراد  می سوزند. 

میزان کالری مورد نیاز را دریافت کنند و مواد غذایی الزم را 
فعالیت  که  است  بهتر  منظم  ورزشی  برنامه  کنار  در  بخورند. 
روزانه خود را به صورت مکرر افزایش دهید برای مثال از پله 
را  بدن  چربی های  طریق  این  به  که  این  از  کنید.بعد  استفاده 
توانید  می  شد  مشاهده  قابل  شما  و عضالت شکم  کردید  کم 
استفاده  شکم  به  دادن  شکل  برای  زیر  ورزشی  حرکات  از 

پرشکوچک  و  پالنک  اسکات،  با  شکم  کردن  کوچک  کنید. 
بلند  با  شکم  کردن  کوهنوردیکوچک  حرکت  با  شکم  کردن 
شکم  کردن  اسکاتکوچک  با  شکم  کردن  هالترکوچک  کردن 
. حرکات شکمی مختلفی وجود دارند، می  با حرکت پل است 
توانید هر حرکت را که بهتر می توانید انجام دهید و بیشتر از 

انجام دهید. انجام آن لذت می برید، 

 کوچک کردن شکم با 5 روش موثر واقعی

قوی ترین مواد غذایی
 برای درمان آبریزش بینی 

امانتان  بینی  آبریزش  اگر  باشگاه خبرنگاران- 
را بریده و بینی تان را به درد آورده است چوب 
خواص  حاوی  زیرا  کند  می  معجزه  میخک 
ضدعفونی کنندگی و آرامبخشی طبیعی است، 
برای تهیه دم کرده چوب میخک ودرمان آبریزش 

بینی یک عدد چوب میخک، مقداری دارچین، 
زنجبیل تازه رنده شده، یک عدد هل شکسته 
و یک قاشق عسل را با یک لیوان آب داغ دم 
کنید. میل  را  دمنوش  این  خواب  از  قبل  و 
همچنین سیر حاوی ترکیبات ضدعفونی کننده و 
آنتی باکتریال طبیعی است و ادویه ها و پیاز باعث 
آبریزش  از  و  می شود  آب بینی  شدن  خشک 

مجدد آن پیشگیری می کنند

قوانینی برای ورزش کردن
 افراد باالی 50 سال

قوانین  می توانند  سال  باالی ۵0  فراد  ایسنا- 
باعث  که  کنند  رعایت  ورزش  در  را  خاصی 
تاثیرگذارتر باشد. قوانین  می شود ورزش آن ها 
زیر می تواند به افراد باالی ۵0 سال کمک کند 
تا ورزش موثرتری داشته باشند. 1- بعد از هر 

تا  دهند  انجام  کششی  حرکت  ورزش  جلسه 
انعطاف پذیری داشته باشند2- افراد باالی ۵0 
سال ورزش استقامتی را پایه برنامه ورزشی خود 
اینتروال برای سوزاندن  قرار دهند. 3- ورزش 
چربی ها الزم است. ۵- به گرم کردن بدن قبل 
از شروع ورزش توجه کنید. گرم کردن باعث 
افزایش جریان خون می شود و عضالت را برای 

ورزش آماده می کند.

اختالل خواب در زنان دیابتی
 می تواند مرگبار باشد

 
دیابتی  زنان  در  خواب  اختالل  مهر- 
درد  قندخون،  میزان  افزایش  موجب 
خواب  شود.اختالل  می  خستگی  و  عصبی 
شایع  مشکلی  دیابت  به  مبتال  بیماران  در 
است و ممکن است تاثیری منفی بر گلوکز 

این  بیانگر  ها  باشد.یافته  داشته  خون 
برای  ارزیابی جامع خواب  مطلب است که 
بر  آزمایشاتی  شامل  باید  دیابتی  بیماران 
و خستگی  درد عصبی  نظیر  روی عالئمی 
در  مخصوصا  خواب،  کامل  باشد.ارزیابی 
از  باشد.  عالئم  ارزیابی  شامل  باید  زنان، 
باید توجه بیشتری به درمان اختالل  اینرو 

خواب در جمعیت زنان شود.

مناسب ترین داروها برای درمان 
دردهای میگرنی 

جام جم-در تقسیم بندی علل سردرد، میگرن 
پس از سردرد های عصبی در رتبه دوم شیوع 
قرار دارد. میگرن 20 تا 2۵ درصد انواع سردرد ها 
برای  مختلفی  روش های  می شود.  شامل  را 
درمان این بیماری وجود دارد که از آن جمله 

می توان به دارو درمانی و روان درمانی اشاره کرد. 
شامل داروهای همگروه سوماتریپتان، ارگوتامین 
و دی هیدروارگوتامین، داروهای کاهش دهنده 
استامینوفن،  و  ایبوپروفن  آسپیرین،  مثل  درد 
داروهای ضدتهوع مثل متوکلوپرامید و بعضی 
پروپرانولول،  مثل  دیگر  دارویی  گروه های  از 
وراپامیل و ضدافسردگی های سه حلقه ای مثل 

آمی تریپتیلین هستند.

