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سرمقاله

فاصله ای از 
آن پنج شنبه 
تا  این پنجشنبه
* هرم پور

 به نیت پنج تن آل عبا، هم این پنج شنبه افتخار و 
 فرصت بود، هم آن پنج شنبه، و این پنج شنبه های

انقالب، همیشه تکرار شده اند، همیشه با مردم، 
همیشه یه یادماندنی.

یادم بود به عنوان یک ایرانی، نامه ای به آقای 
همه  یانکی.  »سالم  بگویم  بنویسم،  ترامپ 
از  بهتر  شاید  و  قبل،  مثل  است،  خوب  حالمان 
که  نیست،  ماللمان  هیچ  تو  دوری  از  و  قبل. 
انسان  آرامش  باشد،  دورتر  شیطان  شّر  چه  هر 
بنویسم که  بیشتر است«، می خواستم  اسالم  و 
»بچه مزدورهایت این روزها حسابی کمرشان به 
زمین رسید، و ذوق و شوق بچه گانه ات با آن 
قیافه ابلهانه را  پشت دروازه ی همه ی شهرهای 
ایران منتظر نگه داشتند تا مردم بیایند و دوباره 
سیلی بارانت کنند. هر چند  نه تو و نه هیچکدام 
از اذنابت ادب نمی شوید و ادب نخواهند  شد.« 
یادم رفت نامه را بنویسم، شاید به این دلیل که 
هم خود ترامپ و هم اراجیفش آنقدر بی محتوا 

هستند که هیچ جای ذهنم را نمی گیرند. 
است.  خوب  حالمان  واقعًا  گفتم.  حالمان  از  اما 

چون بعد از یک هفته ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

موفقيت در مرز ماهيرود  در گرو جذب 
سرمایه گذار خارجي در منطقه ویژه اقتصادي 

 استاندار خراسان جنوبی در کارگروه توسعه صادرات استان گفت : یکي از رموز موفقیت در مرز ماهیرود جذب سرمایه گذار
خارجي در منطقه ویژه اقتصادي و توسعه صنایع فرآوري در این منطقه است نه اینکه خود رقیب خود تولیدکنندگان 

داخلي شویم. مروج الشریعه، توسعه مبادالت مرزی را مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: ... ) مشروح در صفحه 7 (

خروش مردم استان
شهروندان خراسان جنوبی  برای پاسخ به هنجارشکنان به صحنه آمدند

قدردانی نماینده ولی فقیه و شورای هماهنگی تبلیغات از حضور اقشار جامعه / صفحه ۷

صندوق حمایت از اشتغال زندانیان و آسیب دیدگان اجتماعي ایجاد شود/  توسعه صنایع دستی استان حمایت جدی شود/  ۱۰۰۰ زمین لرزه از ابتدای امسال ثبت شده است/ ۴ پروژه راهداری در بیرجند اجرایی می شود  /صفحه ۷
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

آیت ا... احمد خاتمی:
وقتی فضای مجازی محدود شد 

فتنه فروکش کرد

میرسلیم: 
اعتراض حق مردم است 

و راه قانونی دارد

هاشمی طبا: 
روحانی   تغییری

 نکرده است

کدخدایی: 
تبعیض ها برای مردم 

آزاردهنده است

خالی  شدن
۹۰  درصد ظرفیت
 سدهای استان

صفحه 7 

تجلیل از کاشی فرزاد  به عنوان صادر کننده نمونه سال ۹۶

تجلیل از فعاالن 
صنعت  استان 
در روز صادرات
صفحه ۴

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

رئیس بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی
 که مبین سوابق، تجربیات و توان مدیریتی شماست ، تبریک عرض نموده 

از خداوند منان موفقیت بیش از پیش تان را مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد زهرایی 
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت 

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور
 که نشان از تعهد،تخصص و مسئولیت پذیری تان می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض می نماییم. برای شما برادر بسیجی که از اولین سرمایه گذاران منطقه 
ویژه اقتصادی خراسان جنوبی می باشید از درگاه بلند خالق هستی بخش 

موفقیت و سربلندی تان را آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

انا هلل و انا الیه راجعون

برادر گرامی جناب آقای محمود جواهری
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان حاج احمد جواهری
را حضور شما تسلیت عرض می نماییم، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات 

و برای بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت داریم.
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی 

خانواده های محترم جباری و سروری
جناب آقای سیدرضا خیریه

درگذشت مرحومه مریم جباری 

را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز از دست رفته از درگاه خداوند متعال مغفرت
 و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند 
مجمع خیرین مدرسه ساز  استان خراسان جنوبی - برادران خیریه ، فرزین ، صابرتنها

خانواده  محترم جواهری
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان مرحوم حاج احمد جواهری
 را خدمت شما عزیزان تسلیت گفته، برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت و برای شما

 صبر و سالمتی از درگاه باریتعالی خواستاریم. شریک غم تان هستیم 
ازطرف آفتابی ، سنگکی

استاد ارزنده و پهلوان عالیقدر جناب آقای حاج مهدی قمری
 درگذشت جانسوز پیشکسوت گرانقدر )شوهر خاله گرامی تان( 

مرحوم حاج احمد جواهری
 را خدمت شما و خاندان عزیزتان صمیمانه تسلیت عرض می نماییم، مارا در غم خود شریک بدانید.

جمعی از دوستداران و شاگردان شما

دوست و برادر عزیز آقای سروش جواهری
 درگذشت جانسوز پدر بزرگ عزیزتان

 مرحوم حاج احمد جواهری
 را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

مربی ، سرپرست و اعضای تیم بزرگساالن ورزش پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
خراسان جنوبی می رساند:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان روز سه شنبه 96/11/17 
راس ساعت 17:00 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

به آدرس مدرس 6 - پالک 47 برگزار می شود.
لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس 

موعد مقرر  در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

تصمیم  سال96 3-  بودجه  متمم  بررسی  بازرسین 2-  انتخاب   -1
گیری در خصوص پروژه ساختمان اداری سازمان 4- تصمیم گیری 
در خصوص خرید ساختمان اداری  دفتر نمایندگی  شهرستان  طبس

5- سایر موارد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان خراسان  جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

 شادروان حاج محمد تقی افتخاری
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 

امروز شنبه 96/۱۰/۱6 ساعت ۱۴ الی ۱5 از محل غسالخانه
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده مرحوم

ی”
ـاق

والب
“ه

قابل توجه مودیان محترم 
 مالیات بر ارزش افزوده :

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

امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
دوره پاییز 96 از طریق سامانه www.evat.ir می باشد.
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 بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 57 راس از دام های
پرواری )بره نر( خود در شهرستان فردوس را از طریق مزایده به فروش 
برساند. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 2 روز نسبت به دریافت 
فرم های مزایده به آدرس این نمایندگی بیرجند- غفاری 5/2 فرعی اول 
مراجعه نمایید ، همچنین برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 09151202005 
تماس حاصل فرمایید. ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده 

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبیخواهد بود.

آگهــی مزایــده

خرید- فروش- رهن - اجاره

توحید،فلکه تمنای باران،روبروی کانون زبان ایران

32۴2۱9۴6-۰9۱98۱6۰65۰-۰9۱556۱6598
مشـاور امالک پاییـزان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 مطب دکتر شهریار بهنام فر  )طب سوزنی( 
به آدرس:خیابان طالقانی - طالقانی ۱ - نبش تقاطع اول

 )تقاطع با شهدا 2(-پالک9 )روبروی مطب خانم دکتر کاظمی(
 انتقال یافت.

ضمنا نوبت دهی بیماران فقط همین هفته 
از ساعت ۱۷تا ۱9 انجام می شود 

t.me/tebsoozani:تلفن تماس: 3223۱2۱3        تلگرام

جناب آقای حسین زارعی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل بیمه ایران - استان خراسان جنوبی
 که نشان از سوابق، تجربیات ارزشمند و توان مدیریتی شماست تبریک 
عرض نموده ، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را آرزومندیم.
انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران - خراسان جنوبی

این گوهرگم گشته به دنیا، پدرم بود
محبوب همه، یار همه، تاج سرم بود

هرجا که ز من نام و نشانی طلبیدند 
آوازه نامش سند معتبرم بود

به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان 

روانشاد حاج احمد جواهری
 جلسه ترحیمی امروز شنبه ۱396/۱۰/۱6 

از ساعت ۱۴/3۰ الی ۱5/3۰ در محل مسجد 
امام حسین )ع( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معزز موجب تشکر و امتنان 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: جواهری، سبزواری زاده و فامیل وابسته 
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احتمال دو نرخی شدن بنزین 
 
آخرین خبر- رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت برای ۱۱ سال پیش و کاری منسوخ است، گفت: 
ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه دو نرخی شدن بنزین باشد. زیرا رییس جمهور در سخنان خود اعالم کرده است که در مورد 

بنزین برای اقشار آسیب پذیر فکری خواهیم کرد. البته اگر بنزین ۱۲۰۰ تومان شود دو نرخی نخواهد شد.

سرمقاله

) ادامه سرمقاله ( از کشور کوتاه شود. وقت آن رسیده که 

مسئولین، مشکالت مردم حقوق های معوقه، گرانی 
های سرسام آور، مدیران بی لیاقت و بی عرضه و بی 
تفاوتی ها در تصمیم هایی که طبقه متوسط به پایین 
جامعه را  له می کند و بغض های فروخفته در سینه و 
گلوی مردم را باور کنند. وقت آن رسیده که مسؤولین، 
مردم را، مشکالتشان را، دردهایشان را ، رنج هایشان 

را، و دست های خالی  و دلهای پرشان را ببینند. 
بیشتر  را  ها  رسانه  مسؤولین،  که  رسیده  آن  وقت 
که صدا  رسیده  آن  وقت  ببینند.  بیشتر  و  بخوانند 
و سیمای ما در نوع نگاهش و در ممیزی صدای 
مردم،  تغییر رویه بدهد. وقت آن رسیده که رسانه 
ها بدون خوش آمد و بدآمد مدیران و مسؤوالن کشور 
از واقعیت ها و دردهایی که در این سالها  به بهانه ی 
مصلحت های ابلهانه گفته نشده است،  بنویسند. وقت 
آن رسیده که مسؤولین،  قدرشناس حضور این مردم 
و عشقشان به پای نظام و رهبری در لحظه های 
حساس و سرنوشت سازش باشند؛ رهبری که دغدغه 
ی اصلی اش در این سالها، اقتصاد و معیشت مردم، 
شیوه ی زندگی اش پاکدستی و شفافیت و بریدن از 
لذت های دنیا، و مرام زیستنش زندگی در سطح مردم 

و شاید پایین تر از بسیاری از مردم بوده است.

تصمیمات جدید دولت برای اشتغال

جهان نیوز- علی ربیعی با اشاره به برگزاری نشستی 
این  در  گفت:  اشتغال  حوزه  در  جمهور  رئیس  با 
جلسه مقرر شد برای رفع موانع موجود هماهنگی 
بین بخشی بیشتری انجام شود تا بتوانیم با سرعت 
بیشتری منابع بانکی را اختصاص دهیم. وی توجه به 
اشتغال و اشتغال روستایی را از مهم ترین محورهای 
این جلسه برشمرد ربیعی گفت: جهت گیری دولت 
برای بیش از 975 هزار شغل است و افزود: در این 
جلسه درخصوص یارانه مزد و بیمه کارگران توسط 

دولت نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

مرغ ارزان شد

آخرین خبر- یک مقام مسئول از کاهش ۱۰۰ تومانی 
نرخ مرغ خبر داد و گفت: کاهش تقاضا در برابر عرضه، 
از دالیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار است.

محمد یوسفی، از کاهش ۱۰۰ تومانی نرخ مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری 4 هزار و 8۰۰ تومان، مرغ آماده به طبخ در 
کشتارگاه 6 هزار و4۰۰ و غرفه های میدان میوه و تره 

بار 6 هزار و 75۰ تومان است.

میرسلیم: اعتراض حق مردم است و راه قانونی دارد

مصطفی میرسلیم درباره وقایع اخیر و تالش عده ای 
برای ایجاد آشوب در جامعه اظهار کرد: اعتراض حق 
مردم است و راه قانونی دارد. همه باید نظم و قانون را 
محترم بشماریم،  از آشوب فقط بیگانگان و دشمنان 
و بدخواهان نظام سود می برند. وی همچنین افزود: 
مسئوالن باید این وقایع را ریشه یابی دقیق کنند و ضمن چاره جویی اساسی 

مشکالت واقعی مردم با آشوبگران برخورد فوری و قاطع بنمایند.

کدخدایی: تبعیض ها برای مردم آزاردهنده است

عباسعلی کدخدایی: ما باید تالش کنیم تا مشکالت در 
حوزه اقتصاد مرتفع شود، مردم ما مستحق بهترین ها 
هستند، اقتصاد خوب و جامعه مطلوب حق همه مردم 
است، باید دست به دست هم بدهیم که خواسته های 
مردم عملیاتی شود و در حوزه عملکردها وجود تبعیض ها 
برای مردم آزاردهنده بوده و مردم تحمل نمی کنند و تبعیض ها باید برداشته شود 

و اگر تبعیض ها رفع شود تحمل مشکالت اقتصادی برای مردم آسان تر است.

رسانه ملی از یکسویه نگری دست بردارد

آیت ا... بیات زنجانی تاکید کرد: باید توجه داشت که 
وقتی اعتراضی شکل گرفت باید با آن مدارا کرد و 
این مدارا دو سویه است: یعنی هم نهاد تأمین کننده 
امنیت و هم فرد معترض باید با هم مدارا کنند و اگر 
این امر محقق نشد، دیگر نامش اعتراض نیست. این 
مرجع تقلید افزود: رسانه ای نیز که باید ملی باشد، حرف های مردم را بزند و 

از این یک سویه نگری دست بردارد.

از زمان هخامنشیان پرچم آتش نزده بودند

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه در میان اغتشاشگران 
یک مشت بچه ۱5 و ۱6 ساله نادان هم هستند گفت: 
اما فردی که پرچم را آتش زد، بچه نبود بلکه یک 
ناپاک و مزدور اجنبی پرست بود. تقاضا می کنم عزیزان 
ما در عرصه های امنیتی و اطالعاتی و قضایی منهای 
یک عده ناآگاه که ندانسته این کارها را کردند، با سرشاخه ناآرامی های اخیر که 

اکثر آنها شناسایی شدند برخورد آمریکایی و یهودی صهیونیست کنند.

واکنش واعظی به طرح استعفای رییس جمهور

درخواست  ادعای  به  رییس جمهور  دفتر  رییس 
برای  تهران  دانشگاه های  دانشجویان  از  جمعی 
از  روحانی  والمسلمین  حجت االسالم  استعفای 
مقام ریاست جمهوری واکنش نشان داد. واعظی 
را  چیزی  چنین  من  گفت:  ایلنا،  با  گفت وگو  در 
نشنیده ام. کسانی که اینگونه اظهارنظر می کنند باید جای پایشان را در 

خود شروع حرکات اخیر در مشهد هم ببینید.

هاشمی طبا: روحانی   تغییری نکرده است

هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 
به  نسبت  اصالح طلبان  برخی  گالیه  درباره   96
آقای  گفت:  روحانی  راست  به  گردش  فرضیه 
روحانی   همان شخصیتی است که نشان می دهد 
و تغییری نکرده است اینکه انتظار داشته باشیم به 
سمت اصولگرایان تند تمایل پیدا کند درست نیست، روحیه و شخصیت 

رئیس جمهور همیشه همین طور بوده است.

آیت ا... خاتمی در خطبه های نماز 
دیدیم  کرد:  اظهار  تهران  جمعه 
محدود  مجازی  فضای  وقتی  که 
نگویید  کرد،  فروکش  فتنه  شد 

مخالفیم،  مجازی  فضای  با  ما  که 
کلیدش  که  مجازی  فضای  با  ما 
موافقیم. باشد  نظام  دست  در 

وی در ارتباط با اتفاقات اخیر خطاب 

آفرین  کرد:  اظهار  ایران،  مردم  به 
این چند روزه  به شما مردم که در 
صالبت و قدرت تان را با راهپیمایی 
نشان  فتنه گران  مقابل  باشکوه تان 

دادید. وی ادامه داد: حوادثی که در 
این چند روز بر کشور گذشت باعث 
شد تا عمق فتنه ها را دوباره بشناسیم. 
آیت ا... خاتمی سپس با بیان اینکه 

شروع اغتشاشات از اعتراضات بحق 
اعتراضات مردم  بود، گفت:  مردمی 
بحق بود. مال باخته هایی بودند که 
می گفتند اگر موسسات مالی مجوز 
داشتند که باید پول هایمان را بدهید؛ 
را  پول ها  درصد   98 می گویند  که 
به مردم داده اند. خطیب نماز جمعه 
تهران ادامه داد: مردم می گویند مرگ 
بر گرانی، کارگران می گویند چند ماه 
است که حقوق نگرفته اند، تا اینجای 
اعتراضات  که  نگفته  کسی  قصه 
باید  اعتراضات  است،  ناحق  مردم 
قانونی باشد، اصل ۲7 قانون اساسی 
هم می گوید اعتراضات اگر با سالح 
نباشد، برخالف نظام نباشد و مجوز 
هم داشته باشد اشکالی ندارد، حرف 
در  شود.  شنیده  باید  باالخره  مردم 
شود. گم  حق  نباید  شلوغی ها  این 

ریاست   خانواده  و  زنان  معاونت 
جمهوری ضمن ارائه تحلیل خود در 
حوادث  بازداشت شدگان  خصوص 
اخیر که اغلب جوانان هستند، تاکید 
کرد که مطالبات جوانان نسل دهه 
7۰ و 8۰ نیازمند شنیده شدن است 
و باید حق پرسشگری و چالش گری 
آنها را به رسمیت شمرد. معصومه 
گفت وگوی  به  ما  گفت:  ابتکار 
زیرا  نیازمندیم  نسلی  بین  عمیق 
دهه  نسل  صدای  شنیدن  برای 
کافی  فضای  و  فرصت   8۰ و   7۰
نه در خانواده و نه در جامعه فراهم 
نکرده ایم. وی در ادامه افزود: البته 
اقدامات خوبی در آموزش و پرورش 
یا دانشگاه ها برنامه ریزی شده، ولی 
کافی نیست. این گفتمان با شنیدن 
اینکه  از  قبل  یعنی  شروع می شود 

ما صحبت کنیم، باید صدای نسل 
را بشنویم. معاونت  دهه 7۰ و 8۰ 
ریاست جمهوری  خانواده  و  زنان 
رسانه های  در  باید  اینکه  بیان  با 

جامعه،  عمومی  فضای  عمومی، 
و  پرورش  و  آموزش  دانشگاه ها، 
نوجوانان  و  جوانان  برای  خانواده 
کرد:  تصریح  شویم،  قائل  جایگاه 

این نسل به فضای مجازی گرایش 
زیادی پیدا کرده است این در حالی 
همان  مجازی  فضای  که  است 
فوق العاده ای  فرصت های  که  قدر 

که  دارد  هم  تهدید  مقداری  دارد، 
توانمندسازی جوانان برای استفاده 
بهترین  مجازی  فضای  از  صحیح 

راه برای مقابله با تهدیدات است.

