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مسؤول سابق بسیج سازندگی :

خراسان جنوبی 
سرزمین قوانین 

سختگیرانه
مسؤول سابق بسیج سازندگی با بیان اینکه متأسفانه 
استان پایلوت قوانین سخت است و هر قانون دست  

و پا گیری وجود دارد ... ) مشروح در صفحه ۷ (

 ۱۰۰ میلیارد ، نیاز برای 
راه های روستایی نهبندان 

صفحه ۷

اشتغال اتباع 
بیگانه در استان

به جز بیرجند و 
خوسف ممنوع
صفحه ۷

سرمقاله

بحران ، از وقوع
 تا مدیریت
* هرم پور

استان خراسان جنوبی به دلیل موقعیت و شرایط 
ویژه جغرافیایی یکی از نقاط و کانون های وقوع 
بحران های طبیعی در دهه های اخیر بوده است. 
از سیل، خشکسالی و برخی بحران های طبیعی 
ملموس  و  عینی  نمود  زلزله  بگذریم،  که  دیگر 
های  خسارت  آوردن  وجود  به  و  بحران  وقوع 
فراوان و تلفات مالی و جانی زیاد بوده؛  حادثه ی 
طبیعی که این روزها خواب راحت شب و آرامش 
روز را از ما و بخشی از شهروندان جامعه سلب 
کرده و دامن زدن برخی افراد ناآگاه به شایعات 
پیرامونی، باعث ایجاد تنش های روحی و روانی در 
خصوص آن شده است.  ... ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

امید به افزایش کیفیت آب      بیرجند
واکنش دو مدیر وزارت نیرو در خراسان جنوبی به گزارش سراب بحران آب روزنامه آوا  ؛

* مدیر عامل آب منطقه ای استان : آب شمال بیرجند از سربیشه می آید و کیفیت مطلوبی دارد اما  در جنوب شهر منیزیم آب زیاد است که تا بهمن ماه امیدواریم مناقصه به نتیجه و  از اول سال 97 آب بهتری تحویل دهیم *  یک دهم آب تصفیه خانه در تابستان را فضای سبز شهر بیرجند استفاده می کند *  احتمال بارورسازی ابرها  
وجود دارد اما روشی که شرکت استرالیایی در طبس  مطرح کرده است باید امکان سنجی شود * دفعه پیش ابرهای بارور شده در مکان های مشخص شده  باریدند و بارش آنها در افغانستان کذب است *  با کرمان برای طرح انتقال آب از عمان که به ما نزدیک تر است مذاکره کردیم که خرید تضمینی آب از آنها  داشته باشیم تا هزینه های 
تمام شده پایین تر آید  * در بحث پروژه های آب ردیف های بودجه خوبی تعریف نشده و االن هم امکان تعریف ردیف بودجه جدید نیست * برنامه کوتاه مدت ما این است که مازاد برداشت را به تعادل برسانیم و در بلند مدت ،  مازاد برداشتی که شده است  را جایگزین کنیم.  * مدیر عامل آب و فاضالب شهری استان : فروش آب در استان 
زیان ده است * منابع مالی  محدود دولتی  سد راه بازسازی شبکه های آب در مرکز استان *  هشت ماه تالش برای کاهش یک درصد هدر رفت آب  *  600 تومان زیان برای هر متر مکعب آب *  اصالح هر کیلومتر شبکه آبرسانی 80 میلیون تومان هزینه دارد  *  فضاهای سبز عمومی شهری دارای مصرف بی رویه هستند  )مشروح در صفحه  ۳ (

عکس : مجتبی گرگی

     8 /صفحه  نیست   خانواده  خاصی  به  متعلق  آی کیوی باال  می زند/محجوب:  را  ریشه  مستقیم  غیر  احمدی نژاد  نیا:  هستیم/سبحانی  اورانیوم  غنی سازی  خواستار  ایران  مثل  نیز  ما  شد/عربستان:  ایران  علیه  امنیت  شورای  اقدام  خواستار  سفید  است/کاخ  سیاسی  صرفا  یمن  راه حل  امیرعبداللهیان: 

محمدصادق جوادی حصار:
حجم سنگین پیروزی، حجم

 انتقادات را هم بیشتر می کند

بیژن مقدم فعال اصولگرا :
بزرگان اصالح طلب 

غافلگیر شدند

حجت االسالم ابطحی: 
جهانگیری بیرون از دولت

 بیشتر ظرفیت ریاست جمهوری دارد

مصلحی:
 تحریم های اقتصادی

 امروز نتیجه فتنه 88 است

بهروز کمالوندی:
  ایران درباره موضوع 

هسته ای با آمریکا گفتگو نمی کند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
از طریق مزایده تعداد دو دستگاه از خودرو های  کارکرده مازاد بر نیاز را برابر  
مجوز رسمی اداره کل  امور اقتصادی و دارایی به فروش برساند. لذا از کلیه 
افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید جهت بازدید خودروها و اخذ اسناد 
مزایده از تاریخ  96/10/02 لغایت 96/10/04 به مدت 3 روز کاری از ساعت 
9 الی 13 به اداره کل ورزش و جوانان استان به آدرس بیرجند خیابان مفتح 

27 -استادیوم آزادی مراجعه فرمایند. 
متــن آگهــی مزایده در پایگــاه ملــــی اطالع رســانی منـاقصــات بـه آدرس

http://iets.mporg.ir جهـت مراجعیـن و متقاضیـان قابل رویت و بهره برداری 
می باشد.

ضمنا تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پنجشنبه 96/10/14 بوده و 
تاریخ بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده ساعت 10 صبح 96/10/16  در محل 

اتاق جلسات اداره کل به آدرس فوق خواهد بود.
مشخصات خودرو های قابل واگذاری بدین شرح می باشد:

1- پژو 405 جی ال مدل 84 - رنگ خاکستری متالیک
نوع سوخت: بنزین

2- وانت پیکان تیپ i 1600  مدل 84- رنگ سفید روغنی 
 نوع سوخت: بنزین 

آگهــی مزایــده عمــومی

جناب آقای دکتر سید مرتضی وجدان
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
تبریک می گوییم، از خداوند متعال توفیق روزافزون تان را خواستاریم.

اعضا و بازیکنان هیئت های ورزشی والیبال، فوتسال، پینگ پنگ و شطرنج 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان 
تعدادی نیروی کاردان علوم دامی و یا کاردان دامپزشکی 

)آقا-ترجیحا  با سابقه کار و حداکثر سن 27 سال( نیاز دارد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

96/10/10 به آدرس خیابان جمهوری 8/4 جنب بانک ملی بازار شرکت مرغ مادر مراجعه 
 یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳2۳2009۳ داخلی 127 تماس حاصل نمایند.

آگهـی استخـدام

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان 
تعدادی نیروی فنی آشنا با برق صنعتی 

) ترجیحا  با سابقه کار و حداکثر سن 27 سال ( نیاز دارد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

96/10/10  به آدرس خیابان جمهوری 8/4 جنب بانک ملی بازار شرکت مرغ مادر مراجعه 
و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳2۳2009۳ داخلی 127 تماس حاصل نمایند.

آگهـی استخـدام

جناب آقای دکتر محسن ناصری
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

معاون فرهنگی،  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
که نشان از همت واال ، تعهد و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفیق روزافزون شما را خواستارم.

دکتر فریبا عمادیان رضوی

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 
جهت تکمیل کادر واحد ناوگان خود از افراد دارای گواهینامه پایه یک 

واجد شرایط دعوت به همکاری  می نماید. 
آدرس : بیرجند- پایانه باربری شرکت خلیج فارس

09151613871 -  05632314718  

شرکت کویرتایر در نظر دارد: چوب و تخته های ضایعاتی کارخانه )60 تن ضایعات موجود و 
حدود 300 تن ضایعات سالیانه( را به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت یک سال به 
فروش برساند.از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط 
شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 96/10/5 در پاکت دربسته به واحد 
تدارکات شرکت در محل کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان،کارخانه کویرتایر 
و یا به شماره فکس 32255340-056 تحویل و یا ارسال نمایند. در صورت تمایل برای رویت 
چوب های  ضایعاتی امکان بازدید از تاریخ 96/9/30 لغایت 96/10/5 در ایام و ساعات اداری 

امکان پذیر می باشد.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده محدود شماره 127 شرکت کویرتایر
شرکت کویر تایر در نظر دارد: پلی اتیلن ضایعاتی )10 تن موجود و 60 تن ضایعات شش ماهه( 
را در محل کارخانه از طریق مزایده به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، 
پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 
96/10/9 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر 
11 جاده کرمان، کارخانه کویرتایر و یا به شماره فکس 32255340-056 تحویل و یا ارسال 

نمایند. 
در صورت تمایل برای رویت پلی اتیلن های ضایعاتی امکان بازدید از تاریخ 96/9/30 لغایت 

96/10/9 در ایام و ساعات اداری امکان پذیر می باشد.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده محدود شماره 128 شرکت کویرتایر

جناب آقای مهندس زراعتکار
رئیس محترم امور آب و فاضالب 

روستایی شهرستان بیرجند
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید توانمندی های 

ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیرتان می باشد 
صمیمانه تبریک گفته، توفیقات روزافزون در جهت نیل
 به اهداف بلندتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

شرکت پوالدسازه پایدار ملل )وحیدنیا(

جناب آقای مهندس زهرایی  
 انتصاب شما برادر عزیز  و مدیر جهادی و پرافتخار استان  را به عنوان

 جانشین رئیس بسیج سازندگی کشور
  تبریک عرض می نماییم و ضمن آرزوی موفقیت با شناختی

 که از جناب عالی داریم هرچه زودتر شاهد احداث مسکن 
برای مردم عزیز زلزله زده کرمانشاه خواهیم بود. 

ازطرف جمعی از برادران بسیجی تان در بیرجند

خّیر وخیراندیش گرامی

جنـاب آقـای ناصـری
مدیر عالی گروه صنعتی ناصری و صنایع کاشی نیلوفر
با احترام ضمن قدردانی از جناب عالی بابت اهدای کاشی و سرامیک برای 

تکمیل مسجد روستای شمس آباد، امیدواریم در ذیل سایه رحمت خداوند منان 
در معیت مدیران و کارکنان پرتالش آن مجموعه موفق و پیروز و سالمت باشید.

اهالی روستا و هیئت امنای مسجد امام علی )ع( 
روستای شمس آباد بیرجند
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زمان بخشش دیرکرد جرائم راهنمایی و رانندگی تمدید نمی شود
 
ایرنا- معاون اجتماعی پلیس راهور اعالم کرد: مهلت اعالم شده برای بخشودگی جرائم سال گذشته قابل تمدید نیست 
چرا که براساس قانون پرداخت دیرکرد جرائم تا پایان آذرماه قابل پرداخت است. وی تاکید کرد مهلت اعالم شده برای 

پرداخت دیرکردها به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

سرمقاله

بحران ، از وقوع
 تا مدیریت
* هرم پور

وقوع  از  تر  مهم   ) اول  صفحه  از  سرمقاله   ادامه   (  
بحران ها که الجرم اتفاق می افتند و معمواًل 
دست انسان در پیش بینی، جلوگیری و کاهش 
ناتوان است،  مدیریت بحران  خسارت هایش 
و  جامع  و  مدون  ریزی  برنامه  یعنی  هاست. 
حین  بحران،  وقوع  از  قبل  در  کوشانه  سخت 
وقوع و بعد از آن. ناگفته چه ما و چه شما می 
دانید و می دانیم  که مشکل اساسی و عمده 
می  آغاز  ها  بحران  وقوع  از  بعد  ما  کشور  در 
زمانی  و  مالی  و  انسانی  های  سرمایه  و  شود 
ماجرای  این  گیرد.  می  کشور  از  را  فراوانی 
مهم نیازمند مدیریت و در عین حال اقدامات 
پیشگیرانه است. نمونه های فراوانی از ضعف 
بحران  مدیریت  امر  در  متولی  دستگاههای 
استان، هدر دادن فرصت ها، عدم توانمندی در 
انسجام قوا، عدم شناخت از ظرفیت ها، ناتوانی 
در تقسیم کار، عدم وجود اطالعات پایه اولیه، 
عدم شناخت از زیرساخت ها، فقدان پیش بینی 
امکانات واطالع رسانی های ضعیف و بحران  
حوادث  در  و  اخیر  ی  ساله  چند  این  در  را  زا 
منکر  توان  نمی  چند  هر  ایم.  دیده  گوناگون 
زحمات  انجام شده و پیگیری های مسؤولین 
شد اما انصاف هم نیست که با سرنوشت مردم 
به بهای خوش آمد دستگاهی یا نارحت نشدن 
دستگاهی دیگر بازی کنیم. مدیریت بحران و 
نیازمند  یافته،  وقوع  های  بحران  کردن  جمع 
تمرکز تفکر، تمرکز تصمیم گیری، سعه صدر، 
قدرت باال برای هماهنگی و کاریزمای مناسب 
برای مدیریت صحنه است؛  مؤلفه هایی که شاید 
کمتر در مدیران ما نمودی از آن دیده می شود 
و به جای آن، تشتت فکر، هراس، چندگانگی در 
تصمیم ها، زودرنجی و تنگ نظری، ضعف در 
انسجام ظرفیت ها و امکانات و بی توجهی به 
دستورات سلسله مراتب مدیریتی بر سیستم و 
شاکله ی بحران حاکم است. پس از زلزله های  
مکرر چند هفته ی اخیر در نقاط مختلف استان، 
اکنون این سؤال ها  برای شهروندان هم استانی 
صورت  در  آیا  که  است  شده  متبادر  ذهن  به 
کشور،  نقاط  برخی  مشابه  های  بحران  وقوع 
خودشان  بحران  مدیریت  متولی  دستگاههای 
دچار بحران زدگی خواهند شد یا خواهند توانست 
مدیریت صحنه مناسبی داشته باشند؟ آیا استان 
مقابل( )ادامه سرمقاله در ستون   .  .  . امکانات   نظر  از 

)ادامه سرمقاله ( و ساز و کارهای رسیدگی به خسارت 

ها و خسارت دیدگان احتمالی، منسجم، قوی و قابل 
اعتماد خواهد بود؟ آیا اعتبارات و بودجه های الزم 
برای ظرفیت سازی و در اختیار گرفتن امکانات الزم 
به دستگاههای متولی ارائه شده است؟ آیا در شرایطی 
که بخشی از ظرفیت های استان در حال امدادرسانی 
به برخی هموطنان ما در سایر نقاط بحران زده ی 
کشور هستند، در صورت وقوع بحران یا هر اتفاق 
و حادثه ی دیگری ظرفیت های الزم برای مدیریت 
آن در استان وجود دارد؟ زیرساخت های ما در این 
زمینه در چه سطحی هستند؟ برای اطالع رسانی 
ها و مدیریت مناسب بر افکار عمومی چه اقداماتی 
انجام شده و آیا واقعاً برنامه های مصوب، عملیاتی 
هم شده اند یا تنها روی صفحه ی بی جان کاغذ 
منتظر ورود دستگاههای متولی به اجرای آن هستند؟ 
ما معین کدام استان ها هستیم و کدام استانها در 
صورت وقوع حادثه ای معین ما خواهند بود؟ به نظر 
می رسد شرایط موجود، نشان دهنده ی وقوع بحران 
مدیریتی در استان در  پی وقوع یک بحران طبیعی 
است. این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 
شاید ساده ترین راه برای برداشن بار حقوقی و وجدانی 
این نابسامانی، اعالم مشکالت از سوی مدیران و 
اطالع رسانی نیازمندی ها از سوی مسؤولین باشد؛  
امری که هر چند شایسته نیست اما حداقل تلنگری 
به مسؤولین کشوری برای در امان ماندن از غافل 
گیری های حوادث بحران زاست. در این میان ورود 
استاندار محترم، معاونین ایشان، اعضای شورای تأمین 
و اعضای ستاد بحران استان به شدت تأثیرگذار بوده و 
پیگیری های آنان امید حصول نتایج مطلوب را بیشتر 

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

لزوم تخصیص اعتبار 10 هزار میلیاردی 
برای تامین خدمات مسکن مهر

 
بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  قائم مقام  میزان- 
با تنگاهای مالی که  این که امیدواریم دولت هم 
دارد، بتواند در این بخش برای تأمین منابع مالی 
مورد نیاز کمک کند، افزود: در صورتیکه 10 هزار 
میلیارد تومان  در اختیار ما قرار بگیرد، می توانیم 
از  بعضی  هم  و  دهیم  ارائه  پایدار  خدمات  هم 
و  برق  و  آب  به شبکه گذاری  نیاز  پروژه هایی که 
خدمات  دارند،  کنتورگذاری  به  نیاز  یا  و  فاضالب 

مورد نیاز آنها تکمیل شود.