سلطان جعل و سرقت ایران در زندان اعدام شد

قضایی  ـ  پلیسی  کرد.تحقیقات  شروع   68 سال  از  را  جرایمش  دارد  نام  مجید  که  متهم  این  جام جم- 
درخصوص پرونده او نشان می داد این تبهکار تاکنون 48 بار به جرم سرقت،  جعل اسناد دولتی، غصب 
عنوان، فروش مواد  مخدر، سرقت مقرون به آزار، سرقت مسلحانه، ارتشاء و... دستگیر، زندانی و محاکمه 
شده است.وی همچنین در این مدت سه بار توانسته بود با ترفندهای مختلف از زندان فرار کند و با تشکیل 
باندی جدید جرایمش را از سر بگیرد.پرونده این تبهکار سابقه دار و همدستانش در شعبه اول دادسرای ویژه 
سرقت رسیدگی شد و سرانجام قاضی پرونده برای مجید ـ سرکرده باند ـ که در بین زندانیان به سلطان 
ریاست  به  انقالب  در شعبه 1۵دادگاه  تبهکار  جعل و سرقت شهرت داشت، درخواست محاربه کرد.این 
قاضی صلواتی، محاکمه و به اتهام افساد فی االرض به اعدام محکوم شد که پس از تائید این رای، پرونده 
زندان  در  پیش  روز  چند  مجید  شد.سرانجام  ارسال  تهران   34 ناحیه  دادسرای  احکام  اجرای  واحد  به 

برای همیشه بسته شد. تبهکار  این  پرونده زندگی  آویخته شد و  به دار مجازات  رجایی شهر کرج 

جان باختن راکب موتورسیکلت 
در قاین

مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
و  راهنمایی  رئیس  جنوبی،  خراسان 
 14 این حادثه ساعت  قاین گفت:  رانندگی 
داد  رخ  قاین  راه کشاورزی  در چهار  امروز 
با  برخورد  علت  به  موتورسیکلت  راکب  که 

درخت کشته و سرنشین آن مصدوم شد.
کنترل  عدم  را  حادثه  علت  جعفری  سرگرد 
وسیله نقلیه دانست و افزود: راکب نوجوانی 

17 ساله و فاقد گواهینامه بود

خطری که از بیخ گوش زلزله زدگان گذشت

جام جم آنالین-  سقوط تیر چراغ برق اصلی به فاصله مویی ازچادر زلزله زدگان بر اثر برخورد 
کامیون اتفاق اقتاد .

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 ، محالتی 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

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

چه بخوانیم؟ چه بنویسیم؟ کجا منتشر کنیم؟
مهارت های ذهنی، مهارت های سوژه یابی، تیتر نویسی، مقاله نویسی، خاطره 
نگاری، ثبت لحظه ها، اخالق رسانه، اقتصاد قلم، نویسندگی در تلگرام و اینستاگرام

زمـان کارگـاه:  شنبه 11 آذرماه 96 
مکـان:  دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
نحـوه ثبت نـام: مهلت ثبت نام: چهارشنبه 8 آذرماه 96

1- ساختمان مرکزی طبقه اول- حوزه فرهنگی- اتاق کانون های دانشجویی
@ Birstar-bot  2- مراجعه به ربات تلگرامی
شماره تماس: 32421014- 09032878200

کارگــاه آمــوزشی

استـاد تقی دژاکام /  نویسنده و روزنامه نگار  نویسندگــیبا ارائه مدرک معتبر

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09159658659

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن، آکرولیک ، پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
 09152641848- جعفری

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
9159639065 

 علـی آبادی 
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در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد

در  جنوبی  خراسان  نانوایی  موکب 
مناطق زلزله زده کرمانشاه مستقر شد

 
امیری-رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
در دیدار موکب داران اربعین حسینی با نماینده ولی 
عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  گفت:  فقیه 
خراسان جنوبی با بیان اینکه موکب داران آماده اند 
تا در هر زمینه ای که نیاز باشد در مناطق زلزله زده 
موکب  یک  گفت:  کنند  خدمت رسانی  کرمانشاه 
نانوایی استان در مناطق زلزله زده مستقر شده است. 
موسی جوینده عنوان کرد: یک میلیون و 103 هزار 
پرس غذای گرم در ایام راهپیمایی اربعین حسینی 
امسال توسط موکب داران خراسان جنوبی پخت و 
توزیع شد. نماینده ولی فقیه نیز در این دیدار با بیان 
اینکه حرکت بین المللی اربعین شمرها و ابن زیادهای 
زمانه را رسوا می کند گفت: اربعین حسینی نه تنها 
برای شیعیان مخلص بلکه برای تمام مسلمانان سند 
افتخاری است. عبادی با بیان اینکه مردم استان با 
توجه به مسائل و مشکالت شخصی اما هیچگاه 
در کار خیر و در راه حفظ ارزش ها و نشر پیام امام 
حسین)ع( کوتاهی نمی کنند افزود: بعد از گذشت 
حسینی  اربعین  اسالم،  از  سال  و 400  هزار  یک 

حالت بین المللی پیدا کرده است.

اعضای هیئت رئیسه شورای اسالمی
استان معرفی شدند

شورای  رئیسه  هیئت  معرفی  خبر-مراسم  گروه 
اسالمی استان خراسان جنوبی با حضور سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی و اعضای شورای اسالمی استان برگزار شد و 
محمدرضا قرایی به عنوان رئیس و ابراهیم یزدانی به 
عنوان نایب رئیس انتخاب شدند. در این جلسه پس از 
تعیین هیئت رئیسه سنی، مراسم تحلیف برگزار شد.