مطالبات جوانان نسل دهه ۷۰ و ۸۰ نیازمند شنیده شدن است وقتی فضای مجازی محدود شد فتنه فروکش کرد
معصومه ابتکار:آیت ا... احمد خاتمی:

فاصله ای از 
آن پنج شنبه 
تا  این پنجشنبه
* هرم پور

واقعًا  گفتم.  حالمان  از   ) اول  صفحه  از  سرمقاله   ادامه   (

حالمان خوب است. چون بعد از یک هفته آشوب و 
اغتشاش، کم کم آرامش دوباره به شهرها برگشته 
است، حالمان خوب است چون پوزه ی دشمن به 
خاک مالیده شد،  حالمان خوب است چون دوباره 
مردم حماسه ای آفریدند که چشم های دشمن را 
کور کرد، حالمان خوب است چون نقاط ضعفمان را 
فهمیدیم، حالمان خوب است چون این روزها خیلی 
از مسئولین فهمیدند که حاِل بخشی از جامعه به 
دلیل عملکردهای نامناسب، سیاست های کودکانه 
خوب  اقتصادیشان  مضحک  های  تدبیری  بی  و 
نیست، حالمان خوب است چون تلنگری به بعضی 
مردم  چون  لرزید،  زیرپایشان  و  خورد  مدیران  از 
گفتند که کاسه صبرشان به سرآمده اما صفشان 
از صف آشوب طلبان جداست، حالمان خوب است 
چون حال دشمن را گرفتیم، حالمان خوب است 

چون حال دشمن، خوب نیست!
 پنجشنبه چهاردهم  دی، وقتی سیل جمعیت مردم 
به میدان ابوذر رسید، وسط جمعیت یکی از  دوستانم 
را دیدم که هفته قبل همان پنجشنبه هفتم دی، 
جزو تجمع کنندگان اعتراض »نه  به گرانی« بود. 
میدانستم که کارخانه ای تعطیل شده و او یکسال 
است کارگری می کند، با مدرک لیسانس و زن و 
دو فرزند. پرسیدم »تکلیفت را مشخص کن برادر، 
این طرف خاکریزی یا آن طرفش؟« گفت »داخل 
نظام خاکریز معنا ندارد، آن پنجشنبه آمدم برای اعالم 
اعتراضم به گرانی ها که جانم را به لبم رسانده، این 
پنجشنبه آمدم که بگویم عاشق نظامم و دوست ندارم 
این انقالب را از دست بدهم.« بعد هم دستاهایش را 

باال آورد و بلند فریاد زد: »مرگ بر آشوبگر«. 
همشهری عزیز من همه داستان را با همین چند جمله 
کوتاه گفت. من دیگری حرفی برای گفتن نداشتم و 
ندارم. اما راستی که واقعیت هم همین بود. دشمن سوار 
بر موج نارضایتی ها، بی تدبیری های محض و کاماًل  
مشهود برخی از مسئولین و تصمیم هایی نابخردانه در 
حوزه ی اقتصاد که فقط طبقه ی مستضعف جامعه را 
نشانه می رود، آستانه تحریک مردم را به شدت پایین 
آورده و فاصله ی خودش با آنان را کم کرده است، 
رسانه های معاند مدام سیاه نمایی می کنند و نتیجه 
اش همانی می شود که در روزهای گذشته شاهدش 
بودیم. باورمان این است که از میانه ی راه، ضد انقالب 
متوجه شد که در برخی از مراکز استانها مثل بیرجند 
نمی تواند نقشه هایش را پیاده کند اما بیرجند همچنان 
آبستن حوادث بود و لذا هجمه هایش را ادامه می داد  
و اگر حضور مدبرانه و مردمی و پرصالبت نیروی 
انتظامی، دستگاه های اطالعاتی و امنیتی استان و 
همراهی مردم محور دستگاه قضایی نبود، این روزها 
و شب ها شاید این شهر هم ماجرایی دیگر داشت! 

دست مریزاد و خداقوتشان.
هم  باز  بار  چندمین  برای  که  خواهم  می  اجازه 
به مسئولین و در محضر مردم  ریا کنم و خطاب 
 شریف استان از آنان بخواهم برخی از سرمقاله ها 
مردمی   های  پیام  و  ها  گزارش  و  ها  یادداشت  و 
این  در  را  جنوبی«  خراسان  »آوای  روزنامه ی 
و  بکشند  بیرون  آرشیوها  از  مجدداً  چندماهه 
در  که  کنند  قضاوت  منصفانه  و  فرمایند  مطالعه 
سر  از  تلویح،  یا  صراحت  به  حساسی،  مقاطع  چه 
و  شهروندان  صبر  کاسه  و  مردم  تاب  شدن  ریز 
کردیم!  صبحت  شرایطی  چنین  وقوع   احتمال 
حتماً یادتان هست که در هفته ی قبل در همین ستون 
یادآوری کردم که تصمیم های بد اقتصادی،  همیشه 
طبقه ی محروم را پایمال کرده و باز همینجا گفتم 
که خدا به هیچ انقالبی چک سفید امضای تعهد آور 
برای دور ماندن از خطر شورش و اغتشاش و استحاله 
نامناسب  واقعاً  شرایط  من  است.  نداده  نابودی  و 
گرانی  مردم،  بر  مضاعف  فشار  کشور،  اقتصادی 
های وحشتناک و وضعیت فاجعه بار نابسامانی ها و 
غفلت از شبکه های اجتماعی را در کنار برنامه ریزی 
لحظه ای دشمن، عامل اصلی ناآرامی هایی می دانم 
که می توانست در این روزها و شبها برای نظام و 
انقالب،  مشکل ساز و خطرآفرین شود. در بیرجند 
و در راهپیمایی حمایت از نظام، مردم و دلسوزان باز 
هم بر توجه مسئولین به مشکالت اقتصادی کشور 
تأکید داشتند. شعارها، دست نوشته ها، سخنرانی ها 

و اظهار نظرها همین بود و نه جز این. 
کنار  در  که  رسیده  آن  وقت  اکنون  اما  دیر،  کمی 
محاکمه ی  هر آشوبگر فتنه جو، یک متخلف اقتصادی 
که زمینه ساز اصلی این آشوب ها بوده هم محاکمه 
شود، وقت آن رسیده که مسئولین به مردم نزدیکتر 
شوند و از مرکب تکبر و فخر فرود آیند و با مردم، هم 
سطح و هم تراز  شوند، وقت آن رسیده که ُدم بعضی 
از این آقازاده های نانجیب... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان پیرو آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان مندرج در روزنامه بیرجند امروز به شماره های 

2463-1393/01/19 و 2477-1393/02/04 و به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره ذیل: مستثنیات مرتع گود 
نه )مزرعه چاهداشی( پالک 410- اصلی پالک های 152و 155 فرعی آقای حمیدرضا نظری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در 
روز دوشنبه مورخ 1396/11/09 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.   تاریخ انتشار : 1396/10/16     حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت زراعی گاوداری محمدآباد )سهامی خاص( 
شماره ثبت:2         شناسه ملی: 10360000151

به اطالع کلیه سهامداران شرکت زراعی گاوداری محمدآباد )سهامی خاص( می رساند: در جلسه 
مجمع عمومی عادی که ساعت 10 مورخ 1396/10/28 واقع در نهبندان روستای چاهداشی از توابع 

نهبندان با کدپستی 9751717347 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :

1.انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره  2. انتخاب بازرسان 3. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 
آگهی های شرکت                                                                       با تشکر هیئت مدیره شرکت

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001003071- 1396/09/27 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود شهابادی فرزند 
علی به شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652708560 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 275 مترمربع قسمتی از پالک 
1514- اصلی بخش 2 بیرجند )پالک 1514- اصلی و پالک های دیگر با هم تجمیع و تحت پالک 1554- اصلی می باشد( از محل 
مالکیت آقای سید ابوالفضل کوشه تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
 می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/30     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/16    علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951353 اجرایی آقای رضا چاحوضی محکوم به پرداخت مبلغ 350/170/000 ریال در حق 
آقای سید مجید علمدار و مبلغ 650/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک طاقه آب از مدار 
12 از قنات کم سبز محدوده روستای چاحوض بیرجند توقیف و به مبلغ 300/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق 
مزایده روز دوشنبه تاریخ 1396/11/02 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
 که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16و14 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 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندمشاهده می باشد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961762 اجرایی 
مبلغ 178/645/623  پرداخت  به  آقای حسین شبان محکوم 
مبلغ  و  شیرگ  موسوی  غالمرضا  سید  آقای  حق  در  ریال 
8/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در 
قبال بدهی محکوم علیه نه عدد تیلر معرفی و توقیف و به مبلغ 
185/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق 
مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/11/15 از ساعت 8 الی 9 صبح 
در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
ارزیابی شده شروع و  بهای  از  پایه  به فروش برسد که قیمت 
به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف  نامبرده  و  دریافت 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
خواهد  تجدید  مزایده  و  دولت ضبط  نفع  به  اولیه  درصد   10
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 
16و14 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

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی 15 )ارزان(   

09155614880 
درب اتوماتیک سید 

 

هزینه ورودی رایگانهزینه پذیرایی رایگان
آدرس : معلم 36/1       تلفن رزرو : 32457248- 09158609661

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما همشهریان عزیز می باشد

تاالر پذيرايی سيمرغ
عرضه انواع مبلمان راحتی وکالسیک در طرح ها و رنگ های متنوع
 با کیفیت عالی، با قیمت های مناسب و ضمانت کیفیت

آدرس: خیابان منتظری، بین 10 و1۲ جنتی- حسینی 
تلفن: 3۲۲۲4016     همراه: 091۵۷403۲۵3

افتتاح گالـری مبـل امپراطـور

فروش نقد و اقساط ویژه کارمندان محترم

شعبه بیرجند با وسایل و جواز کسب واگذار می گردد. متقاضیان که دارای 
موجودی نقدی می باشند تماس بگیرند. تلفن تماس: 091۵۷۵810۵3  

تـــــاالر درويــــش



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 16 دی 1396* شماره 3973

پاسخ مسئوالن به پیام شما

افزایش 10 درصدی مصرف نفت گاز
گروه خبر-   سرپرست شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه استان همچنین از افزایش 10 درصدی مصرف نفت گاز در این مدت در استان خبر داد و افزود: امسال 385 
میلیون و 703 هزار لیتر نفت گاز مصرف شد که این رقم در مدت مشابه پارسال 350 میلیون و 101 هزار لیتر بود. وی با اشاره به افزایش 85 درصدی نفت کوره در استان ، گفت: 

به دلیل بهره برداری رسمی از کارخانه سیمان باقران مصرف این فراورده به 24 میلیون و 239 هزار لیتر رسید که این رقم در مدت مشابه پارسال 13 میلیون و 112 هزار لیتر بود.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

واقعا جای بسی تشکر و خدا قوت به مردم فهیم و 
شهید پرور خراسان جنوبی که روز پنجشنبه باز هم 
با آرمان های امام و شهدای خود تجدید بیعت کردند 
و با حضور خودشان در این راه پیمایی عظیم مشت 
محکمی بر دهان دشمنان نظام و فریب خوردگان 
خود  بر  کوچک  شهروند  یک  عنوان  زدند.به 
 واجب دانستم مراتب تشکر را از هم استانی های

عزیز خودم داشته باشم. 
936...777
اندرکاران  احترام خدمت دست  با عرض سالم و 
شهرداری  محترم  ماموران  باالخره  آوا،  روزنامه 
میوه  دستفروشان  انتقال  جهت  انتظامی  ونیروی 
اقدامی  چه   )12 )جمهوری  سرپوش  بازار  ابتدای 
قبل  هفته  سه  حدود  بدهند؟  انجام  خواهند  می 
برخوردی با دستفروشان میوه داشتند، ضمن تشکر 
بعد  روز  از  متأسفانه   ، عزیزان  این  از  قدردانی  و 
 . است  آمده  در  گذشته  از  بدتر  حالت  به  اوضاع 
حتی دستفروشان میوه با جسارت بیشترو شرایط 
کامال غیر بهداشتی )روی آسفالت و خاک باغچه(

از  تا جایی که عبور  پردازند.  به فروش میوه می 
پیاده رو و ورود به بازار سرپوش به سختی انجام 
به  شهرداری  محترم  مامورین  امیدواریم  میگیرد. 
وظیفه خود بهترعمل کنند. هم خود دستفروشان 
احساس مسئولیت انسانی و دینی بیشتری نمایند 
و کسب وکار خود را به محل دیگری انتقال دهند.
915...329

جای تبریک به نظام پزشکی خراسان رضوی دارد 
که اطباء مشغول به خدمت در مشهد با اخالق و 
در  ولی  کنند  می  استقبال  مریض  از  باز  روحیه 
پایین  روحیه  یا  بد  رفتار  از  بیمار  جنوبی  خراسان 

پزشکان بیمارتر نشود جای شکردارد!!!
915...212
شهرداری باید برای کسبه کاری انجام داده باشد 
 تاعوارض بگیرد یکی دو سالیست که دستفرش های

بیگانه شهر را پر کردن از جنس قاچاق و آشغال 
شهرداری چه کرده ؟؟؟ تمام پیاده روها شده مغازه 

دستفرش ها آسفالت شهرو باید تیغ زد و...
915...423
سالم ،لطفا شهرداری فکری به حال حاشیه کانال 
ما  هست  15سال  کنه.  نیایش  و  کاشانی  سپیده 
خیابان نیایش زندگی می کنیم ولی هیچ رسیدگی 

به حاشیه کانال نمیشه
935...973
روزگذشته کودک 32 ماهه ام را برای مداوای تب 
اورژانس  بردم که در   ... بیمارستان  به  وشکم درد 
بستری شد در آنجا کادر آموزشی آنقدر بچه ام را 
اذیت کردند که پشیمان شدم مثال برای آزمایش ادرار 
سوند گذاشتند هفت بارگوشش رو معاینه کردند که 
منجر به خونریزی شد که مجبور به ساکشن کردن 
گوشش و مصرف دارو شدم و نه تنها بچم خوب 
نشد به درداش اضافه شد واقعا جای تاسف دارد...
915...045

سالم آوا آقای استاندار تقاضا گاز مدرس 48 اگر به 
حق است به همکاران دستور الزم بفرمائید 40 سال 

برای این محل کاری انجام نشد. قصاوت با ... 
915...495
جناب استاندار محبوب سالم طبق فرمایش جنابعالی 
در روزنامه لطفا پیامک های روزنامه را هر روز مطالعه 
بفرمایید تا درخواست مکرر مردم که اشتغال جوانان 
است نه به کارگیری مجدد بازنشستگان ریشه یابی 
شود به چه حقی آقای بازنشسته شاغل به جوانی 
که درکنارش باحقوقی اندک کارمی کند می گوید 
بودجه نداریم که حقوقتان رابدهیم پس...!!!.حقوق 
است  جوان  این  چق  که  عزیز  این  میلیونی  چند 

ازکدام بودجه است پس شما آقای محترم لطفا...
902...146

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
در  معاون شهرداری  اعالم  بر  بنا  مورخ 96/9/27 
استحضار  به  مهر شهر  آسفالت  نهضت  خصوص 
می رساند با توجه به رودت هوای حاکم در حدود 
12 درجه سانتی گراد زیر صفر ،عملیات آسفالت با 
احتیاط انجام شده است و با توجه به افزایش دما 
آسفالت معبر با سرعت بیشتری در حال انجام است.