زائران ایرانی بزودی عازم سوریه می شوند
 

تسنیم- مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: تعهدات سفر های 
زیارتی و سوریه درحال انجام است.محسن نظافتی در خصوص راه اندازی 
کاروان های سفر به سوریه گفت: در حال حاضر تقاضای مردم برای سفر 
به کشور سوریه با افزایش روبرو شده است در همین راستا به زودی پس 
از بررسی زیرساخت ها و پیوست های امنیتی بستر الزم برای اعزام زائران 
به سوریه فراهم می شود.وی افزود: مسائل امنیتی و پرواز به سمت سوریه 
از لحاظ امنیتی یکی ازحساسیت های سازمان حج و زیارت است بنابراین 
پس از بررسی و اطمینان کامل از رفع مشکالت، سفر به سوریه آغاز 
خواهد شد. در حال حاضر مذاکرات متعددی با کشور سوریه انجام شده و 
بر طبق اعالم طرف سوری هتل های شهر دمشق بازسازی شده و آماده 

پذیرایی از زائران ایرانی است.

شاغلین مجازی بیمه می شوند

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از شناسایی 11 استارت آپ و کسب 
و کار نوین برای پوشش بیمه ای پرسنل خبر داد و گفت: تحت هر شرایطی 
شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود 
کارمان بهتر پیش می رود.محمدحسن زدا درباره بیمه مشاغل تحت وب و 
استارت آپ ها اظهار کرد: تخت پوشش گرفتن مشاغل مجازی در دستورکار 
اداره کل امور بیمه شدگان قرار دارد و جلسات متعددی با صاحبان این 
مشاغل برگزار شده است.وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود، 
یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت های تاکسی آنالین چون 
اسنپ و تپسی، راننده پرسنل آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ 
حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی هم دریافت می کند. این نوع از رابطه 

باعث می شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم.

شروط استخدام معلمان حق التدریسی

کلیه  گفت:  پرورش  و  آموزش   وزارت  مجلس  امور  ایسنا-مدیرکل 
معلمان حق التدریس، پیش دبستانی و نهضتی ها به شرط شرکت در 
در  دولت  اساس سهمیه های  بر  و  به خود  مربوط  آزمون تخصصی 
کرد:  خاطرنشان  می شوند.وی  استخدام  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
مقرر شد این معلمان به شرط شرکت در آزمون تخصصی مربوط به 
خود بدون رقابت با دیگر نیروها به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و 
موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و حضور مسئوالن اداره 
استخدامی رئیس جمهوری که توسط سازمان سنجش برگزار می شود، 
پرورش  و  آموزش   وزارت  مجلس  امور  دفتر  شوند.مدیرکل  استخدام 
تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهمیه هایی توسط 

دولت برای جذب نیروهای آموزشی تعلق می گیرد.

شنیده ها از افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده

خبری خوش برای متقاضیان وام مسکن

الف- نمایندگان مجلس با تائید خبر تصمیم دولت برای 
افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده و واکنش منفی به 
این خبر، گفتند که اجرای این تصمیم در شرایط فعلی به 
صالح مردم و دولت نیست.در راهروهای مجلس شورای 
روزهای  در  دارد  تصمیم  دولت  که  شده  شنیده  اسالمی 
برای  دولت  دهد.استدالل  افزایش  را  بنزین  قیمت  آینده 
قیمت  افزایش  برای  مجلس  مجوز  قیمت،  افزایش  این 
است.در  گذشته  سالهای  در  انرژی  های  حامل  های 
مجلس  نمایندگان  سراغ  به  الف  خبرنگار  زمینه  همین 
رفت و صحت یا سقم این خبر را جویا شد و این سوال 
تومان  هزار 500  به  را  بنزین  دولت  اگر  که  کرد  را طرح 

رساند، مجلس چه اقدامی می کند.رحیم زارع سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی 
تواند قیمت حامل های انرژی را در سال جاری افزایش 
چنین  و  است  افزایش  این  مخالف  مجلس  گفت:  دهد، 
تلفیق  کمیسیون  دهد.عضو  نمی  دولت  به  ای  اجازه 
بررسی الیحه بودجه با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت 
بنزین غیر قانونی است، گفت: افزایش قیمت سوخت باید 
متناسب با افزایش خدمات دولت در دیگر بخش ها مثل 
خارج  رده  از  و  خودروها  نوسازی  عمومی،  نقل  و  حمل 
کردن خودروهای فرسوده، افزایش یارانه مردم و ... باشد 

که دولت در این زمینه ها کار خاصی انجام نداده است.

زارع گفت: مجلس اصال اجازه نمی دهد تا دولت بنزین 
هزار و 500 تومانی عرضه کند.

شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  رنجبرزاده  اکبر 
اسالمی هم گفت: من هم این خبر را شنیدم که دولت 
می خواهد در روزهای آینده قیمت سوخت را افزایش دهد 
افزایش قیمت بنزین  اما نمایندگان مجلس معتقدند که 
افزود: طبق مصوبه  نیست.وی  به صالح دولت و کشور 
شیب  با  گذشته  سالهای  در  بود  موظف  دولت  مجلس 
مالیم قیمت ها را افزایش دهد و بخشی از درآمد حاصل 
را بصورت یارانه مستقیم به مردم بدهد که متاسفانه دولت 

در سالهای گذشته این قانون را اجرا نکرد.

تسنیم- عضو هیئت مدیره بانک مسکن بانک مسکن 
بانک  این  شعب  برخی  خاص  برداشتهای  به  اشاره  با 
برای  گفت:کارگروهی  تسهیالت،  پرداخت  موضوع  در 
تا دو هفته  و  تعیین شده  وام  پرداخت  بازنگری ضوابط 

آینده مشکالت مربوط به ضمانت برطرف می شود.
ارائه  ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد: در حال حاضر 
مسکن  بانک  ضوابط  جزو  مسکن،  وام  برای  ضمانت 

سپرده  بدون  تسهیالت  که  مواردی  در  اما  نیست. 
از توانایی بازپرداخت  پرداخت می شود و اطمینان کافی 
متقاضی  را  نیاز  مورد  مستندات  و  مدارک  یا  اقساط 
برای  افراد درخواست می شود  این  از  نتواند فراهم کند، 
دریافت وام ضامن بیاورند.وی تصریح کرد: در خصوص 
انواع  یکم،  جمله صندوق  از  بانک  تعهدی  حساب های 
وجود  تکلیفی  چنین  و...  جوانان  حساب  صندوق ها، 

ندارد، معهذا باز کماکان این قضیه در دستور کار بانک 
مسکن قرار گرفته است.

که  شده اند  تعیین  کار  این  برای  کارگروهی  افزود:   وی 
بازنگری  مورد  مجددا  مسکن  وام  ضمانت های  بحث 
به وجود  زمینه  این  در  را  تسهیلی  بتوانیم  و  گیرد  قرار 
بیاوریم تا بر اساس ضوابط ابالغی بانک مسکن وام به 

متقاضیان پرداخت شود.  

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960926 و 960801 محکوم علیهم آقای کاظم ساجد و شرکت هموار ره آذر 
محکوم است به پرداخت مبلغ 2.035.171.618 ریال در حق محکوم له بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

و پرداخت مبلغ 97.825.000 ریال بابت حق االجرای پرونده های اجرایی فوق و با توجه به توقیف دو دستگاه کامیون1- کامیون 
بنز قیرپاش مدل 1975 به شماره انتظامی 26ع316 ایران 52 بدون تانکر و سیستم قیرپاش به مبلغ 400.000.000 ریال و با تانکر 
و سیستم قیرپاش که روی آن نصب شده است به مبلغ 820.000.000 ریال کارشناسی شده است. 2- کامیون کمپرسی آکسور 
مدل 1386 به شماره انتظامی 11ع141 ایران 52 فاقد رنگ خوردگی و دارای بیمه نامه معتبر تا 1396/09/29 و الستیک 50% و 
موتور و گیربکس آن سالم می باشد که به مبلغ 1.700.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
1396/10/16 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961782 اجرایی آقایان و خانم ها 1- محمد 2- علی 3- فاطمه 4- کبری شهرت 
همگی زاهد فرزندان محمدرضا محکوم به پرداخت مبلغ 194/576/561 ریال در حق خانم صدیقه کریمی نیا و مبلغ 9/728/828 
ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیهم، 72% دانگ از ششدانگ ملک متعلق به مرحوم 
محمدرضا زاهد به آدرس بیرجند،سجادشهر،فلکه سوم سجادشهر،خیابان والیت،فلسطین شرقی7، پالک 24 به شماره پالک ثبتی 
3712 باقیمانده 245 اصلی واقع در مزرعه امیرآباد بخش دو بیرجند و حدود اربعه شماال به طول 7/50 متر به معبر 8 متری و 
شرقا به طول 20 متر به پالک مجاور و جنوبا به طول 7/50 متر به پالک مجاور و غربا به طول 20 متر به پالک مجاور و مساحت 
عرصه 150 مترمربع و مساحت اعیان 200 مترمربع در دو طبقه مستقل و امتیازات گاز جی 4 دو انشعاب برق 25 متر تکفار و 
یک انشعاب آب دوم اینچ توقیف و به مبلغ 205/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه 
تاریخ 1396/10/20 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید.

درغیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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درب اتوماتیک سید 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  

کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002  

با صرف هزینه های اندک برای مقاوم سازی ساختمان ها ،از خسارت های 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیبزرگ جلوگیری کنیم.
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تشییع پیکر مادر شهید مهدی نژاد در عشق آباد
گروه خبر-پیکر مادر شهید  داود مهدی نژاد  از شهدای هشت سال دفاع مقدس دیروز با حضور مردم شهر عشق آباد تشییع و در گلزاری شهدای این شهر به خاک 
سپرده شد.مرحومه عذرا بخشی پور در 73 سالگی به علت کهولت سن در منزل خود در عشق آباد دار فانی را وداع گفت.شهید داود مهدی نژاد 19 اسفند سال 63 در 
عملیات بدر منطقه عملیاتی هور هویزه به درجه رفیع شهادت نایل آمد.همچنین مادر شهید سید مهدی نقیبی صبح دیروز در شهر آیسک به فرزند شهیدش پیوست.

اقتصادی  این وضع  در  قاچاق  کاالی  امحا  سالم 
چیزی جز قهر خداوند را ندارد. کاالیی مثل پرتغال 
و... چرا بین مردم مستضعف پخش نکردید؟ طوری 

رفتار می کنید انگار اینجا سوئیس و قطر است.
915...384

مراسم  شناسی  آسیب  باره  در  که  مواردی  تمام 
ترحیم و همچنین آفات تشریفات این گونه مجالس 
درروزنامه نوشتید قابل رد کردن است چون همه 
این هزینه ها و مراسم توسط خانواده متوفی انجام 
می شود ولی درروزنامه و تلویزیون می بینیم وقتی 
بستگان یک فرد سیاسی فوت می کند، چه هزینه 
هایی از بیت المال می شود. ازخودرو و نیرو و ... سایر 

هزینه ها هم که جای خودش است.
915...305

سالم خواستم در مورد جشنواره گل نرگس بگم 
مسئولین  ولی  بود  خوبی  بسیار  کار  آن  برگزاری 
شهرستان لطفا بگویند چقدر هزینه پذیرایی ونهار 
در  نبود  بهتر  و  شده  تامین  محلی  چه  از  و  دادن 
قدر  این  است  کم  دولتی  اعتبارات  که  شرایطی 

ریخت و پاش نمیکردند؟
915...294

سالم آوا ممنون از گزارش “مجلس ترحیمی برای 
زنده ها” با خواندنش تمام خاطرات هنگام فوت پدرم 
برایم زنده شد، آن زمان ما داغ مصیبت داشتیم و هر 
ناهار و شام و مجلس ها می  کسی نظری برای 
داد، تا شب سوم ایشان نزدیک 20 میلیون تومان 
خرج شد،  هفت و چهلم و برات و عید و ... به کنار! 
باید مراسمی  باز  و  نزدیک است  سالگردشان هم 
بگیریم، کاش این موارد در بین مردم واقعا فرهنگ 
به دلیل مشکالت مالی  اگر کسی  تا  سازی شود 
نتوانست خرج کند، کسی هم ناراحت نشود و حرفی 
نزند. مطلب دیگری که می خواستم بگویم خطاب 
اگرعملتان  مطمئنا  است،  شهر  عزیز  روحانیان  به 
مانند گفته هایتان به اصل اسالم نزدیک باشد، مردم 

را سمت خود جذب خواهید کرد.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم ازشهردار محترم خواهش می کنیم شما که 
ذکر خیر شما زبان زد خیلی هاست ال اقل ما را 
دریابید که از سرما تلف می شیم گاز نداریم شرکت 
گاز منتظر دستور شماست انتهای اردیبهشت ده که 
بافت قدیمی دشت علی اباد است واقعا جای تاسف 
داره بی صبرانه منتظر دستور شما هستیم ازطرف ده 
خانوار ساکن محل که بی گاز هستند کمال تشکر را 

داریم خدا خیرتان دهد
915...259

باسالم آوی محترم خراسان جنوبی متشکریم که 
به نظر  از طریق رسانه خبری  را  مشکالت مردم 
مسئولین می رسانید . ملک ما واقع شده در مدرس 
... مالک شرقی ملک ما برخالف پروانه ساختمانی 
به  مشرف  خود  احداثی  ساختمان  غرب  درضلع 
فضای دوربرگردان، مبادرت به احداث بالکن و پیش 
آمدگی و همچنین ساخت پنجره نموده است وکامال 
پروانه ساختمانی  برخالف  و  قانونی  مغایر ضوابط 
صادره برای خودملک مشارءالیها بوده که در پروانه 
ساختمانی صادره نه احداث بالکن پیش بینی شده و 
نه ایجاد پنجره! حسب استعالم شهرداری منطقه دو 
از اداره راه و شهرسازی استان که پاسخ دادند: ایجاد 
هر نوع پیش آمدگی و بالکن به استناد مصوبه سیما و 
منظر شهری مورخه 1387/9/25ممنوع است. همه 
امالک  ارتفاقی  رعایت حقوق  به  رامشروط  نکات 
مجاور و عدم اشرافیت)اصول حاکم برطرح(الزامی 
دانسته باگذشت چندین ماه ومراجعات  مکرربه تمام 
تعین  1396/8/8برای  تاریخ  در  ذیربط  ارگانهای 
خالف به کمیسیون ماده 100رفته ازاعضای محترم 
کمیسیون ماده 100وقاضی محترم خواهشمندیم که 
بابرش بالکن و انسداد پنجرها اقدام فرمایندوناگفته 
نماندهمین ملک 79/48متر اضافه بنا برای ساخت 
1395/12/14یکصد  داشته  وموتورخانه  استخر 
امیدواریم  شده  جریمه  ریال  میلیون  بیست  و 
درکارنباشدودستوربرش  ای  جریمه  مرحله  این 

وانسدادپنجرهاراصادرفرمایند
ارسالی به تلگرام آوا

این حرفها را مسئوالن نمی  آوا می دانم   . سالم 
شنوند ولی خواهشا چاپ کنید؛ قم ، البرز و تهران 
زلزله 5.2 ریشتری را احساس کردند آن شهرها را 
تعطیل اعالم کردند ولی بیرجند زلزله اومد تا صبح 
مردم بیدار بودند ولی آب از آب تکان نخورد ، بچه 
های ما خواب آلود رفتند مدرسه ! واقعا دلیل این بی 
تدبیریهای دولت مردان استان ما چیست؟  چندین 
سال طرح تعطیلی پنج شنبه ها در استان ما مطرح 
است ولی هیچ استانداری یا مدیری جرات اجرای 
قوانین تصویب  از  دیگربرخی  ازطرفی  راندارد.  آن 
شده هنوز جوهر آن خشک نشده ومربوط به شمال 
کشور هست در بیرجند بصورت کامل اجرا می شود. 
اسم این را چه باید بنامیم؟ مطمئنا دلیلش محجوب 
بود مردم استان ما نیست ؟  قطعا استان ما محلی 
برای کسب تجربه مدیران وآمادگی برای خدمت در 

استانهای دیگر نیست؟
ارسالی به تلگرام آوا

سالم. برای من معما شده که آقای جهانگیری 
و  گل  قول  همه  آن  انتخاباتی  مناظرات  در  که 
بلبل دادند و دنیایی زیبا در افکار مردم ساختند 
حاال از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی رنج میبرند 
ازکارشکنی برخی مدیران نگرانند. واقای سیف 

هاگفتند  شمادرمناظره  رقیبان  حرفهاکه  این 
بایدمقابل  ولی شماقبول نداشتید.پس چه کسی 
بایستدوکارراانجام  گویید  می  که  انهایی 
شمابادوستان  رودربایستی  دهدیامشکل 
است.خدایایک  رانت  وصاحبان  داران  وسرمایه 

رجایی دیگربرسان.
915...937

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید             نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید

امید به افزایش کیفیت آب بیرجند
واکنش دو مدیر وزارت نیرو در خراسان جنوبی به گزارش » سراب بحران آب« روزنامه آوا؛

بودجه افزایش داشته است/فرسودگی لوله ها؛25 درصد یا 36 درصد؟؟
امین جم ؛ کاربر - در ادامه گزارش روزنامه آوا درباره 
ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت  با  استان،  آب  وضعیت 
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گفتگو کردیم که در 

ادامه می خوانید.

