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سرمقاله

دین شهروندی
 خود را ادا کنیم

* دکتر اسماعیل هداوندی

مدیران  طرف  از  معموال  که  انتقاداتی  از  یکی 
دستگاه های اجرایی در استان نسبت به دانشگاه 
مطرح می شود، عدم جهت گیری مناسب دانشگاه 
میان  فاصله  و  استان  کنونی  معضالت  زمینه  در 
پژوهش ها و مشکالت می باشد. اگر فرض کنیم 
چنین گزاره ای درست است، باید در مورد چرایی 
بوجود آمدن چنین فاصله ای اندیشید. چند هفته 

پیش بود که با تالش ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

عکس: توال

عکس: کاربر

 حکومت گروه های
فشار برحوزه   فرهنگ  

در خراسان جنوبی
برخی دستگاه ها در خصوص برگزاری مراسمات 
ها  اندازی  دارند، سنگ  ویژه  استعالم  اخذ  انتظار 
هم معموال از جانب آن ها است. افرادی که حاضر 
 نیستند قانون را قبول کنند، برخی آیین نامه هایی را
 می آورند که در کل کشور هیچ جا به غیر از بیرجند
را کار  ها  گیری  سخت  این   ! شود  نمی   اجرا 

به جایی می کشانند که یک نفر  می خواهد جشنی 
برگزار کند، باید به دادستانی برود! گروه های فشار 
برخی دستگاه ها موجب  بین  افزایی  و عدم هم 

شده کار گیر داشته باشد  ... مشروح در صفحه ۳

در آئین گرامی داشت روز جهانی گمرک عنوان شد :

تسهیل  فرآیند های گمرکی
برای  جذب سرمایه گذار

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر ضرورت مدیریت بر نحوه توزیع میوه شب عید گفت: کمیسیون تنظیم بازار از افزایش قیمت ها جلوگیری ... مشروح در صفحه ۷

 مدیر کل گمرکات استان با بیان اینکه 29 سازمان در انجام
 یک فرایند کاری گمرکی نقش دارند عنوان کرد: این سازمان ها

باید  دست به دست هم دهند تا  ... مشروح در صفحه ۷

ساخت مراکز تفریحی
بدون اجماع در خصوص 
نشاط مردم بی فایده است

 سرپرست دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری با بیان این 
 که امروزه جوانان از نبود فضاهای تفریحی شکایت می کنند،

عنوان کرد : اگر تمام سرمایه استان ... مشروح در صفحه ۷

شورای عالی عشایر بدون عشایر
انتقاد عضو شورای فرهنگی ایل بهلولی از نحوه تصمیم گیری برای این قشر ؛

صفحه ۷

 آئین تجلیل از روابط عمومی های برتر استان   /  صفحه7     

رئیس سیا: هر جا بتوانیم ایرانی ها را پس  می  زنیم/واکنش ظریف به شوی دوباره نیکی هیلی/نتانیاهو در دیدار با پوتین، درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد/ مشکل دولت سوءمدیریت است نه  فقدان  اختیارات /صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

آیت ا... جوادی آملی:
نظر بدون تعارف مرجع تقلید 
درباره کنسرت های زیرزمینی

رحیم پور ازغدی:  
حقانیت انقالب اسالمی را ناکارآمدی برخی 

مسئوالن، مخدوش کرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
تلگرام، اطالعات کاربران ایرانی  را

 به آمریکا و اسرائیل می فروشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
دولت، مجلس را به 
سخره گرفته است

جنـاب آقـای سیـد محمـود حسینـی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

که بیانگر تعهد و کارآمدی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
غالمرضا یاوری، محمد تقی آژنگ

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
مرحومه کربالئیه خدیجه ماسنی )همسر مرحوم حاج محمد علی مقبولی(

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/11/11   )مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(( از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است. 

خانواده های: مقبولی، ماسنی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس هاشمی مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مراتب قدردانی و سپاس خود را از مساعی بی بدیل جناب عالی و همکاران تان در اجرای پروژه گاز رسانی سیمان باقران

 که زمینه توسعه اقتصادی منطقه را به همراه داشته، اعالم و توفیق تان را از درگاه الهی خواستاریم.
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سیمان باقران

استاد گرامی جناب آقای دکتر گنجی فرد
مصیبت وارده را خدمت جناب عالی تسلیت عرض می نماییم، از خداوند متعال رحمت و مغفرت الهی برای آن مرحومه 

و صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستاریم.
دستیاران بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه نجمه اناری مقدم )فرهنگی بازنشسته و همسر شادروان احمد اسدزاده( 
جلسه بزرگداشتی فردا پنجشنبه 96/11/12 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های: اسدزاده ، اناری مقدم و سایر بستگان

سرکار خانم مهندس خواجوی
 مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری

انتصاب بجا و شایسته شما را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و 
تالش های خستگی ناپذیر تان می باشد تبریک عرض نموده،

 از درگاه ایزد منان مزید توفیقات روز افزون تان را مسئلت داریم.

شورای اسالمی و دهیاری دستگرد

جناب آقای سید محمود حسینی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
و  سپاس  مراتب  و  نموده  عرض  تبریک  صمیمانه 
قدردانی خود را از تالش ها و زحمات ارزشمند و 

 صادقانه تان در زمینه پیشبرد کیفیت سالمت استان تقدیم می دارم 
از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت شما بزرگوار را مسئلت دارم.    

بـازرگـان 

شهادت مظلومانه  حضرت فاطمه زهرا )س( تسلیت باد
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چانه زنی برای یارانه بگیران/ باز هم تکلیف حذفی ها معلوم نشد

ایسنا-با افزوده شدن مبلغ پرداختی برای یارانه های نقدی از تعداد حذفی ها کم شد و در سال 
آینده ۵۵ میلیون نفر می توانند یارانه بگیرند️.چانه زنی برای پرداخت بیشتر در حالی در جریان 

است که سازوکار حذف حداقل ۱۵ میلیون نفر دیگر در هاله ای از ابهام قرار دارد️.

دین شهروندی
 خود را ادا کنیم
*دکتر اسماعیل هداوندی

) ادامه سرمقاله از صفحه ۱(  چند هفته پیش بود که با تالش 

بسیار و هماهنگی های متعددی که با اداره صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی داشتم و با همکاری 
اداره فوق و شرکت زغال سنگ پروده طبس، زمینه 
دکتر چهره چلگانی، متخصص  آقای  حضور جناب 
برجسته معدن و استاد مدعو دانشگاه میشگان آمریکا که 
تجارب ارزشمندی در زمینه فراوری زغالسنگ داشتند 
در استان فراهم شد️. در جلساتی با مدیران محترم، برنامه 
ای را تدوین نمودیم که استفاده حداکثری از حضور 
جناب دکتر چهره در استان داشته باشیم و یکی از برنامه 
هایی که مورد تاکید من بود برگزاری جلسه ای با حضور 
مدیران مجموعه طبس و مسئوالن استان جهت تبیین 
روندهای صنعت زغالسنگ در جهان و ترسیم چشم 
اندازی برای مجموعه طبس و زمینه های بالقوه فراوری 
عناصر خاکی کمیاب )مانند طال( که می تواند در این 
برای  بسیاری  افزوده  ارزش  و  آمده  بوجود  مجموعه 
استان ایجاد کند بود️. دکتر چهره و تیم ایشان دو روز در 
طبس مستقر بودند و کارگاه های تخصصی در زمینه 
فراوری زغالسنگ برگزار کردند ولی متاسفانه جلسه با 
حضور مدیران مجموعه و استان در زمینه ترسیم چشم 
انداز برگزار نشد و این در حالی بود که نکات بسیار 
مهمی مطرح گردید که می تواند زمینه توسعه فراوری 
های با ارزش افزوده بسیار باالتر را در طبس ایجاد کند️. 
تجربه فوق برای من بسیار مایوس کننده بود و متعجب 
بودم که چطور است مدیران دستگاه های استان نمی 
توانند حتی برنامه ریزی خود را در زمینه برگزاری یک 
جلسه اجرایی کنند؟ پس چگونه می خواهیم چشم انداز 
استان در بلند مدت و استراتژی رسیدن به آن را تدوین 
و اجرایی کنیم؟ از طرفی چرا این مساله برای ما اولویت 
ندارد که حرفهای یک متخصص برجسته را در زمینه 
صنعت بسیار مهم استان گوش کنیم که شاید نکته ای 
را برداشت کنیم که از تصمیمات اشتباه یا هزینه های 
فرصت در طبس جلوگیری کند؟که به اعتقاد بسیاری از 
صاحب نظران مدیریت، شکست ما غالبا ناشی از ناتوانی 
در حل مسائلی که با آنها روبرو می شویم نیست، بلکه 
ناشی از آن است که مساله های واقعی خود را نمی 
شناسیم و با آنها روبرو نمی شویم️. فرصت گوش دادن 
به نظر متخصصین کمکی است برای مدیران جهت 
شناسایی مسائل واقعی و اولویت دادن به آنها، پس چرا 
استفاده نمی کنیم؟(آیا فعالیت معادن و کارخانه های 
اقتصادی و کامل است که  اینقدر  زغالسنگ استان 
نیازی به گوش دادن نظرات متخصصان نداریم؟  )که 
اینطور نیست  و عمال بسیاری از صنایع بزرگ اقتصادی 
استان سود اقتصادی مناسبی ندارند(️. این تجربه در کنار 
تجربه چندی قبل در زمینه برگزاری همایش سرمایه 
گذاری، تولید و اشتغال استان خراسان جنوبی که با 
همت استانداری برگزار شد و دانشگاه ها و خصوصا 
دانشگاه صنعتی بیرجند عمال نقشی در شکل گیری 
ایده آن و برگزاریش نداشتند این سوال را برجسته تر 
می کند که آیا اعتقادی به دانشگاه و نظرات تخصصی 
تجارب  نبود  بهتر  آیا  دارد؟  وجود  استان  توسعه  در 
دانشگاه صنعتی بیرجند در برگزاری همایش فرصت 
برگزار  ماه  فروردین  استان که  های سرمایه گذاری 
شد مورد توجه قرار می گرفت و اگر قرار بود همایش 
جدیدی برگزار شود در ادامه این همایش و در جهت 
بهره برداری از فرصتهای سرمایه گذاری که دانشگاه 
نمود  معرفی  فروردین  همایش  در  بیرجند  صنعتی 
برگزار می شد؟ این تجارب و تجارب دیگر در استان 
مرا به این نتیجه رساند که بهتر است روی پژوهش 
های شخصی خود کار کنم️.) ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

) ادامه سرمقاله(  و مشکالت استان را به مدیران استان 

بسپارم که ایمیلی از پروفسور شایان، استاد بیرجندی 
دانشگاه فناوری سوئین برن استرالیا دریافت کردم که 
مرا متاثر کرد️. استاد عزیزی که هر هر وقت بیرجند 
می آیند بی تکلف به دانشگاه صنعتی آمده و برای 
دانشجویانمان صحبت می کنند و تجارب ارزشمندشان 
را در اختیارمان می گذارند، استادی که عرق به وطن 
و زادگاهش بیرجند برای من الگویی بینظیر است که 
حتی آن سوی دنیا وقتی کتابی ترجمه کرده، با شوق 
فراوان می خواهد همشهریانش از آن مطلع شوند و 
بخوانند و زندگیشان را بهتر کنند️.کتاب مغزتان را دوباره 
سیم کشی کنید که ترجمه پروفسور شایان است به 
چاپ رسیده و استاد عزیز در ایمیل خود بیان کردند که 
“می خواهم دین شهروندی خود را شاید با تغییر مثبتی 
در زندگی بعضی از همشهریان جبران کنم”️. نمیتوانم 
حس خود را از جمالت ایشان پنهان کنم که چقدر 
متاثر شدم از واژه “ جبران دین شهروندی” و چقدر 
درس گرفتم و چقدر انگیزه های من را برای پیگیری 
ایجاد نگاه تخصصی و علمی به برنامه ریزی در استان 
بیشتر کرد و کمکم کرد مایوس نشوم️. باید فرهنگی 
که باعث می شود که دین شهروندی را در خود ایجاد 
کرد و عمیقا دغدغه پیشرفت استانمان را داشته باشیم 
را تقویت کنیم، هم ما دانشگاهیان و هم مدیران و 
هم تمام شهروندان استان️.من اعتقاد دارم، سواالت 
مهمی در مسیر توسعه استان خراسان جنوبی مطرح 
است که عبارتند از : آیا توسعه استان مبتنی بر یک 
استراتژی مشخصی است ؟ آیا اولویت گذاری مناسبی 
انجام شده است؟ آیا اگر امروز از مسئوالن در استان 
بخواهیم که مثال اسناد مربوطه که زمینه های توسعه 
و اولویت های آن را به همراه تحلیل ها و توجیهات 
مربوطه ارائه دهند، این کار را می کنند؟ اگر این سوال 
را مطرح کنیم که بر چه مبنایی باید توسعه صنایع فوالد 
یا سیمان در شرق کشور در اولویت قرار می گرفت 
جوابی درست می گیریم؟ و سواالت متعدد دیگری 
که در زمینه راهبرد توسعه استان مطرح است️.  باید 
به نظرات متخصصان دلسوز استان گوش دارد و ما 
بنا داریم در دانشگاه صنعتی بیرجند با همکاری بسیج 
اساتید، انجمن اقتصاد و دیگر نهادهای استان و برای 
ادای دین شهروندی خود، کرسی آزاد اندیشی با عنوان 
“ توسعه استان از چه مسیری می گذرد” را با هدف 
شناخت و اولویت بندی مسائل مرتبط با توسعه استان 
خراسان جنوبی برگزار کنیم و این شروعی است برای 
راه طوالنی ما در ایجاد فرهنگ تصمیم گیری مبتنی بر 

برنامه ریزی تحلیل محور و علمی در استان️.