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/10/7 بنا بر اعالم سازمان سیما،به 
این طرح در محله مطالعات  استحضار می رساند 
می باشد البته بخشی از این طرح که در محدوده 
پارک آزادی قرار دارد شامل بازسازی معابر ،تقویت 
روشنایی و اجرای آبنما پیش از این آغاز گردیده است

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
ماده صد  کمیسیون  اعالم  بر  بنا  مورخ 96/10/2 
شهرداری به استحضار می رساند با توجه به اینکه 
محل ساختمان مورد نظر مشخص نیست در خیابان 
مدرس مشخص شود تا جوابگویی گردد،علی ایحال 
بر اساس مستندات پرونده و  کمیسیون ماده صد 
ذینفع  افراد  و  نموده  صادر  رای  محل  کارشناسی 

مدنظر قرار خواهد گرفت
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
اعالم مسئول عمران  بر  بنا  مورخ 96/8/21  شما 
بلوار 75  معابر  رساند  می  استحضار  به  شهرداری 
هکتاری مهر شهر فقط در صورت اجرای کامل خط 
اصلی و انشعابات فاضالب آسفالت خواهد شد . در 
غیر این صورت شهرداری هزینه های آماده سازی 
را که از طرف شهروندان محترم دریافت نموده حیف 
و میل نخواهد کرد،ضمنا اولویت آسفالت مهر شهر 
ابتدا خیابان 9 دی ،بلوار همت پس از اجرای انشعاب 

فاضالب،سپس معابر اصلی 75 هکتاری می باشد

گلشن: »زهرا« با 32 سال سن، 2 فرزند دارد 
باردار است؛ وی که همسرش  نیز 5 ماهه  و 
در زندان به سر می برد، روزها به نظافت منازل 
مشغول  سالمندان  و  کودکان  از  پرستاری  و 
است، و نیمه شب ها در سرمای استخوان سوز 
از میان  با پوششی شبیه به مردان،  زمستان، 
حالل  نان  لقمه ای  به دنبال  شهر  زباله های 
طبس  می کرد  تصور  کسی  چه  می گردد؛ 
زباله گرِد  هم  آن  باشد؟  داشته  »زباله گرد« 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  خانم.به 
نمی کردند  تصور  هیچ گاه  طبسی ها  گلشن، 
»زباله گرد«  عنوان  با  افرادی  شهرشان  که 
خبرنگار  میدانی  بررسی های  اما  باشد؛  داشته 
گلشن، خالف این را نشان داد.»زهرا« با 32 
باردار  ماهه  نیز 5  و  دارد  فرزند  سال سن، 2 
است؛ وی روزها به نظافت منازل و پرستاری 
و  است  مشغول  سالمندان  و  کودکان  از 
نیمه شب ها در سرمای استخوان سوز زمستان، 

از میان زباله ها به دنبال کسب روزی است.
»حسین« همسر وی که شاگرد شوفر تریلی 
است، به اتهام حمل مواد مخدر، اکنون حدود 
3 سال در ندامتگاه طبس به سر می برد و باید 

تا 4 سال و نیم دیگر نیز در زندان باشد.
سرمای  در  نیمه شب   11:30 ساعت  »زهرا« 
دی ماه طبس و فضایی تاریک که مرغی پر 
نمی زند، با پوششی شبیه به مردان و صورت 
واکاوی  حال  در  شال گردن،  در  شده  پیچیده 
مصاحبه  از  ابتدا  وی  است؛  زباله  سطل  یک 
یافت  اطمینان  آن که  از  پس  اما  کرد،  امتناع 
چهره و هویتش فاش نمی شود، حاضر شد تا 

اندکی با خبرنگار گلشن درد دل کند.
»زهرا« با تأکید بر این که من با آبرو زندگی 
کرده ام و فرزندانم از زباله گردی من بی خبرند، 
زباله ی  بزرگ  گاری   3 تا  سپرده ام  گفت: 
شهرداری را در جایی دنج مستقر کنند تا بتوانم 

راحت تر به محتویات آن دسترسی پیدا کنم؛ از 
میان زباله ها بیشتر به دنبال ضایعاتی همچون 
پالستیک و فلز هستم؛ این گاری زباله هم به 
تعمیرگاه های  از  یکی  مقابل  در  این که  دلیل 
بزرگ خودرو در طبس مستقر است، معمواًل 
از این زباله های به درد بخور زیاد دارد.این زن 
جمع آوری  از  پیش  داشت  عجله  که  باردار 
زباله ها توسط شهرداری، به چند گاری زباله ی 
دیگر نیز سر بزند، افزود: ضایعات جمع آوری 
شده را می فروشم و یا با مواد خوراکی عوض 
می کنم که این کار در مجموع ماهانه حدود 
30 تا حداکثر 40 هزار تومان برای من درآمد 
درآمدش  که  داشت  تأکید  وی  دارد.البته 
نیست  ضایعات  جمع آوری  به  منحصر  فقط 
می دهد؛  انجام  ناچاری  سر  از  را  کار  این  و 
جانب  از  تقاضایی  چنانچه  کرد:  تصریح  وی 
همچون  نیز  دیگری  کارهای  باشد  آشنایان 
از  پرستاری  و  منازل  در  پخت وپز  و  نظافت 
می دهم؛  انجام  نیز  را  سالمندان  و  کودکان 
قالیبافی هم بلدم، اما چون االن 5 ماهه باردار 
هستم، نشستن در پای دار قالی برایم خیلی 
این که  به  اشاره  با  است.»زهرا«  شده  سخت 
شهرستان  روستاهای  از  یکی  اهل  اصالتًا 
طبس  ساکن  پیش  سال   18 از  اما  فردوس، 
دو  همراه  و  هستم  مستأجر  داد:  ادامه  است، 
خانم دیگر و فرزندانشان در یک خانه زندگی 
اجاره  تومان  هزار   240 ماهانه  و  می کنیم 
حساب  به  مربوط  بانکی  کارت  می پردازیم؛ 
یارانه ی خانواده ام نیز در اختیار صاحب خانه ی 
قبلی است.وی بیان کرد: سه فرزند به نام های 
از  پس  یاسر  که  دارم  یاسر  و  یاسین  یونس، 
یک ماه از دنیا رفت؛ یونس 11 سال دارد و 
کالس چهارم است و یاسین 4 سال دارد؛ به 
دلیل مشکالت مالی و برخالف میل باطنی، 
ناچار شدم تا برای رفاه حال یونس و یاسین، 

زنده  تا  بسپارم  بیرجند  بهزیستی  به  را  آنان 
این است که  اکنون تمام سعی من  بمانند و 
بتوانم خانه ای فراهم کرده و فرزندانم را پیش 
ماهانه 70 هزار  برگردانم.»زهرا« گفت:  خود 
که  می گیرم  مستمری  امداد  کمیته  از  تومان 

35 هزار تومان آن بابت قسط وام از آن کسر 
شده و 35 هزار تومان دیگر به حسابم واریز 
می شود.»زهرا« درباره ی همسرش »حسین« 
هم گفت: همسرم که شاگرد شوفر تریلی بود 
می کرد،  کار  تریلی  روی  خود  دایی  همراه  و 
به  اقدام  دایی اش  گواهینامه ی  از  استفاده  با 
رانندگی و متأسفانه تصادف کرد؛ البته طرف 
مقابل تصادف رضایت داده، اما چون همسرم 
گواهینامه ی  از  استفاده  با  و  گواهینامه  بدون 

داخل  در  نیز  و  کرده  رانندگی  دیگر  فردی 
داشبورد تریلی، مواد مخدر پیدا شده، به زندان 
ماجرا  این  از  سال   3 حدود  اکنون  و  افتاده 
در  نیز  دیگر  نیم  و  سال   4 باید  و  می گذرد 

زندان باشد.

وی با صدای بغض آلود و لرزان و بیان اینکه 
خیلی دلتنِگ همسرم هستم، افزود: تا چند ماه 
پیش همسرم مرخصی می گرفت و به دیدن 
من و فرزندان مان می آمد، اما اکنون وثیقه ای 
برای گرفتن مرخصی ندارد؛ عالوه بر همسرم، 
اتهام  به  نیز  بستگان همسرم  از  دیگر  نفر   2

حمل مواد مخدر در زندانند.
شدت  از  مصاحبه  حین  که  گلشن  خبرنگار 
عجله  و  بود  شده  بی حس  پاهایش  سرما، 

به  و  کرده  تمام  را  گفت وگو  زودتر  تا  داشت 
از  داخل خودرو بازگردد، در سؤالی کلیشه ای 
پرسید: »از مسئوالن چه درخواستی  »زهرا« 
کرد  سکوت  اندکی  ابتدا  »زهرا«  دارید؟«؛ 
بگویم؟  چه  گفت:  اشک  از  پر  چشمانی  با  و 

درخواستی ندارم و مسئوالن را به خدا واگذار 
می کنم.وی اما پس از اصرار خبرنگار، اظهار 
داشت: از خیلی جاها درخواست کمک کرده ام 
و از همه ی آن هایی که برایم کاری کرده یا 
نکرده اند ممنونم؛ اولین و مهمترین درخواستم 
و  است؛  همسرم  مرخصی  حداقل  یا  آزادی 
است؛  امانتی  خانه ی  بعدی ام یک  درخواست 
از  جایی  هر  در  و  باشد  کوچک  هم  چه  هر 
شهر هم که باشد خوب است؛ البته نه! خانه 

آزاد شود هیچ چیز  اگر همسرم  نیست؛  مهم 
دیگری نمی خواهم.این شب ها، نگاه ستارگان 
است؛  دردناکی  مناظر  شاهد  طبس  آسمان 
مادری با درد دوری فرزندان و همسر، و یک 
از هیوالی  برای نجات خود  جنین در شکم، 
به  فرزندانش،  به  رسیدن  و  گرسنگی  و  فقر 
زباله گردی  با  شبانه  شیفت  در  اضافه کاری 
روی می آورد؛ مادری که چشمان نگران و پر 
از اشک و صدای لرزان و مضطربش، گویای 
این  پوست  زیر  است؛  روزگارش  وخیم  حال 
شهر چه می گذرد؟ چه شده که اکنون نصیب 
در  زباله گردی  باردار،  ساله ی   32 مادر  یک 
زمستان است؟ و این برای طبس فاجعه است.

با پیگیری گلشن، یک حساب بانکی مستقل 
با واسطه ی یک مؤسسه ی خیریه در طبس، 
ویژه ی »زهرا« در نظر گرفته شده که مردم 
به  را  خود  کمک های  می توانند  نوع دوست 
مردمی  کمک های  کنند؛  واریز  حساب  این 
صرف  خیریه،  مؤسسه ی  دقیق  نظارت  با 
می شود  خانواده اش  و  »زهرا«  مسکن  تأمین 
و گزارش دقیق آن از سوی مؤسسه ی خیریه 
کارت  است.شماره  متقاضیان  به  ارائه  قابل 
به  انصار،  بانک   6273811094044655
عباس)ع(  حضرت  خیریه ی  مؤسسه ی  نام 
به  طبس آماده ی دریافت کمک های مردمی 
»زهرا«ست.بررسی های خبرنگار گلشن نشان 
قابل توجه  تعداد  زهرا،  بر  عالوه  که  می دهد 
دیگری نیز در این شهر، زباله گردند؛ اما چون 
زمان فعالیت آنان از نیمه های شب تا حوالی 
صبح است و در آن ساعات مردم و مسئوالن 
نمی آیند؛  چشم  به  زباله گردها  خوابند،  در 
را  زباله گردی  تلخ  اگر صحنه های  خوابی که 
بخوابند؛  آرام  نمی توانند  دیگر  ببینند،  آن  در 
امید  به  است؛  غفلت  گرفتار  شاید  که  خوابی 

بیدار شدن از این خواب.

صدر  سعه  نظام،  و  مردم  حمایت   - ایرنا   
انتظامی  نیروهای  قاطع  حضور  و  مسئوالن 
موجب شد تالش معاندان نظام در سوء استفاده 
از اعتراض های برخی مردم و ایجاد آشوب های 
خیابانی ناکام بماند و فراخوان های متعدد برای 
برگزاری تجمع های غیرقانونی از عصر سه شنبه 

با عدم استقبال مواجه شود.
در  بارها  کشور  مسئوالن  و  جمهوری  رئیس 
شبکه  در  خود  صفحات  حتی  و  ها  سخنرانی 
های اجتماعی، اعتراض مسالمت آمیز به وضع 
اند اما  موجود را حق مسلم شهروندان دانسته 
در روزهای اخیر این حق مسلم از سوی عده ای 
فرصت طلب بهانه ای شد تا ناآرامی هایی را در 
برخی شهرهای ایران دامن زنند.با اینکه در طول 
چند ماه گذشته شاهد تجمع های مسالمت آمیز 
مالباختگان موسسات مالی و برخی صنوف در 
گوشه و کنار شهرهای کشور از جمله پایتخت 
صنفی  حالت  فقط  اعتراضات  این  اما  بودیم 
داشت و هرگز رویکرد ساختارشکنانه ای به خود 
نگرفت.اما با حمایت برخی عوامل خارج از کشور 
و البته برخی دولت های خارجی و دولتمردان 
برخی کشورها،  در هفت روز گذشته تحرکاتی 
در برخی شهرهای کشور با تحریک جوانانی که 
اغلب آنها کمتر از 25 سال سن دارند و خیلی 
زود دچار احساسات و هیجان می شوند،  ناآرامی 
هایی در چندین شهر ایران رخ داد.متاسفانه در 
روزهای گذشته شاهد برخی ناآرامی ها در چند 
شهر از جمله همدان،  اصفهان، اراک،  کرمانشاه،  
اهواز   و   گرگان، شیراز  زنجان،   کرج،   تهران،  
برخی شهرهای کوچک بودیم که در مواردی 
شیشه  شکستن  و  عمومی  اموال  تخریب  به 
بانک ها منجر شد اما توسط عوامل امنیتی و 
انتظامی مهار شد که در این برخوردها شماری از 
عوامل ناامنی ها از جمله برخی سازمان دهندگان 
دستگیر شدند و متاسفانه تعدادی نیز جان باختند 
قاتل 2  اطالعات  وزارت  موارد  از  یکی  در  که 
شهروند دورودی در استان لرستان که با سرقت 
خودروی آتش نشانی آنها را زیر گرفته بودند،  در 

تهران شناسایی و دستگیر کرد.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران روز 
یکشنبه در واکنش به ناآرامی ها در نشست هیات 
دولت با بیان اینکه ملت ایران، آزاد است و طبق 
قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی مردم 
انتقاد و اعتراض داشته باشند، اظهار  می توانند 
کرد: باید به این نکته توجه داشت که هرگونه 

اعتراض و انتقاد باید به بهبود شرایط و اوضاع 
کنونی منجر شود.وی با تاکید بر لزوم همدلی 
و همراهی ملت و دولت برای حل مشکالت،  
افزود: در شرایط فعلی نقد مردم فقط معطوف 
به اقتصاد نیست بلکه آنها در زمینه هایی مانند 
مفاسد و لزوم شفافیت برخی مسایل حرف هایی 
آنها توجه کرد.روحانی گفت:  به  باید  دارند که 
انتقاد و  باید زمینه های  دستگاه های مسئول 
اعتراض و حتی برپایی راهپیمایی و اجتماع های 
قانونی را فراهم کنند اما باید بدانیم که نقد با 
تخریب اموال عمومی و خشونت متفاوت است 
ایجاد شود که  نباید اجازه دهیم که فضایی  و 

مایه نگرانی دوستداران انقالب اسالمی و مردم 
در  زندگی شان شود.اما  و  امنیت  در خصوص 
میان همهمه و بوق های تبلیغاتی رسانه های 
بیگانه و دارای زاویه با نظام اسالمی و حمایت 
های آشکار برخی دولت ها از جمله امریکا،  رژیم 
غاصب صهیونیستی ،  عربستان سعودی و... از 

ناآرامی هایی که با روح مدنیت و قانون مغایر 
بود،  آستانه تحمل کارگزاران نظام و نیروهای 
امنیتی نیز قابل تامل است آنجا که در بسیاری 
از شهرهایی که شاهد اعتراضات بودیم، نیروی 
ولی  کرد  پیشه  صبر  و  مدارا  مشی  انتظامی 
به حرکت  تحرکات  این  اگر  که  است  طبیعی 
های تخریبی، شعارهای رادیکال و هدف گرفتن 
امنیت و جان شهروندان معطوف شود،  نیروهای 
انتظامی بعنوان ضابطان قانون اساسی موظف به 

انجام تکلیف خود هستند.
ناآرامی ها،  دستگاه  این  از  روز  با گذشت چند 
های امنیتی و اطالعاتی کشور نیز اقداماتی برای 

شناسایی سرشاخه ها و حامیان پشت پرده این 
تحرکات آغاز کردند که بیانیه وزارت اطالعات 
را روشن  ابهامات  از  بسیاری  این خصوص  در 

کرد.
در بیانیه شامگاه دوشنبه وزارت اطالعات آمده 
گمنام  سربازان  اطالعاتی  اقدامات  »با  است: 

امام زمان )عج( و کمک های مردم در ایفای 
نقش اطالعات 80 میلیونی، برخی از عناصر و 
اغتشاشگران معاند و محرکین ناآرامی های اخیر، 
شناسایی و تعدادی از آنها دستگیر شدند و سایر 
بزودی  باشند که  پیگرد می  نیز تحت  عناصر 

برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.«
کرد:   اضافه  بیانیه  این  در  اطالعات  وزارت 
طرح  واسطه  به  اخیر  روز  چند  آرام  تجمعات 
برخی مطالبات، در ادامه به دلیل حضور عناصر 
هایی  ناآرامی  به  طلب  خشونت  و  مشکوک 
تبدیل شد که موجب وارد آمدن خسارت های 
مادی و جانی به تعدادی از هموطنان و اموال 