از سه دهه گذشته برداشت 
های بی رویه اب داشتیم

بیان  با  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر  امامی 
اینکه از سه دهه گذشته برداشت های بی رویه اب کسری 
مخزن را به سفره های زیرزمینی را به ما تحمیل کرده 
است،عنوان کرد:این رویه باید اصالح شود و برای جبران 
این منابع باید اقدام کنیم که جبران سخت است. نکته و 
مشکلی که در موضوع آب استان وجود دارد سفره های 
آب زیرزمینی خشک شده نسبت به ده سال پیش دو سوم 
درامدی که از آب بوده را از دست داده و کشاوزان استان از 
یک سوم به صورت بهینه استفاده می کنند و در امدشان 

هم کم شده است.

برنامه ما این است که مازاد برداشت 
آب را به تعادل برسانیم

وی در پاسخ به این سوال که برنامه های بلند مدت و کوتاه 
مدت شما در زمینه تامین آب چیست،گفت:هدف این است 
که درکوتاه مدت مازاد برداشت آب به تعادل برسد و در بلند 

مدت مازاد برداشت جایگزین شود.

آب شمال شهر بیرجند نیازی به تصفیه ندارد

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار آوا در مورد کیفیت آب 
شرب بیرجند نیز عنوان کرد: اکنون تمام آب انتقالی ما از 
سربیشه و مابقی هم در تصفیه خانه تصفیه می شود که 
آب شمال شهر بیرجند که از سربیشه می آید نیاز به تصفیه 
ندارد و استاندارد است اما آب جنوب شهر چون آب بیرجند 
ذاتا منیزیوم باالیی دارد و این مرتبط به ساختار زمین استان 
 است، نسبتا سختی باالیی دارد.که این منیزیم را کم کرده ایم
بیشتری  اقدامات  تا  نیاز است  بهتر شدن کیفیت  بریا  اما 

انجام بدیم.

آبیاری فضای سبز با یک دهم 
آب خروجی تصفیه خانه 

خانه  از تصفیه  اینکه یک دهم آب خروجی  بیان  با  وی 
در تابستان صرف آبیاری فضای سبز شهر می شود،بیان 
با  چاه  دو  قبلی  شورای شهر  با  مشترک  جلسات  کرد:در 
آبیاری فضای  برای  تا  امکانات به شهرداری تحویل شد 

سبز استفاده شود.اما اقدامی کاری انجام نشد.

تالش می کنیم تا ابتدای سال
 97 کیفیت آب بهتر شود

با  اگر  خانه  تصفیه  ساالنه  هزینه  اینکه  بیان  با  امامی 
تمام ظرفیت کار کند 5 تا 7 میلیارد تومان است،اظهار 
کرد: البته قراردادی بسته شد که تا 15 سال دولت اب 
مشکل  که  کند  توضیح  آبرسانی  شبکه  در  و  بخرد  را 
هزینه نداشته باشیم.وی افزود:تالش می شود تا بهمن 

مناقصه تمام شود و امیدواریم تا ابتدای سال 97 کیفیت 
آب بهتر شهر بهتر شود. 

تامین بودجه مالی برای 
بارورسازی به تعویق افتاده است

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بارورسازی ابر 
ها اظهار کرد: متولی این کار مرکز تحقیقات است ما در 
این بخش قضیه اقداماتی انجام دادیم که البته این روش 
ها خاص است و روشی که پارسال انجام شد یک روش 
روش  از  تا  کنیم  بررسی  باید  امسال  و  بود  امتحان شده 

متاسفانه  اینکه  بیان  با  کنیم.وی  استفاده  جدید  های 
مسئله  این  و  است  افتاده  تعویق  به  مالی  بودجه  تامین 
و  گفت:خریدمواد  است  کرده  ایجاد  را  هایی  نگرانی 
بارورسازی زمان بر است و معموال پیگیری این کار از 
تابستان شروع می شده است.ولی امیدواریم امسال هم 

بارورسازی انجام شود. 

برای طرح پیشنهادی شرکت استرالیایی
 باید مطالعات انجام شود

وی با اشاره به هیئتی استرالیایی که درباره بارورسازی ابر 

ها در طبس مذاکراتی داشتند، عنوان کرد: اگر مذاکرات 
اثربخش باشد با هیئت دولت توافق می کنیم و بودجه می 
گیریم.اما باید مطالعات روی طرح انجام شود زیرا طرحی 
طرحی  شد  انجام  ها  ابر  بارورسازی  برای  قبل  دفعه  که 

امتحان شده در جهان بود. 

شایعاتی که درباره بارش ابرهای
 بارور شده در افغانستان است درست نیست

وی درباره شایعاتی مبنی بر اینکه سال پیش ابرهای بارور 
شده استان در افغانستان بارش داشته است، اظهار کرد:این 

مطلب درست نیست.زیرا بارورسازی ابر ها در زمان و مکان 
خاص اتفاق می افتد و که اگرانجام شود حتما این ابرها 

بازده دارند. 

بودجه افزایش چشم گیری داشته است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا بودجه 
امسال نسبت به سال گذشته کمتر شده است یا خیر،اظهار 
کرد: بودجه افزایش چشمگیری داشته است ولی به صورت 
خاص پارسال بودجه پروژه های ابرسانی 10 میلیارد بوده 
اما امسال به 30 میلیارد تومان رسیده است.البته 6 میلیارد 
بخش  و  ها  بانک  ظرفیت  از  بقیه  و  ملی  بودجه  از  آن 

خصوصی استفاده می شود. 

مذاکراتی با کرمان برای خرید 
تضمینی آب انتقالی از دریای عمان

وی با بیان اینکه پروژ ه های آب خاص هستند و متاسفانه 
قبال پروژه ای نداشتیم برای این موارد و از سال 92 تا االن 
از 45 میلیارد صرف هزینه آب شد  عنوان کرد:ما  بیش 
بودجه  های  کنیم.ردیف  جبران  را  ها  ماندگی  عقب  باید 
خوبی تعریف نشده بود و االن هم با مقاومت دولت همراه 
هستیم برای اینکه اینکه پروژه های نا تمام زیاد است ما 

اگر بخواهیم اب را تامین کنیم و منابع را مدیریت کنیم و 
باید خارج از استان کارهایی کنیم.با کرمان مذاکراتی انجام 
شده است تا بتوانیم در پروژه ای که قرار است از دریای 
عمان آب به کرمان انتقال یابد، خرید تضمینی آب داشته 

باشیم تا هزینه های تمام شده هم پایین تر بیاید.

فرسودگی لوله ها؛
25 درصد یا 36 درصد؟؟

  شرکت آب و فاضالب شهری خراسان جنوبی   کمتر 
برای  زیرزمینی   منابع  از  آب  برداشت  کل  درصد   4 از 

مصارف آب شرب و بهداشتی ساکنان شهرهای استان را در  
2700 کیلومتر توزیع می کند. اما به علت فرسودگی شبکه 
های توزیع و هدررفت آب اکنون در شرایط خشکسالی با 
مشکالت مضاعفی رو به رو هستیم. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب شهری استان در حالی از فرسودگی 25 درصد 
شبکه آب شهری استان سخن می گوید که پیش از این 

آمار مذکور 36 درصد اعالم شده بود.

 600 تومان زیان برای هر متر مکعب آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب   به  اختالف زیاد بین 

قیمت تمام شده و قیمت آب اشاره و می گوید:  زیان  600 
تومان به ازای هر مترمکعب آب و محدودیت منابع مالی 
دولتی امکان اصالح و بازسازی ادواری شبکه های آب را 
ناحیه بندی  با محدودیت مواجه کرده است.به گفته وی 
شبکه های توزیع آب در شهرهای استان ، تهیه دستگاه 
نشت یاب و نصب دستگاه فشارشکن از راهکارهایی بوده 
که تاکنون این شرکت به منظور جلوگیری از هدر رفته آب 
انجام داده است که این اقدامات  باعث کاهش 1 درصدی 

هدر رفت آب دردوره 8 ماهه شده است.

اصالح هر کیلومتر شبکه
 آبرسانی 80 میلیون تومان هزینه دارد

 هاشمی  مقدم  با بیان اینکه عمر مفید شبکه های توزیع 
آب شهری 25 تا 30 سال است ،عنوان می کند:  برای 
تعویض شبکه ها باید به صورت برنامه ای اقدام شود ،زیرا 
هزینه ی اصالح و بازسازی هر کیلومتر از شبکه  به طور 

متوسط 80 میلیون تومان هزینه دارد.

لوله های پلی اتیلن نسخه ای
 برای جلوگیری از هدر رفت آب

سالمت  از  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
با    افزاید   می  و  دهد  می  خبر  جدید  های  شبکه  کامل 
تصویربرداری از داخل شبکه فاضالب فعال نیاز به اصالح 
و بازسازی شبکه های فاضالب شهری مشهود نمی باشد 
. به گفته ی هاشمی مقدم،  شبکه جمع آوری فاضالب 
شبکه های استان جدیداالحداث بوده   که در حال بهره 
برداری می باشد و عملیات شستشو، الیروبی و سم پاشی 
شبکه ها مستمر انجام می شود.به گفته وی از رده خارج 
شدن لوله های آزبست سیمان در جمع آوری فاضالب و 
بسیار  عمر  که  فاضالبی  اتیلن  پلی  های  لوله  از  استفاده 
باالیی دارند راهکاری بوده که شرکت آب و فاضالب به 
منظور جلوگیری از هدررفت آب در دستور کار قرار داده که 
در این خصوص نیز هاشمی مقدم عنوان می کند: البته با 
توجه به محدودیت تکنولوژی کشور طی سال های 75 تا 
80 در کشور لوله های آزبست سیمان برای جمع آوری 
فاضالب استفاده می شد که با توجه به خودکفایی کشور 
در تولید لوله های پلی اتیلن فاضالبی هم اکنون از لوله 
های پلی اتیلن با عمر بسیار باال در شبکه های جمع آوری 
فاضالب استفاده می شود و در خرید لوله ها باالترین سطح 

کنترل کیفیت کاال رعایت می شود.

انگشت اتهام مصارف بی رویه به سمت 
فضاهای سبز عمومی شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان در ارایه 
در  آب  مشترکین  درصدی   71 جویی  صرفه  از  آماری 
کاربری های مسکونی خبر می دهد و عنوان می کند:  در 
حالی این مشترکین  نسبت به رعایت الگوی مصرف زیر 
20 مترمکعب در ماه اقدام می نمایند که  عمده مصارف 
از جمله فضاهای  ها  کاربری  برخی  به  مربوط  رویه  بی 
سبز عمومی شهری  است و  الزم است شهرداران برای 
فضاهای  آبیاری  جهت  غیرشرب  آب  منابع  از  استفاده 
سبز و استفاده از روش های نوین آبیاری اهتمام بیشتر 
از  باشند. هاشمی مقدم  همچنین  بخش زیادی  داشته 
مصارف آب را  مربوط به مصارف کولرهای آبی می داند  
که توسط کنتورهای آب به دلیل حساسیت پایین اندازه 

گیری نشده و جزء تلفات آب لحاظ می شود.

اخذ 2500 میلیون ریال از منابع ملی 
برای تهیه تاسیسات کاهنده مصرف

وی  اخذ 2500 میلیون ریال از منابع ملی جهت تهیه تاسیسات 
کاهنده مصرف در قالب اسناد خزانه اسالمی شده را موفقیتی 
می داند که پس از سالها نصیب این شرکت شده و  مرتب از 

محل همین اعتبارات تهیه تجهیزات در حال پیگیری است.

بیرجند  آب  چون  شهر  جنوب  آب 
ذاتا منیزیوم باالیی دارد نسبتا سختی 

باالیی هم  دارد
دو چاه با امکانات به شهرداری برای 
اما  دادیم  تحویل  سبز  فضای  آبیاری 

استفاده نکردند

عکس: مجتبی گرگی

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

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

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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یادداشت

اقتصاد،گمرک،تجارت

رویه های گمرکی 
*مهدی لگزی
کارشناس امور گمرکی

واردات،  از  عبارتند  گمرک  اصلی  های  رویه 
صادرات، ترانزیت، ورود موقت، مرجوعی.قبل از ورود 
به مبحث رویه های گمرکی ابتدا باید تقسیم بندی 
کاالهای صادراتی و وارداتی را بدانیم )ماده 2 مقررات 
صادرات و واردات(.1-کاالهای مجاز: کاالهایی که 
ورود و صدور آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز 
ندارد.2- کاالهای مجاز مشروط: کاالیی است که 

صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
3- کاالی ممنوع: کاالیی که ورود و صدور آن 
به موجب شرع مقدس اسالم یا به موجب قانون 
ممنوع گردد.کاالهای مجاز مشروط برای ورود نیاز به 
مجوز های خاص دارد که بسته به نوع کاال متفاوت 
می باشد. مجوز مورد نیاز هر کاال از طرف گمرک 
جمهوری اسالمی ایران جهت اجرا ابالغ می گردد.
مجوزهای الزم توسط سازمانهای ذیربط و مرتبط 
و  صادرات  مقررات  قانون   4 )ماده  میگردد.  صادر 

واردات و ماده 127 قانون امور گمرکی(.
واردات )ورود قطعی و ورود موقت (:

واردات رویه ای گمرکی است که بر اساس آن 
کاالهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی 
) آن قسمت از قلمرو کشور که در آن قانون امور 
گمرکی اعمال می شود( با پرداخت حقوق ورودی 
)موضوع بحث های آینده( وارد می گردد. )ماده 48 
قانون امور گمرکی(.ورود قطعی کاال مستلزم اخذ 
تمامی مجوز های الزم طبق قوانین و مقررات مربوط 
و پرداخت حقوق ورودی می باشد. )ماده 71 آئین نامه 
اجرائی قانون امور گمرکی(.واردات کاال مستلزم اجازه 
ورود یا به عبارتی ثبت سفارش از سازمان صنعت 
و معدن و تجارت میباشد. ) ماده 8 قانون مقررات 
صادرات و واردات(. البته ورود بعضی از کا ال ها از 
طرف اشخاصی خاص نیاز به ثبت سفارش نبوده که 
موارد استثناء در ماده 5 آئین نامه قانون مقررات و 
صادرات و واردات مراجعه فرمایید.مدارک مورد نیاز 
جهت ترخیص کاالی ورودی که باید به گمرک ارائه 
گردد در ماده 58 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 

مشخص شده است.
چند نکته قابل توجه در مورد ورود قطعی:

1- واردات کاال های مستعمل به جز مدارک مورد 
نیاز ترخیص و همچنین مجوز های الزم منوط به 
نامه  آئین  ماده 1  موافقت کمیسیون موضوع  اخذ 
مقررات صادرات و واردات می باشد.)ماده 42 آئین 
نامه مقررات صادرات و واردات(.2- ورود تجهیزات 
و دستگاهها و ماشین آالت مستعمل برای خط تولید 
با رعایت مقررات مربوطه منوط به تایید وزارتخانه 
تولیدی ذیربط میباشد.) ماده 42 آئین نامه مقررات 
صادرات و واردات(.3- ورود خودرو های مستعمل 
از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوطه )آئین 
بود. خواهد  پذیر  امکان  خودرو(  فنی  ضوابط  نامه 
ورود موقت:ورود موقت رویه ای گمرکی است که بر 
اساس آن کاالهای معین  می توانند تحت شرایطی 
به طور موقت به قلمرو گمرکی )داخل کشور( وارد 
شود. این کاالها باید ظرف مهلت معینی که گمرک 
ایران تعیین می کنند از کشور خارج گردد. ) ماده 50 
قانون امور گمرکی(.ورود موقت مستلزم اخذ تضمین 
به میزانی است که گمرک ایران تعیین و اعالم می 
کند. ) ماده 74 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی( 

.فکر می کنم برای سال آینده آماده می شود.

گوناگون

گفتگو آوا  با “داوود شیخ “ بازیگر سریال یوسف پیامبر

آیت ا... حائری شیرازی
 به دیار باقی شتافت 

شیرازی  حائری  الدین  محی  اهلل  آیت  مشرق- 
نماینده سابق مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری و 
امام جمعه سابق شیراز، با دار فانی وداع گفت.معظم له 
که به علت بیماری در بیمارستان بستری بودند، ظهر 

چهارشنبه در 81 سالگی دعوت حق را لبیک گفتند.