خبریازکاهشسودتسهیالتبهگوشنمیرسد

سرنوشتتورهایلغوشدهبهدلیلبارشبرف؛ازمتخلفانشکایتکنید

با گذشت بیش از ۵ ماه از کاهش سود تسهیالت و سپری 
شدن حدود سه ماه از وعده سیف در حاشیه هیئت دولت 
برای این اقدام همچنین اولتیماتوم مجلس در این زمینه 
هنوز هم خبری ازکاهش سود تسهیالت شنیده نمی شود️. از 
زمان کاهش سود سپرده ها حدود پنج ماهی گذشته است و 
هنوز خبری از کاهش سود تسهیالت بانکی شنیده نمی شود️.

این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی بعد از کاهش 
سود سپرده ها، یکی دیگر از موضوعات مهم مورد بررسی 
بانک مرکزی را کاهش سود تسهیالت می دانست و در 
حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود که تا اواخر مهر ماه سود 

تسهیالت بانکی نیز با تغییراتی روبرو خواهد شد️.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون  در همین راستا محمدرضا 
سود  نرخ  بود  قرار  اگر  که  کرد  تاکید  مجلس  اقتصادی 
برای  بانکی  وام های  نرخ  ولی  کند،  پیدا  کاهش  سپرده ها 
فعالیت های  مجموعه  و  مردم  توده های  اقتصادی،  فعاالن 
اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی 
نداشت️.به همین منظور پورابراهیمی در اواخر آذرماه اعالم 
کرد که باید یک بازه زمانی برای بانک ها درنظر گرفته شود 
تا سود تسهیالت بانکی را به نسبت سود سپرده ها کاهش 
زمان کاهش سود  از  ماه  وجود گذشت چندین  با  و  دهند 

سپرده ها این بازه از نظر مجلس سپری شده است️.
دیماه کمیسیون  اول  از  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این 
اقتصادی مجلس برای بررسی کاهش نرخ سود تسهیالت 
باید وارد عمل می شد و گزارش ها را به مردم اطالع می داد، 
اما با گذشت بیش از یک ماه از این موضوع هنوز اقدامی 

صورت نگرفته است️.
متاسفانه در بخشنامه بانک مرکزی که در خصوص کاهش 
زمان  به  اشاره ای  هیچ  شد  ابالغ  بانکی  سپرده های  سود 
کاهش سود وام های بانکی نشد و همین امر زمینه را برای 

طوالنی شدن این امر فراهم کرد️.

با این حال زندگی بخش زیادی از مردم تحت تاثیر کاهش 
سود سپرده های بانکی قرار گرفت و زمانی که کاهش سود 
مشکالت  امر  این  است  نشده  اجرایی  بانکی  تسهیالت 
فراوانی برای مردم ایجاد کرده که نیاز است این موضوع مورد 

بررسی قرار گیرد️.
در این روز ها که به پایان سال نزدیک می شویم و گرفتن وام 
از بانک ها نسبت به قبل سخت تر می شود باید دید بانک 
مرکزی چه برنامه ای برای کاهش سود تسهیالت بانکی دارد 
و در این میان کمیسیون اقتصادی مجلس چطور به این 

حوزه ورود خواهد کرد️.

و  هواپیمایی  خدمات  دفاتر  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
جهانگردی گفتک مسافرانی که پروازشان لغو شده است 
باید جبران  را خریداری کرده اند  تورشان  از هر دفتری که 
اهلل  حرمت   : بگیرند️.چمدان  رفاهی  امکانات  و  خسارت 
مورد وضعیت  در  خبرنگار چمدان  با  در گفت وگو  رفیعی 
تورهای کنسل شده به علت شرایط آب و هوا گفت: مقررات 
این گونه است که دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی که 
توری را ارائه می دهد ملزم هستند که عین آنچه را تعهد 
کرده اند انجام دهند، بنابراین خسارات به بار آمده باید توسط 

دفتر خدمات مسافرتی و  یا ایرالین جبران شود️.
وی ادامه داد: بلیت رفت برای تورهای کنسل شده توسط 
نیز  برگشت  بلیت  مورد  در  و  می شود  تهیه  دوباره  دفاتر 
عالوه بر بلیت برگشت امکانات رفاهی مانند هتل و غذا 
نیز باید ارائه شود️.رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات 
هواپیمایی و جهانگردی در پاسخ به این سئوال که ایرالین 
باید پاسخگوی مسافران باشد یا دفاتر ارائه دهنده تور به 
چمدان گفت: بستگی به این دارد که مسافر از چه کسی 
خدمات مسافرتی را خریداری کرده است️. اگر از دفتر خدمات 

سپس  و  می کنند  خسارت  جبران  آنها  خریده  مسافرتی 
از  مستقیم  اگر  اما  می گیرند  ایرالین ها  از  را  خسارتشان 
ایرالین جبران  آن  باشد خود  بلیت خریداری شده   ایرالین 
خسارت می کند️.رفیعی در پاسخ به اینکه با وجود مشخص 
فرودگاه ها  در  مسافران  از  بسیاری  چرا  مقررات  بودن 
سرگردان هستند؟ اظهار کرد: اگر این اتفاق رخ داده مسافران 
می توانند به انجمن صنفی شکایت کنند و ما آن را پیگیری 
می کنیم البته مراجع دیگری نیز برای شکایت وجود دارد که 

مراحل طوالنی تری برای پیگیری دارند️.

22 بهمن؛ آخرین مهلت بهره مندی از 
بخشودگی اضافه خدمت غایبان سربازی

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از پایان مهلت 
بخشودگی اضافه خدمت های ناشی از غیبت سربازان در 22بهمن ماه 
خبر داد️. سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا دراین باره گفت: مدت ها 
قبل با تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح مقرر شد تا اضافه خدمت های 
ناشی از غیبت تمامی مشموالنی که تا 22 بهمن ماه امسال برگه اعزام به 
خدمت خود را دریافت کنند بخشیده شود️. وی ادامه داد: بنابراین تمامی آن 
دسته از مشموالن غایب که تا قبل از 22 بهمن ماه به دفاتر پلیس+ ۱0 
مراجعه کرده و برگه اعزام به خدمت خود را دریافت کنند اضافه خدمت های 
ناشی از غیبت بخشیده خواهد شد️.وی با تاکید بر اینکه این مدت به هیچ 
عنوان تمدید نخواهد شد در مورد اینکه مقدار غیبت دراین مورد چه میزان 

تاثیر دارد، گفت: مقدار غیبت هیچ تاثیری در این بخشودگی ندارد️.

افزایش سهم پرداخت نقدی یارانه ها در سال ۹۷
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از افزایش سهم پرداخت نقدی یارانه ها در 
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق خبر داد️.بهروز با اشاره به برخی اصالحات 
کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق اوراق مالی در 
بخش غیردولتی 2۵ هزار میلیارد تومان و در بخش دولتی ۱000 میلیارد 
تومان تعیین شد که رقم قبلی آن ۴۷ هزار میلیارد تومان بود و رقم فعلی 
براساس مصوبه جدید ۳۸ هزار و ۵00 میلیارد تومان است️.به گفته وی، درآمد 
ناشی از هدفمندی یارانه ها در مصوبه کمیسیون تلفیق ۹۹ هزار میلیارد 
تومان تعیین شده که رقم قبلی آن ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است️. 
همچنین پرداخت نقدی یارانه ها که پیش از این 2۳ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده بود به ۳0 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است️.نعمتی 
یادآور شد: در مورد تهاتر تامین اجتماعی با دولت رقم قبلی ۳0 هزار میلیارد 
تومان بود که طبق مصوبه جدید به ۵0 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد️. 

منابع مصوبه کاهش ۱۰ میلیونی حذف شدگان 
یارانه از کجا تامین می شود؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: افزایش سهم پرداخت نقدی 
یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی جبران نمی شود، بلکه 
افزایش درآمد از محل های دیگری شناسایی شده است️. یوسف نژاد در 
پاسخ به این پرسش که افزایش درآمد از محل افزایش قیمت حامل های 
انرژی خواهد بود؟ گفت: خیر، از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 
است️. وی  از محل های دیگری شناسایی شده  درآمد  افزایش  نیست، 
تاکید کرد: حامل های انرژی گران نمی شود، ولی از فروش حامل های 
انرژی، منابعی را شناسایی کردیم️. وی در پاسخ به این پرسش که این 
اقدام مجلس باعث ایجاد مشکل در بوجه و یا کسری بودجه نمی شود؟ 
خاطرنشان کرد: خیر، ما افزایش درآمد را از محل های جدید شناسایی 

کردیم و به رقم سهم پرداخت نقدی یارانه ها اضافه کردیم️.

CNG آگهی مزایده واگذاری دو باب جایگاه
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره 36 مورخ 96/10/25 شورای اسالمی شهر بیرجند 
دو باب جایگاه CNG متعلق به خود را به شرکت های واجدشرایط دارای رتبه و صالحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای مدت 
 3 سال با شرایط بهره برداری و نگهداشت واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 96/11/12 به مدت 10 روز کاری به سایت
 www.utmo.birjand.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پس از تکمیل به اداره حراست شهرداری بیرجند تحویل نمایند. 
1- تکمیل و تحویل اسناد از تاریخ 1396/11/14 به مدت 10 روز خواهد بود. 2- بازگشایی پاکت ها در تاریخ شنبه 1396/11/28 ساعت 9 صبح 
در محل سالن اجتماعات شهرداری بیرجند صورت خواهد گرفت. 3- کلیه شرکت کنندگان بایستی یک فقره ضمانت نامه شرکت در مزایده به 
مبلغ 500/000/000 ریال در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ارائه نمایند. 4- شرکت کنندگان جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند مراجعه نموده و یا با شماره 5-32338034 تماس حاصل نمایند. 
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 6- شرکت کنندگان بایستی شرایط عمومی پیمان را کامال مطالعه و براساس آن پیشنهاد 
قیمت را ارائه نماید. 7- شرکت کنندگان در مزایده بایستی حداقل دارای ظرفیت بهره برداری از دو جایگاه در هر منطقه باشند. 8- میزان برآورد 
اولیه فروش یک ساله گاز حدود 10 میلیون متر مکعب می باشد. 9- برنده مزایده می بایست هنگام عقد قرارداد 3/000/000/000 ریال ضمانت 

نامه بانکی به منظور ضمانت اجرای قرارداد در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ارائه نماید. 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آگهی مزایده ماشین آالت دهیاری های بخش قهستان - شهرستان درمیان
بخشداری قهستان به استناد مصوبه شورای اسالمی روستاهای بخش قهستان و مجوز دفتر امور روستایی و شوراهای اسالمی استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد: 
تعداد 2 دستگاه از خودروهای کمپرسی آمیکو تیپ )M6H )4×2 متعلق به دهیاری های این بخش را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به صورت نقدی به فروش 
برساند. الف( مشخصات ماشین آالت مورد مزایده: خودروی آمیکو متعلق به دهیاری روستای تخته جان مدل 85 با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 75/000/000 

ریال خودروی آمیکو متعلق به دهیاری روستای گسک مدل 85 با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 80/000/000 ریال 
ب( شرایط مزایده: شرکت کنندگان در مزایده قیمت پیشنهادی خود را به همراه ضمانت نامه بانکی معادل 5 درصد قیمت کارشناسی خودرو در پاکت های الک و 
مهر شده به نشانی شهرستان درمیان – شهر قهستان - بخشداری قهستان واحد امور مالی دهیاری ها ارسال نمایند. مهلت دریافت پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت 10 روز اداری می باشد، به پیشنهادهایی که در موعد مقرر نرسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت تساوی قیمت پیشنهادی، اولویت با اهالی همان 
روستا خواهد بود. هزینه های ثبتی ، دفترخانه ای، نقل و انتقال سند مالکیت و پالک خودرو، دارایی  و همچنین سهم هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.   
برندگان مزایده مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 5 روز اداری پس از ابالغ به آنها نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نمایند )به هیچ عنوان تقسیط مبلغ پیشنهادی 
مزایده امکان پذیر نمی باشد. کلیه پیشنهادات رسیده در تاریخ 96/11/23 راس ساعت 10 صبح در محل بخشداری قهستان با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز و 
قرائت می شود. دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هیچگونه ادعا و اعتراض در این زمینه مورد قبول نخواهد بود. شرکت کنندگان می توانند 
همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده و به منظور بازدید ماشین آالت به بخشداری قهستان مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 05632143876 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960029 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف شرکت معدن وانیا به کارفرمایی آقایان فریبرز 
وهاب و قنبر سعیدنژاد محکوم است به پرداخت مجموعا مبلغ 104/043/250 ریال بابت اصل خواسته )مطالبات کارگری( و 

پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در مرحله اجرا در حق محکوم لهما آقایان فرهاد عیسی پور و علیرضا شجاعی مقدم 
و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، محکوم لهما در این راستا یک دستگاه سیم برش الماسه 
کوه بری زردرنگ آماده به کار، متعلق به محکوم علیه را معرفی که پس از توقیف، کارشناسی شده است حسب نظر کارشناس دادگستری مال 
توقیفی به مبلغ 120/000/000 ریال تعیین قیمت شده است و سپس محکوم لهما تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که 
این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1396/12/02 از ساعت  09 الی 09/30 
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده )نوبت دوم( عمومی اموال توقیفی را به قیمت پایه کارشناسی فوق الذکر 
به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در 
زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 
10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نمایند و پس از تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد 
واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف 
نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت 

مواد 113 به  بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی خوشدست کویر بیرجند  تاریخ انتشار: 96/11/11
مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی خوشدست کویر بیرجند روز چهارشنبه مورخ 96/12/2 ساعت 9 صبح در محل مسجد زهرا اطهر )س( واقع 
در بیرجند میدان آزادی برگزار می گردد. از کلیه سهامداران در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. همچنین از کلیه اعضایی 
که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان شرکت را دارند، دعوت می شود تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و 
یک قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 96/11/17 به آدرس خیابان آزادی - خیابان قائم - نبش قائم 2 داخل کوچه شرکت تعاونی ارسال نمایند. 

دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 2- انتخاب بازرسان شرکت به مدت یک سال
هیئت مدیره شرکت تعاونی خوشدست کویر بیرجند

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی - نبش 
رجایی 15 /  09155614880

خاندان  محترم گنجی فرد 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان حاجیه فاطمه توسلی

 )همسر مرحوم غالمرضا گنجی فرد و  مادر شهید محمدرضا گنجی فرد(
 را خدمت شما و خانواده های محترم تسلیت عرض می نماییم ، از خداوند منان آمرزش الهی 

برای آن مرحومه و صبر و سالمتی بازماندگان را مسئلت می نماییم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

آگهی مزایده عمومی ) نوبت اول(

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد 
بر نیاز خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شماره فراخوان 100963748000001 به فروش برساند، 

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 96/11/21 به سامانه تدارکات به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

شماره مدلتیپسیستمنوع کاربریردیف
انتظامی

مبلغ تضمین در مزایده )ریال(

ایران 405GLXI138412پژوسواری1
 559 الف 13

15/000/000

ایران 405GLXI138512پژوسواری2
 138 الف 14

15/000/000

پیشنهاد دهندگان الزم است طبق آیین نامه تضمین در معامالت و اصالحیه های آن، تضمین شرکت در مزایده تهیه و ارائه نمایند.
بلوار صنعت و معدن  اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی به نشانی بیرجند-   محل بازدید: 

 سایت اداری زمان بازدید: از روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 لغایت روز شنبه مورخ 96/11/21 از ساعت 9 الی 14 می باشد.
محل تحویل اسناد: تحویل و بارگذاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

 محل و زمان گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری - ساعت 10 
صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/23

به منظور راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس دفتر خدماتی سامانه 
تدارکات واقع در بیرجند- خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - اتاق 111 مراجعه یا با شماره 32221220 تماس 

حاصل نمایند. به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

سرمقاله



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 11 بهمن 1396* شماره 3995

جلوگیری از هدررفت ماهانه 8 هزار لیتر آب با تعویض کنتورهای معیوب
صدا و سیما- شرکت آب و فاضالب شهری خراسان جنوبی با تعویض کنتورهای معیوب شهرهای استان از هدررفت ماهانه 8 هزار لیتر آب جلوگیری کرد. معاون 
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت: از آغاز امسال 3 هزار و 318 دستگاه کنتور خراب و با عمر باال در شهرهای استان تعویض شد که 
بیشترین آن مربوط به شهر بیرجند بود. نادی، هزینه تعویض هر کنتور آب را 100 هزار تومان اعالم کرد و افزود: تعویض کنتور آب برای مشترکان رایگان انجام می شود.

که  کارگرانی  همان  از  هستم،  ساختمانی  کارگر 
فکر  به  کسی  اما  کنیم  می  کار  سرما  و  درگرما 
ما نیست. هر روز سر گذر می رویم اما در هفته 
چند روز کار بیشتر گیر نمی آید. با ماهی 300هزار 
تومان درآمد چطور می شود مخارج زندگی و دو 
بچه مدرسه ای را تامین کرد. کارمندان آخر سال 
ما  برای  فکری  مسئوالن  چرا  گیرند  می  عیدی 
بر نمی دارند؟ مگر ما در این کشور زندگی نمی 
کنیم؟ مسئوالن کمی به فکر ما هم باشند تا در 
عید شرمنده خانواده خود نباشیم. میخوام  مسئولین 
هم بدانند که در قاین کارگرانی ساختمانی یا سر 
ماهانه حداکثر 300یا400هزار  که  گذری هستند 
تومان در آمد بیشتر ندارند.   شما مسئول محترم 
می توانید با این مبلغ به امور زندگی  روزانه تون 
با  ساختمانی  گر  کار  بختای  بد  ما  ولی  برسید؟؟ 
2یا3فرزندبا شرمندگی  پیش زن وبچه مون زندگی 

می کنیم شمارو خدا فکری به حال ما کنید.
ارسالی به تلگرام آوا
شهری که فضای سبز آن رو به نابودیست و برای 
مسؤلین ؛فضای سبز یعنی کاشت یک نهال نیم 
متری ، بدون زیبا سازی اطراف آن . شهری که 
توجهی  بی  با  دارن  عمر  هاسال  ده  که  درختان 
و...  ارتش  خیابان  مثال  میشن.  خشک   دارن 
شهری که چندین سال است برای نجات درختان 
)04( جلسه میگیرند، در حالی که دیگر نیم بیشتر 
برای  شده  حاضر  زمین  و  اند.  شده  خشک  انها 
بد  اصالح  با  که  تجاری!! شهری  ساز  و  ساخت 
که  میکنند.شهری  زشت  را  انها  چهره  درختان 
اصال به فضای سبز پیست پیاده روی که خیلی 
که  شود.شهری  نمی  ،توجه  است  مهم  خیلی 
آسفالت خیابانهای ان بدرد آفروید میخورد . چرا 

افسرده نباشیم؟چرا ؟
915...597

چرا مسئوالن استان خراسان جنوبی و شهرستان 
سرایان  سمت  به  روم  راهی  سه  جاده  از  قائنات 
نظارت ندارند ؟ مگر جاده دوبانده فقط برای یک 
روستا احداث می کنند 15سال از احداث جاده می 
گذرد و حدود 20کیلومتر از جاده ای در دشت واقع 
شده آسفالت شده و هنوز یکسال از آسفالت آن نمی 

گذرد باز شروع به لکه گیری می کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
رییس  از  خواستم  نباشید  خسته  و  سالم  با 
بیمارستان بوعلی بیرجند تشکر کنم واقعا پرسنل 
خوش برخورد و با شخصیتی دارند خداوند فرزند 
بر خالف  داد  ما  به  بیمارستان  این  تو  را  ما  دوم 
تولد فرزند قبلی ما که در بیمارستان دیگری بود و 
همسرم بسیار اذیت شد اینبار اخالق و برخورد همه 

خوب بود بسیار متشکرم.
990...973

در شماره 10 بهمن در مورد نبود نشاط در شهر گفته 
بودین، ببینید کجای شهر یک بیلبورد یا تبلیغات 
باشد،  امید و شادی  از  هست که روی آن نشانی 
همین بلوار پیامبر اعظم از دانشگاه آزاد تا آخر که 
مسیر هر روزه من است پر شده از آمریکا و مرگ بر 
اسرائیل، مردم خسته شدند، بابا یک شعری از حافظ، 

یه عکس قشنگی چیزی هم بذارید.
912...653

استان خراسان جنوبی از بی آبی شدید رنج میبره 
چشم همه مردم خصوصا کشاورزا به آسمونه اگه 
این ابرهایی که تو این چند روز گذشته آمد بارور 
می شد قطعا مثل برف پارسال می شد اما افسوس 

که دولت اصال این استان محروم رو نمی بینه
915...443
 سرعت گیر  خیابان ارتش بسیار نامناسب و خطرناک
 است خودم شاهد بودم شب موتور  سواری به همراه
و  بخورند  زمین  ماشینم  جلو  بود  نزدیک  خانواده 

ایجاد حادثه شود لطفا بررسی شود
915...297

با سالم، آقای شاکری در گزارش “بیرجند منطقه 
نشاط ممنوع” گفتند ساخت مهر شهر اشتباه بزرگ 
 بود چون آن را با معیار و امکانات خودشان می سنجند
مردم  از  بسیاری  آرزوی   و  دانند شادی  نمی  اما 
داشتن سر پناه  دایمی است تا شادی های زودگذر 
دیگر. چه خوب می شود در گفته هایمان به جای 

جذب مخاطب به فکر شادی واقعی باشیم.
915...648

سالم خدمت شهرداری محترم کوچه های خیابان 
امام علی مهر شهر، زیر سازی اسفالت انجام شده 
حتی قیر پاشی هم کردند ولی به امان خدا گذاشتند 
و رفتند و االن بعد از چند ماه تازه اگر بیایند باید 
بیت  این  واقعا  انجام شود،  تمام هزینه ها دوباره 
المال نیست تا کی باید ما مردم تاوان بی لیاقتی 

مسئوالن را بدهیم.
915...534

درخصوص گزارش واکاوی دالیل نبود شادی در 
مرکز استان کاش از بزرگانی چون نماینده محترم 

و استاندار هم دعوت به عمل می امد.
915...814

سالم آوا واقعا جای ناراحتی دارد که این مسئوالن 
 همه مطلع اند کجای کار در اجرای جشن ها می لنگد
ولی نام و نشانی از عوامل لغو کنسرت ها به ما 

مردم نمی دهند تا خودمان وارد عمل شویم!
ارسالی به تلگرام آوا

قسمت دوم...
حسینی- معاون امور فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارشاد 
درباره جشن ها و اجرای موسیقی های صحنه ای عنوان 
کرد: متاسفانه هم افزایی بین دستگاه ها وجود ندارد، قانون 
یک سری موارد را وضع کرده است، اجرای عملیاتی برنامه 
کاری تعریف شده و این وظیفه اداره فرهنگ و ارشاد است 
که در این بخش ساماندهی را انجام دهد ولی  دوستانی 
این  یا کال مخالف  ندارند  قانون آشنایی  با  یا  هستند که 
ای  سلیقه  جا  این  دارند،  آن  تغییر  به  نظر  و  بوده  قانون 
برخورد می شود؛ برخی دستگاه ها آیین نامه های داخلی 

دارند که اصال در قانون ذکر نشده است.

آیین نامه هایی که  
هیچ جا به غیر از بیرجند اجرا نمی شود! 

عالمه  سالن  دو  فقط  بیرجند  در  که  این  بیان  با  زمزم 
فرزان و اجالس پیام نور دارای استانداردهای الزم برای 
نور  پیام  سالن  داد:  ادامه   ، هستند  ها  کنسرت  برگزاری 
هر  برگزاری  است  دانشگاه  محیط  در  که  این  دلیل  به 
گونه جشن و موسیقی در آن ممنوع شده است. از وزارت 
داخل  باز هم  ولی  کردند  تایید  را  تاالر شهر  چند  ارشاد 
شهر مخالفانی وجود دارد. معاون امور فرهنگي اداره کل 
ارشاد، خاطرنشان کرد: هر زمان که موسسه  فرهنگ و 
ای درخواست برگزاری جشن می کند، به طور کامل به 
می  بررسی  کل  اداره  این  شورای  در  استعالمات  همراه 
شود ولی برخی دستگاه ها انتظار اخذ استعالم ویژه دارند، 
سنگ اندازی ها هم معموال از جانب آن ها است. افرادی 
نامه  آیین  قبول کنند، برخی  را  قانون  نیستند  که حاضر 
از  غیر  به  جا  در کل کشور هیچ  آورند که  را می  هایی 
بیرجند اجرا نمی شود! این سخت گیری ها کار را به جایی 
می کشانند که یک نفر  می خواهد جشنی برگزار کند، 
باید به دادستانی برود! گروه های فشار و عدم هم افزایی 
 بین برخی دستگاه ها موجب شده کار گیر داشته باشد.

برنامه ای که هر روز از شبکه دو پخش می شود 
اینجا درد سر می شود

وی برای مثال مراسم برنامه “خاله شادونه” که دو هفته 
گذشته برگزار شده بود را مطرح کرد و افزود: این برنامه هر 
روز از شبکه 2 پخش می شود ولی این جا به قدری دردسر 
داشتیم که مجبور شدم به دادستانی نامه بزنم. به گفته وی 
اعتبارات فرهنگی بین 28 دستگاه توزیع می شود، اعتبارات 
اداره ارشاد که متولی برنامه هاست هم بسیار اندک است. 

شورای فرهنگ عمومی
هم افزایی را ایجاد کند

معاون امور فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارشاد با اعتقاد بر 
این که نشاط اجتماعی رضایت فردی و اجتماعی فرد در 
زمینه های مختلف است، بیان کرد: برنامه هایی که ارشاد 
در همه زمینه ها برگزار می کند، چه دینی مذهبی و چه 
تئاتر و موسیقی ، تمام فعالیت ها با هدف نشاط اجتماعی 
است ولی تا حد اعتبارات و مقدوراتی که داریم می توان کار 
کرد. نمونه آن تالش ها برای برگزاری جشنواره فیلم فجر 
و جشنواره عکس های مختلف است ولی نیاز به هم افزایی 
است، چه از طریق شورای فرهنگ عمومی چه هر مرجع 
دیگری که این هم افزایی را ایجاد کند. زمزم ادامه داد: در 
چند سال خشکسالی هجوم زیاد مردم مناطق مختلف به 
سمت حاشیه شهر و تغییر الگوی نیازهای مردمی نشان می 
دهد که از نشاط اجتماعی با دغدغه های فکری و کاری 

دور شده اند و حالت سرخورده و افسرده دارند .

اطالع رسانی برنامه های ورزشی
بسیار ضعیف است

نیز  جوانان  و  ورزش  اداره  در  جوانان  کارشناس  بهدانی 
در این نشست با بیان این که موضوع نشاط اجتماعی از 
محورهای اصلی کار بخش جوانان این اداره است، عنوان 
کرد: اکنون پیست موتورسواری در محدوده استادیوم غدیر 
هر هفته فعال است در کنار آن برنامه هایی دیگری مانند 
اسب سواری و مینی گلف هم انجام می شود ولی ایراد کار 
آن جاست که اطالع رسانی ها بسیار ضعیف است و با این 
که خیلی برنامه ها به خصوص توسط سمن ها برگزار می 

شود ولی اطالع داده نمی شود.

سرمایه گذار در بیرجند حمایت نشد، به قائن رفت!

به گفته وی از طرف دیگر در بیرجند به سرمایه ذاران بها 
داده نمی شود، برای مثال آقایی قصد سرمایه گذاری برای 
فعال کردن پیست اسب سواری را داشتند ولی حمایتی از 

طرف ارگان های دولتی نشد ، تا به قائن رفت  و با حمایت 
باالی مسئوالن آن شهر رو به رو شدند و همان جا هم 
سرمایه گذاری کردند. بهدانی یکی از برنامه های این اداره 
را جشنواره ها و همایش های ساالنه دانست و افزود: برای 
ورزش های پارکی خیلی تالش انجام شد ولی شهرداری 
حمایتمان نمی کند، حتی برای مسابقات استعدادیابی مینی 
گلف هم در پارک ها بسیار مقاومت شد با این که کار خاصی 
هم قرار نبود انجام شود. به آقای انصاری مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری هم نامه های متعددی 
نوشته ایم و تقاضا کردیم فضای فنس کشی شده حاشیه 
خیابان سجاد شهر را در اختیار ما قرار دهند ولی بی پاسخ 

مانده است.