انتقال خون به همه 
گروه های خونی نیازمند است

کاری - مدیرکل انتقال خون استان بیان کرد:  بخاطر 
سرد شدن هوا و افت فشار کمبود خون محسوس 
بوده و به همه گروه خون ها در استان نیاز است. در 
پاسخ به پیام برخی از هم شهری ها درمورد اینکه 
اداره انتقال خون بیرجند فقط صبح باز است و چون 
بیشتر کارمند هستند مشکل مراجعه به این سازمان 
حال  رفاه  برای  کرد:  خاطرنشان  دارند»عاملی«  را 
ساعت4-7  از  یکشنبه  روز  عصرهای   همشهریان 
.عاملی  باز است  انتقال خون  نیز  مرکز  بعدازظهر 
از  کرد:  بیان  استان  هوای  شدن  سرد  به  اشاره  با 
شهروندان می خواهیم در روزهای زمستانی نیز در 
کار اهدای خون مانند گذشته همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه  از ابتدای سال جاری تاکنون 17 
هزار و ۵7۹ نفر به مراکز خون گیری خراسان جنوبی 
مراجعه کرده اند. در هشت ماهه سال جاری 13 هزار 
و ۵۸0 نفر از آقایان و ۹۸۵ نفر از بانوان موفق به امر 
خداپسندانه اهدای خون شده اند.عاملی عنوان کرد: 
اهدای خون نسبت به سال گذشته حدود 2/1 درصد 
رشد داشته  و در صورت تامین نیاز خون استان، ارسال 
خون به استان هایی مانند سیستان و بلوچستان را 
انجام خواهد شد. وی با اشاره به زلزله غرب کشور 
گفت:  در صورت درخواست، آماده ارسال خون به 

کرمانشاه هستیم.

شمار آثار ثبت ملی خراسان جنوبی
به 834 اثر رسید

میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون   - ایرنا 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
گفت: با ثبت ۹ اثر معنوی استان در فهرست آثار ملی 
کشور، مجموع آثار ثبت ملی خراسان جنوبی تاکنون 
به ۸34 اثر رسیده است.علی شریعتی منش روز سه 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آثاری که 
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند، شامل 
722 بنا، بافت و محوطه تاریخی، ۵0 اثر معنوی و 

62 اثر میراث طبیعی است.  

افزایش 3.5 برابری قاچاق
لوازم خانگی به خراسان جنوبی

صدا و سیما-دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال وارز خراسان جنوبی 
امسال  استان  این  به  خانگی  لوازم  قاچاق   : گفت 
3.۵ برابر افزایش یافت.دبیر کمیسیون برنامه ریزی، 
ارز  با قاچاق کاال و  بر مبارزه  هماهنگی و نظارت 
استان گفت: از فروردین تا آبان پارسال 3 هزار و ۵2۵ 
دستگاه لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد استان شد 
که این تعداد از آغاز امسال به 12 هزار و 1۵6 دستگاه 
افزایش یافته است. حسنی مقدم افزود: بیشتر لوازم 
خانگی قاچاق کیفیت مطلوب و برگ ضمانت نامه 
ندارد و متأسفانه مردم هم این کاالها را به دلیل بی 
کنند.  می  خریداری  آن  کیفیت  میزان  از  اطالعی 

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

مراسم نکوداشت »محمدجعفر یاحقی« در بیرجند برگزار می شود
دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از برگزاری مراسم نکوداشت دکتر محمد جعفر یاحقی در بیرجند خبر داد. محبی با اعالم این خبر بیان داشت:این نکوداشت در راستای صیانت 
از مرزهای علم و اندیشه برگزار می شود،چرا که خراسان جنوبی مهد علم و فرهنگ و هنر کشور است و در طول زمان مشاهیر و مفاخر بی شماری در دامان خود پرورانده است. وی با بیان اینکه محمد جعفر 
یاحقی از جایگاه علمی باالیی برخوردار است یادآور شد: باید کارهای این مفاخر بزرگ را به جامعه معرفی کنیم و برای جوانان الگوسازی کنیم، چرا که متاسفانه نسل جدید ما با مفاخر و بزرگان استان آشنا نیستند.

ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش 
هواشناسی  کل  اداره  جوی  های  آگاهی 
خراسان جنوبی گفت: میزان بارندگی استان 
در سال زراعی جاری نسبت به میانگین 2۵ 
سال گذشته ۹2 درصد کاهش داشته است.

رضا برهانی افزود: میانگین بارش استان در 
که  است  میلیمتر   ۵،7 با  برابر  نرمال  دوره 
این میزان از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون 
میزان  گفت:  است.وی  بوده  میلیمتر   6،0

 2،1 قبل  سال  مشابه  مدت  در  بارندگی 
میلیمتر بوده است که در سال زراعی جاری 
بارندگی  کاهش  درصد   ۵0 شاهد  تاکنون 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  هستیم.وی 
میزان بارش های استان در این دوره زمانی 
بسیار اندک است، نوسانات بارندگی در سال 
زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته 
گروه  بود.رئیس  نخواهد  تاثیرگذار  چندان 
پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی 

افزود:  اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی 
زراعی  سال  در  بارندگی  میزان  به  توجه  با 
بارندگی  با  طبس  شهرستان  تاکنون  جاری 
4،1 میلیمتر پربارش ترین و بشرویه با صفر، 
کم بارش ترین شهرستان های استان بوده 
اند.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود: 
از 40 محدوده مطالعاتی استان 21 محدوده 
محدوده  بقیه  و  بحرانی  ممنوعه  و  ممنوعه 