من از تو مینویسم
 و این کیمیا کم است 
*کوثر حجازی

فرو  آدم  استخوان  مغِز  تا  و صداها  آواها  بعضی 
میرود اصال به محض رسیدِن امواِج صوتی اشان به 
اللِه گوش انگار نفست به احترامشان در ریه حبس 

می شود .
حاِل گنگی دارند بعضی صداها انگار قراری دارد 
با تو و قلبت که به محض شنیدنشان میخکوب 
آشنا  صداها  این  آنقدر  بخواهید  را  شوی.راستش 
هستند برای روحت که انگار واقعا سالیانی طوالنی 
کسی بغِل گوشت برایت زمزمه شان میکرده  اصال 
مثال نمی خواهد میدانم همه برای خودشان از این 
صداهاِی حرف دار ، دارند .میگویم صدای حرف دار 
چون ماجرایی فراتر از آن چند حرفی ست که ادا 
میشود و گاهی شاید بی توجه به متِن جمالت فقط 
و فقط و فقط آوایش جانت را بگیرد .برای اولین بار 
در صحِن آسمانِی رضا )ع( در حالی که از تلفن همراه 
خانمی که آن طرف تر نشسته بود پخش می شد 
شنیدمش و بدون اینکه حتی بدانم معنی کلمه ها و 
جمله هایش چیست محِو محو شده بودم جلو رفتم 
و گفتم : » ببخشید خانم ، این چه دعایی ست که 

گوش میدهید ؟ . «
لبخند دلنشینی زد و گفت : » دعای عهد با صدای 

استاد فرهمند «
قطعا صداِی گیرایی که آن دعا را قرائت میکرد بی 
تاثیر نبود ولی خیلی دوست داشتم بفهمم این صداِی 

حرف دار ، حرفش چیست ؟
آن  محِو  و  دادم  جان  دوم  بار  برای  من  و 
ستایش هاِی چند بند اول شدم  انگار داشتم منِت خدا 
را می کشیدم ، خیلی دوست داشتم بدانم قرار است 
چه بخواهم ، چه میخواهم که اینقدر بلیغ و فصیح 
دارم تصدِق جالل و جبروتش میروم ... بیانش آنقدر 
گویا بود که حتی همان کلمات عربِی نامفهوم هم 
عشق را نشان میداد.با لبخند میخواندم که باالخره 
تمناِی این همه ثناهاِی پرمایه به چشمم آمد یعنی 
به چشم که نه به جان آمد : » اللَُّهمَّ بَلِّْغ َمْواَلنَا اْلَِماَم 

الَْهاِدَي الَْمْهِديَّ الَْقائَِم بِأَْمِرَک « 
انگار یادم آمد که ای وای ... منتظر است ، میدانم 
قرار بود ما منتظر باشیم قرار بود ما تمام این قسم ها 
و التماس ها را پیش خدا دیکته کنیم تا بگوییم اللهم 
بلغ موالنا اما در آن لحظه احساس کردم او منتظر 
است راستش را بخواهید خجالت کشیدم آنقدر زیاد 
که ترجیح دادم به جای خواندن ادامه ترجمه به صوِت 
روح نوازش گوش بدهم .اما بارها دعا به پایان رسید و 
بارها از اول سر گرفته شد و من داشتم فکر میکردم 
چطور ممکن است ؟ چطور ممکن است این همه 
سال صاحِب خانه ای پنهان باشد و اهالی خانه هنوز 
جای خالِی لبخندش را حس نکرده باشند ؟ چطور 
نفهمیدیم خانه ای که دارد آوار می شود روی سرمان 

ستوِن شانه هاِی محکمش را کم دارد ؟
چطور روزها و شب ها می روند و می آیند ولی از 
داِغ یوسِف گمگشته مان کنعان را به آتش نمی کشیم 

؟ کی اینقدر بی رگ شدیم ؟ 
به   میکردم  فکر   ، میکردم  فکر  را  مدت  تمام 
چراغانی های نیمه شعبان و نهم ربیع فکر میکردم 
به تکه ای از بهشت که نامش را جمکران گذاشته ایم 
فکر میکردم به وعجل فرجهم پایان صلواتهایمان 
اما میدانید فقط دلم برایش مرد ... افکارم به هیچ 
نتیجه ای برای توجیه این حجم از بی تفاوتی نرسید 
فقط دلم مرد برایش که چشمش به سجاده های 
پهِن کف اتاق هایمان است ... چشم دوخته تا ببیند 
باالخره کی میرسید زمانی که البه الب تقاضاهای 
رنگارنگمان بگوییم  : خداجانم خسته شدیم خداجانم 
بس است خداجانم بگو بیایید. میدانید دلم برایش مرد 
که بعد از گذشت قرنها در ملکی که فرمان روای 
مسلم آن است سیصد و سیزده نفر پایبنِد متعصِب 
عاشق پیدا نکرده و هنوز صداِی گرِم استاد فرهمند 
در گوشم میپیچید که چشمانم را بستم و گفتم : 
برایش تنگ شود و چشم  خدایا می شود من دلم 
به راهش باشم ؟و به این تصمیم افتخار کردم اما 
دقیقا در همین لحظه که دارم برایتان این کلمات 
این  روز  آن  از  بعد  بار  چندمین  برای  مینویسم  را 
صداِی حرف دار را شنیدم و مثل دفعات قبل قلبم 
مچاله شد از اینکه وای یادم رفت منتظرش باشم 
و دنیا دنیا شرمنده اش شدم که منتظِر انتظارِ من 
است .حاال میدانید چرا این صدا از آن آواهاییست 
؟ است  کننده  میخکوب  و  مبهم  و  گنگ  که 

سعی کردم نقش  »یهودا«  را  بازی نکنم 

بهترین گوشی های سامسونگ در سال 2017

از زمانی که اولین گوشی گلکسی اس وارد بازار شد تا کنون، این شرکت از تکنولوژی های جدید و خالقانه ای برای 
ایجاد تفاوت در بازار استفاده کرده است؛ از صفحه نمایش OLED، فوکوس پیکسل دوگانه و صفحه نمایش خمیده 

گرفته تا صفحه بدون مرز و دوربین دوگانه نوت 8 که یکی از بهترین دوربین ها برای عکاسی در نور کم است.

جذابترین ها

4 گوشه دنیا 

عجیب ترین کوه در ایران 

به  که  ایران  عسلویه  در  کوه  ترین  عجیب 
امکان  خورشید  به  کوه  این  نزدیکی  خاطر 
جمله  از  زا  بیماری  های  ویروس  نمو  و  رشد 
خاصیت  دارای  است.و  صفر   HIV ویروس 

است. زیاد  بسیار  مغناطیسی 
تولد نوزاد از جنین منجمد ۲۵ ساله

جنین منجمد شده انسانی که طوالنی ترین دوره 
انجماد را پشت سر گذاشته است، به تولد موفقیت 

آمیز نوزادی سالم منجر شد.

 عصمت برزجی-  باز پخش سریال یوسف پیامبر از 
شبکه تماشا بهانه ای شد تا با یکی از بازیگران این فیلم 
در خراسان جنوبی ساکن شده  مصاحبه  که چند سالی 
بازی موفقی که در  با  ای  ترتیب دهیم.  “داوود شیخ” 
نقش »یهودا« داشت در اذهان مردم ماندگار شد. آنطور 
که خودش می گوید: متولد 1345 است و از سال 85 به 
انتخاب  را  در خراسان جنوبی  درخواست خودش خدمت 
اینکه   از  پس  او  است.  شده  ساکن  بیرجند  در  و  نمود 
لیسانس بازیگری نمایش را  از دانشگاه هنر اخذ کرد وارد 
دانشگاه تربیت مدرس شد و در آنجا موفق به دریافت فوق 

لیسانس کارگردانی گردید. 

آرامش بیرجند مرا ترغیب به ماندن کرد 

او در تهران متولد شده و  تا سال 85 نیز به عنوان تهیه 
اما  زندگی می کرده  جا   در همان  و سیما  کننده  صدا 
پس از آن به درخواست خودش به صدا و سیمای خراسان 
جنوبی منتقل می شود.گرچه این شائبه وجود داشت که 
داوود شیخ پیش از اینکه به خراسان جنوبی بیاید زندگی 
در بیرجند را تجربه کرده اما آنطور که خودش می گوید: 
غیر از یک سفر که به بیرجند داشته  ، آنهم صرفا به خاطر 
انتخاب این شهر برای زندگی ، هیچگاه در بیرجند نبوده 
است. او به دنبال آرامشی بوده که آن را در بیرجند می یابد 
و همین آرامش موجود این شهر،  موجب می شود که با 

خانواده  دائم در بیرجند ساکن شود. 

از اقتصاد تا هنر 

از او در خصوص نحوه ورودش به بازیگری می پرسم 
که می گوید: از همان دوران نوجوانی به این کار عالقه 
داشتم اما آن زمان اطالع رسانی وسیعی نبود .وی که در 
دبیرستان اقتصاد خوانده برای تحصیالت دانشگاهی هنر 
از شرکت در کنکور در قالب  انتخاب می کند و پس  را 
اولین گروه  از دانشجویان تئاتر بعد از انقالب وارد دانشگاه 
هنر می شود. وی ادامه می دهد: همان زمان دانشجویی 
تئاتری   دانشجویان  معدود  از  کارهای کالسی  عنوان  به 
بودم که در فیلم های دانشجویان سینما  بازی کردم که 
تجربه خیلی خوبی  بود و توانستم  بازیگری سینما را از 

نزدیک لمس کنم.  

 خودم نقش “یهودا “را انتخاب کردم

یوسف  سریال  به  ورودش  نحوه  خصوص   “شیخ”در 
کار می  را  این سریال  که  گروهی  گوید:  می  نیز  پیامبر 
کردند از همان زمان تولید سریال” اصحاب کهف “ برای 
نقشی به دنبال من بودند؛ اما چون آن زمان برای بازی 
فیلم” تارهای نامرئی” در بندر عباس بودم دسترسی به من  
نداشتند؛  و  بعدها آشنایی که با “جمال شورجه” و خود 
“مرحوم سلحشور” داشتم  باعث شد  که برای بازی در 
این فیلم انتخاب شوم و  نقش یهودا پیشنهاد شد که این 
پیشنهاد را قبول کردم.وی با این توضیح که در نقش های 
منفی بیشتر توانایی ها نمایان می شود اضافه می کند: البته 
فیزیک بدنی که داشتم نیز بیشتر مناسب همین نقش بود. 
که  ای  صحنه  بهترین  پرسم  می  شیخ”   “داوود  از 
می  پاسخ  که  بود  چه  کردید  بازی  یوسف  فیلم  در 
فکر  و  هستم  پسند  سخت  بسیار  خودم  برای  دهد: 
. کنم  بازی  توانستم  می  اینها  از  بهتر  خیلی  کنم  می 

صحنه غسل دادن “ آمن هوتب”
 از همه سکانس های سریال برایم جذابتر بود

وی ادامه می دهد: در بازیگری یک قانون وجود دارد  
که هر جا خود بازیگر نقش خودش را باور کرد تماشاگر هم  
او را باور می کند لذا تمام تالشم این بود که نقش یهودا 

را منفی بازی نکنم بلکه بیشتر قابل باور باشم تا منفی !
او بهترین صحنه فیلم یوسف پیامبر را سکانسی می 
داند که یوسف “آمن هوتب “را در آب غسل داده و جرعه 

آبی به او می دهد  و می افزاید: این صحنه شاخصه های 
هنری خوبی را غیر مستقیم به تصویر کشید و همیشه 
در ذهنم مانده است. از او می پرسم وقتی این سریال از 
شبکه های مختلف بازپخش می شود آیا  تماشا می کنید 
که پاسخ می دهد: اگر سر ضبط برنامه نباشم  معموال 
نیز همیشه  ام  نگاه می کنم؛ چون خانواده  را  فیلم  این 
سریال را دنبال می کنند و جالب است که هر دفعه که 
می بینم نکات جدیدی در فیلم نظرم را جلب می کند که 

انگار قبال ندیده ام. 

آغاز کار با “راننده سفیر “

لیست همه فیلمی هایی که بازی کرده را به یاد ندارد اما 
همانقدری که حافظه اش یاری می کند را برای ما نام می 
برد و می گوید: در بخش سینمایی “ راننده سفیر” را زمان 
دانشجویی در سن 25 سالگی به عنوان نقش اول بازی 
 کردم،  بعد هم “تارهای نامرئی”  و” تهران ساعت هفت “،
را بازی کردم و در بخش سریال ها نیز “ دایره تردید”و 

“سریال آواز مه” از دیگر کارهایم بوده است. 
وی ادامه می دهد: سریال “ لبخند های خاکی” را با 
مسعود آب پرور به صورت فتورمان کار کردم که خاطرات 

رزمندگان در اسارت را به تصویر کشیدیم. 

ورود به قاب خاوران با” شبهای آفتابی “

“داوود شیخ” در خصوص کارهایی که در استان انجام 
داده نیز می گوید: در مجموعه شبانه ، “شبهای آفتابی” 
117 قسمت را  تهیه کننده و کارگردان بودم که  البته چون 
کار ترکیبی بود بسیاری از آیتم ها  را تقسیم کرده بودیم  

و  در سال 86 تا قبل از عید پخش شد. 
بعد سراغ برنامه “رو ور افتو” رفتیم که با سفر به  حدود  

100  روستا در مدت 2 سال و نیم این مجموعه را  در  
جمله   از  دهد:  می  ادامه  کردیم.وی  تهیه  قسمت   122
کار  را  پاتوق  نیز مجموعه 50 قسمتی  نمایشی  کارهای 
کردیم که میان پرده های طنز نمایشی داشت. بعد از این 
50 قسمت برای عید همان سال نیز برنامه  را گسترش 
دادیم و سریال نوروز باصفا را در عید 90 با افزایش تایم 
برای 15 روز عید تهیه کردیم که به علت نداشتن واحد 

سیار کار کمی  مشکل انجام شد. 

با “کارستان”  برای اقتصاد مقاومتی
 روی آنتن  می رویم

شیخ یاد آور می شود: بعد از این کار مجموعه ای برای 
دهه انقالب با نام “طلوع فجر” که جنگ شادی بود تهیه 
شد و بعد از آن برنامه مستند به صورت مشارکتی با اوقاف 
به عنوان “دعوت” در قالب سفر به عتبات عالیات  کار 
کردیم. وی از تهیه مجموعه مناسبتی برای ماه رمضان 
به نام” آسمان می بارد” نیز یاد می می کند و می گوید:” 
باز هم  برنامه 26 قسمتی است  که  نیز   “ آبادی  به  رو 
تهیه   به  شیخ  داوود  شد.  تهیه  استان  روستاهای  معرفی 
مجموعه “اثر” برای انتخابات اشاره می کند و می افزاید: 
االن هم مشغول تولید مستند “کارستان” هستیم که در 
برنامه   این  پردازد  به مشاغل می  اقتصاد مقاومتی  بحث 

30 دقیقه  است که با “نریشن” کار متفاوتی خواهد شد. 

لوکیشن مستند طبیعی تر است 

 وی در ادامه با اشاره به  کارهای داستانی که تاکنون 
انجام داده خاطر نشان می کند:در قسمت کارهای داستانی 
نیز مجموعه 6 قسمتی فیلم کوتاه با آموزش و پرورش با 

یک نماهنگ مجموعه “سایه روشن” که هر قسمت یک 
داستان دارد با  موضوع سواد آموزشی کار شده است. 

همچنین یک مجموعه 25 قسمتی” اولین ها ماندگارند”  
شامل  مباحث آموزشی مخابرات  و همراه اول نیز  با حدود 
80 نفر بازیگر تولید کردیم.  وی به تفاوت برنامه هایی 
مستند و داستانی اشاره می کند و می گوید: هر کدام از 
این ساختار ها دغدغه هایی دارد اما تولید کارهای داستانی 
مشکل تر است چرا که  داستان باید بر اساس لوکیشن  
طراحی شود اما لوکیشن مستند نیاز به طراحی خاصی ندارد 
.  مشکل دیگر بحث بازیگر است که برای کارهای نمایشی 
های آموزش  باید  حتما  که  است  مهم  بسیار  داستانی   و 
 الزم را دیده باشند. البته استفاده درست از لهجه نیز در 

کارهای نمایشی و داستانی اهمیت دارد. 

ضرورت وجود نیروهای حرفه ای 
و پای کار برای بازیگری

باید نیروهای  اینکه برای بازیگری  با بیان  داوود شیخ 
 حرفه ای و پای کار وجود داشته باشد تصریح می کند : 
او استفاده می  از  البته هر کسی که توانایی داشته باشد 
شود و از طرفی هم دوره های آموزشی زیادی داشته ایم. 
وی وجود بازیگرهای خوب را از شاخصه های مهم تولید 
یک اثر داستانی عنوان می کند  و می گوید: گاهی کار بی 
نهایت مشکل می شود چرا که  مجبور هستیم از ساعت 

بدون  تا غروب  و  کنیم  کار حرکت  برای شروع  5صبح 
وقفه مشغول کار باشیم البته در کنار سختی ها شیرینی 

های خودش را هم دارد. 