فضاهای ورزشی شهری را
در اختیارتان قرار می دهیم

ورزشی  و  اجتماعی   ، فرهنگی  امور  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری در پاسخ به این سخنان بیان کرد: پارک های 
شهر صرفا فضای سبز هستند و فضایی برای زمین ورزشی 
این کار هستند ولی  دنبال  ندارند، هیئت های دیگر هم 
خودتان مستحضرید برای مثال در پارک توحید ، یک زمین 
فوتبال، بسکتبال ، والیبال و یک فضا برای بچه ها درست 
شده و فضایی دیگر برای این منظور وجود ندارد! موضوع 
این جاست که در تعریف پارک های بیرجند هم این فضا 
ها دیده نشده اند. شاکری البته قول داد از آن جاییکه اکنون 
فضاهای ورزشی شهری در حوزه کاری وی قرار گرفته، 
این فضاها را در اختیار شما قرار می دهم فقط یک نفر 

سرمایه گذار باید بیاورید.

در این شهر با فتواهای ضد و نقیض
رو به رو هستیم

حسینی مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری ماهور هم از 
دیگر حاضران در جلسه بود که دل پردردی هم داشت. وی 
عنوان کرد: هنگام کار، از یک جا به بعد تصور می کنیم با 
یک بیمار طرف هستیم! به گفته وی در این موضوع عالوه 
بر ایجاد شادمانی، تداوم آن هم مهم است، ولی هر چه در 
این جلسه گفته شود، کوتاه مدت است. عالوه بر آن در این 
شهر با فتواهای ضد و نقیض رو به رو هستیم، عده ای 
کاسه داغتر از آش می شوند و یک جمعیت را از شادی 
تا 20  نداریم و  برایش  البته راهی هم  محروم می کنند، 

سال دیگر هم حل نمی شود.

این جا همه چی یا افراط است یا تفریط!

حسینی شروع هر کار نشاط آور در بیرجند را مانند آماده 

شدن برای رفتن به جنگ دانست و ادامه داد: انرژی که باید 
برای کیفیت برنامه گذاشته شود، صرف حاشیه می شود و 
باشیم!  آن  تبعات  منتظر  باید  برگزاری مراسم هم  از  بعد 
وقتی برای برگزاری یک کنسرت به دلیل شهادت “شیخ 
نمر” در عربستان، )همان هایی که گیر دادند هنوز نمی 
توانند نام ایشان را درست تلفظ کنند( 12 میلیون تومان 
ضرر می کنم معلوم است که دیگر به عنوان متولی شادی 
به سمت این برنامه ها نمی روم! این جا همه چی یا افراط 
است یا تفریط! مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری ماهور 
با اشاره به معضل کمبود آب اضافه کرد: از االن می توان 
حدس زد که در آینده نزدیک شادی کمتر شده و مهاجرت 
ها بیشتر خواهد شد. کاری هم برای این معضل انجام نمی 

شود، در این جا سرشار از شعارزدگی هستیم !

نصب عکس شهدا روی دکل های برق
حسینی همچنین با تشبیه ورودی های شهر به ورودی های 
یک آرامستان به جای شهری مدرن، اظهار کرد: همه شهرها 
یک بلوار و یک میدان را برای تجلیل از ایثارگران و شهدا 
دارند ، ولی در بیرجند برای این موضوع هم افراط شده و 

عکس شهدا را حتی روی تیرهای برق نصب کرده اند!
ورزشی  و  اجتماعی   ، فرهنگی  امور  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری نیز در این باره بیان کرد: شورای شهر بسیار تالش 
کرد جلوی این موضوع را بگیرد ولی شبانه کار خود را کردند. 
آیا اصال از خود خانواده شهید پرسیده اند که از این که عکس 

شهید روی دکل برق نصب شده راضی هستند؟!
برای جشن  افزود:  و  داد  ادامه  را  خود  حسینی سخنان 
با دهه فجر، دفتر  به همزمانی  با توجه  های دهه فجر 
پرورش  و  آموزش  اداره  و  دارد  نظر  یک  جمعه  امام 
نظری دیگر! در این دهه فجر از ما کلی برنامه و جشن 

خواستند ولی مانده ایم که چه بکنیم! 

مصوبه برگزار نشدن جشن در دانشگاه ها

بهزادی مسئول روابط عمومی ستاد امر به معروف نهی 
از منکر هم با بیان این که این ستاد برای برگزاری چند 
علت  کرد:  اضافه  بود،  کرده  ممانعت  ها  از جشن  مورد 
توجه  با  که  بود  دانشگاه  محیط  در  آن  برگزاری  هم 
“محیط  که  این  درباره  رهبری  معظم  مقام  سخن  به 
و  است  آموزی  علم  و  تحصیل  برای  محیطی  دانشگاه 
برنامه های دیگر را وارد دانشگاه نکنید” مصوبه ای در 
اعضای  خود  و  شد  داده  اساس  همین  بر  ستاد  شورای 

به  وی  دادند.  رای  نیز  مصوبه  این  به  ستاد  در  حاضر 
اشاره  بود  شده  برگزار  ستاد  توسط  که  نیلوفرانه  جشن 
استانداری  جلسه  راستای  در  جشن  این  افزود:  و  کرد 
برای تحکیم بنیان خانواده برگزار شد. زمزم معاون امور 
فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد البته برگزاری این جشن 

را بدون اخذ مجوز از این اداره عنوان کرد که بهزادی 
از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  قانون  طبق  داد:  پاسخ 
اختیار  خود  اهداف  و  ها  برنامه  انجام  راستای  در  منکر 

داشته و این جشن نیز همین گونه بوده است.

امر به معروف و نهی از منکر
فقط چادر و حجاب نیست

وی در ادامه فضای شهر را برای جوانان بسیار سرد و 
بی روح دانست و خاطرنشان کرد: شخصا پیگیر استفاده 
بیلبوردهای  در  هنر  دانشگاه  دانشجویان  های  طرح  از 
که  بودم  ها  بانک  عابر  روی  تبلیغات  حتی  و  شهری 
زیبا  تصاویری  با  شهر  شهدای  و  بزرگان  هنرمندان، 
به  امر  از  سخن  زمان  هر  وی  گفته  به  شوند.  معرفی 
چادر  و  یاد حجاب  به  آید،  منکر می  از  نهی  و  معروف 
می افتند در حالی که کار ما فقط این نیست و باید همه 

مسائل اقتصادی و فرهنگی را در نظر بگیریم.

یکسره شدن تلفن های ستاد
قبل از برگزاری کنسرت!

روابط عمومی ستاد امر به معروف نهی از منکر ادامه داد: 
قبل از برگزاری کنسرت ها، عده ای تلفن های ستاد را 
یکسره می کنند که چرا قرار است این برنامه برگزار شود، 
بعد از آن هم، عکس، فیلم و کلیپ های مراسم را پخش 

می کنند که چرا کنسرت این گونه برگزار شده است؟!

هیئت های مذهبی زمان تولد
حضرت زینب )س( کجا بودند؟

هیئت  حضور  بر  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  بهزادی 
های مذهبی تاکید کرد و یادآور شد: زمان تولد حضرت 
زینب )س( این هیئت ها کجا بودند تا جشن های فراگیری 
داشته باشیم؟ اکنون نیز سازمان تبلیغات اسالمی می تواند 
جلسات مذهبی که در خانه ها برگزار می شود را به سمت 

برگزاری جشن های مذهبی ببرد.

برگزاری جشنواره های جایگزین

بر  مداوم  تاکید  بیرجند  در  که  این  بیان  با  پایان  در  وی 
برگزاری پیاده روی است، عنوان کرد: اوایل از این برنامه 

استقبال می شد ولی االن کمرنگ تر شده است. پس می 
توان در کنار آن برنامه های دیگری مانند دوچرخه سواری 
ماسه  بیرجند  اطراف  همچنین  کرد.  برگزار  را  خانوادگی 
خوب دارد و می توان اکنون که برف نداریم، مسابقه سازه 

های ماسه ای را برگزار کرد. 

استانداردهای شهری از بیرجند باالتر است

اجتماعی و   ، امور فرهنگی  شاکری مدیر عامل سازمان 
ورزشی شهرداری در پاسخ به برخی از این بیانات عنوان 
را  شهری  فضای  بودن  سرد  برای  شما  اعتراض  کرد: 
که  چه  آن  از  شهری  های  استاندارد  دارم،  قبول  کامال 
که  این  به  اشاره  با  وی  است.  باالتر  بسیار  داریم،  االن 
کرد:  تصریح  هستند،  کار  پای  ذهنیت  استان  بزرگان 
پشیمان می  را  بزرگان  این  متاسفانه کسانی هستند که 
کنند، جلوی این افراد که اطالعات نادرست می دهند را 
باید گرفت و کار فقط با با مطالبه گری های مردم جلو 
می رود. شاکری در باره درختان کاج شهر نیز عنوان کرد: 
االن هدف حفظ همین درختان کاج است و در کنارش 
اگر درختی خشک شده ، درخت چنار بکاریم. وی اضافه 
کرد: برای یکدست بودن نمای ساختمان ها هم در قانون 

مواردی مطرح شده ولی نمی توان به مردم فشار آورد.

فرد با آشفتگی فکری
چگونه با یک سرود شاد شود؟!

رفیعی مدیرعامل کانون هنرمندان نیز با تاکید بر این که 
باید شور و نشاط و مواردی که به انبساط خاطر مردم منتهی 
می شود مورد توجه قرار  گیرد، بیان کرد: راهکارهایی هم 
باید آسیب شناسی کرد،  دارد که  این خصوص وجود  در 
برخی از مشکالت زیرساختی است و برخی کارها به راحتی 
ایجاد  برای  وی  گفته  به  شود.  می  حل  تلنگر  یک  با  و 
شادی پایدار باید عواملی اصالح شود برای مثال فردی که 
آشفتگی فکری دارد و از دورن متالشی است مگر می تواند 

با یک سرود و موسیقی به سمت شادی برود؟!
و  فرهنگ  اصلی  متولی  را  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رفیعی 
هنر دانست و افزود: مدیران ارشاد باید با تمام توان از هنر 
و فرهنگ دفاع کنند ولی گاها بدون آگاهی و نگاه مثبت 
مراسمی را بر هم می زنند، البته این جدای از مدیر خوب 

استان ما آقای محبی است.

ضرورت ایجاد میدان “مردم”

کرد:  بیان  هم  شهر  های  خیابان  نورپردازی  درباره  وی 
هم  کنار  در  سبز  و  بنفش  های  رنگ  مدرس  خیابان  در 
چیده شده اند در حالی که رنگ هایی سرد بوده و مناسب 
زمستان نیستند، بهتر است در فصل های مختلف از رنگ 

های مکمل استفاده شود.
مدیرعامل کانون هنرمندان با تاکید بر این که باید میدانی 
با نام مردم ایجاد شود، خاطرنشان کرد: این میدان به گونه 
ای قابلیت سازی شود که تمام مناسبت ها و جشن ها در 
آن برگزار شود و هنرمندان برای هنرنمایی به آن جا بروند؛ 
از تئاتر گرفته تا موسیقی، هر کسی که 5 دقیقه هم از آن 

عبور کند در روحیه اش تاثیر خواهد داشت.

انقالب مردمی بود
ولی جشن های دهه فجر مردمی نیست!

رفیعی با اشاره به این که جشن های دهه فجر را باید مردم 
برگزار کنند ادامه داد: انقالب مردمی بوده ولی عمال جشن 
ها مردمی نیست! تشکیل کمیته یعنی جداسازی مردم از 
این دهه، مگر برای شب یلدا و عید نوروز کمیته ای تشکیل 

می شود؟ چرا دهه فجر نباید این گونه باشد!
وی همچنین از این که ابتدای هر جشنی مراسم غبارروبی 
شهدا برگزار می شود اعالم کرد: این مراسم باید همه زمان 

ها برگزار شود نه فقط در یک مقطع خاص!
وی در پایان اضافه کرد: نتیجه همه این کارها این شده که 
مردم مغفول ماندند و هنرمندان منفعل! برای برگزاری یک 
کنسرت از هفت خوان رستم باید رد شد، تبعات آن بماند که 

فرد را مجبور می کند عطا را به لقا ببخشد....
الزم به ذکر است در این جلسه با وجود دعوت از متولیان 
اصلی برگزاری مراسم ها و جشن های داخل شهر مانند 
شهر،  شورای  و  عمومی  امنیت  پلیس  انتظامی،  نیروی 

جای آنان در جلسه خالی بود.