است.به  کشاورزی  تخصیص  بدون  و  آزاد 
گفته حسین امامی از 11 هزار و 740 منابع 
از  آب  مترمکعب  میلیون   266 استان،  آبی 
شود.به  می  برداشت  رشته   2۵2 و  هزار   6
گزارش ایرنا وی اظهار کرد: در حال حاضر 
۹۵ درصد نیاز آبی بخش کشاورزی، صنعت، 
محدوده   40 در  استان  خدمات  و  شرب 
مطالعاتی از 6 هزار و 2۵2 رشته قنات، سه 
هزار و 2۹۹ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق 

میلیارد  دهنه چشمه یک  و 1۸۹  هزار  و 2 
می  برداشت  آب  مترمکعب  میلیون   1۵3 و 
آباد،  حاجی  )رزه(،  اسدیه  مخزنی  شود.سد 
کریت  بید،  دره  قاین،  فرخی  پارسا،  شهید 
و نهرین، هفت سد مخزنی خراسان جنوبی 
کاهش  اثر  بر  متوالی  هستند.خشکسالی 
نزوالت آسمانی و برداشت بی رویه از سفره 
های آب زیرزمینی موجب بحران کم آبی در 

استان خراسان جنوبی شده است.

کاوش- صبح دیروز نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی، فناوری و صنعت خراسان جنوبی 
شد.  افتتاح  استانی  مسئوالن  حضور  با 
حاشیه  در  بیرجند  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
ترویج فرهنگ   ، نمایشگاه  این  افتتاح  آیین 
ارتباط  و  پژوهشگران  از  حمایت  پژوهش، 
بین صنعت و دانشگاه را از مهمترین اهداف 
برگزاری این نمایشگاه دانست و افزود: 2۸ 
واحد   12 که  هستند  کننده  شرکت  واحد 
مربوط به دستگاه های اجرایی، هفت واحد 
سید  هستند.  صنعتی  واحد   6 و  دانشگاهی 
شش  اینکه  به  اشاره  با  میربزرگی  علی 
برپا  نمایشگاه  این  در  نیز  تخصصی  کارگاه 
خواهد شد، ادامه داد: همچنین شش نشست 
تخصصی همزمان با نمایشگاه برگزار خواهد 
شد. به گفته وی این نمایشگاه از 7 تا ۹ آذر 
استان  المللی  بین  های  نمایشگاه  در محل 
عصر  و   12 تا   ۹ ساعت  صبح  بیرجند،  در 
از ساعت 16 تا 20 برای بازدید دایر است.  

ایجاد 300 فرصت شغلی مستقیم
و غیرمستقیم با تکمیل پروژه

دهکده گیاهان دارویی

مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی استان نیز 
دهکده  کرد:  خاطرنشان  نمایشگاه،  این  در 
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی دستاوردی در 

زمینه فرآوری سودمند محصوالت استراتژیک 
گیاهان  فرآوری  و  تولید  و  خراسان جنوبی 
دارویی است. پویان با بیان این که  در بخشی 

از این پروژه صادرات محصوالت فراوری به 
استان های کشور مدنظر بوده و در آینده نیز 
به کشورهای همسایه صادر خواهد شد، اضافه 

کرد: تولید و فرآوری گیاهان دارویی و به ویژه 
قابل  اشتغال زایی  استراتژیک  محصوالت 
توجهی را در پی خواهد داشت. وی از ایجاد 

300 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم با 
تکمیل پروژه دهکده گیاهان دارویی در استان 
خبر داد و بیان کرد: حمایت های فکری خوبی 

های  ارگان  استانداری،  سمت  از  کنون   تا 
و  دانشگاه ها  خوسف،  فرمانداری  استانی، 
پروژه شده  این  از  مراکز علمی و تحقیقاتی 
که امیدواریم با حضور استاندار دریچه خوبی 
گفته  به  بازشود.  پروژه  این  به  کمک  برای 
توسط  تومان  میلیارد   2 حدود  کنون  تا  وی 
جهاددانشگاهی در این پروژه سرمایه گذاری 
این  احداث  کرد:  تاکید  پویان  است.   شده 
پروژه با برنامه پیش بینی شده ۵ ساله بوده 
که تا کنون یک سال آن سپری شده که در 
صورت تکمیل حمایت ها در موعد مقرر افتتاح 
خواهد شد. مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی 
با اشاره به طرح تحقیقاتی که در حوزه گیاهان 
 100 هزینه  با  دانشگاهی  جهاد  در  دارویی 
این  کرد:  عنوان  شده  انجام  تومانی  میلیون 
طرح حدود 1300 گیاه دارویی پتانسیل های 
دارویی و صنعتی آنها مشخص شده است و 
نتیجه آن در حدود 1000 صفحه تحقیقاتی 
می تواند در اختیار مراکز صنعتی و فعاالن در 

زمینه گیاهان دارویی قرار گیرد. 