باید به نیروهای بومی اعتماد کرد

وی در پاسخ به این سوال که  استان چطور می تواند از 
ظرفیت فیلم سازان مطرح کشور استفاده کند می گوید : 
پاسخ این سوال را باید مسئوالن بدهند که می خواهند از 
نیروهای بومی استفاده کنند یا از خارج استان ،  اما به نظر 
می رسد که باید به نیروهای بومی اعتماد کرد و فرصت 
آزمون و خطا داده شود چرا که هرچه سرمایه گذاری بیشتر 

باشد بهتر می توانیم از ظرفیت ها استفاده کنیم. 

مناطق بکر خراسان جنوبی
فضاهای خوبی است  

که باید به فیلم سازان کشور معرفی شود 

وی استفاده از لوکیشن های استان برای ساخت فیلم 
از طرف  نیازمند معرفی  را  ها و سریال های سراسری 
ها شناسانده  باید ظرفیت  گوید:  و می  داند  استان می 
بیرجند  دانند  نمی  افراد حتی  از  بسیاری  شود چرا که  
و  زیبا  بسیار  لوکیشن های  اینجا  اینکه  است کما  کجا 
از  داریم که حتی در فصل خودش دست کمی  بکری 
فیلم  که  انجایی  از  و  داریم  زیبایی  .کویر  ندارد  شمال 
ارتباطات  باید  سازان  معموال دنبال مناطق بکر هستد 
ایجاد شده و ظرفیت های استان شناسانده شود  یا با 
کانون های فیلم سازی در مرکز ارتباط برقرار کرد که 

قطعا استقبال هم خواهد شد .

هنرمندان بیرجندی در پایتخت 
باید عرق به شهرشان داشته باشند

توان  می  چطور  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شیخ  
کار  پایتخت  در  که  بیرجندی  ان  هنرمند  ظرفیت   از 
می کنند برای استان استفاده کرد می گوید: باید خود 
این هنرمندان به زادگاه خودشان عرق و اشتیاق داشته 
باشند .وی خاطر نشان می کند : کمبود بودجه و منابع 
مالی متاسفانه  تولید محتوا را تحت شعاع قرار می دهد 
و محدود می کند.  داوود شیخ  در پایان سخنانش برای 
توسعه فیلم سازی در استان  نیز پیشنهاد می دهد که 
ضمن استفاده از  نیروهای موجود ، آموزش و حمایت 

مالی نیز جدی گرفته شود .
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سبک زندگی ایرانی اسالمی
 بهترین معیار برای روابط عاطفی خانواده

و  فردی  های  رفتار  اصلی  مبنای  زندگی  سبک 
ارزیابی روابط  برای  بهترین معیار  اجتماعی است و 
است.  ها  خانواده  در  انسانی  و  اجتماعی  عاطفی، 
سبک زندگی اسالمی بهترین مبانی روابط زناشویی 
و تربیت فرزندان را به جامعه بشری ارائه داده است.
و  علماء  دین،  بزرگان  السالم(،  )علیهم  اطهار  ائمه 
این  برای  رفتاری  الگوهای  بهترین  دینی  مراجع 
سبک از زندگی هستند که اگر بر اساس آموزه های 
فرزندان  یا  و  شوهر  و  زن  از  اعم  جامعه  افراد  آنها 
هیچگونه  قطعًا  کنند  تنظیم  را  یکدیگر  روابط 
روابط  لفظی، طالق،  از کشمش های  اعم  مشکلی 
نخواهد  وجود  به  دیگر  مشکالت  و  فرازناشویی، 
صداقت،  متقابل،  احترام  همچون  هایی  آمد.ویژگی 
وفاداری و همدلی را اساس کار سبک زندگی ایرانی 
اسالمی است و توجه به این موضوع که برخی افراد 
نا آگاه و کم مطالعه ممکن است رفتارهای نادرست 
اساس  باید  دهند  ارتباط  زندگی  روش  به  را  خود 
به  ایرانی  اسالمی  زندگی  سبک  کاربردی  و  علمی 
و وظایف  کار  بیان شود.تقسیم  ها  خانواده  در  ویژه 
.در  است  ها  رفتار  این  از  یکی  مبنای  و شوهر  زن 
سوی  از  متقابل  احترام  یکدیگر،  به  وفاداری  مورد 
مبانی  والدین  به  فرزندان  و  فرزندان  به  والدین 
سبک   . است  زندگی  دانش  ترین  غنی  اسالمی 
زندگی اسالمی ایرانی از مرحله آشنایی زن و مرد تا 
ازدواج و فرزندآوری و فرزند پروری، زندگی روزمره 
بیان  و  تعیین  را  رفتاری  جزئیات  تمام  سالمندی  و 
دریچه  نکات  اینگونه  آموزش  صورت  در  که  کرده 

تازه ای پیش روی جامعه ایجاد خواهد شد.

کلبۀ کوچک

جـریان  توسط  شکسته،  کشتی  یک  بازمانـده  تنهـا 
آب به یک جزیرۀ دورافتاده برده شـد، او با بیقـراری 
به درگاه خداونـد دعـا می کرد تا او را نجات بخشد، 
شایـد  تـا  می دوخت،  چشم  اقیـانوس  به  اوساعتها 
نشانی از کمک بیابـد امـا هیـچ چیز به چشم نمی آمـد.
ناامیـد شد و تصمیم گرفت که کلبـه ای  سـرانجام 
تا  بسازد  کنـار ساحـل  در  و  از کلک  کوچک خـارج 
نمایـد. محافظت  بهتـر  انـدکش  وسایل  و  خود  از 
روزی پس از آنکه از جستجوی غـذا بازگشت، خانه 
کوچکش را در آتش یافت، اندک لـوازمش دود شـده 
و به آسمان رفتـه بـود، بدترین چیـز ممکن رخ داده 
»خـدایـا  زد:  فریـاد  اندوهگین  و  عصبانی  بـود...او 
بـا مـن چنیـن کنی؟« صبح روز  تـوانستی  چگونـه 
بعـد او بـا صدای یک کشتی که به جزیـره نزدیک 
او  تـا  می آمد  کشتی  آن  برخاست،  خواب  از  می شـد 
از نجات دهنـدگانش پرسیـد:  را نجات دهـد...!مـرد 
اینجـا هستم؟«آنها  »چطـور متوجه شدیـد که مـن 
در جواب گفتنـد: »مـا عالمت دودی را که فرستادی، 
که  هنگامی  شد  دلسرد  می توان  آسان  دیدیـم...!« 
بنظر می رسد کارها به خوبی پیش نمی روند، اما نباید 
امیدمان را از دست دهیم زیرا خدا در کار زندگی ماست، 

حتی در میان درد و رنج ما...!

چه بسیارند کسانی که همیشه حرف می زنند
بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند کسانی که 

حرف نمی زنند اما بسیار می گویند

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص 
درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه 

تشخیص نادرست است.

مرا ببر از این دیار به شهر خالی از گناه
به کوچه های بی کسی از آشیانه سیاه

مرا ببر به راه دور به سرزمین سوت و کور
به دشت تشنه غروب به خاک پاک بی غرور

اگر به دنیا بگویی: “چه خدمتی برایتان انجام 
دهم؟” دنیا هم بتو خواهد گفت:

 “چه خدمتی برایتان انجام دهم؟”

خدایا گوشه چشمی از تو کافیست تا
هر رنجی به رحمت، هر غصه ای به شادی 

هر بیماری به سالمتی مبدل گردد

اصل  اولین  بشوید،  خوب  شوهر  یک  می خواهید  اگر 
همسرداری که باید بدانید این است که همه چیز تغییر 
می کنید،  تغییر  شما  می کند،  تغییر  همسرتان  می کند. 
این  که  آنجایی  از  و  می کند.  تغییر  زندگی تان  شرایط 
تغییرات بدون اخطار روی می دهند، شما به عنوان یک 
انسان و یک همسر باید مدام در حال تغییر و تحول باشید. 
اگر نمی توانید آن کسی که هستید را تغییر دهید، پس 
در رابطه تان به مشکل برخواهید خورد.منظور این نیست 
که یک شوهر خوب باید در برابر تمام خواسته های زنش 
تسلیم شود، ابدا! در حقیقت، اگر این کار را بکنید از عالقه  
همسرتان به شما کم خواهد شد. یک زن خوب همیشه 
دوست دارد شما با خودتان روراست باشید و کاری را انجام 
دهید که شادتان می کند. اما از شما انتظار دارد وقتی نیاز 

به تغییر وجود دارد، تغییر کنید و البته حق هم دارد!
دلیل اینکه در این مطلب، به جای »همسر خوبی باشیم« 
که  است  این  شده  استفاده  بشویم«  خوبی  »همسر  از 
همسر بودن نقش و جایگاهی است که مدام در حال تغییر 
ندارد. شوهر خوب همیشه  تمامی  کار هرگز  این  است؛ 
کاری  خودش  برای  و  رابطه شان  برای  باید  که  می داند 
بکند. لطفا این توصیه را جدی بگیرید.حاال چند نکته را 
با شما در میان می گذاریم که روی رابطه تان تأثیر مثبت 
خواهد گذاشت. متاسفانه خیلی ها در زندگی الگوی چندان 

مناسبی از یک همسر خوب بودن ندارند.

۱. با تمام وجود به حرف های همسرتان گوش 
اینکه  برای  باشید:  اینکه فقط شنونده  نه  دهید، 
شوهر خوبی باشید با تمام وجود به حرفهای همسرتان 
گوش دهید. یکی از بهترین اصول همسرداری که باید 
همیشه مدنظر داشته باشید این است که یک مرد باید 
با توجه کامل به حرف های همسرش گوش دهد. وقتی 
همسرتان مجبور می شود به شما بگوید کاری باید انجام 
دهید، یعنی متوجه اشاره هایی که چند بار به شما کرده، 
نشده اید. اگر می خواهید یک شوهر خوب بشوید باید یاد 
بگیرید که این اشاره ها چه هستند.همسر خوب بودن یعنی 
اینکه خوب به حرف های همسرتان گوش دهید و متوجه 
سیگنال های بی صدایش بشوید. هر زنی خاص است و به 
شیوه  های خاص خودش هم ارتباط برقرار می کند و این 
وظیفه ی شماست که مانند بهترین دوستش، این شیوه ها 

و عالئم را تشخیص دهید.

۲. راه های ارتباطی خوب ایجاد کنید: برای اینکه 
شوهر خوبی باشید راه های ارتباطی خوبی ایجاد کنید.شاید 
بعد از خواندن اولین نکته با خود گفته اید: »چرا همسرم 
نمی تواند خودش بگوید که چه می خواهد؟« بسیار خب، 
اگر شما زمان زیادی را صرف گفتگو با همسرتان کرده و 
ارتباطی ایجاد کرده اید که او می تواند بدون اینکه احساس 
کنید دارد ُغر می زند، به راحتی از شما بخواهد کاری را 

انجام دهید، این بسیار عالی است، منتظر باشید تا خودش 
به شما بگوید. اما بیشتر اوقات همسرتان خواهد گفت که 
نباید »مجبور« شود از شما چیزی را مستقیما بخواهد، شما 
خودتان باید انجامش دهید. و اینجاست که ارتباط معنی 
پیدا می کند.یک شوهر خوب شدن یعنی خلق الگوهای 
ارتباطی بسیار خوب. گاهی این کار، سخت می شود. گاهی 
در میانه  خشم و عصبانیت شما نمی خواهید هیچ ارتباطی 
برقرار کنید. اما یک شوهر خوب سعی می کند این ارتباط 
را ایجاد کند. یک شوهر خوب، جستجو می کند تا بفهمد 
چرا به این نقطه از عصبانیت رسیده  است و سپس یک راه 
حل پیدا می کند. خلق الگوهای ارتباطی درست و برقرار 
کردن ارتباط، ازدواج تان را نجات خواهد داد. خالق باشید. 
نگویید: »چی شده خانوم« و انتظار داشته باشید او به شما 
توضیح دهد و بعد هم شما بی تفاوت باشید! مسئولیت پذیر 

باشید و یک راه حل پیدا کنید. 

۳. فردیت تان را از دست ندهید: برای اینکه شوهر 
این موضوع  ندهید.  از دست  را  فردیت تان  باشید  خوبی 
چیزی نیست که پدر و مادرتان به شما یاد بدهند اما آنقدر 
مهم است که باید اینجا در موردش حرف بزنیم. فردیت 
خود را از دست ندهید و تبدیل به زوجی نشوید که در هم 
ادغام می شوند. ازدواج، آمیخته شدن دو نفر نیست؛ بلکه 
از دست  را  فردیت تان  اگر حس  است.  نفر  دو  همراهی 

بدهید، یک چیز خاص و منحصربه فرد را از دست داده اید.
ازدواج،  از  بعد  که  می بینیم  را  زوج هایی  وقت ها  خیلی 
سرگرمی ها، خاطرات و عالقه مندی های خودشان را رها 
کرده اند چون تماما در طرف مقابل شان ذوب شده اند. در 
انتها خواهد  به  رابطه  این  یا چند سال،  ماه  عرض چند 
رسید یا دچار آشوب و ناآرامی خواهد شد زیرا از همدیگر 
خسته و دلزده شده اند. آنها فردیت شان را از دست داده اند.
گاهی حفظ تفریحات و سرگرمی های گذشته کار سختی 
است چون کار و مشغله ی بسیار زیادی دارید و به سختی 
می توانید همدیگر را ببینید اما باید سعی تان را بکنید. شما 
باید تالش هماهنگ داشته باشید تا هر هفته، زمانی را 
جدا از هم بگذرانید و برای خودتان کاری بکنید. اگر چنین 

شیوه ای در پیش بگیرید، بسیار شادتر خواهید بود.

نکنید،  فیزیکی  برخورد  با همسرتان  ۴. هرگز 
ناسزا نگویید و سرش فریاد نکشید: برای اینکه 
شوهر خوبی باشید، سر همسرتان داد نزنید. برای بعضی 
از افراد، این نکته ای بدیهی است اما ظاهرا بعضی ها این 
نکته را فراموش کرده اند. برخورد فیزیکی، فحش دادن و 
یا فریاد زدن هرگز درست نیست. اگر به جایی رسیدید که 
دیدید فریاد زدن، تنها جواب است پس بدانید جایی در این 
مسیر دچار اشتباه شده اید و الزم است به عقب برگردید 

و اصالحش کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 
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نقشی که همیشه در حال تغییر است
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یرباشارفیریما2
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وررتلوهنامگگ5
فادواالالرای6
وفرنوگباهبدن7
نلاسکینکتلیاع8
ابیفلوتقمدرا9
رحستیاسونانل10
اکاواسنابزمم11
نانارزاساملا12
نمداامنفیطهال13
دونرفدبعممدمه14
هتسکشبلقهچمیتی15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش 

می رسد.    09158254172

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

اخالق، انصاف، کارخوبرا تجربه کنید.   09158668002
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

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب 
کلیه ضایعات آهن و چدن شما را 
با باالترین قیمت در سطح استان 

نقدا خریدار است.  بین رجایی 21 
و 23 09036240644

یک شرکت پخش دارویی معتبر 
برای تکمیل پرسنل به یک خانم 
برای بازاریابی محصوالت آرایشی 

نیازمند می باشد.
)ترجیحا با سابقه کار(

32350111-09355615096

به یک نانوای ماهر تنوری پز سنتی 
)خانم( نیازمندیم.

مرکز توانمندسازی زنان و دختران 
سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها

32227095

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت 
انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203 

32233854 - 32236199

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

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

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان به سراسر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955
عرضه انواع ترشی، زیتون
روغن زیتون، روغن کنجد

مربای عروس ،ترشک و لواشک
به مناسبت افتتاحیه 2 و 3 دی 

10% تخفیف
حدفاصل فلکه نعلبکی،خیابان نبوت،پالک 52      09157553413 سجادی فر

به تعدادی خانم جهت کار 
در گلخانه نیازمندیم

09153639020 - 05632338129
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تیم رول بال خراسان جنوبی بر تیم تهران غلبه کرد

در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی اسکیت رول بال آقایان کشور تیم 
بازی  پیدا کرد.   ارزشی دست  با  پیروزی  به  طبس در مقابل تهران 
افتتاحیه مرحله برگشت هشتمین دوره از مسابقات قهرمانی رول بال 
و  جنوبی  خراسان  نماینده های  بین  گذشته  روز  صبح  کشور  آقایان 
تهران در سالن خارآبادی شهر بادرود اصفهان برگزار شد.در این دوره 
از مسابقات تیم رول بال طبس خراسان جنوبی در نخستین حضور خود 
موفق شد در رقابتی سخت، با نتیجه ۵ بر ۴  از سد حریف قدرتمند 
خود سروش اسکیت تهران عبور کند.  داوران خراسان جنوبی نیز در 
لیگ رول بال کشور حضور دارند. گفتنی است؛ بازی رول بال در دو 

زمان نیم ساعته برگزار می گردد.

کسب مدال برنز توسط تکواندوکار بیرجندی

تکواندوکار بیرجندی مدال برنز دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان )امید( 
کشور را از آن خود کرد. آقای مرتضی خنگی در دومین دوره مسابقات 
قهرمانی جوانان )امید( کشور کسب مدال برنز توسط تکواندوکار بیرجندی 
با کسب مقام سوم مدال برنز را به گردن آویخت.این دوره از مسابقات از 

۲۶ آذر به مدت سه روز به میزبانی خراسان رضوی شهر مشهد برگزار شد.