حکومت گروه های فشار استان 
بر حوزه فرهنگ خراسان جنوبی !
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قابل توجه ادارات ،سازمان ها ، نهادها وهم استانی های گرامی
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گوناگون

فناوری اطالعات

جذابترین ها 

نکته حقوقی

زبان فارسی به تلگرام اضافه شد

که  شد  ارسال  تلگرام  در  نوتیفیکیشنی  دیروز 
در  رسمی  طور  به  فارسی  زبان  شدن  اضافه  از 
در  حاال  همین  اگر  داد.  می  خبر  اپلیکیشن  این 
 Languages قسمت  به  اپلیکیشن   تنظیمات 
 بروید، گزینه زبان فارسی را در میان سایر زبان های
نظر  کرد.به  خواهید  مشاهده  شونده  پشتیبانی   

یک  فارسی  زبان  شدن  اضافه  که  رسد  می 
که  چرا  بوده  تلگرام  سوی  از  سروری  آپدیت 
به روزرسانی  به  نیازی  زبان  این  انتخاب  برای 
اپلیکیشن ندارید. گفتنی است که تا پیش از این 
فارسی،  تلگرام  از  استفاده  برای  ایرانی  کاربران 
یا  ثالث  شخص  های  ربات  از  استفاده  نیازمند 
نصب تلگرام های غیررسمی بودند. اما حاال و با 
به طور رسمی حاال می  این گزینه  اضافه شدن 
توانید از محیط کامال فارسی در اپلیکیشن اصلی 
تلگرام لذت ببرید. البته به گزارش کاربران، ظاهرا 
امکان انتخاب فارسی فعال برای اپلیکیشن های 
در  هنوز  و  شده  مهیا  تلگرام  اندروید  و   iOS
نسخه دسکتاپ گزینه ای برای این کار مشاهده 
دورف  پاول  خبر،  این  تنظیم  لحظه  کنید.تا  نمی 
نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

هزینه برف روبی ساختمان بر عهده 
کدامیک از ساکنان است؟ 

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان ها بام جزو قسمت 
مشترک آپارتمان ها محسوب شده و هزینه برف روبی 
انبساط  همچون  تأسیساتی  است.  شرکا  عهده  بر 
حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط 
به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضالب که از جمله 
اشتراکی ساختمان محسوب می شوند،  بخش های 

در بام ساختمان قرار دارند.عالوه بر این قسمت هایی 
نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در 
بام ساختمان قرار می گیرد.ممکن است تصور شود که 
انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد 
و وی می تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما 
باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت های 
اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا 
چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را 
دارند .هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان 
واحد های طبقه  ویژه  به  آپارتمان ها  باعث تخریب 
آخر می شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه 
آسفالت و برف روبی بام و هزینه های مشابه دیگر 
طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها 
و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده شرکا است.

مسافران پروازهای کنسلی یا معوق 
که امکانات رفاهی در یافت نکرده اند، 

می توانند شکایت کنند

رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات هواپیمایی 
و جهانگردی در مورد وضعیت تورهای کنسل شده 
به علت شرایط آب و هوا گفت: مقررات این گونه 
است که دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی که توری 
را ارائه می دهد ملزم هستند که عین آنچه را تعهد 
کرده اند انجام دهند، بنابراین خسارات به بار آمده باید 
توسط دفتر خدمات مسافرتی و  یا ایرالین جبران شود. 
حرمت ا... رفیعی ادامه داد: بلیت رفت برای تورهای 
کنسل شده توسط دفاتر دوباره تهیه می شود و در مورد 
بلیت برگشت نیز عالوه بر بلیت برگشت امکانات 
رفاهی مانند هتل و غذا نیز باید ارائه شود.رفیعی در 
پاسخ به اینکه با وجود مشخص بودن مقررات چرا 
بسیاری از مسافران در فرودگاه ها سرگردان هستند؟ 
اظهار کرد: اگر این اتفاق رخ داده مسافران می توانند 
به انجمن صنفی شکایت کنند و ما آن را پیگیری 
می کنیم البته مراجع دیگری نیز برای شکایت وجود 
دارند. پیگیری  برای  طوالنی تری  مراحل  که  دارد 

بحران آب هنوز پابرجاست

با  شدید،  بارشی  کم  ماه  چهار  گذشت  از  بعد 
سرانجام  گذشته،  روز  دو  در  برف  سنگین  بارش 
نیمی از کشور چهره زمستانی به خود گرفت. این 
بارش در حالی رخ داد که میانگین بارش از ابتدای 
مهر تا پایان دی 40 میلیمتر بوده که 60 میلیمتر 
کمتر از نرمال است و خوشبختانه بارش اخیر تا 
تعدیل  را  بارشی  کم  این  از  بخشی  ناچیز  حدی 

سازمان  فصلی  پیش بینی  حال  همین  در  کرد. 
هواشناسی کشور حاکی  است از ابتدای بهمن تا 
اواخر اردیبهشت ماه سال 97 به مدت چهار ماه 
بارش های نسبتاً خوبی در حد نرمال و در برخی 
مناطق فراتر از نرمال در کشور خواهیم داشت که 
عموماً در زمستان به شکل برف و در بهار باران 
خواهد بود که در این صورت کم بارشی چهار ماه 
اول سال زراعی تا حدودی جبران می شود اما باز 
هم در مقایسه با بلند مدت، کشور با کاهش ۲0 
تا ۲5 درصد مواجه خواهد بود. اما چون مدتهاست 
زیادی  غیبت  برف  بارش  و  شده  کم  بارندگی ها 
داشته لذا حاال که برف می بارد، بیشتر از باران به 
بنابراین مردم خیلی خوشبین  چشم مردم می آید 
این برف سنگین جبران کمبود آب و  نباشند که 
خشکسالی های بلندمدت کشور را کرده، بلکه بدانند 
همچنان کشور با بحران شدید آب مواجه است و 
توجه داشته باشند که آب معادل این برف سنگین 
در حد 4 درصد بارش ساالنه است.بارشی که در 
روزهای اخیر بخش های وسیعی از نیمه شمالی و 
غربی ایران را به صورت برف دربرگرفت تحت تأثیر 
سامانه بارشی بود که از مدیترانه به سمت ایران آمده 
و لبه این سامانه بارشی تا جنوب زاگرس مرکزی 
هم کشیده شده به همین دلیل بخشی از لرستان 
و شمال ایالم را هم تحت تأثیر قرار داده اما عمده 
زنجان،  البرز،  تهران،  قم،  استان های  در  بارش ها 
مرکزی، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، 
کردستان و کرمانشاه بود که با شدت کمتر به سمنان 

و استان های خراسان هم رسید.

در آمریکا اتفاق افتاد : 

دورکاری و خرید آنالین 
مصرف انرژی را کاهش داد

به  جهان  کشورهای  از  بسیاری  که  شرایطی  در 
دنبال یافتن راه هایی برای کاهش مصرف انرژی 
یک  تواند  می  آنالین  خرید  و  دورکاری  هستند، 
ها  آمریکایی  چه  اگر  شود.  تلقی  عمده  حل  راه 
فعالیت های تجاری و حرفه ای  در حال توسعه 

خود هستند، اما مصرف انرژی توسط آنها در حال 
کاهش است و راز این امر در افزایش حضور آنها 
در منازل، دورکاری و انجام خریدهای مختلف از 
طریق اینترنت نهفته است.نتایج یک بررسی تازه 
که در نشریه ژول آمریکا به چاپ رسیده، نشان 
تعداد شهروندانی که  بر  به روز  می دهد که روز 
به جای پرسه زدن در رستوران ها و قهوه خانه 
ها و گشت و گذار در فروشگاه ها و دیگر مراکز 
با چند  و  بمانند  خانه  در  خرید ترجیح می دهند 
شود. می  افزوده  بخرند،  را  چیزی  هر  کلیک 

عالوه بر این دورکاری و انجام فرایندهای شغلی 
مختلف از منازل نیز در حال تبدیل شدن به یک 
فرهنگ غالب کاری در آمریکا است. نتیجه این 
امر کاهش ۱.۸ درصدی مصرف انرژی در امریکا 
در سال ۲0۱۲ در مقایسه با سال قبل از آن بوده، 
این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان 
مصرف انرژی به شکل نگران کننده ای در حال 
جویی  صرفه  انرژی  است  است.گفتنی  افزایش 
 BTU تریلیون  این شیوه معادل ۱700  به  شده 
است که برابر با کل انرژی تولید شده در ایالت 
کنتاکی در سال ۲0۱5 می باشد. با توجه به اینکه 
جوانان رده سنی ۱۸ تا ۲4 سال 70 درصد بیشتر 
از متوسط مردم آمریکا وقتشان را در درون خانه 
ها می گذرانند می توان پیش بینی کرد که روند 
های  سال  در  امریکا  در  انرژی  مصرف  کاهش 

آینده بیشتر شود.

اما و اگرهای بهره برداری
 از یک پروژه 22 ساله درفردوس

از  و  با توسعه شهرها  امروزه   فردوس ؛ سربازی - 
سبک،  و  سنگین  خودروهای  فزاینده  رشد  دیگر  طرف 
وجود کنارگذر برای شهرها موضوعی اجتناب ناپذیر است 
عبور  روانی  حتی  و  مالی   ، جانی  ازتبعات  تواند  می  که 
قرار  از داخل شهرها جلوگیری کند.  خودروهای سنگین 
گرفتن شهرستان فردوس در مسیر ترانزیت کاال و کریدور 
شمال به جنوب و عبور میلیونها مسافر و زائر از این مسیر، 
وجود یک کنارگذر برای فردوس و باغشهر اسالمیه که 
درفاصله 5 کیلومتری فردوس قرار دارد را به یک ضرورت 
تبدیل کرده است تا خوردهای سنگین و مسافران به دور 
ادامه دهند.  از مشکالت و ترافیک شهری به مسیرخود 
براساس این ضرورت پروژه کنارگذر فردوس و اسالمیه 
در سال ۱۳74 آغاز شد تا قبل از ورودی اسالمیه شروع و 
در یک مسیر ۱۲ کیلومتری با پشت سر گذاشتن این دو 
شهر در انتها به محور اصلی فردوس - دیهوک وصل شد. 
در طول این سالیان دراز این پروژه حیاتی فراز و نشیب 
های زیادی را تمام کرد و اختصاص اعتبارات ناچیزاستانی 
و برخی مخالفتها ، موجب شد تا سال 9۲ روند الک پشتی 
را پشت سر بگذارد و حتی زیرسازی آن در معرض تخریب 
قرار گیرد. و اکنون نیز با گذشت ۲۲ سال از آغاز عملیات 
اجرایی کنارگذر اسالمیه، گر چه تردد وسائط نقلیه سنگین 
بطورغیر رسمی درآن ادامه دارد ولی به هدف اصلی خود به 
عنوان تعریف یک کنارگذر نرسیده است. البته ناگفته نماند 
شهر فردوس در حال حاضر دارای یک کنار گذر موقتی 
است که قرار گرفتن آن در حاشیه توسعه شهر خطرآفرین 
است ولی تردد وسائط نقلیه سبک و سنگین از تنها خیابان 
برای  زیادی  مشکالت  موجب   ، اسالمیه  باغشهر  اصلی 
شهروندان، بخصوص افراد کهنسال ودانش آموزان برای 
بر مشکالت  و عالوه  است  خیابان شده  از عرض  عبور 
صوتی و آلودگیهای ناشی از دود ماشین های سنگین که 
روح و روان مردم را نشانه گرفته، جان و مال مردم نیز در 

معرض خطر است
برای اطالع از وضع این پروژه و سرنوشت آن 
با توجه به مباحث حاشیه ای زیادی که مطرح 
می شود به سراغ چهار مقام مسئول رفتم. در 
ابتدا رئیس ادار راه و شهرسازی فردوس گفت: 
کنارگذر اسالمیه از سال 1374 عملیات اجرایی 
آن شروع شد که به علت تزریق اعتبارات ناچیز 
استانی تا سال 92 روند بسیار کندی را گذراند. 
کنارگذر  این  طول  اینکه  بیان  با  عربی  مهدی 
12 کیلومتر است افزود: از سال 92این پروژه 
باند دوم محور فردوس -  در قالب 25 درصد 
دیهوک تعریف و به پیمانکار واگذار شد. به گفته 
وی عرض این کنار گذر22 متر است که در حال 
حاضر 11 متر آن آسفالت شده و تا کنون 11 
میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و در 
اواخر سال 1395 تحویل اداره راهداری و حمل 

و نقل جاده ای فردوس گردیده است. 

تحویل زود هنگام پروژه قبل از رفع نواقص

وی معتقد است این پروژه قبل از برطرف شدن نواقص 
فنی تحویل اداره راهداری شد و اکنون شاهد مشکالتی 
کرد:  اضافه  عربی  هستیم.  سرایان  جاده  تقاطع  مانند 
مسیر ۱۲ کیلومتری این کنارگذر دارای دو تقاطع مهم ، 
جاده روستای بیدسکان و محور فردوس - سرایان است 
مسیر  از  بیدسکان  روستای  تقاطع  بود  قرار  چنانچه  که 

تعریف شده قبلی عبور کند، کار سرعت بیشتری داشت. 
اسالمیه  شهرداری  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
داد  پیشنهاد  بود  جنوبی  بهشتی  خیابان  احداث  حال  در 
به  متر  حدود۳00  زیرگذر  واحداث  تقاطع  این  مسیر  تا 
گیرد  قرار  مذکور  خیابان  راستای  در  تا  منتقل  تر  پایین 
و در عوض شورای اسالمی شهر و شهرداری اسالمیه 
به  و  تنظیم  نوبت  براساس صورت جلساتی که در چند 
مورد  زمین  تملک  به  نسبت  اختیارشد  تفویض  شورا 
راه وشهرسازی  اداره  اقدام کند. رئیس  این زیرگذر  نیاز 
جاده  گذر  زیر  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  فردوس 
ارتباطی  راه  مناقصه  و  شده  احداث  بیدسکان  روستای 
پیمانکار  و  برگزار  جاری  سال  اوایل  در  نیز  روستا  این 
کار  تا  زمین هستیم  تملک  منتظر  و  نیز مشخص شده 
اسالمیه  شهر  اسالمی  شورای  رئیس   . کنیم  شروع  را 
نیزبا بیان اینکه بحث تملک زمین های زیرگذر روستای 
ها  زمین  تملک  گفت:  شود  می  حل  بزودی  بیدسکان 
انجام شده و فقط حدود 5 هزارمترمربع مربوط به دو نفر 
از مالکان باقی مانده که تا چهل روز آینده این مشکل 

نیز رفع خواهد شد.