دبیر شورای  عمومی کشور شد.علی شمخانی 
عالی امنیت ملی نیز گفت که پشت پرده این 
اعتراض ها به دولت عربستان سعودی بر می 
مانند  کشورهایی  در  شمخانی  گفته  گردد.به 
برخی  و  سعودی ، امریکا، انگلیس  عربستان 
با  مرتبط  هایی   # هشتگ  دیگر  کشورهای 
ایران ایجاد شده که 27 درصد از این هشتگ 
ساخته  سعودی  عربستان  کشور  عوامل  را  ها 
کمیسیون  رئیس  بروجردی«  اند.»عالءالدین 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی نیز عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: بخش مهمی از تجمعات اخیر هم 
ضد  و  خارج نشین  عناصر  سازمان دهی  معلول 
انقالب بوده است؛ تبلیغات گسترده ای که انجام 
دادند و از احساسات پاک و مطالبات بحق مردم 
خارجه  امور  وزارت  شد.سخنگوی  سوءاستفاده 
نیز به مواضع و توئیت های اخیر دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری امریکا واکنش نشان داد و از 
را سرلوحه  نیک  او خواست که گفتار و کردار 
اصرار  درباره  قاسمی  دهد.بهرام  قرار  خود  کار 
ترامپ به نوشتن توئیت های مداخله جویانه در 
امور داخلی ایران و توهین به ایرانیان، با تقبیح 
عبارات توهین آمیز وی، گفت: موضعگیری های 
ایرانیان  به  نسبت  او  متناقض  و  آشفته  کامال 
موضوع جدیدی نیست. سخنگوی وزارت امور 
خارجه ادامه داد: وی اخیرا نیز ایرانیان را »ملتی 
تروریست« نامید و با به کار بردن نامی جعلی 
برای »خلیج فارس«، احساسات ملی ایرانیان را 
برانگیخت و موجب خشم آنان در سراسر جهان 
شد و اینک تحت نام و به بهانه دلسوزی نسبت 
به آنها، ملتی چندین هزارساله با فرهنگی غنی 
و تاثیرگذار در تمدن جهانی را با عباراتی توهین 
آمیز مخاطب قرار می دهد که بی شک جامعه 
بزرگ و با فرهنگ ایرانی در اقصی نقاط جهان 

را به واکنش وا خواهد داشت.
اما این تحرکات و ناآرامی ها با واکنش گسترده 
مردم و محکومیت آن توسط شهروندان همراه 
شد و روز گذشته در برخی شهرها از جمله زنجان 
مردم با حضور در خیابان ها و برگزاری راهپیمائی 

حمایتی از نظام اسالمی این تحرکات را دسیسه 
ملی  امنیت  و  منافع  حال  به  مضر  و  دشمنان 
کشور برشمردند و امروز هم قرار است با فراخوان 
هایی که از 2 روز پیش انجام شده،  راهپیمایی 
دوست داران نظام در بسیاری از شهرهای کشور 

برگزار شود.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور نیز شامگاه 
کشور  مناطق  بیشتر  در  کرد:  تاکید  شنبه  سه 
با  و  مردم  همکاری  با  و  است  عادی  شرایط 
امنیت،  و  نظم  کننده  تامین  نیروهای  تالش 
زودی  به  مناطق  برخی  در  اخیر  های  ناآرامی 

پایان می یابد.
برگزاری  پی  در  کرد:  اظهار  ذوالفقاری  حسین 
امنیت  شورای  سیاست  اخیر،  تجمعات  برخی 
کشور کنترل اوضاع بوده است و پلیس و دیگر 
نیروهای امنیتی بیشترین مدارا را در این شرایط 

و برخورد با معترضان از خود نشان داده اند.
وی افزود: مردم با وجود گالیه هایی که از برخی 
مشکالت دارند، به دلیل درک درست از شرایط 
با  در کشور  آرامش  و  امنیت  و ضرورت حفظ 
تخریب کنندگان و برهم زنندگان نظم عمومی 
همراهی نکردند و با نیروهای مسئول تامین نظم 

و امنیت نیز همکاری داشته اند.
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون 
بیانیه  کشور  اخیر  روزهای  حوادث  مورد  در 
است:  آمده  آن  بخشی  در  که  کرد  صادر  ای 
» در پی اعتراض و تجمعات روزهای اخیر در 
فراکسیون ضمن  این  کشور،  شهرهای  برخی 
تاکید بر اصولی چون کرامت انسانی و حقوق 
و آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان، حفظ 
هوشیاری و همبستگی ملی را در این شرایط 
است  معتقد  و  اهمیت می شمارد  حساس حائز 
که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ساز 
از  قانونی  برای حمایت  را  مردم ساالرانه  کار  و 
خواسته های مدنی مردم پیش بینی کرده است؛ 
بدیهی است که تعهد و مسئولیت پذیری دولت 
برای استیفای حقوق مزبور و نیز حضور فعال 
آحاد ملت در نقد و نظارت، تحکیم همبستگی 

مزبور را در پی خواهد داشت.«

درد دل مادر بارداری که در دل شب های سرد طبس، میان زباله ها به دنبال لقمه ای نان می گردد

بانوی »زباله گرد« طبس  

هوشیاری مردم پاسخ کوبنده به معاندان

گزارشی تکان دهنده از گفت وگو با یک بانوی زباله گرد

عکس:اینترنت

عکس:ایمان گلرو
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آیاتلگرام جانشینی برای خود پیدا کرده است؟!

آخرین خبر- با فیلتر شدن تلگرام به دلیل حضور و فعالیت کانال های معاند و استفاده آشوبگران از آن به عنوان ابزاری برای هماهنگی و توسعه اغتشاشات، اسامی 
مختلفی به عنوان جانشین آن مطرح می شود با وجود فیلتر شدن تلگرام ترجیح می دهند با استفاده از فیلتر شکن همچنان در این پیام رسان ادامه فعالیت دهند، 
پس از این گزینه بیشترین آرا با 20.1 درصد متعلق به نرم افزار سروش است. پس از آن، نرم افزار واتس اپ با 18 درصد بیشترین اقبال را از آن خود کرده است.

شنبه*16 دی   1396 * شماره 3973

یادداشت

اقتصاد ،گمرگ،تجارت 

ارزش کاالهای صادراتی، وارداتی 
و بهای مال کاالی قاچاق

                                                 *مهدی لگزی
کارشناس امور گمرکی

                                              
ارزش کاال از مباحث مهم در امر تجارت محسوب 
می شود چرا که طبق قانون امور گمرکی )ماده 1 بند 

د(مبنای محاسبه حقوق ورودی می باشد.
باید توجه داشت که ارزش کاالیی که به صورت 
قانونی وارد یا صادر می گردد توسط اظهار کننده یا 
صاحب کاال تعیین شده و پذیرش یا عدم پذیرش از 

وظایف گمرک است.
ارزش کاالی صادراتی:

عبارت است از قیمت فروش کاال برای صدور به 
اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و سایر هزینه هایی 
که به آن کاال تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق میگیرد.

)ماده 16 قانون امور گمرکی(.در صورتی که کاالیی 
جهت صادرات مشمول عوارض گردد جداگانه توسط 

گمرک محاسبه و دریافت خواهد شد.
ارزش کاالی ورودی:

در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید 
کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و 
سایر هزینه هایی که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر 
گمرکی تعلق می گیرد و بر اساس نرخ ارز اعالم 
شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.)ماده 

14 قانون امور گمرکی(.
بهای مال کاالی قاچاق:

برای کاالی قاچاق ورودی عبارت است از مجموع 
قیمت خرید کاال در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل 
به اضافه حقوق ورودی زمان کشف کاالی قاچاق و 
سایر هزینه هایی که به آن تا محل کشف تعلق می 
گیرد، بر اساس نرخ ارز اعالمی توسط بانک مرکزی.

)ماده 1 بند ح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(.
از  است  عبارت  صدوری  قاچاق  کاالی  برای  و 
عمده  داخلی  بازار  نزدیکترین  در  کاال  آزاد  قیمت 
فروشی محل کشف به اضافه حمل و نقل و هزینه 
هایی مانند عوارض و یارانه های متعلقه به کاال.)ماده 

1 بند خ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(.
چند نکته درباره ارزش کاال:

1- ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فراورده 
مورد  حسب  پتروشیمی  محصوالت  و  نفتی  های 
متناسب با باالترین قیمت خرید کاال در بازارهای 
هدف و یا بر اساس باالترین نرخ ارز رسمی کشور و 
سایر عوامل موثر توسط وزارت نفت اعالم می گردد.

)تبصره ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(.
2- ارزش مربوط به خودرو طبق لیست اعالمی از 
نمایندگی های مجاز به گمرک ایران تعیین میگردد.

)تبصره 6 قانون خودرو(.
3- ارزش کاالهای مستعمل ورودی بر مبنای 
ارزش کاالی نو مشابه قیمت گذاری می گردد.

مقررات  قانون  اجرایی  نامه  آئین   42 )ماده 
صادرات و واردات(.

گمرک ایران کلیه ارزش های کاالهای وارداتی 
www. و صادراتی را در سایت خود به نشانی

irica.ir قرار داده است.

4 گوشه دنیا 

کوچکترین جزیره جهان

میل«  »دیلی  روزنامه  از  نقل  به  جم-  جام 
در  و  است  مربع  متر   306.6 جزیره  این  مساحت 
1950 یک خانواده آمریکایی آن را خرید. صاحبان 
جدید در آن جزیره ویالی کوچکی ساخته و یک 
اند. روی زمین باقی مانده به زحمت  درخت کاشته 

گرفتند. جا  ورودی  درب  برابر  در  صندلی  سه 
راک  بیشاپ  از  کوچکتر  برابر  دو  جزیره  این 
کوچکترین  عنوان  به  گینس  کتاب  در  که  است 
باشد. می  شده،  ثبت  ساختمان  یک  دارای  جزیره 

 45 فاصله  در  اتالنتیک  اقیانوس  در  بیشاپ 
در  کورنوال  انگلیسی  جزیره  شبه  از  کیلومتری 
یک   19 درقرن  است.  واقع  اتالنتیک  اقیانوس 
فانوس به ارتفاع 49 متر را در آن شبه جزیره ساختند.

نقشه شوم استکبار 
در اغتشاشات اخیر 
* کرمی 

در روزهای اخیر به علت مشکالت به وجود آمده در 
حوزه اقتصاد ومعیشت مردم تعدادی از مردم دست به 
راهپیمایی مسالمت آمیز والبته بدون مجوز زدند اما در 
این میان اتفاقاتی افتاد که بار دیگر دست پلید استکبار 

را برای مردم ما رو کرد.
آن دسته از مردمی که همیشه و همواره در همه 
عرصه ها، نظام و رهبری را یاری داده بودند این  بار 
نگرانی و گله  مندی خود را نسبت به وضعیت وشرایط 
فعلی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی اعالم کردند که 
به لحاظ اجتماعی و سیاسی هیچ ایرادی بر آن نیست و 
ما هرگز آنها را ضد نظام و آشوب گری تلقی نمی کنیم.

اما متاسفانه مثل همیشه گروه های فرصت طلب با 
حمایت وهدایت استکبار و بطور مشخص، آمریکا، 
اسرائیل، عربستان و گروه های تروریستی که همیشه 
علیه بشریت فعال بوده اند  بین  مردم نفوذ کردند و 
حضور و شعار مردم را به انحراف کشیدند و آن را 
تبدیل به اغتشاش و آشوب و خسارت به اموال عمومی 
بیت المال کردند.مردم ما که تجربه فتنه 88 را داشتند 
این تحرکات تکراری را بالفاصله شناسایی کرده و این 
مردم اصیل انقالبی با آنها همراهی نکردند و نسبت 
به اینگونه رفتارها و اقدامات نگران، ناراحت و ناراضی 
هستند. اکنون اعالم می  کنیم کسانی تحت هر عنوانی 
اعم از مخالفت با دولت و یا هرعنوان دیگری پشت 
سر این جریان برانداز قرار بگیرند و زمینه توهین و 
جسارت با آرمان های انقالب و رهبری عزیز و عالیقدر 
را فراهم کنند به عنوان ضد انقالب و رهبری تلقی 
خواهیم کرد و بدانند که اینگونه عرصه ها جای تسویه 
حساب طیفی و جناحی نیست.گویا عده ای برای مطامع 
دنیوی خود و طیف سیاسی شان حاضرند همه ارزش ها 
وآرمان ها را تحت شعاع رفتار نسنجیده خود قرار بدهند 
و از طرفی به همه انسان های کوته خرد و نادانی که 
بعد از 40 سال از انقالب هنوز قدرت الهی مردم و 
رهبری نظام را نشناخته اند اعالم می کنیم که آزموده را 
آزمودن خطاست.زهی خیال باطل، که بتوانید با حمایت 
چند کشور ضد دین و ضدمردم و ضد بشریت ذره ای 
در ایمان و جزم مردم قدرتمند ایران اسالمی خللی 
ایجاد کنید، چرا که اگر بنا باشد حکومت اسالمی با 
شکستن چند شیشه و آتش زدن چند ساختمان خاتمه 
پیدا کند باید هروز شاهد سقوط حکومت ها باشیم.به 
فضل خداوند متعال و رهبری های ولی امر مسلمین 
مقتدرمان حضرت امام خامنه ای عزیز، نظام اسالمی با 
پشتیبانی مردم والیتمدار به راه پرافتخار خود تا حکومت 
جهانی حضرت مهدی)عج( ادامه خواهد داد و از همه 

بحران ها با اقتدار و صالبت عبور خواهد کرد.

عکاسخونه 

تماشای آسمان از کابین خلبان

شگفتی ها 

حیوانات چگونه از زمین لرزه 
باخبر می شوند؟

نیز معتقدند تغییرات  جام جم- گروهی دیگر 
شدن  آزاد  یا  هوا  در  شده  ایجاد  الکتریکی 
است  نشانه هایی  زمین  سطح  در  گازهایی 
در  می شود.  حیوانات  رفتار  تغییر  موجب  که 
ازجمله  کشورها  از  بسیاری  در  اخیر  سال های 
زلزله  پیش بینی  آمریکا  و  روسیه  ژاپن،  چین، 
به کمک رفتار حیوانات مورد توجه قرار گرفته 
گربه ها،  موش ها،  پرندگان،  ماهی ها،  است. 
سگ ها، میمون ها، اسب ها، مارها، قورباغه ها و 
ازجمله حیواناتی هستند که مطالعاتی  مورچه ها 
حقیقت  در  است.  شده  انجام  آنها  درباره 
از  یکی  به عنوان  زلزله  دور  گذشته های  از 
بالیای  پیش بینی ترین  غیرقابل  و  مخرب ترین 
همواره  نیز  بشر  و  بود  شده  شناخته  طبیعی 
خود  زلزله  پیش بینی  با  بتواند  بوده  تالش  در 

مرکز  دارد.در  نگه  مصون  آن  پیامدهای  از  را 
پیش نشانگرهای زلزله، کارگروهی تحت عنوان 
این  در  ما  شد.  تشکیل  حیوانات  رفتارشناسی 
کارگروه بر اساس تغییرات رفتاری در حیوانات 
تغییرات  این  زیرا  کردیم،  طراحی  پروژه  چند 
است.  متفاوت  حیوان  گونه  و  نوع  اساس  بر 
اتفاق  زمین  در  تغییراتی  زلزله  وقوع  از  پیش 
حرارتی،  تغییرات  شامل  می تواند  که  می افتد 
بعضی  باشد.  الکترومغناطیسی  و  مغناطیسی 
دریافت  را  تغییرات  این  می توانند  حیوانات 
الکترومغناطیسی  تغییرات  مثال  برای  کنند. 
بهتر  زنبورها  و  سگ ها  مانند  حیواناتی  توسط 
تغییرات  به  نسبت  ماهی ها  می شود.  احساس 
در  شده  ایجاد  تغییرات  حساسند.  مغناطیسی 
اسب  مانند  بزرگی  چهارپایان  را  زمین  شیب 
گوش  چراکه  می شوند؛  متوجه  بهتر  قاطر  و 
داخلی این حیوانات بسیار بزرگ است. تغییرات 
حرارتی پوسته توسط حیواناتی مانند موش ها و 
مارها که در داخل زمین زندگی می کنند، بهتر 
از شکستگی  ناشی  تغییرات  و  احساس می شود 
شکسته شدن  اثر  در  که  صدایی  و  سنگ ها 
که  سگ ها  برای  می شود  ایجاد  سنگ ها 
است. محسوس تر  دارند  باالیی  شنوایی  قدرت 

تجلیل از فعاالن صنعت استان به مناسبت روز صادرات 

جواد رضایی-به مناسبت روز صادرات در مراسمی که 
با حضور معاون وزیر، در امور صادرات و مسوالن استانی 
برگزار شد،به بررسی مشکالت صادرات استان پرداخته شد 
و همچنین از 3 واحد کاشی و سرامیک، واحد فرآوری 
زعفران، 2 واحدخوراک دام وطیور، واحد عایق رطوبتی، 3 
واحد بازرگانی و 2 تعاونی مرزنشین تجلیل شد.همچنین از 
سه نفر از برگزیدگان جشنواره “برترین طرح سوغات خراسان 
جنوبی بر پایه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی” قدردانی شد.

ضرورت حذف قوانین زائد صادراتی
از  تقدیر  مراسم  در  شب  چهارشنبه  احتشام 
صادرکنندگان نمونه خراسان جنوبی بیان کرد: فعاالن 
اقتصادی راه توسعه را به خراسان جنوبی باز کرده اند.