تیم زورخانه ای وکشتی پهلوانی ایران
بادونشان طال

تیم زورخانه ای وکشتی پهلوانی ایران بادونشان طال و دو نقره و یک برنز
برای ششمین بارقهرمان آسیا شد. حبیب اهلل شاعرزاده ازخراسان جنوبی

به عنوان مرشد تیم ملی در این مسابقات حضور داشت

دو مدال کشتی گیران خراسان جنوبی
 در مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، در این مسابقات 
محمدمهدی زرین در وزن ۵۵ کیلوگرم با کسب مدال طال و مهدی کمالی 
نیز در وزن ۴۵ کیلوگرم با کسب مدال برنز برای خراسان جنوبی خوش 
درخشند.تیم خراسان جنوبی نیز توانست مقام هشتم تیمی این رقابت ها را 
که با حضور بیش از 100 کشتی گیر و به میزبانی استان کرمان برگزار شد، 
از آن خود کند.سرپرستی تیم اعزامی خراسان جنوبی را محمدرضا کاهنی و 

مربیگری این تیم را حسن گلکاری برعهد داشتند.

عالئم آرتروز انگشت دست

دست  انگشتان  آرتروز  مرز-   بدون  پزشکان 
معمواًل مفاصل واقع در نوک و بندهای انگشت 
وسط را درگیر می کند. عالئم آرتروز را می توان 
در مفاصل انگشتان دست به وضوح مشاهده 
کرد زیرا این قسمت های بدن به بدترین شکل 
رایح ترین  انگشت  خشکی  می بینند.  آسیب 

عالمت استئو آرتریت به شمار می رود. که با درد 
و تورم همراه است در استئو آرتریت خم کردن 
انگشتان به سختی صورت می گیرد. به علت 
بر  بنا  نمی کنند  کار  به درستی  تورم، مفاصل 
این حرکت انگشتان دست را محدود می  کنند. 
پایه ی  در  را  مداومی  درد  فرد  است  ممکن 
انگشت شست خود تجربه کند که نشانه ای از 

استئو آرتریت مفصل پایه است. 

ایسنا- اگر موضع سوخته در محل زیر لباس باشد، ابتدا اقدام به بیرون 
آوردن لباس کنید، اما نکته بسیار مهم اینجا است که در صورتی که 
سوختگی به حدی شدید است که پارچه لباس به پوست بدن چسبیده 
است، هرگز با کشیدن پارچه سعی در جدا کردن لباس از سوختگی 
نکنید، بلکه پارچه را دور تا دور سوختگی با قیچی بریده یا با همان لباس 
مرحله پایین آوردن دما با آب سرد را انجام داده و در اولین فرصت به 

پزشک مراجعه کنید. به هنگام ایجاد سوختگی برای کاهش ضایعات آن 
از مالیدن هرگونه روغن و یا کره بپرهیزید. چربی، گرمای سوختگی را 
در پوست نگه داشته و شدت سوختگی را بیشتر می کند. کاربرد پمادها 
و لوسیون های مخصوص تنها در سوختگی درجه اول می تواند کارساز و 
مفید واقع شود. محل سوختگی حاصل از مایعات داغ )مانند آب چوش، 
آب باتری ماشین، سوپ و ...( را بالفاصله با آب سرد )نه آب یخ( بشویید. 

به این ترتیب در صورتی که حرارت باالی مایع داغ سبب سوختگی شده 
باشد، با این کار دمای پوست سوخته پایین آمده و در سوختگی ناشی 
از تماس با محلول های اسیدی و یا بازی، جریان آب باعث رقیق شدن 
ماده و از بین رفتن ادامه تاثیرات حاصل از آن می شود. پوستی که دچار 
سوختگی شده بهتر است با پانسمان پوشانده شود؛ زیرا سدی که مانع 

ورود میکروب ها به داخل بدن است، شکسته شده است.

در برخورد با بیمار سوخته چه کنیم؟

روغن هسته انار چه خواصی دارد؟

سیمرغ- روغن هسته انار، یکی از مغذی ترین 
که  است  طبیعی  روغن های  غنی ترین  و 
و  درمانی  زمینه های  در  مختلفی  کاربردهای 
همچنین زیبایی دارد. روغن هسته انار باعث 
شوند،  معکوس  پوستی  آسیب های  شود،  می 
پوست روند احیا را سپری کند و ظاهر جوان تر 

روغن،  این  بگیرد.  خودش  به  شاداب تری  و 
را  پوست  تا  می کند  دفع  را  آزاد  رادیکال های 
از  از روندهای پیری دور نگه دارد. همچنین، 
پوست در مقابل آسیب های ناشی از نور خورشید 
محافظت می کند. روغن هسته انار مانند بیشتر 
عصاره ها و روغن های دیگر عمیقا در الیه های 
پوست نفوذ می کند و درنتیجه رطوبت پایدار و 

سالمی را به  وجود می آورد.

روش هایی برای درمان دل پیچه

شهر خبر/ وقتی دل پیچه سراغ تان می آید، 
خالصی از آن مهمترین هدف شماست. درمان 
دل پیچه لزوما بدین معنا نیست که باید به دکتر 
بروید. در بسیاری از موارد می توانید با درمان 
خانگی دل پیچه خود را مداوا نمایید. هنگامی 
که احساس دل پیچه می کنید، یک پد حرارتی 

یا بطری آب گرم را می توانید پیدا کنید که شما 
را آرام کند. آب برنج دقیقا همان آبی است که 
پس از پختن برنج اضافه می آید و می تواند به 
عنوان تسکین دهنده عمل کند. به این معنی که 
با ایجاد پوششی آرام کننده، ماده ای ضدالتهاب 
بر روی معده شما شکل می گیرد که درد را 
تسکین می دهد. گر مشکل شما سوء هاضمه 

باشد، آب لیمو به دل دردتان کمک می کند.

برای تصفیه خون این دمنوش را بنوشید

دارای  علفی،  است  گیاهی  آویشن  بیتوته- 
شاخه های زیاد و چوبی که این گیاه می تواند 
درمانی طبیعی و بی خطر برای نفخ معده، بوی 
سرفه،  بینی،  ریزش  آب  گلودرد،  دهان،  بد 
تعریق و غیره باشد. این گیاه خواص ضدعفونی 
کننده، هاضم غذا، ضدسرفه، ضدبو، ضدتشنج 

را داراست .جوشانده این گیاه در درمان پیچش 
روده و اسهال موثر است. آویشن و در درمان 
است.  مفید  امراض جهاز هاضمه  و  بی خوابی 
اگر ۵ تا 10 گرم آویشن را در یک لیتر آبجوش 
دم کرده و با کمی عسل به بیماران مبتال به تنگی 
نفس و کلیه و مثانه و درد مفاصل و سیاتیک 
داده شود موثر واقع خواهد شد. روغن آویشن 
به  عنوان داروی طبیعی برای سرفه کاربرد دارد.

راهکارهای طب سنتی
 برای درمان کم خونی

می  بروز  زمانی  خونی  کم  یا  آنمی  تبیان- 
کند که میزان هموگلوبین در خون پایین تر 
از حد استاندارد باشد. برای درمان کم خونی 
می توانید از گیاهان زیر استفاده کنید. ۵ تا ۶ 
گرمافسنتین،  را در یک لیتر آب جوش بریزید 

بگذارید  بعد  و  بجوشانید  را  آن  دقیقه  و چند 
خنک شود.آن را صاف کرده و با کمی عسل 
شیرین کرده و قبل از ناهار و شام یک فنجان 
را میل کنید. یک چغندر متوسط، سه  از آن 
عدد هویج، و نصف یک سیب زمینی شیرین 
را در آبمیوه گیری بریزید و این آبمیوه را روزی 
یکبار بنوشید. کنجد نیز سرشار از آهن بوده و 

درمان بسیار خوبی برای کم خونی است.

برخورد پژو با پراید در کیلومتر۰ ۱ محور شوسف-بیرجند

دیروز  بر اثر برخورد پژو با پراید در کیلومتر0 1 محور شوسف - بیرجند ۴ نفر مصدوم شدند.

سرقت با پوشش چوپانی

دو متهم به سرقت ۴ فقره احشام در شهرستان بیرجند  دستگیر شدند .  رئیس پلیس 
آگاهی استان گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت در گشت زنی های خود به خودروی 
پرایدی در میدان راه و ترابری بیرجند مشکوک شدند و آن را متوقف کردند که هنگام 
سوال و جواب، راننده و سرنشین خودرو خود را چوپان معرفی کردند.سرهنگ»حسینی« 
افزود: هنگام رد و بدل شدن سواالت دیگر، یکی احشام را متعلق به پدرش بیان کرد و 
دیگری گفت این احشام را برای فروش به بیرجند آوردیم که این تناقض گویی ها زمینه 
ای شد تا به پلیس آگاهی هدایت شوند.به گفته وی با استعالم انجام شده مشخص شد 
این دو متهم چوپان نما از افراد سابقه دار در سرقت احشام هستند. با تحقیقات بیشتر 
یکی از متهمان لب به اعتراف باز کرد و گفت شبانه چهار راس دام را از آغلی در یکی از 

روستاهای شهرستان سرایان سرقت کردیم و برای فروش به بیرجند آوردیم.

واژگونی پراید 

در محور حاجی اباد- بمرود

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

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

هزینه( قبول حواله از فروشگاه 
شهرداری برای همکاران 

محترم شهرداری ، آتش نشانی 
و سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 

 32220423
09361779359

 نقـد و قسـط

حقیقی پور

نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک۱7۰
شماره تماس: ۰936۱۱۱358۰ -۰9۱556۰۰85۰ جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی  کار خوب اتفاقی نیست

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجدیدترین های روز دنیا

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت )شهر و روستا(  09904712042

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: ۰۱۰983۱823۰۰9 
شماره کارت مجازی: 6۰3799۱899549۱6۰

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 45۱8*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری
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 در دیدارنماینده ولی فقیه استان با نماینده 

مردم سربیشه و نهبندان در مجلس عنوان شد:

بهسازی راه های روستایی نهبندان 
نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار

شبستان-نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه مسیر تاجمیل تا درح 
دوبانده می شود، گفت: آسفالت و بهسازی راه های 
روستایی در شهرستان های نهبندان و سربیشه یکصد 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. نظر افضلی  در دیدار با 

ائمه جمعه، مسؤولین و جمعی از مردم بخش ها النو 
و درح با نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: مردم 
این منطقه به دنبال توسعه هستند و باید مسئوالن 
با اشاره  این زمینه مردم را همراهی کنند. وی  در 
به اینکه خیران ساخت دو مدرسه را متقبل شدند، 
گفت: اما متاسفانه آموزش و پرورش سهم خود را 
نمی دهد.  مدارس  این  ساخت  در  مشارکت  برای 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه طرح انتقال آب از دشت خوشاب 
نیازمند 4 میلیارد تومان اعتبار است، افزود: برای اجرای 
پروژه ها اعتبارات استانی جوابگو نیست و باید اعتبار 
ملی تخصیص پیدا کند. افضلی بیان کرد: همچنین 
بحث گازرسانی در این منطقه در حال انجام است و 
تا ماخونیک اجرایی شده است. نماینده مردم نهبندان 
و سربیشه در مجلس بیان کرد: در بحث آب شرب، 
طرح آوردن آب از دشت خوشاب اعتبار نیاز دارد که 
4 میلیارد تومان گذاشته شده است و اگر آستان قدس 
ورود پیدا کند می توان این بحث را دنبال کرد.وی گفت: 
برای ساخت مدرسه خیران دو مدرسه را متقبل شدند 
اما متاسفانه آموزش و پرورش سهم خود را نمی دهد.

 نماینده ولی فقیه نیز با اشاره به اینکه کشور نباید 
وابسته باشد تا کشورهای مستکبر که بدترین دشمن 
مردم و اسالم هستند بخواهند برای ما مملکت بسازند 
افزود: این حرف افراد نادان و سفیه است و هرگز محقق 
نمی شود، این کار یعنی از دزدی تقاضای مرتب سازی 
خانه خود را داشته باشید. عبادی اظهار کرد: سابقه 
فعالیت کشورهای اروپایی در ایران از بین نرفته،آنها 
دزدان بین المللی که دنیا را غارت کردند هستند وهمه 
بدبختی ملت ها از این کشورهای استکباری است. 
وی با اشاره به اینکه در آستانه فرارسیدن روز نهم 
دی ماه هستیم ادامه داد: در این روز بساط فتنه در 
هم پیچیده شد.وی یادآور شد: انقالب ما که اسالم 
آنچه  است،  فرهنگی  آن  اصلی  ماهیت  ماست 
مستقیما با فرهنگ اثر متقابل دارد مسائل روز ماست.

برگزاری نخستین دوره آموزشي سرپرستان 
كارگاه هاي پروژه هاي عمراني استان 
درسازمان مدیریت وبرنامه ریزي

انجمن  دبیر  مقري  مرتضي  غالمی-مهندس 
شرکتهاي ساختماني وتاسیساتي وراهسازي استان 
در گفتگوبا خبرنگار ما هدف از برگزاري این کالسها 
را که مصوب شوراي فني استان مي باشد کمک 
به افزایش کیفیت پروژه هاي عمراني سطح استان 
دانست وافزود:دراین کارگاه آموزشي که روز پنجشنبه 

٣٠ آذر برگزار شد ١٥٠نفر از مدیران کارگاه هاي 
عمراني شرکت داشتند.وي افزود: این اولین دوره از 
سري دوره هاي آموزشي سرپرستان کارگاه هاي 
پروژه عمراني با عنوان آشنایي با وظایف سرپرست 
هاي دوره  سایر  نزدیک  درآینده  که  بود   کارگاه 

مهمترین  بي شک  که  برگزار خواهد شد  نیز  آن 
تاثیراین دوره ها افزایش کیفیت پروژه هاي عمراني 
اجراشده دراستان خواهد بود.وي درپایان از مدیران 
مهندسي  ونظام  ریزي  وبرنامه  مدیریت  سازمان 
ساختمان استان جهت برگزاري این دوره تشکر کرد

مسؤول سابق بسیج سازندگی خراسان جنوبی 

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

2 هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی احداث شد
 ایرنا - مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: از سال 89 تاکنون 2 هزار و ١٣ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان احداث و تحویل آنان شد. عرب نژاد بیان اینکه ٥6٥ واحد مسکونی 
دیگر برای مددجویان در حال احداث است، افزود: از این تعداد یک پروژه 2٥2 واحدی در شهر بیرجند طی 2 تا ٣ ماه آینده تکمیل و تحویل مددجویان می شودوی افزود: همچنین برای احداث 
هر واحد تک معلولیتی نیز هشت تا ١٠ میلیون تومان کمک بالعوض به مددجویان پرداخت می شود و مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینه انشعاب برق، آب، گاز و فاضالب نیز معاف هستند.

وال
ن ت

سا
: اح

س
عک

وال
ن ت

سا
: اح

س
عک

نی
ضا

: رم
س

عک

ری
: امی

س
عک

ری
 اکب

س:
عک

دی
حم

س: م
عک

اشتغال اتباع بیگانه در استان
به جز بیرجند و خوسف ممنوع

برزجی- مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه خراسان جنوبی جزو استان هایی است که تمام 
مناطق آن برای اشتغال اتباع بیگانه ممنوعه اعالم 

خوسف  و  بیرجند  در  فقط  البته  گفت:  است  شده 
گفتگوی  در  سنجری  استثناست.  ممنوعیت  این 
اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد : تاکنون در استان 
برای 6٥٠ نفر کارت کار صادر شده که این افراد فقط 
مجاز به اشتغال در شهرستان های بیرجند و خوسف 
هستند. وی این اشتغال اتباع بیگانه  را صرفا منوط به 
دریافت پروانه کار عنوان کرد : به کار گیری افرادی 
که کارت اشتغال ندارند ممنوع است و اگر مشاهده 
شود برخورد قانونی صورت می گیرد. مدیرکل کار ، 
تعاون و رفاه اجتماعی استان  متذکر شد: در صورت 
کارفرما  بیگانه  کارگر  مجاز  غیر  اشتغال  مشاهده 
مکلف به پرداخت جریمه به ازای هر روز ٥ برابر 
حداقل حقوق دستمزد کار می شود و اگر تکرار شود 
در نوبت دوم جریمه دو برابر خواهد شد. سنجری 
آماری از کارگران بیگانه که در استان حضور دارند 

اعالم نکرد و گفت: این آمار محرمانه است.