ی نیا
عارف

س: 
عک

مشکل برق کارخانه 
چدن شهرستان خوسف 
برطرف می شود
تسنیم- سرپرست معاونت عمرانی استاندار بابیان 
خاوران  چدن  کارخانه  در  مخابرات  بحث  اینکه 
برطرف شده و هیچ مشکلی وجود ندارد گفت: تامین 
برق از پست 132 مگاواتی در حال طی کردن پرسه 
اداری است که امیدواریم هر چه زودتر روند اداری 
تمام شود تا مشکالت پروژه برطرف شود. فرهادی 
در جریان  بازدید از کارخانه چدن کویر خاوران در 
نشستی که به منظور اقدامات انجام شده برگزار شد 
اظهار کرد: هدف ما صرفاً بازدید نیست و آمده ایم 
مشکالتی که بر سراه تولید این کارخانه است را حل 
و فصل کنیم.وی افزود: در بحث تامین آب شرب 
سرمایه گذار باید خط انتقال را که حدود 4کیلومتر 
است اجرا کند و آب و فاضالب روستایی در بحث 
واگذاری انشعاب همکاری الزم را انجام خواهد داد.

از  معاون عمرانی استاندار گفت: برای تامین برق 
پست 132 مگاواتی، در حال طی کردن پرسه اداری 
است و امیدواریم هرچه سریعتر روند اداری آن طی 
شود تا مشکل برق این کارخانه حل شود. فرهادی 
افزود: برای فوالد باید مجوز بگیرید تا در آینده دچار 
هم  رسان  خدمات  دستگاه های  و  نشوید  مشکل 
بتوانند بهتر خدمات ارائه دهند و بحث مخابرات حل 

شده و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. 

دهکده گردشگری در خوسف 
راه اندازی می شود

خوسف  گفت:  خوسف  شهرستان  تسنیم-فرماندار 
و  دستی  صنایع  های  ظرفیت  داشتن  به  باتوجه 
گردشگری می تواند به عنوان یک شهرستان الگو 
منظور دهکده  به همین  و  معرفی شود  استان  در 
گردشگری در ورودی شهر خوسف ایجاد می شود. 
هیچگونه  بدون  گذشته  سال  کرد:  اظهار  شفیعی 
کشاورزی  جهاد  و  همکاری شهرداری  با  اعتباری 
شهرستان برای اولین بار جشنواره گل نرگس برگزار 
شد و بازخوردهای خوبی داشت که در اواخر آذر این 

جشنواره به صورت استانی برگزار می شود.

وجود 26 هزار خانه روستایی 
نا ایمن در خراسان جنوبی

صدا و سیما- 26هزار  خانه روستایی در خراسان 
جنوبی ایمن نیست . مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان گفت: در سرشماری پارسال ۸۸ هزار 
واحد مسکونی روستایی نا ایمن شناسایی و 62هزار 
اما 26هزار واحد مسکونی  اند  واحد بهسازی شده 
ایمنی واستحکام کافی را ندارند.علی اصغر آسمانی 
مقدم افزود: در سالهای اخیر هم 40 هزار نفر برای 
از این  اند که  بانکها معرفی شده  مقاوم سازی به 
تعداد 32 هزار نفر موفق به تکمیل و مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی شدند.وی گفت: در طرح ویژه 
نوسازی مسکن روستایی 1۸ تا 20 میلیون تومان 
تسهیالت با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 1۵ ساله به 

متقاضیان پرداخت می شود.

معلوالن خراسان جنوبی تسهیالت 
اشتغالزایی کم بهره یا بالعوض می گیرند

تسنیم-مدیرکل بهزیستی مدیرکل بهزیستی استان 
خراسان جنوبی گفت: معلوالنی که شرایط اشتغال 
دارند از طرف بهزیستی تسهیالت کم بهره تا سقف 
1۵0 تا 200 میلیون ریال یا کمک بالعوض 10 تا 
۸0 میلیون ریالی می گیرند. عرب نژاد اظهار کرد: 20 
هزار و 640 نفر توانخواه تحت حمایت بهزیستی 

استان خراسان جنوبی وجود دارد.  

ماشین آالت، برای آواربرداری مناطق 
زلزله زده کرمانشاه فرستاده می شود

از  دیروز  آالت  ماشین  دستگاه   ۸ سیما-  و  صدا 
به  آواربرداری  در  تسریع  برای  جنوبی  خراسان 
مناطق زلزله زده کرمانشاه فرستاده شدند . آسمانی 
مقدم مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
لودر برای  گفت: 6 دستگاه کامیون و 2 دستگاه 
تسریع در آوار برداری، اسکان موقت، حمل مصالح 

و بازسازی مناطق زلزله زده ارسال شد.

کارگاه آموزشی نویسندگی برگزار می شود

همت  به  نویسندگی  آموزشی  خبر-کارگاه  گروه 
و احد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  های  کانون  شورای 
بیرجند و با همکاری موسسه مردم نهاد ستارگان علم 
و خرد برگزار میشود. هدف از برگزاری این کارگاه 
با اصول و فنون درست  آشنایی شرکت کنندگان 
 6 نشست  یک  در  کارگاه  این  است،  نویسندگی 
ساعته در روز شنبه ۹6/۹/11 از ساعت ۹ الی 14:30 
با حضور استاد تقی دژاکام نویسنده و روزنامه نگار 
برتر کشور در دانشگاه آزاداسالمی برگزارمی شود.

برپایی نمایشگاه »عکس، نماز و بصیرت«  

جم-نمایشگاه »عکس، نماز و بصیرت« در محل 
موسسه فرهنگی قرآن و عترت عروه الوثقی )مکتب 

نرجس( شهرستان بیرجند گشایش یافت. 