نگرانی از بیکاری 300 جوان

محمد اسماعیل دهقان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
تردد کامیون های سنگین در کنارگذر اسالمیه ادامه دارد 
تاکید کرد: موضوع ممنوعیت عبور وسائط نقلیه سنگین 
از داخل شهر اسالمیه تبعات منفی زیادی بر اصناف این 
به  اسالمیه  شهر  اسالمی  شورای  افزود:  وی  دارد.  شهر 
این نتیجه رسیده که این امر موجب می شود ۳00 جوان 
کامیون،  یخچال  ساخت  مانند:  مشاغلی  به  شهرکه  این 
لبنی و خواربار مشغولند  تعمیرکاری و حتی فروش مواد 

بیکار شوند و باید ابتدا برای ادامه اشتغال آنان چاره ای 
اندیشیده شود. وی افزود: انتقال اینگونه صنوف به خارج 
از شهر و تملک زمین در دستور کار شورا قرار دارد که تا 
این  نتیجه ای در  به  بازدید ولی هنوز  کنون چند مکان 

خصوص نرسیده ایم و به شدت پیگیر موضوع هستیم.

مشکالت فنی پروژه از نظر پلیس راه استان

 فرمانده پلیس راه استان خراسان جنوبی نیز با اشاره به 
اینکه کنارگذر اسالمیه دارای نواقص فنی زیادی است و 
هنوز به تایید این پلیس راه نرسیده است گفت: هدف از 
ایجاد کنارگذر برای یک شهر، سهولت دسترسی مردم به 
آن وامنیت عبورخودرها است تا بتوانند با سرعت قانونی 
به مسیر خود ادامه دهند. سرهنگ حسین رضایی تصریح 
خودرها  اسالمیه  سمت  از  کنارگذر  این  ابتدای  در  کرد: 
مجبورند پس از دور زدن میدان ورودی اسالمیه و برگشت 
به مسیر اول وارد کنارگذر شوند که ضروری است نسبت 
اشاره  با  وی  شود.  اقدام  محل  این  در  روگذر  احداث  به 
محور  با  کمربندی  تقاطع  محل  در  میدان  احداث   به 

هیچ  به  نیز  میدان  این  گفت:  نیز  سرایان   - فردوس 
عنوان مورد تایید پلیس راه نیست و خطرآفرین است و 
بر اساس استاندارد با توجه به اینکه هر دو مسیر اصلی 
زیرگذر  یا  و  روگذر  احداث  به  نیاز  است  از شهر  و خارج 
روستای  زیرگذر  اینکه  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی  دارد. 
بیدسکان هنوز به بهره برداری نرسیده و خطرآفرین است 
و راههای دسترسی به مزارع کشاورزی زیادی دراطراف 
کنارگذر وجود دارد که کشاورزان مجبورند از عرض جاده 
عبور کنند. رضایی تاکید کرد: یک راه جمع آوری کننده 
این مسیرها و  زیرگذر نیز مورد نیاز است که باید احداث 

شود در غیر اینصورت هر لحظه احتمال خطر وجود دارد.

حل مشکالت کنارگذر 
هنوز هم نیاز به زمان دارد

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فردوس نیز با 
اشاره به اینکه در حال حاضر تردد در کنارگذر اسالمیه ادامه 
دارد گفت: ممنوعیت تردد کامیون در داخل شهر اسالمیه و 
زیربارترافیک رفتن این مسیرنیاز به زمان و حل دو مشکل 
دارد. مرتضی رئیسی میرزاقلی افزود: ابتدا باید مباحث فنی 
این پروژه مانند راه اندازی زیرگذر روستای بیدسکان رفع 
شود. وی با بیان اینکه در خصوص تاثیرمنفی بر وضعیت 
شهر  شورای  به  را  حق  نیز  ما  اسالمیه  مردم  اقتصادی 
اسالمیه می دهیم گفت: این موضوع نیاز به بررسی بیشتر و 
یافتن راهکاری دارد . وی در عین حال تاکید کرد: با اعتبارات 
میلیاردی که دولت در این پروژه انجام داده باید این مسیر زیر 

بار ترافیک برود ولی نیاز به زمان دارد.

کالف سردرگمی که باید باز شود

به گزارش خبرنگار ما با اما و اگرهایی که در بهره برداری 
رسمی از این کنارگذر مطرح است و آن را به یک کالف سردر 
گم تبدیل کرده، نمی توان امید داشت که در آینده نزدیک 
اهداف این پروژه مهم و حیاتی محقق شود. باید به این حقیقت 
هم توجه داشت که گر چه ممکن است ممنوعیت عبور وسائط 
نقلیه سنگین از داخل شهر اسالمیه بر اقتصاد مردم تاثیر گذار 
باشد. ولی ترافیک شدید در تنها خیابان اصلی این شهر، آنرا 
در  لحظه  هر  مردم  روان  و  مال  جان،  و  کرده  خطرآفرین 
خطر است، که نمونه آن قرار گرفتن تنها کتابخانه عمومی 
اسالمیه در حاشیه خیابان اصلی و تمرکز نداشتن مراجعین به 
این کتابخانه و سلب آسایش از ساکنین این خیابان در طول 
شبانه روز به علت آلودگیهای صوتی است. تمام اینها عالوه بر 
سوانح رانندگی است که معموال خودرهای سنگین در بوجود 
آمدن آنها تاثیردارد. لذا انتظار می رود مسئوالن امر با بررسی 
کارشناسانه جوانب این موضوع، حل مشکل را در دستور کار 
جدی خویش قرار داده و با تعامل و همکاری شاهد به نتیجه 

رسیدن یک پروژه ۲۲ ساله باشیم.

در تهران برخی شروع به دعا کردن برای بارش باران 
کردند، برخی دیگر هم به فکر مهاجرت بودند. کوه های 
بودند  ای  قهوه  قبلی  زمستان های  برخالف  دور شهر، 
و هیچ برفی هم روی آنها نبود.یک خشکسالی بزرگ در 

که  است  شکلی  شرایط  است،  ایران  کردن  حال خشک 
در پایتخت ایران بحث هایی درباره جیره بندی آب وجود 
دارد چون در پاییز میزان بارندگی مثل قبل نبوده.آیت ا... 
استادی عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم درباره 
این شرایط خشکسالی در سخنرانی در حوزه علمیه گفت: 
همیشه خدا مردم را با فجایع گوناگونی امتحان می کند، ما 
از خدا به خاطر گناهانمان با نماز باران درخواست بخشش 
می کنیم و از او التماس می کنیم که رحمت خود را برای 
ما بفرستد.اما بعد، به دعاها پاسخ داده شد؛ کوالکی که روز 
شنبه شروع شده بود در ایران فرود آمد، بخش بزرگی از 
کشور را سفید پوش و مردم ایران را متعجب کرد.ناگهان 
کشور  از  مختلفی  مناطق  در  مدارس  کرد؛  تغییر  شرایط 
تعطیل شدند، افراد زیادی نتوانستند به محل کارشان بروند 
و پلیس شرایط را “بحرانی” می خواند.تهران که در کوهپایه 
های البرز قرار دارد و در گذشته بارش برف در آن زیاد بود، 
اما در چند سال اخیر این شهر معموال در فصل زمستان فقط 

با دود زردی پوشانده شده است.امسال، وقتی باالخره برف 
آمد، مردم جشن گرفتند و کاری را کردند که همه در اطراف 

دنیا انجام می دهند: تفریح، برف بازی و ساخت آدم برفی.

می ترسیدیم دیگر هیچ وقت برف نبینیم

کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در این 
رابطه گفت: ما می ترسیدیم که دیگر هیچوقت نتوانیم برف را 
در این شهر ببینیم.او ادامه داد: وقتی بچه بودم، مدارس معموال 
به علت برف های سنگین تعطیل می شدند، اما این روزها به 
علت آلودگی هوا تعطیل می شوند، این نشان می دهد که 
چگونه محیط زیست ما تغییر کرده و ما با شهرمان چه کرده ایم.

در فضای مجازی بسیاری از پایان بدترین خشکسالی 47 
سال اخیر گفتند ولی احتماال هر جشنی موقتی خواهد بود.

به نظر می رسد بحران آب این اضطراب را افزایش داده 
و بسیاری هم می گویند چیزی که نیاز دارند بلکه یک 
مدیریت بهتر است:  مدیریت فاجعه آب، اجازه داده صدها 
به  این منجر  نفر به طور غیرقانونی چاه درست کنند و 

کاهش منابع آبی شده است.

برف زیاد بود اما نه آنقدر
 که نیاز آبی مارا رفع کند

مدنی  استاد امپریال کالج لندن گفت: ما نباید خودمان 
را گول بزنیم، برف زیاد بود اما نه مقداری که نیاز آبی 
با  ما  و  اینجاست  هنوز  خشکسالی  ببرد.   بین  از  را  ما 
آبخوان ها و سدهای خالی و نیاز تمام نشدنیمان به آب، 

سال سختی پیش رو داریم.

زیرکوه نیوز - امیر صالح غالمحسینی کودک دو و نیم 
ساله ای است که ناشنوا متولد شد و خانواده اش علیرغم 
نداری،با فروش گوسفندان و دریافت وام اقدام به عمل 
این کودک کردند اما هزینه های سنگین عمل،باعث 
شده تا این روزها امیرصالح ، چشم انتظار حمایت های 
مسئولین و صالحین باشد.پدر امیر صالح ،ماجرا را اینگونه 
تعریف کرد:امیرصالح از اول ناشنوا به دنیا آمد و با این که 
می دانستیم هزینه عمل و درمانش زیاد است، اما به خاطر 
آینده فرزندم اقدام به عمل کردم و برای این عمل مبلغ 
4 میلیون تومان وام گرفتم.وی ادامه داد: چهار ملیون وام 
جوابگوی سیل عظیم فاکتورها نبود و مجبور شدم تعداد  
۲5 راس گوسفندی که آنها را نیز با وام کمیته امداد 
خریداری کرده بودم، بفروشم. غالمحسینی با بیان اینکه 
برای درمان فرزندم ۳0 میلیون تومان تا کنون هزینه 
به فروش  بر گوسفندها مجبور  ام،گفت: عالوه  کرده 
منزل مسکونی خود کردم و برای زندگی یک منزل نیمه 
کاره را با قیمت پایین تر خریداری کردم.وی خاطرنشان 
کرد: برای هزینه های درمان از هیچ  نهادی به ما کمک 
نمیشود و اقوام هم وقتی وضعیت ما را می بینند اصرار 
بر توقف مراحل درمانی فرزندم دارند اما راهی را که رفته 
ام و هزینه ای را که انجام داده ام باید به نتیجه برسد.

دلم برای فرزندم تنگ شده است
 پدر امیرصالح گفت: خوشبختانه عمل فرزندم با موفقیت 
انجام شده و برای تکمیل درمان و بهبود شنوایی باید 
مدت دو سال گفتار درمانی انجام شود و با توجه به اینکه 

رفت و آمد به بیرجند سخت است، مجبور شدم در بیرجند 
یک زیرزمینی با کرایه ۱50 هزارتومان اجاره کنم تا همسر 
و فرزندم در آنجا سکونت داشته باشند و من با فرزند دیگرم 

در حاجی آباد زندگی می کنیم.وی ادامه داد:دخترم کالس 
چهارم ابتدایی است و مدام بریا دوری مادرش گریه می 
کند و من هم دلم بریا فرزندم تنگ شده است، اما چاره ای 
جز این ندارم .غالمحسینی که در یک مغازه پالستیک 
فروشی به عنوان شاگرد مشغول به کار است، ماهیانه مبلغ 
500 هزار تومان حقوق می گیرد و به قول خودش همه 
این مبلغ را در پاکت می گذارد برای هزینه درمان فرزندش 
در بیرجند و می گوید:همه در آمدم را به بیرجند می فرستم 
تا فرزندم درمان شود و ما فقط باد و هوا می خوریم.

هیچ نهادی کمکم نکرده است
پدر امیر صالح گفت: تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی 
نیستم و فقط اداره بهزیستی برای خرید سمعک مبلغ 
6 میلیون تومان کمک کرده است، اما هزینه های درمان 
بسیار باالست و انتظار حمایت از نهادهای دولتی را دارم.

هزینه سنگین درمان بر دوش پدری نیویورک تایمز : ایرانی ها دعای باران کردند، برف آمد
مهربان؛امیرصالح ، چشم انتظار صالحین 

عکس : سربازی
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پیشرفت تکنولوژی باعث شده بتوانید یک کسب و کار 
تمام عیار را از اتاق های خانه تان اداره کنید و حتی به 

صادرات بپردازید.
به نظر شما می شود در خانه به راحتی لم داد و کسب و 
کاری راه انداخت؟ اگر چند سال پیش این سوال را می 
پرسیدید مسلما جواب منفی بود. ولی اکنون با توجه به 
پلتفرم های جدید تقریبا با اطمینان می توان گفت جواب 
مثبت است. به تازگی انواع پلتفرم های فروشگاه ساز، 
حسابداری، انبارداری و حتی صادرات به صورت آنالین 
در دسترس قرار گرفته اند و باعث شده اند تا شما بتوانید 

یک فروشگاه آنالین بسازید.
 درگاه پرداخت خود را روی آن قرار دهید، به صورت 
آنالین تبلیغات کنید، از انبار با گوشی جنس تان را به 
در منزل مشتری بفرستید و حسابداری کل این تراکنش 
ها را بدون داشتن دانش خاصی در زمینه حسابداری 
انجام دهید. حتی اگر محصولتان خاص باشد می توانید 
جنس را در معرض دید خارجی ها گذاشته و با جلب نظر 
آنها، به صورتی هر چند محدود صادرات کنید. برای این 
که کامال با روند این فعالیت ها و هزینه های آن آشنا 
شوید، به سراغ هرکدام از این پلتفرم ها رفته ایم و روش 
کار و هزینه های آنها را برای شما محاسبه کرده ایم تا 
بدانید راه اندازی یک کسب و کار تمام آنالین تقریبا 
چقدر هزینه بر می دارد.امروزه بسیاری از کسب و کارها 
در کنار طراحی سایت و معرفی محصول خود، اقدام به 
طراحی فروشگاه اینترنتی نیز می کنند. از آنجایی که 
طراحی فروشگاه اینترنتی به صورت اختصاصی، به دلیل 
داشتن امکانات بسیار، نیازمند صرف هزینه نسبتا باالیی 
است. برخی از کسب و کارهای کوچک از انجام طراحی 

فروشگاه اینترنتی صرف نظر می کنند.