نباید از هر روشی برای درآمدزایی
 در شهرداری ها استفاده شود

تأکید  با  جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
در  درآمدزایی  برای  روشی  هر  از  نباید  اینکه  بر 
شهرداری ها استفاده شود گفت: در تغییر کاربری ها 
رعایت حقوق شهروندی به طور جد مورد توجه قرار 
گیرد.محمدمهدی مروج الشریعه در کمیسیون ماده ٥ 
استان رعایت حقوق شهروندی را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: در تغییر کاربری ها رعایت حقوق شهروندی 
گیرد.استاندار  قرار  توجه  مورد  جد  بطور   باید 
خراسان جنوبی، حفظ سرانه فضای سبز شهری را 
مورد تاکید جدی قرار داد و افزود: هیچ مسئله ای 
این منظور  به  نباید فضای سبز و سرانه هایی که 
در نظر گرفته شده است را تحت الشعاع قرار دهد.  

نماینده ولی  فقیه در استان درگذشت 
آیت ا... حائری شیرازی را تسلیت گفت

و  خراسان جنوبی  در  فقیه  ولی   خبر-نماینده  گروه 
امام جمعه بیرجند در پیامی درگذشت آیت ا... حائری 
سعید  فقید  آن  برای  و  گفت  تسلیت  را  شیرازی 

رحمت، مغفرت و رضوان الهی را مسألت کرد. 

آغاز كارگاه های آموزشی 
روزنامه نگاری مقدماتی دراستان

دادرس مقدم-کارگاه آموزش روزنامه نگاری مقدماتی 
با حضور اساتید کشوری تحت نظر دفتر مطالعات و 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  های  رسانه  ریزی  برنامه 
آموزشی  کارگاه  شد.این  آغاز  بیرجند  در  اسالمی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سوی  از  که 
استان با همکاری خانه مطبوعات استان برگزار می 
آینده  هفته  آموزشی  کارگاه  است؛این  شود.گفتنی 
٧ و 8 دی ماه سالجاری با موضوع تکنیک های 
مصاحبه با حضور استاد کیهان برگزار خواهد شد.

 وحدت بین برادران شیعه و اهل سنت 
درمیان ؛ نشان از اهتمام مسئوالن و مردم

شورای  رییس  مالیی،  االسالم  غالمی-حجت 
هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی با سفر 
حسینی،  االسالم  حجت  با  درمیان  شهرستان  به 
و  فرماندار  زاده،   بشیری  مهندس  جمعه،   امام 
حجت االسالم نوده مسئول شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی شهرستان درمیان دیدار و گفت و گو کرد.
 همچنین حجت االسالم مالیی در جلسه برنامه ریزی

بیان  درمیان  شهرستان  دی  نهم  بزرگداشت  ستاد 
نمود: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نهاد مردمی 
است که با همکاری و همراهی سایر ادارات و نهادها 
مسئولیت هماهنگی و بستر سازی جهت حضور مردم 
در مناسبت های ملی و انقالبی را بر عهده دارد.رییس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان، تعامل بین 
ادارات و وحدت بین برادران شیعه و اهل سنت درمیان 
و حضور پرشور مردم  در مراسم  انقالب را نشان 
از اهتمام مسئوالن و مردم این شهرستان در حفظ 
و صیانت از انقالب دانست و بر برگزاری با شکوه 
مراسمات پیش رو خاصه نهم دی ماه روز بصیرت 
ومیثاق امت با والیت، مراسم سی و نهمین سالگرد 

پیروزی نظام بابرکت جمهوری اسالمی تاکید نمود .

فرماندار درمیان: نظارت بر احداث
 واحدهای مسکونی افزایش یابد

احداث  بر  نظارت  گفت:  درمیان  فرماندار   - ایرنا 
واحدهای مسکونی شهرستان در راستای استحکام و 
ایمنی بیشتر در برابر حوادث بخصوص زلزله افزایش 
یابد. بشیری زاده افزود: مردم می توانند برای بازسازی 
واحد ها برای دریافت تسهیالت 2٠ میلیون تومانی با 
نرخ ٥ درصد به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  عامل  مدیر   *
جنوبی گفت: در 9 ماهه گذشته، ٣2٥ هزار مترمکعب 
آب با اعتبار 2 میلیارد و ٣4٥ میلیون تومان برای 

روستاییان استان با تانکر سیار ارسال شد. 
* مراسم چله نشینی با شهدا در فردوس برگزار شد.

* رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: 
موکب های خراسان جنوبی امسال بیشترین آمار 

پذیرایی از زائران را در سرزمین عراق داشته اند.
 ١٥ کاهش  از  طبس  کشاورزی  جهاد  مدیر   *

درصدی تولید مرکبات در این شهرستان خبر داد.
در  فارسی  ادبیات  و  زبان  نهمین همایش  دبیر   *
دانشگاه بیرجند از تمدید مهلت ارسال آثار به این 
همایش خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیته 
علمی همایش مهلت شرکت در همایش تا ساعت 

24 دهم دی ماه ١٣96 تمدید شد.
* مراسم بزرگداشت شب یلدا با حضور جمعی از 
مجموعه  در  استان  اجرایی   دستگاه های  مدیران 

فرهنگی تاریخی باغ جهانی اکبریه برگزار شد.
از  بشرویه  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس   *
برگزاری مانور مقابله با آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 

در شهرستان به مناسبت هفته ایمنی خبرداد.
* مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای درمیان گفت: 
اعتباری، ١٣ میلیارد  از محل منابع مختلف  امسال 
ریال برای مرمت و نگهداری راههای این شهرستان 
اختصاص یافت که نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

اخبار کوتاه

صادرکنندگان نمونه خراسان جنوبی تجلیل می شوند

۴۰ واحد مسکونی ارزان قیمت در طبس ساخته می شود

خراسان جنوبی سرزمین قانون های سخت

معدن  صنعت،  سازمان  مقدم-رئیس  دادرس 
آئین  برگزاری  از  جنوبی  خراسان  تجارت  و 
بزرگداشت روز صادرات استان در هفته آینده 
خبر داد و گفت: ١2 صادرکننده نمونه استان با 
حضور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
و تجارت ایران تجلیل می شوند.داود شهرکی 
اظهار کرد: آئین بزرگداشت روز صادرات استان 
هفته آینده در بیرجند برگزار می شود.وی افزود: 
این مراسم به منظور گسترش فرهنگ تولید 
بر مبنای صادرات و برونگرایی اقتصاد استان 
همه ساله برگزار شده تا ضمن اطالع رسانی 

سیاست ها و برنامه های اجرایی استان و کشور، 
بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات مدیران و فعاالن 
عرصه صادرات در راستای ارتقا سهم صادرات 
و جایگاه خراسان جنوبی با سایر استان ها مورد 
بررسی قرار گیرد.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در 
این مراسم از ١١ صادرکننده برگزیده استانی 
که حائز باالترین امتیاز در مورد شاخص های 
مربوطه شده اند و یک صادرکننده نمونه ملی 
امسال  کشوری  همایش  در  که  سال ١٣9٥ 
به عنوان صادر کننده برتر ملی انتخاب شده 

و تندیس و نشان صادر کننده برتر ملی را نیز 
وتندیس  تقدیر  لوح  اهدای  با  کرده  دریافت 
به  اشاره  با  آمد.وی  خواهد  عمل  به  تجلیل 
صادرکنندگان  انتخاب  مالک های  و  معیارها 
صادرات  از  حاصل  ارزی  درآمد  افزود:  نمونه 
در سال گذشته و رشد ارزش صادرات در چند 
سال اخیر، دارا بودن واحد درجه بندی فرآوری 
خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  بسته بندی،  و 
ثبت  معتبر خارجی،  نمایشگاه های  در  حضور 
در  عضویت  هدف،  بازار  در  محصول  برند 
بانک اطالعات صادرکنندگان و عضویت در 

ارزیابی  مالک های  از  صادراتی  تشکل های 
استانی است. نمونه  انتخاب صادرکنندگان  و 

تجارت   و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گذشته،  سال  در  هدف  بازارهای  گستردگی 
حفظ و ماندگاری در بازار طی سال های اخیر 
و همچنین نفوذ در بازارهای جدید را از دیگر 
مالک های انتخاب صادرکننده نمونه در استان 
از  تجلیل  مراسم  شد:  یادآور  برشمرد.وی 
جنوبی  خراسان  استان  نمونه  صادرکنندگان 
در  ساعت 9 صبح  ماه  دی  شنبه 4  دو  روز 
محل سالن همایش های بانک ملی در میدان 

شهدا شهر بیرجند با حضور مقامات کشوری و 
استانی، تجار و بازرگانان، صنعت گران و سایر 

فعاالن اقتصادی برگزار خواهد شد.
)Ava.news1@gmail.com(

علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  -عضو  امیری 
پرستاری  دانشکده  گفت:  تهران  پزشکی 
شود.  تبدیل  کشور  علمی  قطب  به  بیرجند 
سریه پورتقی در نخستین همایش منطقه ای 
پرستاری  در  مراقبت  “کیفیت  کشور  شرق 
شاخص های  از  یکی  کرد:  اظهار  مامایی”  و 
و  بهداشتی  سازمان  در  مراقبت  کیفیت 
بیان  با  وی  است.  بیمار  به  آموزش  درمانی 
می شوند  بیمارستان  وارد  که  بیمارانی  اینکه 
اظهار  کنند  دریافت  را  خوبی  خدمات  باید 
پرستاری  بالینی  خدمات  بخشی  اعتبار  کرد: 
رویکردی برای ارزیابی سیستماتیک و اطمینان 
از کیفیت و ارائه خدمات بالینی پرستاری است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بیرجند  پرستاری  دانشکده  گفت:  تهران 
می تواند در آینده به عنوان قطب علمی عملکرد 
مناسبی داشته باشد و سیستم اعتباربخشی در 
است  بیرونی  ارزیابی  سیستم  یک  پرستاری 
که به توانایی های پرستاری اعتبار می بخشد. 

بیمارستان های  پرسنل  معوق  حقوق 
خراسان جنوبی پرداخت می شود

با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
انسانی  نیروی  دانشگاه ها  باید  اینکه  بیان 

آینده  خوبی تربیت کنند گفت: در هفته های 
پرداختی های عقب مانده پرداخت می شود که 
در اولویت آن حقوق های عقب مانده کارکنان 
بیمارستان ها است. کاظم قائمی نیز اظهار کرد: 
بیمارستان امام رضا)ع( به عنوان مرکز تروما و 
بخش سوختگی خواهد بود. وی با بیان اینکه 
دانشکاه  پرسنل  و  کارکنان  پرداختی های  در 
آن  علت  که  افتاده  تاخیر  به  پزشکی  علوم 
کمبود نقدینگی دانشگاه است اظهار کرد: در 
هفته های آینده این پرداختی ها انجام می شود 
که اولویت نخست ما حقوق های عقب مانده 
دانشگاه  است.رئیس  بیمارستان ها  پرسنل 
باید  دانشگاه  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم 
انتهای صنعت و تولیدات صنعت را مشاهده 
کند و دانشگاه ها همواره باید نیروهای انسانی 
به  توجه  اینکه  بیان  با  کنند.کاظمی  تربیت 
سالمت  ارتقای  سبب  آموزش  و  پژوهش 
می شود افزود: از امروز بخش قلب بیمارستان 
رازی بیرحند فعال می شود و مردم می توانند 
کنند  دریافت  خدمات  بیمارستان  این  در 
و  اطفال  زنان،  بخش  خدمات  همچنین  و 
داخلی در بیمارستان ولی عصر و خدمات فوق 
تخصصی و بخش قلب، جراحی قلب، جراحی 
ارائه می شود.  رازی  بیمارستان  در  ارولوژی  و 

۴۳۰ دانشجو در دانشکده پرستاری و 
مامایی بیرجند تحصیل می کنند

دانشگاه  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  رئیس 
علوم پزشکی نیز بیرجند گفت: 4٣٠ دانشجو 

در دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند تحصیل 
می کنند.غالمحسین محمودی راد نیز اظهار کرد: 
یک هزار و ٥٠٠ نفر در جامعه پرستاری خراسان 

جنوبی شاغل هستند. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر در دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند 
افزود:  4٣٥ دانشجو در حال تحصیل هستند 
از این تعداد دانشجو 8 نفر در مقطع دکترای 

پرستاری و ١٠٥ نفر در مقطع کارشناسی ارشد 
تحصیل می کنند.محمودی راد با بیان اینکه در 
این همایش استان های سیستان و بلوچستان، 

خراسان  و  جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان 
شمالی در حال برگزاری است افزود: برای این 
همایش ١٣٠ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال 
شده که از این تعداد 99 مقاله پذیرفته شده که 

2٠ مقاله به صورت سخنرانی و ٧9 مقاله به 
صورت پوستر ارائه می شود. 

)Ava.news03@gmail.com(

مسؤول سابق بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه متأسفانه خراسان جنوبی پایلوت 
قوانین سخت است و هر قانون دست  و پا گیری 
در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: متأسفانه 
مدیران ما نه گفتن را بهتر بلد هستند تا بله 
گفتن. محمد زهرایی در گفت و گو با خبرگزاری 
فارس اظهار کرد: در کرمانشاه قرارگاهی با نام 
قرارگاه جهادی شهید جعفری تشکیل شده که 
ریاست آن را سردار فضلی بر عهده دارند و در 
این قرارگاه کمیته سازندگی شکل گرفته که 
برای  مسکونی  واحدهای  ساخت  مسؤولیت 
مردم کرمانشاه بر عهده من گذاشته شده است.

در  مسکونی  واحد   ۱۲۰۰ ساخت 
کرمانشاه توسط قرارگاه شهید جعفری

وی با بیان اینکه قرار است هزار و 2٠٠ واحد 
مسکونی برای مددجویان بهزیستی کرمانشاه 
ساخته شود، گفت: بخش هایی دیگری از سپاه، 
بنیاد مسکن و مردم همه با هم در ساخت و 
سازها مشارکت می کنند.مسؤول سابق بسیج 
اقدامات  اهم  به  خراسان جنوبی  سازندگی 
خود در دوران مسؤولیت  در بسیج سازندگی 
هفت  در  گفت:  و  کرد  اشاره  خراسان جنوبی 
داشتم  عهده  بر  را  مسؤولیت  این  که  سالی 
مجموعه های  به  تعاملی  نگاه  یک  نگاهم 
بود. دولت  مختلف  بخش های  و  مختلف 

زهرایی تصریح کرد: همیشه دو ادبیات بر کارم 

حاکم بود و اعتقادم بر این است که کار باید با 
مشارکت و توسط مردم باشد نه اینکه تنها برای 

مردم نسخه پیچی کنیم.

باید نقش تسهیل گری در
کار مردم داشته باشیم نه سنگ اندازی

بر روی آن  داد: دومین چیزی که  ادامه  وی 
توجه داشتم این بود که باید نقش تسهیل گری 
در کار مردم داشته باشیم نه سنگ اندازی و این 
مهم با چیزی جز کار جهادی ممکن نمی شود.

خاطرنشان  کشور  سازندگی  بسیج  جانشین 
در  متمادی  سالیان  در  خراسان جنوبی  کرد: 
موضوع اردوهای جهادی پیشرو بوده و است.

زهرایی با بیان اینکه محرومیت زدایی از جمله 
اهداف مهم بسیج سازندگی خراسان جنوبی در 
این مدت بوده است، گفت: باید به سمت رفع 

نیازهای استان برویم.

سرمایه گذار بزرگ با توجه
به شرایط  سرمایه گذاری

در این استان رغبت پیدا نمی کند
در  فرهنگی  مباحث  روی  بر  کار  افزود:  وی 
روستاها و اجرای پروژه های قنات و توجه به 
سازندگی  بسیج  اولویت های  از  آب  موضوع 
بوده است و خوشبختانه رضایت مندی مردم 
نیز وجود داشته است.جانشین بسیج سازندگی 
کشور اضافه کرد: متأسفانه سرمایه گذار بزرگ 

با توجه به شرایط  سرمایه گذاری در این استان 
که  اقداماتی  از  یکی  و  نمی کند  پیدا  رغبت 
می توانیم انجام دهیم این است که به سمت 

اشتغال مولد در روستاها برویم.

قدس  آستان  با  تفاهم نامه  ایجاد 
کامل  ایجاد چرخه  رضوی درراستای 

استفاده از شترمرغ
از اقدامات بسیج  زهرایی تصریح کرد: یکی 
از  حمایت  سمت  به  که  بود  این  سازندگی 
برای  و  رفتیم  زودبازده  و  کوچک  کارگاه 
ایجاد  انجام شد  که  اقداماتی  از  یکی  نمونه 
تفاهم نامه با آستان قدس رضوی بود تا چرخه 
کامل استفاده از شترمرغ را در استان داشته 

باشیم تا بهره وری الزم صورت گیرد.