وی شعار روز ملی صادرات را »صادرات، تکرار عزم ملی 
است« عنوان کرد و گفت: باید متناسب با این نامگذاری  
برای رسیدن به رشد هشت درصد صادراتی تالش کنیم.

تولید،  گذاری،  سرمایه  اینکه  بیان  با  احتشام 
افزود:  است،  ملی  عزم  گرو  در  صادرات  و  اشتغال 
در  ذیربط  مسئوالن  و  اقتصادی  فعاالن  تمامی  باید 
کنند. تالش  نیز  صادرات  مشکالت  رفع  راستای 

وی خواستار توجه به سرمایه گذاری در عرصه تولید 
کنندگان  صادر  تخصصی،  های  بانک  افزود:  و  شد 
کنند. گردش همکاری  در  تامین سرمایه  زمینه  در  را 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
بیان کرد: همچنین صندوق توسعه ملی باید روند جذب 
تسهیالت را برای واحدهای کوچک اقتصادی نیز آسان کند.

نرخ ارز، واقعی و ثابت شود
احتشام با بیان اینکه باید قوانین ضایع صادراتی حذف 
شوند، افزود: همچنین باید نرخ ارز، واقعی و ثابت شود.رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: اکنون 
نرخ ارز نوسانات زیادی داشته که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: سازمان توسعه وتجارت باید در شرایط بحرانی 
و غیر قابل پیش بینی، صادرکنندگان را نیز حمایت کند.

باید  خصوصی  بخش  اینکه  بیان  با  احتشام 
افزود:  دهد،  تغییر  را  خود  نگاه  بازاریابی  امر  در 
باشد. افغانستان  بازار  به  تنها  نگاهمان  نباید 

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بیرجند اظهار کرد: باید نقشه صادراتی خراسان جنوبی 
آماده شده و ظرفیت های استان نیز مد نظر قرار گیرد.

و  تخصصی  را  صادرات  باید  اینکه  بیان  با  وی 
رقابت ها را نیز سازنده کنیم، اظهار کرد: رقابت های 
است. اقتصادی  فعاالن  برای  بزرگ  معضلی  منفی 

احتشام با بیان اینکه کارت اهلیت باید در کنار کارت 

افزود:  شود،  تهیه  اقتصادی  فعاالن  برای  بازرگانی 
همچنین باید در صادرات از خام فروشی ها دوری کنیم.

را  شغلی  های  فرصت  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اقتصاد  های  مولفه  به  توجه  کرد:  اظهار  کنیم،  صادر 
است. اشتغالزایی  برای  مناسب  راهکاری  مقاومتی 

احتشام بیان کرد: تولیدات باید متناسب با استانداردهای 
داخلی و بسته بندی های منطبق بر نیاز مشتری شکل گیرد.

مشوق های صادراتی
 به موقع پرداخت شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
خواستار ارائه آموزش به تولید کنندگان شد و افزود: تاکنون 
100 دوره آموزشی توسط اتاق بازرگانی بیرجند ارائه شده است.
بیان  صادراتی  های  مشوق  به  اشاره  با  وی 
شود. پرداخت  موقع  به  باید  ها  مشوق  این  کرد: 

مرزی  های  بازارچه  بازگشایی  خواستار  احتشام 
توجیهی  طرحی  راستا،  این  در  گفت:  و  شد 
شد. خواهد  اجرایی  و  عملیاتی  و  شده  آماده 

احتشام با بیان اینکه اتاق بازرگانی بیرجند دارای 6۷0 
عضو است، افزود: از این تعداد 1۷5 عضو فعال هستند.
اتاق  اعضای  به  شده  ارائه  خدمات  به  اشاره  با  وی 
تجاری  های  هیئت  اعزام  کرد:  بیان  بیرجند  بازرگانی 
نمایشگاه  در  اقتصادی  فعاالن  حضور  سازی  بستر  و 
است. شده  انجام  اقدامات  جمله  از  المللی  بین  های 

کاهش کارمزد تسهیالت صادر کنند گان
معاون وزیر در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه 
وتجارت ایران در این مراسم ، بیان کرد:  توسعه ی صادرات 
نیازمند کار فرهنگی است و آنچنان که باید جا نیفتاده و همه 
دستگاهها و متولیان در این زمینه باید به تولید کنندگان که 
دیدگاه صادراتی دارند کمک کنند.خسرو تاج با بیان اینکه 
اکنون اشتغال بسیار مهم است گفت: اگر توسعه صادرات 
نداشته باشیم مشکل بیکاری ریشه کن نخواهد شد.به گفته 
وی کشورهایی سرمایه دار با برنامه ریزی در صادرات 
چشم انداز آتی کشور را پیش بینی می کنند و بسته به 
هر منطقه محصول خاصی را در آن متمایز می کنند.خسرو 
تاج ادامه داد: برای پیشرفت در بخش صادرات باید مراکز 
دانشگاهی،تحقیقاتی ،صنعت و دولت با هم همکاری داشته 
باشند،تا صادرات به رشد برسد.وی با بیان اینکه صادر کننده 
ها اسب سواران این حوزه هستند بیان کرد:مراکز دولتی به 
هر میزان موانع بر سر راه صادر کننده ها قرار دهند ،صادر 
کننده به جای اینکه به پیشرفت و رقابت در بازار جهانی فکر 
کنند مجبور خواهند شد،فقط به رفع موانع موجود سعی کنند.

خسرو تاج بیان کرد:اگر می خواهیم در صادرات رشد 

کنیم ،باید در همه ی بخش ها فرصت های تولیدی را 
و صادراتی را شناسایی کنیم و با پشتیبانی کار کنیم تا کار 
جلو برود.وی ادامه داد :ذات صادرات حضور در بازارهای 
بین المللی است و این الزمه کار است و اگر نمایندگی در 
خارج از کشور داشته باشیم ،می توانیم با ارائه محصوالت 
خاص استان دراین بازارها زمینه پیشرفت هر چه بیشتر 
را در زمینه صادرات فراهم کنیم.خسرو تاج با بیان اینکه 
آنچه را که از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات 
اختصاص یافته است ،در اختیار بانک های عامل قرار گرفته 
است،بانک ها موظفند به متقاضیان پرداخت کنند. پیش 
از این صادرکنندگان از تسهیالت صندوق توسعه ملی با 
کارمزد 24 درصد استفاده می کردند که با تغییراتی  این 
تسهیالت با کارمزد13.5 و 14.5درصدپرداخت می شود.

پرداخت 30 میلیارد تومان به واحدهای 
تولیدی

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان نیز بیان 
کرد:آن چیزی که نیاز داریم توجه به توانمندی های داخل  
و نگاه به ظرفیت بازارهای خارجی است در این زمینه صادر 
کننده های استان توانسته اند تمام موانع را پشت سر بگذارند 
و افتخارات بزرگی در حوزه بین المللی و معرفی محصوالت 
استان به بازارهای خارجی کسب کنند.شهرکی افزود : در 
حوزه اقتصاد مقاومتی همکارهای بسیار خوبی انجام شده 
است که هر چند شاید کافی نباشد ولی  امروز می توان 
افزایش صادرات تولیدات استان،را  گفت که 30 درصد 
داشته ایم . درسال جدید 100 میلیارد تومان  به واحد 
های تولیدی پرداخت شده است که این واحدها توانمند 
سازی شدند و به بخش صادرات ورود پیدا کرده اند. وی 
ادامه داد: در حوزه معدن تمرکز بر شناسایی ذخایر است و 
این به منظور افزایش فرآوری در این بخش می باشد  و 
بیش از 200 هزار کیلومتر مطالعات ژئو فیزیک را از سال 
94 شروع کردیم که نتایج آن به زودی ارائه خواهد شد 
و از طریق فراخوان عمومی برای سرمایه گذاران معرفی 
تا در حوزه معدن استان  گام های موثری برداشته شود. 

افزایش 2 میلیارد تن بر ذخایر استان
شهرکی ادامه داد : در دولت تدبیر و امید بالغ بر 2 
میلیارد تن بر ذخایر استان افزوده شده است در سال جدید 
1 میلیارد تن پتاس در استان شناسایی شده که ظرفیت 
خوبی برای توسعه را به وجود می آورد در حوره ذغال 
سنگ تمرکز بر افزایش استخراج از معادن است تا پایان 
طرح امیدوایم تا مرز 5 میلیون تن استخراج داشته باشیم،در 
کنار این پروژه ها طرح های بزرگ در حوزه صنعت مانند 
سیمان  پیگیری شد که امسال توانسته ایم به بهربرداری 

برسانیم و این باعث شد ظرفیت صادرات سیمان به ۷0 
درصد افزایش پیدا کند.  وی ادامه داد :در حوزه ی فرآوری 
اقدامات خوبی انجام شد  و در 4 شهرستان واحد های 
فرآوری و تولید  فعال و 2 واحد در دست احداث است  
و همچنین کارخانه چدن خوسف ، که امیدواریم که تا 
پایان سال به بهربرداری برسد . شهرکی اضافه کرد : در 
حوزه ی ذخایر فلزی استان سرمایه گذار خارجی جذب 
کرده ایم ،که این از ظرفیت های خوب استان است. 

پیشرفت صادرات 
با انعطاف قانونی

استاندار نیز با بیان اینکه صنایع دستی استان ویژگی 
خاصی دارد  و باید به آن پرداخته شود عنوان کرد: در 
بعضی حوزه های زیر ساخت های مناسبی نداریم و 
نیازمند کمک هستیم.مروج اشریعه  بیان کرد:همه ی 
باشند  رسان  یاری  صادرات  درزمینه  باید  ها  دستگاه 
وهمکاری کنند وبا توجه به اینکه روح قانون خدمت 
به مردم است، با تسهیل گری و انعطاف قانونی زمینه 
ی پیشرفت تولید وصادرات را در استان فراهم سازند،تا 
صادر کننده هم از سرگردانی بیرون بیاید و با انگیزه 
در این زمینه گام بردارد. وی با بیان اینکه ما در حوزه 
اشتغال  وظیفه مند هستیم و باید حرف مردم را بشنویم 
و آنچه را حق مردم است به آنها برگردانیم افزود:  همه 
بخش ها دولتی ، خصوصی و بانک ها باید به صادرات 
کمک کنند ،تا صادر کننده بتواند در بازارهای جهانی به 
رقابت بپردازد . رییس مجمع نمایندگان استان و نماینده 
مردم بیرجند ،خوسف و درمیان نیز در این مراسم  با 
اشاره به اینکه صادر کننده ها در استان نیاز به مشوق 
دارند بیان کرد: در گذشته مصوباتی را در کمیسیون ایران 
و افغانستان داشتیم که اکنون نیاز به پیگیری دارد و 
راه گشای مشکالت استان خواهد بود.عبادی همچنین 
با بیان اینکه:منطقه ویژه ی اقتصادی و نمایشگاه بین 
المللی  نیاز به زیر ساخت دارد ادامه داد: در استان صادر 
کننده ها در بخش های مختلف صادرات فعالیت دارند 
و نیازمند به بازارهای جهانی وشناساندن محصوالت  
هستیم که می توان از ظرفیت دفتر امور خارجه بیرجند  
در این زمینه  استفاده شایسته کرد. وی همچنین ابراز 
امیدواری  کرد  بازارچه های دوکوهانه، یزدان و میل 
۷3  که پیش از این رونق خوبی داشته است، اکنون نیز 
با توجه ی ویژه ی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند 
قبل به رونق و شکوفایی برسد.عبادی بیان کرد:از همه 
مدیران و متولیان این امر درخواست داریم که کار مردم را 
راه بیندازند و با تشکیل اتاق فکر،راههای کمک رسانی و 
تسهیل در امور مربوط به تولید و صادرات را فراهم سازند.

عکس ها از : کاربر 

کار خوب اتفاقی نیست

نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  
 انواع روتختی ترک و ایرانی قیمت درب کارخانه    

 خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
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۴راهبرایتمرکزرویخواستههایواقعیمان

تعیین بایدها بسیار دشوار است که ظرافت های خاص 
خودش را دارد . این سواالت و نکات را به عنوان راهنمایی 

برای تمرکز بر خواسته های واقعیتان در نظر بگیرید.
ضروری اما نامهم؛ غیرضروری اما مهم؛ غیرضروری و بی 
اهمیت. ما می توانیم از شر کارهای بخش آخر خالص 
شویم. اما به نظر می رسد »ضروری اما نامهم« خودش 
را بر برنامه هایمان غالب می کند در حالی که باید زمانی 

برای کارهای »غیرضروری اما مهم« پیدا کنیم.
فهرستیازنبایدها:گه گاه فهرستی از کارهایی 
که نباید انجام دهید تهیه کنید. همیشه که نباید فهرست 
مربوط به کارهایی باشد که باید انجام دهید. این فهرست 
دقیقا مشابه فهرست کارهایی است که باید انجام دهید.

استفادهازکلمه»باید«رامتوقفکن:وقتی به 
خودت می گویی باید این کار را انجام دهم از خودت 
بپرس واقعا چه کاری را باید انجام دهی. تعیین بایدها 
خاص  های  ظرافت  که  است  دشوار  بسیار  امر  یک 
خودش را دارد. اگر تعیین و تفکیک این باید ها برایتان 

دشوار است مورد آخر را مطالعه کنید.
برایاستراحتنیزمثلکاربرنامهریزیکن

اینترنت،  در غیر این صورت وقت را با پرسه زدن در 
تماشای تلویزیون تلف می کنی. اتفاقاتی که قطعا جز 
ایجاد حس  مخفی  عوامل  از  یکی  وقت،  کردن  تلف 
شلوغی ذهنی شماست. قطعا نیازی به گوشزد کردن 

طالیی بودن زمان وجود ندارد.
انتخاباتفاقی:به جای این که زمان و انرژی زیادی 
صرف  کارها  دادن  انجام  مناسب  ترتیب  یافتن  برای 
کنی... کارها را به ترتیب اولویت روی تکه های کاغذ 
یادداشت کن توی کاله بیانداز. کاری که روی برگه ای 

که از کاله خارج شود را انجام بده.

روزباچراغگردشهر

راهبی چراغ به دست داشت و در روز روشن در کوچه 
ها و خیابانهای شهر دنبال چیزی می گشت. کسی از او 
پرسید: با این دقت و جدیت دنبال چه می گردی، چرا 

در روز روشن چراغ به دست گرفته ای؟
راهب گفت: دنبال آدم می گردم. مرد گفت این کوچه 
و بازار پر از آدم است. گفت: بله، ولی من دنبال کسی 
می گردم که از روح خدایی زنده باشد. انسانی که در 
هنگام خشم و حرص و شهوت خود را آرام نگهدارد. 
من دنبال چنین آدمی می گردم. مرد گفت: دنیال چیزی 
می گردی که یافت نمی شود.»دیروز شیخ با چراغ در 
شهر می گشت و می گفت من از شیطان ها وحیوانات 
خسته شده ام آرزوی دیدن انسان دارم. به او گفتند: ما 
جسته ایم یافت نمی شود، گفت دنبال همان چیزی که 

پیدا نمی شود هستم و آرزوی همان را دارم.

هنگامی که به پیشرفت شخصی ام توجه می کنم، 
مشکالتی که هیچ تسلطی بر آنها ندارم برطرف 

می شوند.

رئیس افسانه ای مک دونالد: شانس با تالش ارتباط 
مستقیم دارد. هر چه قدر بیشتر تالش کنید 

خوش شانس تر خواهید بود.

از چشم تو آموخته ام حیرانی
وز زلف تو پیچ و تاب و سرگردانی
تا چند زبان به شکوه ام باز شود 
درد دل من نیز تو خوش می دانی

انسان ها با تغییر نگر ش های درونی
 ذهنشان می توانند جنبه های بیرونی

 زندگی شان را تغییر دهند.

اگر کسی بخواهد خودش را بشناسد خدای 
بزرگی دارد که با ارزش و اعتبار روزهای

 زندگی اش می تواندبه او تکیه کند.