گردنبندپربرکت

پیر مرد رو به پیامبر اکرم )ص( کرد و گفت: گرسنگی 
در جگرم اثر گذاشته و برهنه ام. به من غذا و لباس بده 
که سخت تهی دست هستم. حضرت که در آن هنگام 
چیزی نداشتند، به بالل حبشی فرمودند: »این پیرمرد را 
به خانه فاطمه )س( برسان«. بالل او را به خانه دختر 
پیامبر آورد. یگانه دختر پیامبر، گردن بند نقره ای خود را به 
وی بخشیدند. پیرمرد با خوشحالی نزد پیامبر آمد و جریان 
را باز گفت و گردن بند را در معرض فروش قرار داد. عمار 
یاسر به او گفت: آن را چند می فروشی؟ پیرمرد گفت: به 
اندازه یک وعده غذا که مرا سیر کند، یک لباس که با آن 
نماز بخوانم و دیناری که با آن مخارج سفر نزد خانواده ام 
را تأمین کنم. عمار یاسر بیست دینار و دویست درهم، یک 
دست لباس، یک وعده غذا و مرکب سواری خود را به وی 
داد. آن گاه آن گردن بند را با مشک خوشبو کرد، در میان 
یک لباس پرارزش نهاد و به غالمش، َسهم داد و گفت: 
نزد فاطمه برو این گردن بند را به ابو بده. تو را نیز به ایشان 
بخشیدم. حضرت فاطمه )س( گردن بند را گرفت و سهم 
را آزاد کرد.  سهم که از آغاز تا پایان ماجرا را اطالع داشت، 
خنده اش گرفت و گفت: »برکت این گردن بند مرا به خنده 
آورد؛ چرا که گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشانید، 
فقیری را بی نیاز کرد، برده ای را آزاد ساخت و سرانجام نزد 

صاحبش بازگشت«

وقتی از این که فقط خودت هستی خرسند باشی
 و خود را با کسی مقایسه نکنی یا رقابت 

نداشته باشی، همه به تو احترام خواهند گذاشت.

برای لذت بردن از سالمتی، ایجاد شادی
 در خانواده، و خلق آرامش برای همه،

 باید اول ذهن خود را کنترل کنید و نظم دهید.

در مدینه ماتمی چون ماتم زهرا نبود
چون به گلزار نبی جز یک گل زیبا نبود

در تمام زندگی داغی برای مرتضی
سخت چون داغ عزیزش حضرت زهرا نبود

چندتایی زدند با پا در، تا که افتاد روی زهرا، در 
گیرم از دست سنگ ها نشکست ! چه کند بار 

شیشه اش با، در، شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 

بی بی جان هزاران کلید هم بیاورند، 
قفل دلتنگی های دلم را باز نمی کنند شاه 

کلید دلم ، فقط نگاه توست.یا فاطمه زهـرا )س(
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده  ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد نيك وارسى كنيد مبادا به 
نادانى گروهى را آسيب برسانيد و[ از آنچه كرده  ايد پشيمان شويد. سوره حجرات / آيه 6

حدیث روز  

همانا حقیقت و واقعّیت تمام سعادت ها و رستگاری ها در دوستی علّی علیه السالم در زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود.
حضرت زهرا )سالم ا... عایها(

سبک زندگی

حضرت زهرا)س( مظهر عبادت و علم به خداوند
فاطمه دختر پیامبر اسالم )ص(  و َخدیَجه بنت ُخَویلد است. 
برای فاطمه)س( القاب متعددی یاد شده است که تعداد آنها 
در حدود ۳۰ لقب است. پژوهشگران بر این باورند هر کدام 
از این القاب بیانگر یک ویژگی یا خصوصیت رفتاری فاطمه 
ثه، بَتول، سیدة نساء العالمین،  بوده است. زهرا، صّدیقه، ُمَحَدّ
از  مرضیه  راضیه،  مبارکه،  َزکیه،  مطهره،  طاهره،  منصوره، 

مشهورترین القاب فاطمه اند.
تولد و دوران کودکی

بر اساس دیدگاه رایج شیعیان، حضرت فاطمه در سال پنجم 
بعثت مشهور به َسَنه أحقافیه متولد شده است. در عین حال 
شیخ مفید و کفعمی سال دوم بعثت را زمان تولد فاطمه)س( 
دانسته اند دیدگاه رایج اهل سنت والدت فاطمه)س( را پنج 
گزارش های  اساس  است.بر  دانسته  بعثت  از  پیش  سال 
تاریخی، پس از آشکار شدن دعوت پیامبر، فاطمه در برخی 
موارد شاهد خشونت های مشرکان علیه پدرش بود. عالوه بر 
این، سه سال از دوران کودکی فاطمه، در شعب ابی طالب و 
تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی مشرکان علیه بنی هاشم 
و پیروان پیامبر اسالم گذشت فاطمه همچنین در کودکی، 
مادر خود خدیجه و عمو و حامی مهم پدرش، ابوطالب را از 
دست داد. تصمیم قریش برای قتل پیامبر)ص( خروج شبانه 
پیامبر از مکه و هجرت به مدینه، و سرانجام هجرت فاطمه 
به مدینه همراه با علی و برخی از زنان، مهم ترین رخدادهای 

کودکی زهرا)س( بوده است.

زندگی مشترک با علی)ع(
در گزارش های تاریخی و روایی آمده است فاطمه)س( به 
علی)ع( به  گونه های متفاوت و حتی در حضور پیامبر محبت 
می کرد و او را بهترین همسر می خواند احترام به علی نیز یکی 
از خصوصیات فاطمه معرفی شده است. نقل شده است فاطمه 
در خانه، علی)ع( را با کلمات محبت آمیز و در میان مردم با 
کنیه اباالحسن خطاب می کرد در گزارش هایی آمده است که 
فاطمه)س( در خانه با عطر و وسایل زینتی خود را می آراست 
که در مواردی گردنبند و دستبند زینتی خود را انفاق کرد.دوره 
نخست زندگی فاطمه)س( و علی)ع( با شرایط دشوار اقتصادی 
همراه بود تا آنجا که در برخی زمان ها غذایی برای سیر کردن 
حسنین)ع( نمی یافتند؛ اما فاطمه)س( به وضع موجود اعتراض 
نمی کرد و گاه برای کمک به همسر خود در تأمین معاش، 

پشم ریسی می کرد.
وقایع پایان زندگی

در چند ماه پایانی زندگی فاطمه)س( حوادث ناگواری برای 
این دوره هیچ کس  افتاد؛ چنانکه گفته شده در  اتفاق  او 
ماجرای  پیامبر)ص(،  ندید.درگذشت  خندان  را  زهرا)س( 
خطبه  خواندن  و  فدک  مصادره  خالفت،  غصب  سقیفه، 
فدکیه در حضور صحابه مهم ترین وقایع پایانی زندگی وی 
است. فاطمه در کنار علی)ع( یکی از مخالفان اصلی شورای 
سقیفه  حکومت بود؛ به همین دلیل مورد تهدید قرار گرفتند 
که نمونه  آن تهدید به آتش زدن خانه فاطمه است. بیعت 

نکردن علی)ع( و مخالفان و تحصن آنان در خانه فاطمه 
موجب شد طرفدارن حکومت به خانه او حمله کنند و در 
این هجوم فاطمه  )س( فرزندش سقط شد. فاطمه)س( 
مدت  از  پس  و  افتاد  بیماری  بستر  در  واقعه  این  از  پس 
کوتاهی به شهادت رسید. فاطمه به علی)ع( وصیت کرد 
مخالفانش نباید در نماز گزاردن بر پیکرش و مراسم تدفین 
او شرکت کنند و از علی)ع( خواست شبانه وی را دفن کند. 
بر اساس دیدگاه مشهور، فاطمه)س( در سوم جمادی الثانی 

سال یازدهم هجری در مدینه به شهادت رسید.
مشارکت ها و مواضع سیاسی

موضع گیری های  و  اجتماعی  فعالیت های  فاطمه)س( 
مداوای  مدینه،  به  هجرت  است.  داشته  متعددی  سیاسی 
برای  آذوقه  رساندن  احد،  جنگ  جریان  در  پیامبر)ص( 
از  مکه  فتح  در  همراهی اش  و  خندق  جنگ  در  پیامبر 
اما  است؛  پیامبر  رحلت  از  قبل  وی  فعالیت های  جمله 
دوران  به  مربوط  فاطمه)س(  سیاسی  فعالیت های  بیشتر 
از مهم ترین  پیامبر است.  از رحلت  کوتاه زندگی اش پس 
موضع گیری های سیاسی وی این موارد است: رفتن به خانه 
سران مهاجر و انصار برای اقرار گرفتن از آنان در خصوص 
شایستگی و برتری امام علی)ع( برای خالفت، تالش برای 
بازپس گیری مالکیت فدک، خواندن خطبه فدکیه در جمع 
هجوم  ماجرای  در  علی)ع(  از  دفاع  و  انصار  و  مهاجرین 
به خانه. به باور برخی پژوهشگران، بسیاری از گفتارها و 

رفتارهای فاطمه پس از رحلت پیامبر)ص( به نوعی واکنش 
و  ابوبکر  سوی  از  خالفت  غصب  به  اعتراض  و  سیاسی 

طرفداران دستگاه خالفت او بود.
شهادت، تشییع، تدفین

و  روحی  صدمات  از  ناشی  بیماری  مدتی  از  پس  فاطمه 
جسمی که در حوادث پس از رحلت پیامبر متحمل شد، در 
سال ۱۱ هجری قمری درگذشت. درباره تاریخ شهادت چند 
دیدگاه وجود دارد. مشهورترین قول نزد شیعه سوم جمادی 
الثانی است. مستند این قول روایتی از امام صادق)ع( است. 
بیستم  الثانی،  ربیع  سیزدهم  دیگر  دیدگاه های  اساس  بر 

جمادی الثانی و سوم رمضان روز شهادت فاطمه است.
ندارد  دوست  بود  کرده  وصیت  شهادت،  از  قبل  فاطمه 
افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را 
فراهم کردند، بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر 
شوند؛ از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند 
و محل دفن او مخفی بماند.به گفته مورخان، علی)ع( به 
کمک اسماء بنت ُعمیس، همسرش را غسل داد و خود بر 

پیکرش نماز خواند.
به غیر از امام علی چند نفر دیگر نیز در نماز شرکت کردند 
منابع  دارد.  وجود  اختالف  افراد  نام  و  تعداد  مورد  در  که 
عبدالمطلب،  بن  عباس  امام حسین،  امام حسن،  تاریخی 
مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، عقیل، را افرادی دانسته اند که 

در این نماز شرکت داشتند

8357
12648

82
715

23
514

39
93482

5149
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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647832159

318759624

259164378

791548236

836217945

425693815

963425781

174386592

582971463

جدول سودوکو

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09011251205
فروش زمین 230 متر در انقالب 

میدان کالهدوز  09150905729 
09159151324

فروش آپارتمان تازه ساز 
در شهرک چهکند با شرایط استثنایی
نقد + قسط + وام     09150615668

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

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

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 

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

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

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

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
تعویض فرش کهنه با نو

شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1
شعبه 2: بلوار فایده، نبش چهارراه اول

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به چند نیروی آقا برای کار 
در خشکشویی نیازمندیم: 

 پرس کار یک نفر و نیروی ساده 2 نفر
آدرس: غفاری - خیابان آوینی 

 نبش صدف 6- خشکشویی صدف
32340188 -09155632009

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی
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از آن جا که بینایی نقش مهمی در فرایند یادگیری کودکان دارد، اهمیت 
معاینه های چشمی در آن ها دو چندان است. اختالل در بینایی کودک 
گاهی خود را به صورت افت تحصیلی و مشکل در انجام تکالیف مدرسه 
نشان می دهد و گاهی با مالیدن مداوم چشم ها، استفاده از انگشت در 
زمان خواندن خطوط، سردرد و چرخش سر به منظور استفاده از یک 
چشم!بیشتر این اختالالت از طریق یک تکنیک معاینه چشم و با استفاده 

از »چارت تیزی« در سال های پیش از دبستان قابل ردیابی هستند. 
عارضه تنبلی چشم »Amblyopia« به ضعف بینایی در یک چشم 
که به نظر می رسد ظاهری نرمال دارد، اطالق می شود که دو علت 
معمول این بیماری لوچی و تفاوت در خطای انکساری بین دو چشم 
است.عارضه مزبور در صورت درمان نشدن، می تواند به از بین رفتن 
 )strabismus( غیرقابل برگشت بینایی در چشم بی انجامد. عارضه

به عمل ناهماهنگ دو کره چشم اطالق می شود به طوری که محورهای 
دید در چشم نمی توانند در محل شیء مدنظر به هم برسند. با ردیابی به 
موقع می توان از طریق بستن چشم سالم، چشم دچار انحراف را وادار به 
فعالیت و در نتیجه بازگرداندن بینایی کرد. در این جا بد نیست خطاهای 
انکسار همچنین می توانند به خستگی چشم یا )amblyopia( منجر 

شوند. معمول ترین شکل خطای انکسار »نزدیک بینی« است.

زنگ خطر مراقبت های چشمی کودکان

روش های سریع رفع آبریزش بینی

سرماخوردگی  هوا  شدن  سردتر  با  دکتر-  الو 
عوارض  از  یکی  آید،  می  ما  همه  سراغ  به 
سرماخوردگی آبریزش بینی می باشد که بسیاری 
را کالفه می کند. اگر آبریزش بینی ادامه داشته 
باشد بینی را قرمز و پوست پوست می کندروش 
های سریع رفع آبریزش بینی عبارتند از : 1- 

استفاده از زنجبیل تازه: خوردن زنجبیل جریان 
خون را افزایش می دهد و ترشحات بینی را کم 
می کند.2-  زدن اسپری بینی: آبریزش بینی 
باعث می شود بینی شما قرمز و متورم شود. 
اسپری بینی این ورم را کاهش می دهد. 3-  
داروهای آنتی هیستامین : اگرآبریزش بینی در اثر 
آلرژی باشد، مصرف آنتی هیستامین ها تحت نظر 

پزشک، آن را بند می آورد.