گشایش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و صنعت خراسان جنوبی 

کاهش 92 درصدی بارندگی خراسان جنوبی در سال زراعی جاری

اخبار کوتاه

و  ترکمنستان  کشور  از  شناس  باستان  نفر  دو 
آلمان و یک نفر راهنمای شرکت گردشگری در 
سوئیس، از منطقه سربیشه، روستای ماخونیک، 

بافت تاریخی روستا و قلعه فورگ بازدید کردند.
ایجاد  برای  ریال  میلیون   9۰۰ و  میلیارد  یک 
شهرستان  روستاهای  در  گردشگری  زیرساخت 

خوسف اختصاص یافت
کتابخانه مدرسه عشایری در درح با همت خیران 

راه اندازی شد
به  اشتغالزایی  تسهیالت  تومان  میلیون   ۸۶۱

بهزیستی نهبندان اختصاص یافت
محموله دام زنده غیرمجاز در بشرویه توقیف شد

جم-شهردار جدید بیرجند گفت: پاسخگویی 
مطلوب به شهروندان، امانتداری، قانونمداری 
و نظم و تالش شبانه روزی و بی وقفه در 
این  راهبردی  های  سیاست  نخست  اولویت 
نهاد مردمی در دوره جدید قرار دارد. محمد 
معاونان،  در جمع  شنبه  روز سه  جاوید  علی 
افزود:  بیرجند  شهرداری  کارکنان  و  مدیران 
این راهبردها در راستای ارتقاء شاخص های 
شهروندان  نیاز  به  پاسخگویی  در  شهری 
اظهار  شود.وی  می  اجرایی  آنان  رضایت  و 
پاسخگویی  شهروندان،  به  خدمت  داشت: 
مطلوب و تکریم آنان با برنامه ریزی و خدمت 
اولویت  امکانات،  گرفتن  درنظر  با  رسانی 
است.شهردار  راهبردی  سیاستهای  نخست 
با  صادقانه  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  جدید 
کار  گفت:  کرد  خواهیم  صحبت  شهروندان 
شبانه روزی، تالش شبانه روزی، خدمت بی 
از اصول کاری مدیریت  به شهروندان  منت 

جدید شهرداری بیرجند است.

وی افزود: رعایت امانت و امانتداری، نظم و 

انضباط کاری از راهبردهای دیگری است که 
به ارتقاء شاخص ها در حوزه سالمت کاری 

می انجامد.جاوید قانون مداری را مولفه خاص 

راهبرد شهرداری بیرجند بیان کرد و گفت: با 
نگاهی تازه و تکیه بر خدمت به شهروندان مر 

قانون عمل خواهیم کرد.وی با انتقاد از اینکه از 

نظر منابع مالی و گردش مالی جزو استان های 
آخر کشور هستیم اظهار داشت: با کار شبانه 

 روزی و تالش بی وقفه می توان شاخص ها
را ارتقاء داد و کمبودها را جبران کرد.شهردار 
ی  همه  در  شهرداری  اقتدار  گفت:  بیرجند 
مولفه ها یک اصل بوده و در کنار آن نباید از 
تعامل با شهروندان غافل بود.وی پاکدستی و 
رعایت امانت و انگیزه خدمت را محور توسعه 
حوزه  مدیران  افزود:  و  دانست  حوزه شهری 
شهری این اصول را در دستور کار خود قرار 
های  شاخص  ارتقاء  کرد:  تاکید  دهند.جاوید 
شهری دغدغه مدیریت شهری را با تالش و 
پشتکار نیروی انسانی در آن محقق می شود.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند هم 
با شهردار  گفت: همراهی و همدلی مدیران 
شهروندان  به  مطلوب  پاسخگویی  به  جدید 
منجر خواهد شد.فاطمه زهرا هالل بیرجندی 
افزود: شورای اسالمی از همه سیاست های 
راهبردی در مقوله نظم، پاسخگویی مطلوب 
جدید  شهردار  و  قانونمداری  شهروندان،  به 

حمایت و پشتیبانی می کند.

اولویت کار شهرداری بیرجند عمل به ُمّر قانون

زمان  امام  با  بیعت  مردمی  غالمی-اجتماع 
 همزمان با سراسر کشور ظهر دیروز برگزار شد. ، 
امامت  آغاز  روز سالروز  اولین  در  اجتماع  این 
امام عصر )عج(، ساعت 14:30 در  و والیت 
ارادتمندان  تا  شد  برگزار  بیرجند  ابوذر  میدان 
مهدوی با حضرت صاحب الزمان )عج( تجدید 
پیمان و برای ظهور ایشان دعا کنند.این برنامه 
با همکاری بنیاد فرهنگی مهدی موعود)عج( 
و  فرهنگی مصاف  و مؤسسه  خراسان جنوبی 
شد.مدیر  اجرا  مهدوی  فرهنگی  های  کانون 
اجتماع  این  حاشیه  در  استان  مهدویت  بنیاد 
اظهار کرد: همانطور که از قبل برنامه ریزی و 
اطالع رسانی شده بود دیروز همزمان با سراسر 

کشور این اجتماع در بیرجند برگزار شد.حجت 
معرفت  کسب  افزود:  خوشخو  االسالم 
مهم ترین  زمان)عج(  امام  وجود  درخصوص 
امروز  و  است  منتظر  شیعه  برای  وظیفه 
قشرهای گوناگون مردم به ویژه خانواده های 
شهدا، روحانیت و مردم در این تجمع حضور 
دارند.وی بیان کرد: در کشور امام زمان)عج( 
زندگی می کنیم که برگزاری این تجمع ها در 
کشور و در استان از ضروریات است. مدیر بنیاد 
مهدویت افزود: تجمع مهدویت در جامعه جزو 
شعائر اسالمی بوده و باید در کشور همه افراد 
امام عصر بیشتر آشنا  با  به ویژه نسل جوان 
شده و آغاز امامت آن حضرت را جشن بگیرند.