خراسان جنوبی پایلوت
قوانین سخت است

خراسان جنوبی  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
قانون  هر  و  است  سخت  قوانین  پایلوت 

دست و پا گیری در خراسان جنوبی وجود دارد، 
گفت: متأسفانه مدیران ما نه گفتن را بهتر بلد 
هستند تا بله گفتن.جانشین بسیج سازندگی 
ادامه داد: استان یک استان فرهنگی  کشور 
تحصیل کرده فضای  افراد  وجود  با  اما  است 
فرهنگی استان خراسان جنوبی از حسادت و 
تنگ نظری رنج می برد و نمی توان از نیروهای 
و  داد  میدان  آن ها  به  و  کرد  حمایت  بومی 
برای  همسایه  مرغ  که  گفت  باید  تأسف  با 
مردم غاز است و حتی عده ای برای مدیران 

غیربومی ناالیق فرش قرمز پهن می کنند.

با بی میلی و جبر زمانه
از این استان می روم

انسانی  سرمایه های  اینکه  بیان  با  زهرایی 
افزود:  است،  شده  سوخته  استان  در  زیادی 
چهار سال پیش این مسؤولیت به من پیشنهاد 
شد اما صبر کردم و پست برای من مهم نبوده 
و نیست و اکنون نیز با بی میلی و جبر زمانه و 

اقتضای شرایط از این استان می روم.

روحیه مطالبه گری
مردم استان پایین است

مردم  مطالبه گری  روحیه  کرد:  بیان  وی 
حقوق  با  برخی  حتی  و  است  پایین  استان 
خود آشنا نیستند در حالی که باید مطالبه به 
حق وجود داشته باشد و هنوز نباید مسائلی 
مانند راه آهن و جاده بیرجند- قائن مطرح 
در غرب  پروژه ها  این  مشابه  که  چرا  باشد 
می شود.جانشین  انجام  کشور  مرکز  یا  و 
کرد:  خاطرنشان  کشور  سازندگی  بسیج 
خوبی  ریل گذاری  استان  سازندگی  بسیج 
تعامل  مختلف  بخش های  با  و  است  شده 
خوبی برقرار شده و آقای هنری به عنوان 
مسؤول جدید این سازمان فردی متخصص 
و توانمند است که به عنوان بازوی راست 

من در این سال ها در کنارم بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از ساخت 
4٠ واحد مسکونی ارزان قیمت در شهرستان 
اصغر  علی  مهر  گزارش  داد.به  خبر  طبس 

آسمانی مقدم گفت: پروژه 4٠ واحدی مسکن 
بصورت مشارکتی با یکی از خیران طبسی انجام 
شده است و در پایان با قیمت تمام شده و ارزان 
در اختیار افرادی که واجد شرایط هستند گذاشته 
می شود.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
نامه  آیین  اساس  بر  پروژه  این  اینکه  بیان  با 
28٠٠ ایران طراحی شده است و در مقابل زلزله 
خراسان  گفت:  دارد،  را  مقاومت الزم  و  توان 
و  لرزه کشور  پر  های  استان  از  یکی  جنوبی 
ایران نیز جزء ١٠ کشور پرلرزه جهان به حساب 

اسالمی   انقالب  بنیادمسکن  می آید.مدیرکل 
روستاهای  برای  ساالنه  مسکن  بنیاد  افزود: 
سطح کشور حداقل 2٠٠ هزار واحد مسکونی 
با ارائه تسهیالت مقاوم سازی می کند.وی با 
بیان اینکه خراسان جنوبی نیز  از این موضوع 
جدا نیست گفت: این تسهیالت در این استان 
و برای هر واحد مسکونی به مبلغ ١8 میلیون 
تومان به صورت قرض الحسنه وجود دارد.وی 
ادامه داد: اگر قرار باشد واحدهای فرسوده روستا 
و یا کم استحکام را تخریب کنند و مجدداً کار 

ساخت را انجام دهند برای این واحدها رعایت 
مقررات ملی ساختمان را هم باید در نظر گرفت 
مخصوصا مبحث ١9 مقررات ملی ساختمان را 
که برای آن 2٠ میلیون تومان وام قرض الحسنه 
با بازپرداخت ١٥ ساله پرداخت می شود.آسمانی 
مقدم این را فرصت خوبی دانست و از هموطنان 
خواست تا در این راستا اقدام  کنند.این مقام 
مسئول ادامه داد: در سرشماری نفوس و مسکن 
سال 9٥ قریب به 88 هزار واحد مسکونی در 
روستاهای استان شناسایی شده است که از این 

تعداد 62 هزار واحد بهسازی و نوسازی شده و 
از استحکام الزم برخوردار است. وی بیان کرد: 
حدود 2٧ هزار واحد در سطح استان از مصالح 
کم دوام، بی دوام و فرسوده برخوردار هستند 
و با کوچکترین زلزله یا زمین لرزه تخریب و 
متاسفانه شاهد فجایع نابهنگامی خواهیم بود.
در شهرستان  زلزله سال ٥٧  به  اشاره  با  وی 
طبس گفت: پس از زلزله قریب به اتفاق خانه ها 
درحال  و  شد  ساخته  بادوام  مصالح  با  تقریباً 
حاضر کمتر واحدی را داریم که غیرمقاوم باشد.

دانشکده پرستاری بیرجند به قطب علمی كشور تبدیل شود
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سبحانینیا:احمدینژاد
غیرمستقیمریشهرامیزند

و  مجلس  پیشین  نماینده  نیا،  سبحانی  حسین 
منتشر  اخیر  ویدئوی  به  اصولگرا  فعال سیاسی 
شده از سوی احمدی نژاد اشاره و اظهار کرد: 
مطرح  را  مسائلی  ویدئو  این  در  نژاد  احمدی 
می  رهبری  متوجه  غیرمستقیم  که  ساخت 
آقا تعیین  شود یعنی وقتی به کسی که توسط 
و  است  ساقط  عدالت  از  گوید  می  شود،  می 
زند  می  را  ریشه  غیرمستقیم  ندارد،  شایستگی 
هایی  شیوه  این  ندارد.  کاری  ها  شاخه  به  و 
کردند،  شروع  انحرافی  طیف  این  اخیراً  که 

نیست. درست 

امروزاقتصادیهایتحریم:مصلحی
نتیجهفتنه88است

تحریم های  اطالعات  سابق  وزیر  مصلحی 
آمریکا  توسط  انقالب  با  رابطه  در  که  سنگینی 
طراحی شد را مربوط به بهمن 88 دانست و بیان 
کشور  داخل  در  استکبار  عوامل  که  زمانی  کرد: 
برای نتیجه رساندن فتنه با شکست مواجه شدند 
که  گرفتند  نتیجه  و  کردند  اطالعاتی جمع آوری 
اگر بخواهند تحریم ها در مورد ایران جوابگو باشد 

باید از راه تحریم اقتصادی وارد شوند.

بهمتعلقباالکیویآی:محجوب
خانوادهخاصینیست

درباره  تهران  مردم  نماینده  محجوب  علیرضا 
طرح موضوع »آی کیو« باالی خانواده آیت ا... 
مرعشی،  حسین  سوی  از  رفسنجانی  هاشمی 
حزب  سخنگوی  و  وی  خاندان  وابستگان  از 
کارگزاران سازندگی گفت: اصواًل هیچ شخصی 
داد:  ادامه  ندارد. وی  مزیت  دیگری  بر شخص 
اطالعی  مرعشی  آقای  سخنان  جزئیات  از  من 
دقت  هایش  حرف  در  که  می دانم  البته  ندارم، 
آی  از  پر  ایران  خانواده های  همه  ولی  می کند، 
در کشور  هیچ کس  و  ژن خوب هستند  و  کیو 

نیست که از آن بی بهره باشد. 

دولتازبیرونجهانگیری:ابطحی
بیشترظرفیتریاستجمهوریدارد

ابطحی در پاسخ به این سوال که آقای جهانگیری 
به فرض کاندیدا شدن قصد ادامه برنامه های دولت 
روحانی را ندارد؟ یا خیر،گفت: به نظر می رسد که 
آقای  دیدگاه های  بین  اقتصادی  حوزه  در  حداقل 
آقای  دولت  یعنی  موجود  وضعیت  و  جهانگیری 
روحانی تفاوت ها و نقدهایی وجود دارد. من فکر 
بیرون  از دولت  آقای جهانگیری  اگر  می کنم که 
اقتصادی  و  سیاسی  عنصر  یک  به عنوان  و  آمده 
و  ظرفیت  بیشتر  کند،  ارائه  را  نظراتش  مستقل 

زمینه ریاست جمهوری  خواهد داشت.

:امیرعبداللهیان
راهحلیمنصرفاسیاسیاست

خود  شخصی  صفحه  در  امیرعبداللهیان  حسین 
در توئیتر نوشت:»تجاوز سه ساله نظامی ریاض و 
ابوظبی علیه یمن به پایان خط رسیده است. مردم 
یمن، انصارا... و متحدین، شجاعانه مقاومت کردند. 
ریاض و ابوظبی علیرغم حمایت آشکار آمریکا و 
تل آویو شکست خوردند. راه حل یمن صرفا سیاسی و 

مبتنی بر توافق یمنی- یمنی است.«

موضوعدربارهایران:کمالوندی
هستهایباآمریکاگفتگونمیکند

اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی،  بهروز 
ایران، به شینهوا گفت: ایران درباره موضوع هسته 
ای و مسایل مرتبط با حق حاکمیت خود با آمریکا 
گفتگو نمی کند درهای گفتگو با واشنگتن باز است 
ای و هسته  حاکمیتی  مسائل حق  شامل  این   اما 

نمی شود. وی تصریح کرد: توافقنامه هسته ای موسوم 
به »برجام« تعهداتی را از سال 2015 میالدی بر عهده 
طرفین گذاشته و همه باید در قبال این توافقنامه 
باشند. طرف های ذیربط، سیاستمداران و  مسئول 
برای  ها  سال  مختلف،  کشورهای  های  دیپلمات 

رسیدن به این توافقنامه تالش و گفتگو کرده اند.

کاخسفیدخواستاراقدام
شورایامنیتعلیهایرانشد

کاخ سفید در بیانیه ای ضمن تکرار ادعاهای بی اساس، 
خواستار اقدام شورای امنیت علیه ایران شد.کاخ سفید 
این بیانیه را برای استقبال از بیانیه ادعایی ائتالف تحت 
رهبری عربستان برای بازگشایی بندر »الحدیده« یمن 
صادر کرده، در این بیانیه همچنین ایران را به کمک 
به ارتش یمن در حمالت موشکی به عربستان متهم 
کرده است. در پایان این بیانیه آمده: »ما از شورای امنیت 
سازمان ملل متحد می خواهیم ایران را بابت نقض مکرر 

و فاحش قطعنامه های شورای امنیت پاسخگو کند.«

خواستارایرانمثلنیزما:عربستان
غنیسازیاورانیومهستیم

سفیر پیشین عربستان در آمریکا گفت: غنی سازی 
اورانیوم حق مسلم این کشور است و عربستان مثل 
برنامه  برای  را  اورانیوم  غنی سازی  می تواند  ایران 
زودی  به  است  قرار  باشد.  داشته  خود  صلح آمیز 
امضای  مورد  در  را  مذاکراتی  عربستان  و  آمریکا 

توافق همکاری هسته ای صلح آمیز انجام دهند.

عراقچی:برجامبهموضوعهستهایمحدودشده

سید عباس عراقچی در جریان سفر خود به پاریس 
با اشاره به توافق هسته ای به عنوان یک دستاورد 
مسائل  فصل  و  حل  زمینه  در  دیپلماسی   مهم 
 بین المللی گفت: برجام صرفاً، به موضوع هسته ای
مسائل  سایر  با  ارتباطی  هیچگونه  و  شده  محدود 
و  تاکید  پاریس  و  تهران  اقتصادی  های  همکاری  اهمیت  بر  وی  ندارد. 
توصیف کرد. این همکاری ها مهم  بسترهای  روان سازی  تالش جهت 

رسیمنمیهممانمطالباتکفبهمحاکمهادبیاتبا

حجت االسالم احمد مازنی در واکنش به انتقادات 
به دولت گفت: توصیه های دوستانه ای که در قالب 
ادبیات  گاهی  ولی  است  بیان می شود، خوب  نقد 
انگار همه  پیدا می کند.  غلبه  ناامیدی  و  محاکمه 
چیز از دست رفته، روحانی گردش به راست کرده 
و نجفی همان کارهای قالیباف را انجام می دهد. این نوع برخوردها باعث 

می شود ما به کف مطالبات مان هم نرسیم.

کسیحقتخریبمسئوالننظامراندارد

امام جمعه مشهد گفت: به دنبال توهین و تخریب 
مسئوالن نظام نیستیم زیرا مسئولیت در این کشور 
به وسیله حجت امام زمان)عج( منصوب شده و کسی 
انجام وظیفه،  برحسب  اما  ندارد  را  تخریبش  حق 
احمد  سید  ا...  آیت   می کنیم.  خیرخواهانه  نقد 
علم الهدی خاطرنشان کرد: همه ارکان نظام باید به فکر باشند، نه فقط دولت، 
مجلس نمایندگان مردم هستند و باید بر اجرای امور نظارت داشته باشند.

ایسنا  با  گفت وگو  در  مقدم  بیژن 
در ارتباط با موج انتقادات به دولت 
روحانی، اظهار کرد: انتقادات تندی 
می شود  روحانی  دولت  به  که 

سایر  برای  اصالح طلبان  توسط 
که  چرا  بود؛  غافلگیرکننده  جامعه 
این امری بود که ما برای دو سال 
آینده انتظارش را می کشیدیم و بیان 

حاضر  حال  در  این چنینی  انتقادات 
بسیار زود رخ داد.

وی ادامه داد: با بررسی روند تاریخی 
جریان اصالحات می توانستیم انتظار 

داشته باشیم تا در دو سال آخر دولت 
روحانی این جریان خود را از دولت 
جدا کرده و انتقاداتش را تندتر بیان 
خود  که  می رسد  نظر  به  اما  کند 

بزرگان جریان اصالحات هم توسط 
بدنه این جریان که از ابتدا هم به 
غافلگیر  نداشتند،  اعتقادی  روحانی 
اصولگرا،  سیاسی  فعال  این  شدند. 
گفت: بدنه جریان اصالحات، روحانی 
را به عنوان پلی می دیدند که باید از 
آن عبور کرد. از واژه رحم اجاره ای 
شده  استفاده  دولت  این  برای  هم 
است اما حاال آنها تصمیم گرفته اند 
که انتقادات تند خود را امروز بیان 
کنند چرا که در برنامه های روحانی 
چشم اندازی برای تحقق وعده های 
او نمی بینند. مقدم در ادامه با اشاره 
و  هنرمندان  از  برخی  انتقادات  به 
ورزشکاران به روحانی افزود: وقتی 
به جای منطق  که پای احساسات 
به سیاست باز شد نتیجه اش همین 

می شود که می بینیم.

حزب  مرکزی  شورای  عضو 
آزاد  دولتی  در  گفت:  ملی  اعتماد 
راحتی  به  که  سیاسی  جریانی  و 
این  می کند،  تحمل  را  انتقاد  حجم 
نیست.  باال  چندان  انتقاد   حجم 
پیروزی سنگین است،  وقتی حجم 
حجم انتقادات نیز سنگین می شود، 2۴ 
میلیون به آقای روحانی رای دادند اگر 
10 درصد این افراد نیز به فعالیت های 
دولت معترض شوند، فضای رسانه ای 
و مجازی کشور را مملو از اعتراض 
می کنند. در دولتی که ۹0-80 درصد 
از حامیان هنوز حمایت می کنند، 10 
کنند  انتقاد  است  نیز ممکن   درصد 
که  شوند  تبدیل  مخالف  به  یا 
است.  طبیعی  و  بدیهی  امور  این 
جوادی حصار با اشاره به اینکه انتقاد 
در جامعه نشان از استقبال دولت از 

طرح ها و نظرات مردم دارد، تصریح 
کرد: انتقاد حق مردم، ، دانشجویان، 
منتقدان دولت، احزاب و کارشناسان 
آشنا به بودجه و دیگر مسائل دولتی 

است. باید انتقاد صورت گیرد و دولت 
نیز با حوصله این انتقادات را بشنود. 
به  روحانی  آقای  افزود:  وی 
باید  که  داد  نشان  بعد  دولت های 

اختیار  در  ریز  صورت  به  را  بودجه 
شوند  متوجه  آنان  تا  داد  قرار  مردم 
که دریافت کنندگان بودجه عمومی 
چه  مختلف  حوزه های  در  کشور 

چه  به  و  هستند  مجموعه هایی 
میزان در عمل خود نسبت به توزیع، 
تخصیص و یا صرف بودجه در موارد 
داشت. خواهند  شفافیت  مشخص 

حجمسنگینپیروزی،حجمانتقاداتراهمبیشترمیکندبزرگاناصالحطلبغافلگیرشدند
محمدصادق جوادی حصار:بیژن مقدم فعال اصولگرا :

جشن یلدا در مهد کودک مهرآفرین * عکس : دادرس مقدم

                امام مهدی علیه  السالم فرمودند :
إنّا یُحیُط ِعلُمنا بأنبائُِكم و الیَعُزُب َعنّا َشی ٌء مِن أخباِرُکم

ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما 
پنهان نیست.
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