بیشتر ما به آن دسته از آدم ها برخورد کرده ایم که وقتی وارد 
اتاقی پر از غریبه می شوند، با ده دوست جدید، یک قرار برای 
ناهار فردا و پیشنهادی برای آشنایی با مدیر یک شرکت بزرگ 
اتاق را ترک می کنند.از همان لحظه اول که وارد یک اتاق 
می شوید، حاضران شروع به قضاوت می کنند که چقدر از 
شما خوششان می آید. در نگاه اول ممکن است ترسناک به 
نظر برسد که مردم بدون شناختن شما در موردتان قضاوت 
می کنند، اما خبر خوب آن است که روش هایی وجود دارد تا در 
همان لحظه اول بر نظر مردم در مورد خودتان تاثیر بگذارید. 
بیشتر ما به آن دسته از آدم ها برخورد کرده ایم که وقتی وارد 
اتاقی پر از غریبه می شوند، با ده دوست جدید، یک قرار برای 
ناهار فردا و پیشنهادی برای آشنایی با مدیر یک شرکت بزرگ 

اتاق را ترک می کنند.
یک لبخند روی صورت  خود بکارید

با اینکه نمی توانید ویژگی های فیزیکی صورت خود را تغییر 
دهید، همیشه این امکان وجود دارد که حالت چهره خود را 
عوض کنید و لبخند بزنید. آقای تودورف با استفاده از مدل های 
آماری مبتنی بر داده برای ساختن الگوریتم هایی استفاده کرده 
که می توانند با دستکاری چهره ها از قابلیت اعتماد ما به آنها 
کم کنند و با این روش خصوصیت هایی را پیدا کرده است که 

ما بیشتر به آنها اعتماد می کنیم.
سفیدی دندان نشانه سالمت آن نیست 

خوشحال تر  چهره  یک  چه  هر  مطالعات  این  اساس  بر 

باشد، قابل اعتماد تر است.عواملی که موفقیت ما در ارتباط 
با آدم های دیگر و تاثیری که بر آنها می گذاریم را تعیین 
می کنند، حتی می توانند قبل از دیدار ما با آن افراد شروع 
شوند برای موقعیت هایی که اولین تاثیر ما به آن خوبی 
که انتظار داشتیم نبوده است، همچنان این امید وجود دارد 
که بتوانیم دیگران را قانع کنیم تا قضاوت اولیه را فراموش 
کنند.الگزاندر تودورف می گوید: »اگر فرصت دیدار کسی را 
دارید، درست همان لحظه ای که اطالعات خوبی در مورد 
آنها می گویید، نگاه آنها را به خودتان تغییر می دهید.« اگر 
بتوانید کسی را با این اطالعات تحت تاثیر قرار دهید، اغلب 
فراموش می کنند که در ابتدا چه فکری درباره شما داشتند، 

حتی اگر قضاوت اولیه آنها منفی بوده باشد.
جذابیت خود را به سمت دلخواه هدایت کنید

سوزان دی یاناش، استاد مدیریت دانشگاه سیاتل، می گوید 
که مهارت های بین فردی روز به روز اهمیت بیشتری در 
محیط های کاری و سازمان هایی پیدا می کند که پیش از 
این به ساختارهای قدیمی همراه با سلسله مراتب پایبند 
بودند.به گفته خانم دی یاناش »توانایی کار کردن در یک 
تیم و تاثیر گذاشتن بر افراد بدون تکیه بر عنوان شغلی بیشتر 

از گذشته حیاتی شده است.«
اگر چهره شاد تری داشته باشید،

 قابل اعتمادتر به نظر می رسید 
بهتر از همه آن است که می توانید خودتان را تمرین دهید 

تا جذاب باشید. جک شیفر، روانشناس و مامور بازنشسته 
پلیس فدرال آمریکا )اف بی ای(،  از جانی کارسون، مجری 
تلویزیونی آمریکایی، به عنوان فردی نام می برد که ترجیح 
می داد تنها باشد، اما یاد گرفت که چطور جلوی دوربین 

فوق العاده جذاب و اجتماعی به نظر برسد.
ابروهای خود را باال بیندازید

سوال مهم آن است که ما آدم های معمولی که قرار نیست 
جلوی دوربین برویم، چه کار کنیم که جذاب به نظر برسیم؟ 
آقای شیفر می گوید که جذابیت می تواند با یک باال دادن 
ساده ابروها آغاز شود. »مغز ما همواره محیط را به دنبال 
نشانه های دوست و دشمن بررسی می کند. هنگام نزدیک 
شدن به دیگران می توانیم سه حرکت مهم انجام دهیم تا به 

آنها نشان دهیم تهدیدی برایشان نیستیم:
 باال بردن سریع ابروها که باید در کسری از ثانیه انجام 
شود، کج کردن بسیار مالیم سر و البته یک لبخند.«خب 
مرحله ورود شما انجام شد که امیدواریم چندان غیرعادی 

به نظر نرسیده باشید.
 متخصصان می گویند که قدم بعدی برای دوست داشتنی 
بودن آن است که دیدارتان با دیگران را به مالقاتی در مورد 
آنها تبدیل کنید. یعنی درباره خودتان حرف نزنید.جک شیفر 
می گوید: »قاعده طالیی دوستی آن است که اگر کاری 
کنید دیگران احساس خوبی درباره خودشان داشته باشند، 

شما را هم دوست خواهند داشت.«

 به دنبال نقاط اشتراک باشید
سوزان دی یاناش همچنین بر یافتن نقاط مشترک تاکید 
می کند، حتی اگر با طرف مقابل خود اختالف نظر داشته 
باشید. افراد جذاب معموال مهارت دارند که در ارتباط خود 
با دیگران نقطه اشتراک پیدا کنند، حتی اگر چیز زیادی 
وجود نداشته باشد.جک شیفر، روانشناس و مامور بازنشسته 
پلیس فدرال آمریکا )اف بی ای(،  از جانی کارسون، مجری 
تلویزیونی آمریکایی، به عنوان فردی نام می برد که ترجیح 
می داد تنها باشد، اما یاد گرفت که چطور جلوی دوربین 
فوق العاده جذاب و اجتماعی به نظر برسد خانم دی یاناش 
اگر  می دهد  جواب  همیشه  ایده خوب  این  که  می گوید 
محل  یا  کشور  جهان،   روز  رویدادهای  با  کنید  سعی 
کارتان هماهنگ باشید، چرا که این چیزها بیشترین موارد 

اشتراک میان افراد هستند.
به بدن دیگران توجه کنید

نکته کلیدی دیگر برای دوست داشتنی بودن آن است که 
حرکت های بدن فرد مقابل را تکرار کنید. جک شیفر می گوید 
وقتی افرادی که در حال گفت و گو هستند حرکت های بدن 
یکدیگر را تقلید می کنند، نشانه آن است که به توافق رسیده اند.

به گفته آقای شیفر »شما می توانید از همین موضوع استفاده 
کنید و با تقلید حرکت های بدنی دیگران به آنها نشان دهید 
که با آنها موافق هستید.« این تکنیک حتی می تواند آزمونی 

باشد که بفهمید آیا گفت و گو به خوبی پیش می رود یا نه.
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دنفسوگیورخافر15 الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش پژو  405 نقره ای، مدل 88 
بدون رنگ، تمیز  09196261743

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

 به فروش می رسد.    09158254172

به یک کارمند بازنشسته برای همکاری با مشاور 
امالک نیازمندیم. 

  09301501544 

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمند است.  09105484039

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

یک شرکت بازرگانی برای تکمیل کادر مالی 
خود از افراد حرفه ای در حوزه حسابداری 

و مالی دعوت به همکاری می نماید.
32443131

دو قطعه طال پیدا شده 
با دادن نشانی آن را 

تحویل  بگیرید.
با پیامک دادن اطالعات 
به سامانه پیام کوتاه 

3000272424

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

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

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش اقساطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان به سراسر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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مشکل بزرگ طارمی برای جدایی از پرسپولیس! 

برنا- مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه انتقال به تیم قطری قرار دارد 
اما اختالف بین دو باشگاه بر سر مبلغ قرارداد، ممکن است این انتقال را 
منتفی کند.باشگاه پرسپولیس برای صدور رضایتنامه مهدی طارمی، مبلغی 
در حدود 3.5 میلیارد تومان را در نظر گرفته اما باشگاه الغرافه، پیشنهاد خود 
را به ارزش 2 میلیارد و 400 میلیون ارائه کرده و از طرف ایرانی خواسته، 
هرچه زودتر پاسخ خود را اعالم کند.قرارداد طارمی با باشگاه پرسپولیس، در 
پایان فصل جاری به اتمام می رسد و مدیران  باشگاه سعی دارند در نقل و 

انتقاالت زمستانی، مهاجم تیم را به خارج از کشور انتقال دهند.

پیرمرد آلمانی تاریخ ساز می شود؟ 

برابر  برتر دیدار حساسی  نود- استقالل تهران در هفته هجدهم لیگ 
تراکتورسازی پیش رو دارد که در آن می تواند به یک رکورد تیمی و یک 
رکورد تاریخی دست پیدا کند.پیش از این هیچ تیمی در ادوار مختلف لیگ 
برتر موفق به انجام این مهم نشده و وینفرد شفر آلمانی که استقالل را به 
خوبی متحول ساخته، می تواند به عنوان اولین مربی شناخته شود که چنین 
رکورد فوق العاده ای را به جای می گذارد. در صورتی که آبی پوشان بتوانند 
به چنین نتیجه فوق العاده ای دست یابند، فقط در یک بازی می توانند 
چندین رکورد بسیار مهم را کسب کنند. برای به چنگ آوردن این رکوردها، 
۹0 دقیقه حساس و هیجان انگیز پیش روی شفر و شاگردانش خواهد بود.

حریف جدید ایران در راه جام جهانی

تسنیم-فدراسیون فوتبال ترکیه دیدار دوستانه تیم ملی این کشور 
برابر ایران را به صورت رسمی اعالم کرد.فدراسیون فوتبال ترکیه 
رسما اعالم کرد که دیدار دوستانه تیم ملی این کشور برابر تیم ملی 
ماه  )اوایل خرداد  ماه می سال 2018 میالدی  اواخر  ایران  فوتبال 
13۹7( برگزار خواهد شد.تیم ملی فوتبال ایران مهیای جام جهانی 
2018 فوتبال می شود و ترکیه یکی از حریفان تدارکاتی شاگردان 
جام  به  ترکیه  بود.  خواهد  رقابت ها  این  آغاز  از  پیش  تا  کی روش 

جهانی 2018 روسیه راه نیافته است.

شاگردان مهاجری باالخره رنگ برد را دیدند

ایسنا/ تیم فوتبال پدیده مشهد موفق شد با تک گل فاضلی، صنعت 
نفت ابادان را مغلوب کند.در یکی از دیدارهای هفته هجدهم لیگ 
از  آبادان  نفت  صنعت  و  مشهد  پدیده  تیم های  ایران  فوتبال  برتر 
ساعهت 14:30 در ورزشگاه ثامن مشهد برابر هم قرار گرفتند که 
شاگردان مهاجری پس از هفته ها ناکامی موفق شدند مهمان خود 
فاضلی  حسین  را  دیدار  این  گل  دهند.تک  گل شکست  یک  با  را 
روی پاس میالد کمندانی در دقیقه 45 وارد دروازه شاگردان کمالوند 
کرد.پدیده با این پیروزی 22 امتیازی شد و به رده دهم صعود کرد. 

صنعت نفت آبادان نیز با 25 امتیاز در رده ششم باقی ماند.

این دردها می تواند نشانه ای
 از بروز سکته قلبی باشد

خستگی  تهوع،  نفس،  تنگی  نیوز-درد،  طبنا 
مفرط و استفراغ نیز در تمامی سنین می تواند 
بروز مشکالت  از  نشانه ای  باشند و  خطرناک 
قلبی باشد . درد از چانه تا ناف را باید جدی 
توسط  فیزیکی  معاینه  و  اکو،  تحت  و  گرفته 

گیرند.استرس،  قرار  عروق  و  قلب  متخصص 
خون  فشار  روانی،  و  هیجانی  مشکالت  بروز 
نیز  باال  کلسترول  و  دخانیات  استعمال  باال، 
سبب بروز و تشدید مشکالت قلبی و عروقی 
با عالئم سرگیجه،  زدن همراه  آروغ  می شود 
سوءهاضمه، تنگی نفس و بروز مشکالتی در 
دستگاه گوارشی بدن نیز ممکن است نشانه ای 

از بروز بیماری های قلبی و عروقی باشد.

میزان- مصرف غذاهای چرب و سرشار از کربوهیدرات در شب باعث 
اختالل در عملکرد ساعت سلولی و احساس سستی و خستگی فرد 
در طول روز کاری می شود.افزایش ترشح هورمون انسولین یکی از 
مهمترین عوامل اختالل در ساعت بیولوژیکی بدن است. ساعت بدن 
مسئول کنترل هوشیاری، الگوی خواب و تعدیل بسیاری از فرآیند های 
فیزیولوژیکی بدن است.ریتم مرکزی بدن هر روز با طلوع آفتاب مجددا 

راه اندازی می شود؛ نور آفتاب احساس شده توسط چشم ها در بخشی 
از مغز به نام هسته suprachiasmatic پردازش می شود. پس 
تنظیم  را  مرکزی  ریتم  خواب،  با  مرتبط  هورمون های  ترشح  آن  از 
می کنند. این قسمت از ساعت بدن تحت اختیار انسان نیست، ولی طیف 
گسترده ای از سلول های بدن دارای ساعت هایی ›clocks‹هستند که 
متاثر از غذای مصرف شده است.این ساعت سلولی نسبت به انسولین 

بسیار حساس است. مصرف غذا های چرب و سرشار از کربوهیدرات 
در شب باعث اختالل در عملکرد ساعت سلولی و احساس سستی و 
خستگی فرد در طول روز کاری می شود. برخی از اثرات اختالل خواب و 
کم خوابی عبارتند از:1- کوچک شدن مغز.2-کاهش حافظه.3-اختالل 
در حافظه کوتاه مدت.4-افزایش استرس.5-یبوست.6-اختالل در هضم 
غذا.7-اختالل در عملکرد کبد.8-پیری زودرس.۹-زردی پوست است .

مصرفغذاهایچربچهبالییسرمغزتانمیآورد؟

نقش پدر در سالمت جنین چیست؟

نی نی بان-  مطالعات نشان داده اند که سن، 
عادات ناسالم و شیوۀ زندگی نادرست می تواند 
به عنوان  تغیرات ژنی در مردان شود.  باعث 
مثال، چاقی یک مرد ممکن است روی ژن 
های او تاثیر گذاشته و بتواند صفت چاقی را از 
طریق ژن به کودکان خود منتقل کند یا دود 

سیگار ممکن است باعث ایجاد آسیب به اسپرم 
ها شده و بالقوه باعث انتقال ژن های معیوب 
و مضر به کودکان شود.کودکان مردان چاق، 
در خطر بیشتری برای ابتال به چاقی و بیماری 
هایی مانند دیابت، بیماری های متابولیک و 
مزمن در بزرگسالی قرار دارندباالبودن سطح 
ایجاد  باعث  تواند  می  پدران  در  استرس 

مشکالت رفتاری در کودکان شود.

سیب و گوجه فرنگی دوای درد 
ریه های آسیب دیده

سیناپرس-با مصرف سیب و گوجه فرنگی، ریه 
شود.کارشناسان  می  ترمیم  آسیب دیده  های 
معتقدند برای افرادی که توانسته اند از استعمال 
سیگار دست بکشند ترمیم ریه  های آسیب دیده 
به زمان زیادی نیاز دارد اما نتایج یک تحقیق 

فرنگی  گوجه  و  می دهد مصرف سیب  نشان 
می تواند در این زمینه مفید باشد. رژیم غذایی 
بخصوص  میوه ها  و  فرنگی  گوجه  از  سرشار 
سیب می تواند روند درمان آسیب دیدگی ریوی 
کند.رژیم  تسریع  را  سیگار  استعمال  از  ناشی 
غذایی سرشار از میوه ها می تواند روند طبیعی 
فرسودگی ریه  ها را حتی در افرادی که استعمال 

سیگار ندارند، کاهش دهد.

تقویت ریشه های مو با این خوراکی 

کافئین  دریافتند  محققان  دکتر-  الو 
توان  و  ذهنی  عملکرد  بهبود  بر  عالوه 
تقویت  به  نیز  آن  موضعی  مصرف  بدنی، 
می کندکمپلکس  کمک  مو  ریشه های 
عامل  که  توستسترون  مهار  با  کافئین 
طوالنی تر  موجب  است،  مو  ریزش  اصلی 

شدن فاز رشد موها شده که در نتیجه آن 
ریشه های مو، طوالنی مدت تر به رشد و 
مزایای  دیگر  از  دهند.  می  ادامه  خود  نمو 
قدرت  به  این شامپوها می توان  از  استفاده 
این در حالی  اشاره کرد.  آنها  جذب باالی 
خوراکی  منابع  از  کافیین  تامین  که  است 
به خاطر وجود سیستم گوارشی هیچ گونه 

ندارد. بر ریزش مو  اثر مثبتی 

لذت گرمای کرسی 
و خواص درمانی آن در زمستان

کارکرد  بهبود  در  کرسی  از  استفاده  تسنیم- 
سردی  از  ناشی  بیماری های  درمان  و  بدن 
داشتن  نگاه  است.گرم  موثر  بدن  و  رطوبت 
کف پاها و دست ها در بهبود عملکرد دستگاه 
در آب  پا  و  است.ماساژ دست  موثر  گوارشی 

گرم برای بهبود برخی بیماری های گوارشی 
نیز  کرسی  گرمای  پس  است  شده  توصیه 
در آب گرم  پا  و  ماساژ دست  تاثیری مشابه 
دارد.تمرکز گردش خون به سمت عضوهای 
حساس و  حیاتی بدن مانند قلب، مغز، کلیه 
تا اعضای حیاتی حفظ شوند. قرار  و می رود 
گردش  تعادل  موجب  کرسی  زیر  در  گرفتن 

خون در محیط و مرکز بدن می شود.

۱۰۰۰ تن ماده معدنی سرب و روی در طبس گلشن 
کشف شد

تسنیم -رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان طبس گلشن از کشف 
هزار تن ماده معدنی سرب و روی در این شهرستان خبر داد .جاللی در 
طبس اظهار داشت: با اقدام به موقع اداره  صنعت معدن و تجارت و 
با همکاری نیروی  انتظامی شهرستان طبس باند سارقین مواد معدنی 
دستگیر شدند.مدیر صنعت معدن و تجارت طبس گلشن افزود: در این 
راستا 12 نفر دستگیر شدند که شش تریلی در حال بارگیری نیز در این 
راستا توقیف شده است.جاللی گفت: حدود 1000 تن ماده معدنی سرب 
و روی کشف شده متعلق به ماده  معدنی بخش دستگردان است که به 
قصد واحدهای فراوری زنجان حمل می شده است.وی بیان کرد: وسعت 

منطقه  سرب و روی شهرستان طبس حدود 10 هزار مترمربع است .