اجتماع مردمی بیعت با امام زمان)عج( در شهرستان بیرجند 

مجلس  در  زیرکوه  و  قاینات  مردم  نماینده   
شایسته  که  گونه  آن  گفت:  اسالمی  شورای 
محصول  فرآوری  و  برندسازی  برای  است 
زعفران برنامه ریزی جدی نشده است و هنوز 
 اصرار بر تولید و مصرف زعفران به شیوه های

سنتی وجود دارد.به گزارش ایرنا فرهاد فالحتی 
برای  زعفران  فرآوری  و  برندسازی  افزود: 
قدرتمند  صادرات  و  افزوده  ارزش  افزایش 
ما  گفت:  است.وی  ضروری  محصول  این 
نتوانستیم مانند کشورهای پیشرفته محصوالت 

تبدیل  درآمدزا  محصول  به  را  خود  گیاهی 
صورت  به  زعفران  کشور  در  هنوز  و  کنیم 
یک محصول درآمدزای صادراتی درنیامده که 
استراتژیک است. این محصول  برای  ضعفی 

وی بیان کرد: زعفران ایران و شرق کشور در 
تمام کشورهای جهان شناخته شده است که 
باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه 
خراسان  ارزش  با  محصول  این  برندسازی 
جنوبی نقش اساسی خود را به خوبی ایفا کند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس افزود: 

خوراکی محصولی  را  زعفران  عمومی   تصور 
 می داند اما این محصول دارای خواص درمانی، 
پزشکی و شیمایی شگفت انگیزی نیز هست.

وی فرآوری محصول زعفران را از ارکان اقتصاد 
های شرکت  باید  گفت:  و  دانست   مقاومتی 

در  دولتی  و  خصوصی  بخش  بنیان،  دانش 
با  و  بردارند  این محصول گام  فرآوری  زمینه 
تولید فرآورده های دارای جاذبه های الزم در 
بازارهای داخلی و خارجی اقدام کنند.فالحتی 
زعفران  محصول  متنوع  فرآوری  کرد:  اظهار 

باعث می شود نگران کشت این محصول در 
تمام نقاط کشور نباشیم چرا که با برندسازی 
معتبر و فرآوری متنوع بازارهای جهانی قدرت 
خرید این محصول با ارزش را دارند.وی افزود: 
محصول زعفران برای قشر وسیعی از کشاورزان 
بازارهای  رونق  کرده،  ایجاد  درآمد  و  اشتغال 
محلی را فراهم می کند و همچنین در بخش 
جذب  برای  را  الزم  های  زمینه  گردشگری 
گردشگر فراهم کرده است که با فرآوری متنوع 
این محصول زمینه اشتغال جوانان جامعه فراهم 

و محصول ارزش افزوده باالیی در کشور ایجاد 
می شود.وی با اشاره به اینکه بازار رقابت در 
زمینه زعفران را جدی نگرفته است گفت: بازار 
سنتی ما در زمینه این محصول در آینده نزدیک 
توان رقابت با بازارهای مدرن دیگر کشورها را 
نخواهد داشت.نماینده مردم قاینات و زیرکوه 
قاینات  منطقه  مرغوب  زعفران  گفت:اکنون 
تنها با بسته بندی های شیک و با خام فروشی 
روانه سایر کشورها می شود و با برندسازی در 
کشورهای اروپایی به نام آنان تمام می شود.

نماینده مجلس: برنامه ریزی جدی برای فرآوری و برندسازی زعفران نشده است
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امام حسن عسکری علیه  السالم فرمودند :

َخیُر إخوانَِک َمن نَِسَی َذنبََک و َذَکَر إحسانََک إلَیِه

بهترین برادر تو کسی است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود، به یاد آورد.
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کارخانه کاشی فرزاد ، مجموعه ای اصیل در استان و کشور
مدیر کل بنیاد مسکن استان عنوان کرد:

حسینی- صبح دیروز آسمانی مقدم مدیر 
کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی میهمان 
بود.  فرزاد  سرامیک  و  کاشی  کارخانجات 
و  کاشی  کارخانجات  عالی  مدیر  فالحی 
از آسمانی  فرزاد ضمن قدردانی  سرامیک 
کارگران  پشتیبان  همیشه  که  مقدم 
مجتمع بوده، عنوان کرد:برای تامین مسکن 
کارگران همکاری های خوبی انجام شده ، 
به طوری که با این تعداد زیاد نیرو، کمتر 
به  ندارند. وی  کسانی هستند که مسکن 
احداث جاده ورودی کارخانه اشاره کرد و 
افزود: بیش از 8 سال شده که روزانه بیش 
از صدها ماشین سنگین و سبک، بازرگانان 
داخلی و خارجی از کشورهای چین، ایتالیا، 
وکارکنان  افغانستان  قزاقستان،  اسپانیا، 
مجموعه از این جا تردد دارند و برای من 
جای شرمساری داشت که این جاده خاکی 