تخطی از سرعت مجاز باز هم حادثه آفرید

مدیر روابط عمومی آتش نشانی عنوان کرد: ساعت 10:50 
خبر حادثه برخورد خودرو ریو با تیر برق در بلوار غفاری و 
گیر کردن 2 سرنشین آن به سامانه 125 ستاد فرماندهی 
آتش نشانی بیرجند اعالم شد .امیرآبادیزاده افزود:در پی 
اعالم این حادثه تیم امدادی و اطفا حریق  ایستگاه شماره 
2 )غفاری( به موقعیت اعزام و دو سرنشین گرفتار شده در 
خودرو را با استفاده از تجهیزات ست هیدرو لیک امداد و 
نجات؛ خارج نموده و جهت انجام مراحل درمان، تحویل 
عوامل اورژانس115 دادند.به گفته ی وی مصدومان این 
حادثه دو جوان حدودا 20 و 23 بودند و خسارت مالی 

این حادثه نیز تقریبا 10 میلیون تومان برآورد شده است

کشف ۱6 کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین و شیشه
 

صدا و سیما-   فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران ایست و بازرسی سهل آباد 
شهرستان نهبندان در بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت 
ایسوزو که حامل یک دستگاه سواری هیوندا بود مشکوک شدند و خودرو را 
برای بازرسی متوقف کردند. سردار مجید شجاع افزود: مأموران در بازرسی از 
خودروی هیوندا 14 کیلوگرم هروئین فشرده، دو کیلو و 500 گرم هروئین پودری 
و یک کیلوگرم شیشه کشف کردند.وی با بیان اینکه هر دو خودرو توقیف و روانه 
پارکینگ شد گفت: در این خصوص دو متهم دستگیر و با دستور قاضی پرونده 
روانه زندان شدند.نیروی انتظامی خراسان جنوبی در دو ماه گذشته، شهیدان نایبی 
و کاردیده را در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقالب اسالمی کرده است.شهید 
نایبی، هفتم آبان در کویر شهرستان خوسف و شهید کاردیده، هفدهم آذر در سه 

راهی روستای حیدرآباد نهبندان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پارکتترک/کفپوش/کابینتکالسیکومدرن/کنافمحیطاداریودکوراسیونمنازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابانمعلمنرسیدهبهمعلم09154951035.1حسینیجدیدترین های روز دنیا

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

ط
 نقـد و قسـ

ی پور
حقیق

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  09904712042
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»خطبه های آدینه«

خطر اصلی پیش روی نظام، فساد اقتصادی 
و سیاسی است

بیرجند گفت: خطر  امام جمعه موقت شهرستان   
اصلی پیش روی نظام، فساد اقتصادی و سیاسی 
حجت  می زند.  آسیب  را  نظام  درون  از  که  است 
االسالم محمد مختاری ظهر امروز در خطبه های 
نمازجمعه بیرجند، با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور 
در  روز گذشته شاهد حوادثی  در چند  اظهار کرد: 
کشور بودیم که از آن باید به نام فتنه یاد کرد، زیرا 
در این فتنه به جان، مال، و بیت المال مورد هدف 
قرار گرفت و عالوه بر آن مقدسان از جمله قرآن، 

مساجد، پرچم کشور بی حرمتی شد.
توجه به مشکالت معیشتی مردم 

حجت االسالم مهاجریان مقدم امام جمعه طبس 
در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار کرد: 
مهم  از طرفی  مردم  معیشتی  به مشکالت  توجه 
است که متاسفانه دولت دربرخی جاها کوتاهی می 
کند. وی به داشتن بصیرت درفتنه ها گفت: مشخص 
است کسانی که بصیرند در قضایای اخیر خود را از 
اغتشاشات دور کردند اقدامی که عده ای افراد جاهل 

ایجاد کردند وخسا رت به اموال مردم ایجاد کردند.
خفه کردن فتنه 96 نشان از درایت، هوش 

و بصیرت ملت ایران دارد
حجت االسالم عباسعلی خزاعی، امام جمعه نهبندان 
در خطبه های این هفته شهر نهبندان به اغتشاشات 
اخیر در برخی از شهرها و مناطق ایران اسالمی اشاره 
و اظهار کرد:فتنه 96 نیز در نطفه خفه شد و این نشان 
از درایت، هوش و بصیرت ملت ایران دارد که این 
روزها با راهپیمایی های گسترده و باشکوه ،حمایت 
خود از اصل والیت فقیه و نظام را اعالم می دارند.
دشمن می خواهد جلوی پیشرفت علمی در 

دانشگاه ها را بگیرد
حجت االسالم عبدالهی امام جمعه اسفدن در خطبه 
های این هفته با قدردانی از حضور پر شور نمازگزاران 
به پنجشنبه 21 دی ماه سالروز ترور شهید احمدی 
اظهارداشت: دشمن می خواهد  اشاره کردو  روشن 
و  بگیرد  را  ها  دانشگاه  در  علمی  پیشرفت  جلوی 
بکشاند. علمی  غیر  کارهای  به  را  ما  دانشجوی 
دشمنان نظام اسالمی تنها با اصل انقالب 

مشکل دارند
اسالمی  نظام  دشمنان  گفت:  بشرویه  جمعه  امام 
ایران تنها با اصل انقالب مشکل دارند و ما باید 
بدانیم که دشمن حتی حزب چپ و راست را هم  
الدین  شمس  محمد  االسالم  حجت  نمی شناسد. 
اظهار کرد:تحوالت اخیر و اغتشاشات همه برنامه 
ریزی شده مهره های داخلی و خارجی بوده است و 
دشمنان نظام اسالمی ایران تنها دشمنیشان با اصل 
انقالب است و ما باید بدانیم که دشمن حتی حزب 
چپ و راست را هم  نمی شناسد و مردم هوشیارانه تر 

از قبل جلوی این دسیسه ها را می گیرند.
استکبار جهانی وآمریکا واسرائیل وانگلستان 
از مطالبات به حق مردم سوء استفاده کردند 
امام جمعه قاین گفت:استکبار جهانی وآمریکا واسرائیل 
وانگلستان ومنافقین شکست خورده وتکفیری های 
کوردل ،از مطالبات به حق مردم سوء استفاده کردند 
این موج  باید مراقب  این موج سوار شدند که  وبر 
سواری دشمن باشید. حجت االسالم  علی رحمانی با 
رعایت مردم به تقوای الهی ، افزود متاسفانه   افرادی 
وسوی شخصیتی  به سمت  را  شعارها  بین  دراین 
کشاندند که چه در قبل از انقالب وچه در دوران بعد 
از انقالب شدید ترین رنج ها وتبعیدی ها وخون دل 
خوردن ها را کشیده است و امروز طالیه دار مطالبات 

به حق جامعه محروم ومستضعف است .
اصل مشکالت و مطالبات به حق مردم نباید 

نادیده گرفته بشود
امام جمعه سرایان:اصل مشکالت و مطالبات به حق 
مردم نباید نادیده گرفته بشود و همه باید بدانند که 
وسیله اعتراض و طرح مطالبات، آشوب و اغتشاش 
نیست.امام جمعه سرایان گفت:مطالبات به حق مردم 
مطالبات  گرفته شودوبایدبدانندکه طرح  نبایدنادیده 
اغتشاش خیابانی نیست زیرا آنان که به حق انتظارات 
و مطالباتی دارند، اولین قربانیان آشوبها خواهند شد و 
البته این مردم هستند که باید قاطع و شفاف پاسخ 

اقدامات کور و دشمن شادکن را بدهند، 

صندوق حمايت از اشتغال زندانیان و آسیب ديدگان اجتماعي ايجاد شود

رمز موفقیت در مرز ماهیرود جذب سرمايه گذار خارجي در منطقه ويژه اقتصادي

تمدید خرید توافقی زعفران
گروه خبر-خرید توافقی زعفران به منظور حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان تا 5 بهمن در خراسان جنوبی تمدید شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: هم اکنون امکان خرید 
زعفران در تمام مراکز تعاون روستایی شهرستانها فراهم شده و کشاورزان می توانند محصول خود را به این مراکز تحویل دهند.عصمتی پور با بیان اینکه زعفران پس از تحویل به مراکز خرید برای تعیین 
عیار و کیفیت زعفران، به آزمایشگاه ها ارسال و پس از تعیین درجه کیفیت، قیمت آن مشخص می شود، افزود: در استان تنها دو آزمایشگاه در شهرستان های قاین و بیرجند زعفران را آنالیز می کنند.

قدردانی نماینده ولی فقیه در استان 
از حضور حماسی مردم

 ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند در پیامی از حضور حماسی مردم در 
راهپیمایی محکومیت اقدامات جریانات معاند و ایجاد 
ناامنی در کشور قدردانی کرد. در بخشی از متن این 
پیام آمده است: راهپیمایی با شکوه و حماسی مردم 
ایمان  و  علم  شهر  بصیر  و  شناس  لحظه  مؤمن، 
)بیرجند( در محکومیت جنایات اغتشاشگران و فتنه 
گران داخلی و خارجی و همچنین تجدید بیعت آنان با 
آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی )رحمه ا...( و ولی امر مسلمین جهان حضرت 
آیت ا... العظمی امام خامنه ای)حفظه ا...(؛ نشان داد 
مسئولین؛  از  اقتصادی  مطالبات  کنار  در  مردم  که 
همواره در راه دفاع از ارزش های مکتبی و انقالبی 
کشور در میدان هستند و انتظار آنان این است، که 
قوای سه گانه بر رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی، 
ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد جهادی و انقالبی عمل 
نمایند. امام جمعه بیرجند اظهار کرد: اینجانب از تمامی 
مردم شریف بیرجند که با حضور خود، حماسه دیگری 
را در تاریخ استان خراسان جنوبی رقم زده اند و قلب 
آقا امام زمان )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( و رهبر 
معظم انقالب اسالمی را خشنود کردند، صمیمانه 

سپاسگزارم، اجرکم عند ا....

خالی شدن ۹۰ درصد ظرفیت 
سدهای خراسان جنوبی
مهر-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای از خالی بودن 
داد.حسین  استان خبر  9۰ درصد ظرفیت سدهای 
امامی اظهار کرد: بالغ بر هفت سدمخزنی در استان 
در دست بهره برداری است.وی سد رزه، حاجی آباد، 
شهید پارسا، دره بید، فرخی، کریت و نهرین را از 
جمله این سدها عنوان کرد و گفت: آب اغلب این 
سدها برای کشاورزی استفاده شده و تنها آب سد 
نهرین و دره بید مصرف کشاورزی و شرب دارد.وی 
با اشاره به ظرفیت 6۰ میلیون متر مکعبی سدهای 
استان، بیان کرد: حجم آب ذخیره شده در این سدها 

بالغ بر هفت میلیون متر مکعب براورد شده است. 

۱۰۰۰ زمین لرزه از ابتدای امسال 
در خراسان جنوبی ثبت شده است 

بیان  با  بیرجند  تسنیم-مسئول مرکز زلزله نگاری 
 ۴ جنوبی  خراسان  در  گذشته  سال   5۰ در  اینکه 
زلزله باالی ۷ ریشتر رخ داده که زنگ خطری برای 
آمادگی در برابر زلزله است گفت: در خراسان جنوبی 
از ابتدای سال بیش از 1۰۰۰ زمین لرزه ثبت شده 
بحران  مدیریت  آموزش  کارگاه  در  هاشمی  است. 
اسالمی  شورای  اعضای  و  دهیاران  مدیران،  ویژه 
شد  برگزار  خوسف  بخشداری  سالن  محل  در  که 
اظهار کرد: بیش از ۴۰ نوع بالیای طبیعی در جهان 
شناخته شده است که بیش از 3۰ نوع از این بالیا 
در ایران رخ می دهد. هاشمی کم عمق بودن زمین 
لرزه ها، نزدیک بودن به گسل ها و ساخت سازهای 
غیر اصولی و نداشتن اطالعات کافی در خصوص 
رویاروی با زلزله را از مهمترین عوامل بروز بیشترین 
و  ساخت  کرد:  تاکید  و  دانست  تخریب ها  تلفات 
سازها باید دقت شود که بر روی خط گسل احداث 
مقاوم  گسل  خط  روی  بر  سازه ای  هیچ  و  نشود 
نخواهد بود و در مقابل زلزله تخریب خواهد شد.

۱2۰ تن قارچ در سربیشه تولید  می شود

 دادرس مقدم-مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: 
 در شهرستان سربیشه یک واحد تولید قارچ وجود دارد .
جوادی بایگی با بیان اینکه این واحد هم اکنون 1۰ 
سالن )مساحت هر سالن 12۰ متر مربع( فعال دارد 
افزود: ساالنه 12۰ تن قارچ برداشت و به داخل و خارج 
استان صادر می شود و این مجموعه توانسته برای 1۰ 
نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند و یان واحد سال 95 به 

عنوان نمونه استانی انتخاب شده است.

۴ پروژه راهداری 
در بیرجند اجرایی می شود

گروه خبر-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بیرجند از اجرای ۴ پروژه بهسازی و روکش آسفالت با 
اعتبار 3 هزار و ۸۰۰ میلیون ریال در بیرجند خبر داد.
رضایی اظهار کرد: طی روزهای آتی اجرای همزمان 
۴ پروژه با اعتبار 3 هزار و ۸۰۰ میلیون ریال در این 
شهرستان انجام می شود که روکش آسفالت محور 
بهلگرد- بهدان به طول 5 کیلومتر در حوزه راهداری 
بیرجند از جمله این پروژه های در دست اقدام است.وی 
با بیان اینکه این پروژه به صورت پیمانی انجام می  شود 
افزود: اجرای اولین پروژه نیازمند 2 میلیون و ۷5۰ هزار 
ریال اعتبار است.وی از اجرای پروژه  بهسازی نقاط 
پرحادثه محور امیرشاه به طول ۴۰۰ متر خبر داد.  

الزمه اشتغال زایی در فردوس
 رونق صنعت گردشگری است

تسنیم-استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: الزمه 
اشتغالزایی در فردوس رونق صنعت گردشگری است و 
باید تالش شود تا با فراهم کردن زیرساخت ها، ماندگاری 
مسافران و گردشگران در این شهرستان بیشتر شود. 
محمدجعفر یاحقی اظهار کرد: برگزاری این همایش در 
فردوس یک اتفاق مبارکی است که باید مبدأ تحول و 
توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این شهر گردد.

 *برای دومین سال متوالی اداره  کل کانون پرورش 
ارزیابی عملکرد توسعه و ترویج  استان در  فکری 

فرهنگ نماز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
*کارگاه تولید قطعات بتنی شهرداری نهبندان پس 
از سه ماه تعطیلی، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.

* 12۰ هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در مناطق 
مرزی نهبندان به صورت رایگان واکسینه شده اند.

* هزار تن ماده معدنی سرب و روی که به صورت 
غیرمجاز در طبس در حال بارگیری بود، توقیف شد.

اخبار کوتاه

دادرس مقدم-کارگروه توسعه صادرات استان 
معاون  و  جنوبی  خراسان  استاندار  حضور  با 
صادراتی وزیر صنعت، معدن ،تجارت و رئیس 
این  اعضاي  و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
کارگروه برگزار شد.استاندار خراسان جنوبی، در 
این کارگروه به جانمایي مرز ماهیرود در گذر 
مرزي ایران و افغانستان اشاره کرد و ادامه داد: 
با توجه به باد خیز بودن این منطقه مي تواند 
تولید انرژي هاي تجدید پذیر از جمله تولید برق 

از باد در آنجا مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی، تصریح کرد: یکي از 
رموز موفقیت در مرز ماهیرود جذب سرمایه 
گذار خارجي در منطقه ویژه اقتصادي و توسعه 
صنایع فرآوري در این منطقه است نه اینکه 

خود رقیب خود تولیدکنندگان داخلي شویم. 
کرد:  اضافه  استان،  در  دولت  عالی  مقام 
در  امر  متولیان  خصوصاً  ربط  ذي  مسئوالن 
گمرکات باید در راستاي تسهیل امور و تسریع 
در ورود و خروج کاال و مسافر از این مرز ، بیش 

از پیش همکاري و جدیت داشته باشند.
دکتر مروج الشریعه، تاکید کرد: گمرك در کنار 

مي  زمینه  این  در  متولي  هاي  دستگاه  سایر 

 بایست از قوانین و مقررات به نفع صادرکنندگان ،
 واردکنندگان وتجار استفاده کرده و زمینه هاي 

تفسیر قانون به نفع مردم و فعاالن اقتصادي را 

بیش از پیش فراهم نمایند.مقام عالی دولت در 
استان، به برخی نواقص و کاستی ها در مرز 

ماهیرود در بعد سخت و نرم افزاري اشاره کرد 

و ادامه داد: متولیان امر باید تمام تالش خود را 
بکارگیرند تا سایر مبادي و گذرگاه هاي مرزي 
استان شامل یزدان ، دوکوهانه و گلورده نیز 
توسعه  و  اقتصادي  رونق  و شاهد  فعال شده 

تجارت در این گذرگاه ها نیز باشیم.
باید  همه  اینکه  بر  تاکید  با   ، الشریعه  مروج 
باشند و  استان  پیشرفت  در خدمت توسعه و 
تفکر توسعه اي داشته باشند، گفت: در گذشته 
بازارچه هاي مرزي یزدان، دوکوهانه و میل ۷3 
جزو مهمترین گذرگاه هاي مرزي بوده و رونق 

در آنها جریان داشته است.
مروج الشریعه، توسعه مبادالت مرزی را مورد 
نیازمندي  افزود: تامین  تاکید ویژه قرار داد و 
هاي کشور دوست و همسایه افغانستان نیز در 
این مبادالت باید مورد توجه قرار گیرد؛ این در 
 حالیست که به خاطر برقراري توازن تجاري ، 
مورد  باید  نیز  ایران  به  افغانستان  از  صادرات 

توجه مسئوالن امر قرار داشته باشد.
)Ava.news1@gmail.com(

غالمی-استاندار خراسان جنوبی که در جلسه 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفت  مي  سخن 
ایجاد  همانند  مناسب  تدابیر  اتخاذ  با  باید 
صندوق حمایت از زندانیان به منظور اشتغال 
و کارآفریني، زندانیان را حتي در درون زندان 
روز  کنیم.استاندارتوجه  پشتیباني  و  حمایت 
افزون اعضاي شوراي مبارزه با مواد مخدر و 
همه دستگاه ها و نهادهاي دخیل در امر مبارزه 

با مواد مخدر را خواستار شد.
اینکه  بیان  با  الشریعه  مروج  مهدی  محمد 
احساس  باید همواره  مواد مخدر  قاچاقچیان 
نا امني داشته باشند، تصریح کرد: باید تالش 
کنیم تا زمینه مشارکت مردم در بخش مبارزه 
با مواد مخدر توسعه یابد.وی خاطر نشان کرد: 
مطمئنا دستگاه ها و نهادهای اجرایي، قضایي 
مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  که  انتظامي  و 
وظایف اصلي را بر عهده دارند به تنهایي نمي 
توانند کار را پیش ببرند، از این رو الزم است 
با هم افزایي و مشارکت همه دستگاه ها و 

مردم، نتایج بهتري حاصل گردد. 