مشکالتی را فراهم می کرد.
توجه استاندار به کاشی فرزاد، توجه 

نهادهای دیگر را هم جلب کرد
مدیر عالی کارخانجات کاشی و سرامیک 
زیرسازی  جاده  که  این  به  اشاره  با  فرزاد 
است،  رسیده  آسفالت  مرحله  به  و  شده 
ماشین  که  دارد  تشکر  جای  کرد:  اضافه 
با کمال میل و رغبت  بنیاد مسکن  های 
همکاری الزم را در بخش معادن متعلق به 
کارخانه انجام می دهند. فالحی همچنین 
حضور استاندار خراسان جنوبی در کارخانه 
را نشانه اهمیت و توجه به تولیدکنندگان 
دانست و افزود: این کار موجب شد که توجه 
 سایر نهاد ها نیز به این کارخانه جلب شود.

مرد بزرگ کارآفرینی استان
مدیر کل بنیاد مسکن استان نیز در این 

مرد  »فالحی«  که  این  بر  اعتقاد  با  دیدار 
بزرگ کارآفرینی استان است، خاطرنشان 
کرد: همت بزرگی که در یک فرد و یک 
جا جمع شده ستودنی و بی نظیر است. 
آسمانی مقدم، »فالحی« را از خّیران بسیار 
قصد  شد:  یادآور  و  دانست  استان  خوب 
انجمن  مدیره  هیئت  در  را  ایشان  داریم 
خیران مسکن ساز که در آینده نزدیک راه 
اندازی خواهد شد، قرار دهیم و از فعالیت 
های فراتر از انتظار ایشان استفاده کنیم. وی 
با بیان این که به عنوان خادمی در استان، به 
حضور »فالحی« افتخار می کنم، ادامه داد: 
برای قریب به هزار نفر در این مجموعه شغل 
 ایجاد شده و حاضرم دست ایشان را ببوسم.
 ابتکار و کیفیت در طرح ها مشهود است
با اشاره به  مدیر کل بنیاد مسکن استان 
این که کارخانه کاشی فرزاد صادر کننده 
این  کرد:  اضافه  است،  شده  کشور  نمونه 
کار با توجه به درآمد کم استان و نسبت 
جمعیتی، واقعا کم نظیر است.آسمانی مقدم 
از کاشی فرزاد، به عنوان مجموعه ای اصیل 
در استان و کشور یاد کرد و افزود: آمادگی 
داریم هر جا که توانایی و ظرفیت باشد و 
اجازه دهند کمک کنیم. به گفته وی از آن 
جایی که بنیاد مسکن با نوع محصوالت این 
مجموعه به لحاظ ساخت مسکن در ارتباط 
است، بیان کرد: ابتکار و کیفیت در طرح ها 
مشهود است و می تواند به عنوان الگو در 

استان مطرح شود. 
مدیر کل بنیاد مسکن استان با تاکید بر این 
که کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد باید 
عالوه بر استان در کشور نیز مطرح شود، 
باید  مردم  و  نظام  ما خادمان  یادآور شد: 

از وی برای ارزی که وارد کشور می کند، 
سپاسگزار باشیم.

آمادگی بنیاد مسکن برای کمک به پرسنل 
شهری و  روستایی  مسکن  بخش   در 

بنیاد  که  هایی  فعالیت  به  مقدم  آسمانی 
مسکن در این مجموعه انجام داده است، اشاره 
و خاطرنشان کرد: برای تعدادی از پرسنل 
 که متقاضی مسکن بودند، راهنمایی هایی

و  روستایی  مساکن  از  بتوانند  که  داشتیم 
داریم  آمادگی  و  شوند  برخوردار  شهری 
کمک  شرایط  واجدین  به  نیز  اکنون 
اراضی  تعدادی  که  این  بیان  با  وی  کنیم. 
آنها توانستیم  و  داریم  اختیار  در   روستایی 

را با تسهیالت قرض الحسنه 18 تا 20 میلیون 
تومانی با بازپرداخت 15 ساله در اختیار پرسنل 
مجموعه قرار دهیم، اظهار کرد: تعدادی واحد 
مسکونی ساخته شده در روستاها نیز با بخشی 
به طور نقدی، بخشی تسهیالت و با تقسیط 
های کوتاه مدت توانستیم بدهیم. به گفته 
وی داخل شهر نیز واحدهای مسکونی برای 
افرادی که توانایی بیشتری دارند در نظر گرفته 
شده است. آسمانی مقدم در پایان قول داد: تا 
اتمام جاده ورودی کارخانه، دستگاه ها حق 

جابه جایی ندارند.
خراسان  استاندار  بازدید  در  است  گفتنی 
جنوبی از مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد 
عنوان کرده بود: تامین زیرساخت ها وظیفه 
دولت است و تنها دغدغه کارآفرین باید ایجاد 
کار و اشتغال باشد. مروج الشریعه همچنین با 
بیان این که اگر تولید کننده بخواهد فکر و 
ذهنش را صرف ساخت جاده و راه و آسفالت 
 کند دیگر توانی برای تولید نخواهد داشت 
بر حل مشکالت این مجتمع تاکید کرده بود.
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