سازمان های مردم نهاد
باید راهکارهای حمایت از

آسیب دیگان اجتماعي را تدوین کنند
دیگری  بخش  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
از سخنان خود با تاکید بر اینکه سمن هاي 
فعال در بخش درمان و کاهش آسیب هاي 
باید مشارکت بیشتري در تصمیم  اجتماعي 
بخش  این  هاي  گذاري  سیاست  و  گیري 
مدل  ها؛  سمن  کرد:  تصریح  باشند  داشته 
آسیب  از  حمایت  براي  را  مختلفي  هاي 
زمینه  تقویت  همچون  اجتماعي  دیدگان 
به  و  تدوین  را  مرتبط  تسهیالت  و  اشتغال 
دستگاه هاي مرتبط عضو شوراي هماهنگي 

مبارزه با مواد مخدر ارائه کنند.

 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر
در آبان ماه سالجاری تصویب شد

در ابتدای این جلسه، مدیر کل امور حقوقي و 
مجس ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست 
جمهوري با بیان اینکه قانون جدید مبارزه با 
مواد مخدر در آبان ماه سالجاري تصویب شده 

است، تصریح کرد: مجازات اعدام در قانون 
جایگزین  هاي  مجازات  به  و  تعدیل  جدید، 

تبدیل شد.علی علیزاده، اظهار کرد: در فرآیند 
مبارزه با مواد مخدر، هیچ راهکاري مفید تر و 
بهتر از فرهنگسازي نیست.وی توجه به نقش 
سازمان های مردم نهاد در این بخش را مهم 

از  استفاده  با  تنها   : ادامه داد  ارزیابي کرد و 
با معضل  توانیم  مجازات و قوه قهریه نمي 

مواد مخدر مبارزه کنیم بلکه، باید ساختارها، 
فرآیند  این  در  دخیل  سامانه هاي  و  قوانین 
این  در  این گزارش،  پایه  کنیم.بر  تقویت  را 
دادستان  معاون قضایي  با حضور  که  جلسه 

سازمان  نماینده  شد،  برگزار  کشور  کل 
هاي مردم نهاد فعال در بخش آسیب هاي 

اجتماعي در استان، گزارشي از فعالیت هاي 
صورت گرفته توسط سازمان هاي مردم نهاد 

را ارائه کرد.
)Ava.news2@gmail.com(

مسئوالن ارشد خراسان جنوبی همه از حضور 
این  و  کرده  قدردانی  بیرجند  مردم  حماسی 
و  دانسته  مردم  بصیرت  بر  دلیل  را  حضور 
ایران  بداند مردم  باید  استکبار جهانی  گفتند: 
دشمن شناس بوده و فریب نقشه های دشمن 
را نمی خورند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
بیرجند، محمدمهدی مروج الشریعه در حاشیه 
برگزاری راهپیمایی مردم بیرجند در محکومیت 
هنجارشکنان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
مردم بیرجند امروز همه یکصدا و یکپارچه در 
این راهپیمایی شرکت کرده و یک بار دیگر 
شکوه، عظمت و اقتدار نظام جمهوری اسالمی 

را به رخ معاندان کشاندند.

مردم آمدند تا چراغ فتنه
را برای همیشه خاموش کنند

وی با بیان اینکه در این راهپیمایی پیام های 
همه  به  پیامی  آن  مهمترین  که  ارزشی  با 
است  جامعه  مختلف  رده های  در  مسئوالن 
امروز  بیرجند  مردم  افزود:  شد  داده  سر 
همه  از  انزجار  خود  با حضور  تا  بودند  آمده 
دشمنان  و  فتنه گران  خارجی،  مداخالت 
خراسان  کنند.استاندار  بیان  را  خارجی 
کم  از  یکی  امروز  راهپیمایی  گفت:  جنوبی 

نظیرترین راهپیمایی ها است که در طول ۴۰ 
کیان  نظام،  اصل  از  دفاع  در  گذشته  سال 

برگزار  جامعه  در   اسالم  و  نظام  رهبری 
مدار  مردم والیت  افزود:  مروج الشریعه  شد. 
بیرجند امروز آمده اند تا تودهنی محکمی بر 
دهان فتنه گران، ایادی استکبار، مستکبران، 
نظام  معاند  که  کسانی  همه  و  صهیونیست 

هستند بکوبند و چراغ فتنه را برای همیشه 
خاموش کنند.

مردم با آمدنشان دشمنان
 را ناامید کردند

سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  مسئول 
جمع  در  نیز  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع( 
خبرنگاران اظهار داشت: مردم بیرجند بار دیگر 

امروز با حضور گسترده و باشکوه خود آمدند 
را اعالم  فقیه  از والیت  بار دیگر حمایت  تا 

ایران و نظام را  و دشمنانی که چشم دیدن 
ندارند را ناامید کنند.حجت االسالم نوفرستی 
افزود: حضور مردم پشتوانه بسیار قوی برای 
نظام جمهوری اسالمی و ارزش های انقالب 
به  با توجه  بدانند که  باید  است و مسئوالن 

این حضور حماسی مردم در جای جای کشور 
رسالتشان سنگین تر شده و باید رسالت خود را 
ادامه و پیگیر حل مشکالت مردم باشند.وی با 
بیان اینکه مردم ایران این انقالب را با پیروی 
خالصانه از مقام معظم رهبری حفظ خواهند 
منافین جمهوری  و  معاندین  کرد:  بیان  کرد 
نوکری  خدمت  در  که  افرادی  و  اسالمی 
استکبار هستند هرچند از نظر ما عده زیادی 
نیستند اما با حضور مردم تو دهنی مکحمی 

به همه  آنها  زده شد.

مردم ایران درس استکبار ستیزی
را به خوبی فرا گرفته اند

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوسف  و 
نشان  اسالمی  انقالب  ساله   ۴۰ عمر  گفت: 
توطئه  دنبال  به  همیشه  دشمن  که  می دهد 
نمی دارد. بر  فتنه  از  دست  وهیچگاه  بوده 
و  ایران  ملت  افزود:  عبادی  محمدباقر  سید 
با  جنوبی  خراسان  صحنه  در  همیشه  مردم 
حضور گسترده در راهپیمایی علیه اغتشاشات 
توطئه های دشمنان نظام را نقش برآب کرده 
و بر فتنه ها پایان دادند اما باید همیشه بصیر، 

بیدار و هوشیار باشیم.

مردم استان آمدند تا چراغ فتنه  را برای همیشه خاموش کنند

قدردانی از »حضور باشکوه مردم بیرجند«

خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
جنوبی به مناسبت قدردانی از حضور باشکوه مردم 
بیرجند در راهپیمایی بزرگ محکومیت فتنه گران 
و اغتشاشگران بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از 
متن این بیانه ای آمده است بیرجندی های غیور 
که  دادند  نشان  خود  معنادار  و  پررنگ  حضور  با 
همچون کوه در برابر جریان باطل و نفاق ایستاده اند 
و هرگز اهانت به قران، پرچم  و مقدسات را از خاطر 
نخواهند برد. امروز مردم بصیر و حماسه آفرین با 
حضور گسترده و شورآفرین خود مشت محکمی 
بر دهان کج اندیشان و بدگویان زدند و ثابت کردند 
که هرگز از صراط مستقیم انقالب اسالمی خارج 
نشده و فریب تبلیغات مسموم غرب و افکار منافقانه 
تسلیم  و  نخواهند خورد  را  آنان  داخلی  همدستان 
جنگ  نرم و تهاجم فرهنگی دشمن نخواهند شد.  

عکس:مجتبی گرگی

عکس:اکبری

عکس:اکبری

جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
بخش  تولیدکنندگان  حمایت  بر  تأکید  با 
خوبی  بسیار  ظرفیت های  گفت:  خصوصی 
دارد  وجود  دستی  صنایع  توسعه  زمینه  در 
مسئولین  جدی  حمایت  مورد  باید  که 
مروج الشریعه  گیرد.محمدمهدی  قرار  استان 
صنعت،  وزیر  صادراتی  معاون  با  دیدار  در 
توسعه  سازمان  رئیس  و  تجارت  و  معدن 
خراسان  استان  در  افزود:  ایران  تجارت 
زمینه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های  جنوبی 
باید  که  دارد  وجود  دستی  صنایع  توسعه 
گیرد. قرار  مسئوالن  جدی  حمایت  مورد 
کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان  استاندار 

و  زرشک  زعفران،  همچون  محصوالتی 
استان  استراتژیک  محصوالت  از  عناب 
صحیح،  برنامه ریزی  با  باید  که  هستند 
فرآوری این محصوالت در استان آغاز شود.
استان  غنی  بسیار  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
در زمینه هایی همچون معادن تصریح کرد: 
سرمایه گذاری،  همایش  در  قبل  چندی 
 9۸ جنوبی  خراسان  استان  اشتغال  و  تولید 
نفر از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش 
این  به  استان خراسان رضوی  از  خصوصی 
استان سفر کردند و طی دو روز با ظرفیت ها 

و توانمندی های استان آشنا شدند.
)Ava.news1@gmail.com(

توسعه صنايع دستی استان حمايت جدی شود
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کاشی فرزاد صادرکننده نمونه سال 96
عکس : کاربر

جواد رضایی- به مناسبت روز صادرات در مراسمی که با حضور معاون وزیر در امور 
صادرات و مسئوالن استانی برگزار شد، به بررسی مشکالت صادرات استان پرداخته شد 
 و همچنین از مجموعه کاشی فرزاد به عنوان یکی از صادر کننده های نمونه تجلیل شد.

کاهش کارمزد تسهیالت صادر کنند گان
معاون وزیر در امور صادرات و رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران، بیان کرد: توسعه 
 صادرات نیازمند کار فرهنگی است و آن چنان که باید جا نیفتاده و همه دستگاه ها

و متولیان در این زمینه باید به تولیدکنندگانی که دیدگاه صادراتی دارند، کمک 
کنند.

خسرو تاج با بیان اینکه در حال حاضر اشتغال بسیار مهم است،گفت: اگر توسعه 
صادرات نداشته باشیم مشکل بیکاری ریشه کن نخواهد شد.

وی بیان کرد:کشورهای سرمایه دار با برنامه ریزی در صادرات چشم انداز آتی کشور را 
 پیش بینی می کنند و بسته به هر منطقه محصول خاصی را در آن متمایز می کنند.

مراکز  باید  صادرات  بخش  در  پیشرفت  برای  داد:  ادامه  تاج  خسرو 
دانشگاهی،تحقیقاتی،صنعت و دولت با هم همکاری داشته باشند تا صادرات رشد 
داشته باشد. وی با بیان اینکه صادرکننده ها اسب سواران این حوزه هستند، بیان 
کرد: مراکز دولتی به هر میزان که موانع بر سر راه صادرکننده قرار دهند، صادر کننده 
به جای اینکه به پیشرفت و رقابت در بازار جهانی فکر کند مجبور خواهد شد، فقط 

در رفع موانع موجود تالش کند.
خسرو تاج  ادامه داد: اگر می خواهیم در صادرات رشد کنیم ، باید در همه بخش ها فرصت 
 های تولیدی و صادراتی را شناسایی نموده و با پشتیبانی کار کنیم تا کارها جلو رود.

وی تصریح کرد: ذات صادرات حضور در بازارهای بین المللی است و این الزمه کار است 
و اگر نمایندگی در خارج از کشور داشته باشیم ، می توانیم با ارائه محصوالت خاص 
 استان در این بازارها زمینه پیشرفت هر چه بیشتر را در زمینه صادرات فراهم کنیم.

خسرو تاج با بیان اینکه آنچه از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات اختصاص 
یافته در اختیار بانک های عامل قرار گرفته است که بانک ها موظفند به متقاضیان 
پرداخت کنند. پیش از این صادرکنندگان از تسهیالت صندوق توسعه ملی با کارمزد 
24 درصد استفاده می کردند که با تغییراتی که صورت گرفته این تسهیالت با 

کارمزد 13.5و 14.5درصد پرداخت می شود.
پیشرفت صادرات با انعطاف قانونی

مروج الشریعه نیز با بیان اینکه صنایع دستی استان ویژگی خاصی دارد و باید به 
آن پرداخته شود، بیان کرد: در بعضی حوزه ها، زیر ساخت های مناسبی نداریم و 

نیازمند کمک هستیم.
استاندار بیان کرد: همه دستگاه ها باید در زمینه صادرات یاری رسان باشند و 
همکاری کنند و با توجه به اینکه روح قانون خدمت به مردم است، با تسهیل گری 

و انعطاف قانونی زمینه پیشرفت تولید و صادرات را در استان فراهم سازند،تا صادر 
کننده هم از سرگردانی بیرون بیاید و با انگیزه در این زمینه گام بردارد.

وی با بیان اینکه ما در حوزه اشتغال  وظیفه مند هستیم ، باید حرف مردم را بشنویم و آنچه 
 را حق مردم است به آنها برگردانیم، اظهار کرد: همه بخش های دولتی ، خصوصی و بانک ها 
 باید به صادرات کمک کنند ،تا صادر کننده بتواند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازد .

نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان و رئیس مجمع نمایندگان استان هم با 
اشاره به اینکه صادر کننده ها در استان نیاز به مشوق دارند، بیان کرد: در گذشته 
مصوباتی را در کمیسیون ایران و افغانستان داشته ایم که اکنون نیاز به پیگیری دارد 

و راه گشای مشکالت استان خواهد بود.
عبادی همچنین با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی نیاز به زیر ساخت دارد، ادامه 
داد: در استان صادرکننده ها در بخش های مختلف صادرات فعالیت دارند و نیازمند 
معرفی به بازارهای جهانی و شناساندن محصوالت  هستیم که می توان از ظرفیت 

دفتر امور خارجه بیرجند  در این زمینه  استفاده شایسته کرد.
وی بیان کرد : امیدواریم بازارچه های دوکوهانه، یزدان و میل 73 که پیش از این 
رونق خوبی داشته، اکنون نیز با توجه ویژه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند 
قبل به رونق و شکوفایی برسد. عبادی عنوان کرد: از همه مدیران و متولیان این امر 
درخواست داریم که کار مردم را راه بیندازند و با تشکیل اتاق فکر، راه های کمک 

رسانی و تسهیل در امور مربوط به تولید و صادرات را فراهم سازند.
صادرات ۱۵ میلیون دالرى در ۱۰ ماهه سال جارى

مدیر عالی مجتمع صنایع کاشی و سرامیک فرزاد نیز در حاشیه این مراسم در گفت 
وگو با خبرنگار ما به افزایش 100 درصدی میزان صادرات این مجموعه در سال جاری 
 اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه سال جاری بیش از 15 میلیون دالر صادرات داشته ایم.

مهندس علی اکبر فالحی با بیان اینکه از سال 91 تاکنون بیش از 100 میلیون دالر 
صادرات انواع کاشی و سرامیک را داشته ایم ، افزود: این صادرات به کشورهای لیبی 

، سوریه، پاکستان ، عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه بوده است.
 مشترى مدارى و تالش در راستاى افزایش کیفیت و بسته بندى، رمز موفقیت 
مهندس علی اکبر فالحی از مشتری مداری و تالش در راستای افزایش کیفیت و 
بسته بندی محصوالت به عنوان رمز موفقیت این مجموعه در بازارهای جهانی یاد 
کرد و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای هدف تالش کرده ایم دفتری به عنوان 
بازاریابی و  در راستای ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان  ایجاد کنیم که این موضوع 

بر تمایل این کشورها و اعتماد بیشترشان به کاشی فرزاد افزوده است. 
وی به اهداف این مجموعه برای ایجاد اشتغال بیشتر و پایدار در آینده اشاره کرد و 
اذعان داشت: در برنامه ریزی برای آینده تالش داریم چند واحد جانبی صنعتی را در 

کارخانه ایجاد کنیم که به حمایت مسئوالن نیاز است.
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