دو  دلیل سرگیجه
 و روش های درمان آن

طبنا نیوز- سرگیجه اگر کنترل نشود، می تواند روی 
زندگی روزمره فرد و توانایی کار کردن تاثیر بدی 
بگذارد. چهار  علت سرگیجه و روش های درمان آن 
اشاره شده است:1-میگرن:افراد مبتال به میگرن، 
به ویژه میگرن به همراه اختالل حسی بینایی، 

دچار سرگیجه می شوند.استفاده از مسکن هایی 
چون استامینوفن، آسپرین و یا ایبوپروفن، میگرن 
به تدریج و  : مصرف  آبی  را درمان کرد.2- کم 
منظم روزانه 3 لیتر آب می تواند از ابتال به کم آبی و 
سرگیجه ناشی از آن پیشگیری کند4- .  مشکالت 
وزوز  و  سرگیجه  و  تعادل  داخلی عدم  گوش 
گوش:محدود کردن مصرف نمک، کافئین، الکل 

و سیگار می توان این نوع سرگیجه را درمان کرد.

چربی اضافی بدن ریسک سرطان سینه 
را افزایش می دهد

همشهری آنالین- مطالعه جدید نشان می دهد 
زنان مسنی که دارای چربی اضافی بدنی هستند 
با ریسک باالتر ابتال به سرطان سینه مواجه 
هستند، حتی اگر وزن شان نرمال باشد. ریسک 
سرطان سینه به ازای هر 5 کیلوگرم افزایش 

چربی کل بدن، تا 35 درصد افزایش می یابد، 
حتی اگز فرد دارای شاخص توده بدنی نرمال 
باشد.ریسک سرطان تهاجمی سینه در زنان پس 
از سن یائسگی با وزن نرمال و میزان باال چربی 
بدن افزایش می یابد، از این  رو جمعیت زیادی 
از زنان مسن در معرض ابتال به این سرطان 
هستند. میزان تحرک فیزیکی در زنان دارای 

میزان باالی چربی بدنی کمتر است.

معرفی دمنوش های زمستانی 

الو دکتر- دمنوش های زمستانی و خواص آن ها 
تعداد افراد زیادی را به سمت خود می کشانند. در 
این مطلب قصد داریم چند دمنوش زمستانی و 

خواص آنها را برای شما بازگو کنیم عبارتند از :
دمنوش  زردچوبه:این  و  زنجبیل  1-دمنوش 
زمستانی خوشمزه نه تنها شگفت انگیز است بلکه 

می تواند سیستم ایمنی بدن شما را در طول فصل 
زمستان و سرما تقویت کند. 2-دمنوش دارچین و 
عسل:دارچین یک ماده ضد میکروبی، ضد قارچی 
و ضد ویروسی است و با تقویت سیستم ایمنی بدن 
از سرماخوردگی و آنفوالنزا پیشگیری می کند.3- 
دمنوش اکالیپتوس:اکالیپتوس خواص زیادی روی 
سیستم تنفسی دارد و انواع پاستیل های آن برای 

تسکین گلو بسیار مفید است.  

چه دردهایی با عصاره میخک
 تسکین می یابند؟

باشگاه خبرنگاران- درخت میخک بومی جزایر 
اندوزی و اقیانوسیه است و به علت زیبایی خاصی 
که دارد امروزه در بیشتر مناطق دنیا پرورش داده 
گل  خواص  از  برخی  مطلب  این  در  می شود؛ 
میخک را بیان می کنیم.1-طبع میخک:میخک 

از نظر طب قدیم ایران طبع گرم و خشک دارد.           
2- رفع حالت تهوع با گل میخک:در طب سنتی 
و  تهوع  حالت  رفع  برای  میخک  گل  از  چین 
مشکالت گوارشی استفاده می شود.3- تسکین 
درد دندان با گل میخک:گل میخک نقش موثری 
در کاهش درد دندان و عفونت های دهانی دارد. 
4- تقویت حافظه با دمنوش میخک. 5- میخک 

اشتها آور است و بدن را تقویت می کند.

یادداشت

خودباختگی ، بالی سنگین 
اقتصاد  مقاومتی 
* نظری

با عیال داشتیم برای خرید یک کادوی هدیه جهت خانه نویی یکی از دوستان 
مغازه های شهر بیرجند را زیر رو می کردیم اما چون ساعت 2 بعد از ظهر بود 
بیشتر مغازها بسته شده بودند باالخره در یکی از خیابانها اصلی شهر به مغازه 
لوازم خانگی رسیدیم که هنوز باز بود سریع از ماشین پیاده ، وارد مغازه شدیم 
صاحب مغازه بعد از سالم ودیدن ما سوال کرد : چه می خواهید؟گفتم : یک 
ظرف کادویی ،البته ایرانی باشه.صاحب مغازه: تو مغازه من هیچ جنس ایرانی 
پیدا نمیشه ،همه اجناس چینی ،ایتالیایی وترک هست.گفتم این کار شما بر 
خالف اقتصاد مقاومتیه که باید جنس داخلی در مغازه به مشتری بفروشید.

صاحب مغازه کمی بهش برخورد سریع پاسخ داد نخیر من خودم بچه انقالبم 
،سال 60 در جبهه حضور داشتم ویه عکس از موبایل خود که در دوران 
اول انقالب در کمیته های مردمی حضور داشته بود به ما نشان داد.گفتم : 
اینکه وظیفه شما رو سنگین تر کرد شما با این سابقه خوب ، باید یک قدم 
از دیگران جلوتر باشی ، اجناس مغازه ات ایرانی باشه وبا افتخار هم بگی که 
جنس ایرانی می فروشم.صاحب مغازه که ظاهرا بر اثر همین تبلیغات منفی 
از جنس ایرانی تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت : اجناس ایرانی هیچکدومش 
به درد نمی خوره.این حرف را که زد خیلی بهم برخورد وخیلی آزرده شدم.

گفتم برادر ، اینطور صریح تو سر جنس ایرانی نزنیم ما خیلی اجناس خوب و 
مرغوب تو بازار داریم که حتی از مشابه خارجی اش بهتره.اینو که گفتم سریع 
گفت : بله بله درسته ،مبلمان ایرانی تو دنیا داره حرف اول می زنه ،استیل 
ایران تو اروپا مشتری زیادی داره ، چرم ایران نیز بسیار مرغوبه و....حرفش 
که تموم شد ،بهش گفتم ،خوب برادر، همینا رو به مردم بگو، از جنس ایرانی 
هم تعریف کن ،اینقدر خوباخته اجناس بیگانه نشویم ،تو سرجنس ایرانی نزنیم 
می دانی با خرید جنس ایرانی ، به اشتغال جوونای این مملکت کمک می 
کنیم ، ما هم تو دنیا حرفی داریم اینگونه نیست که تمامی اجناس ایرانی ، به 
درد بخور نباشه.بالخره صحبتها که تمام شد با صاحب مغازه به این نتیجه 
رسیدیم که حداقل 50 درصد جنس ایرانی با کیفیته ومناسب بازاره ،باید تو هر 
مغازه ایرانی جنس ایرانی باشه .از این اتفاق روز هم خوشحال شدم هم آزرده 
خاطر ، خوشحال از این که حداقل یه هموطن به این باور رسید که جنس 
ایرانی ،هم جنس خوبیه کاالی وطنه وباید ازش تبلیغ کرد آزرده خاطر از بابت 
که ما چقدر خودباخته کاالی دیگران شده ایم وبیگانه با اجناس خودی که 
این واقعا دردناک وبسی تاسف انگیز می باشداین سطرها رو که می نوشتم به 
یاد خاطره ای از یه مهندس ایرانی افتادم که تو یکی از کانالها،دیده بودم واقعا 
برای هر ایرانی این خاطره ، خواندنی وعبرت آموز است وباید آن را مطالعه کرد 
تا دریابیم پیشرفت وترقی یه کشور مفت وارزان به دست نمیاد ،باید درکنار 
زحمت وتالش فراوان ، از اجناس داخلی حمایت کرد ، باید کاالی وطنی را 
در منزل ، اداره ومحل کار استفاده نمود و آن را با جان و دل پذیرا شد .

بلوار پیامبر اعظم )ص( بیرجند در روز برفی      عکس: عارف موحد کاریکاتور فرهاد بهرامی  داده نما، آوای خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجديدترين های روز دنيا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود.

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  

09151630741- رحیمی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری

09157411071 - باقری

تزئینات داخلی ساختمان

کار خوب اتفاقی نیست

مدارک اینجانب رضا خراشادیزاده شامل کارت خودرو 
 پایان خدمت  گواهی نامه رانندگی - بیمه نامه خودرو و کارت موتور 

سیکلت مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود 
با شماره 09158619176تماس و مژدگانی دریافت نماید.
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یخبندان تا پایان هفته در استان ادامه دارد

یخبندان تا پایان هفته در  استان خراسان جنوبی ادامه دارد. هرچند طی شب های گذشته 3 تا 5 درجه 
از شدت سرمای هوا کاسته شد اما هچنان پدیده یخبندان ادامه دارد و دوباره از امشب 2 تا 3 درجه به 

طور میانگین دما کاهش می یابد. 

* به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
استان در تاریخ 13 بهمن مصادف با روز جهانی تاالب 
ها، برنامه هایی از قبیل بازدید مسئوالن و بازدید دانش 
آموزان از تاالب، برگزاری مسابقه نقاشی، تشکیل 
مسابقه  تاالب،  حاشیه  پاکسازی  انسانی،  زنجیره 
عکاسی ، شتر سواری و... در محل پناهگاه حیات 
وحش و تاالب کجی نمکزار نهبندان اجرا می گردد .

* مدیر اعتبارات بانک کشاورزی گفت : پرداخت 
تسهیالت برای اشتغال در مناطق روستایی از هفته 
گذشته آغاز شده و ۴ بانک کشاورزی، رفاه کارگران، 
توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان 

عامل پرداخت در این طرح معرفی شده اند.
* سربازی - رئیس اداره بهزیستی فردوس از توزیع 
این شهر در دو  نیازمندان  13 سری جهیزیه بین 
سری   9 اول  مرحله  در  افزود:  و  داد  خبر  مرحله 
تومان  میلیون و 500 هزار  ارزش ۴0  به  جهیزیه 
از خیریه های مشهد و در مرحله  به همت یکی 
دوم نیز ۴ سری جهیزیه توسط یکی از خیریه های 
تومان  میلیون   32 ارزش  به  شهرستان  از  خارج 
بین نوعروسان یتیم و بی سرپرست توزیع شد که 
مهمترین اقالم آنها شامل: یخچال، فرش، ماشین 

لباسشویی، اجاق گاز، تلویزیون و چرخ خیاطی بود.

نماینده ولی فقیه در استان : 

سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خاموش کردن 
فتنه 9۶ ظرف ۸ روز را عالمت بالندگی، بصیرت و 
هوشیاری مردم دانست و گفت: حرکت دسته جمعی 
به  بود.  دشمن  چشم  خار  ایران  سراسر  در  مردم 

گزارش فارس ، حجت االسالم عبادی در دیدار با 
بر  تأکید  با  کارکنان سپاه سربیشه،  و  فرماندهان 
اینکه سپاه صرفاً یک نیروی نظامی نیست بلکه 
تصریح  است،  اسالمی  انقالب  ارزش های  حافظ 
کرد: حضور سپاه در مسائل اقتصادی، فرهنگی و 

عمرانی نشان از فعالیت این قشر دارد.

لغو مکرر پرواز های 
فرودگاه بیرجند  به علت

نبود ماشین یخ شکن
کاری- روز گذشته  پروازهای بیرجند- تهران برای 
چهارمین روز  متوالی لغو شد. تعدادی از هم استانی 
ها و همشهریان طی تماس تلفنی و پیام خواستار 
پیگیری این قضیه بودند.  مدیر کل فرودگاه های 
استان  در گفتگو با خبرنگار آوا در این خصوص 
و 21۷  شماره 21۶  با  پروازها  این  کرد:   عنوان 
بیرجند، کنسل  فرودگاه  زیر صفر  دمای  به علت 
دیروز،  صبح    ۶:30 ساعت  افزود:  سالمی  شد.  
زمان پرواز هواپیما از تهران به سمت بیرجند، دمای 
اعالم شد که  زیر صفر  بیرجند 9 درجه  فرودگاه 
شرکت هواپیمایی ایران ایر به دلیل نبود تجهیزات 
و خودروی یخ شکن هواپیما، به ناچار این پرواز 
زند  یخ می  هواپیما  بال  اعالم شد  و  کرد  لغو  را 
و فرود امکان پذیر نیست. وی  ادامه داد: تامین 
هواپیمایی  شرکت  برعهده  شکن  یخ  تجهیزات 
است و فرودگاه هیچ تعهدی درباره فراهم سازی 
این امکانات را ندارد. وی تاکید کرد: چون  بیرجند 
زیاد  دمای  کاهش  با  تبریز  مثل  شهرهای  مانند 
روبرو نیست و سالی یکی دوبار این اتفاق می افتد 
و تعداد پروازها 25 پرواز در هفته است خرید این 
ماشین یخ شکن برای فرودگاه مقرون به صرفه 
هم نیست.  سالمی با اشاره به اینکه همچنین در3 
روز گذشته به علت شرایط جوی فرودگاه مهرآباد، 
پروازهای این مسیر لغو شده بود افزود: با تالش 
همکاران در روز یکشنبه و دوشنبه پرواز ماهان و 

مشهد انجام شد.  

تلف شدن حیات وحش در استان
 به دلیل سوء تغذیه

گروه خبر - مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: 
علت تلفات حیات وحش بویژه در شهرستان بشرویه 
برخی  کالبدگشایی  از  پس  وحشی(  میش  )بره 

اجساد توسط دامپزشکی استان، سوء تغذیه ناشی از 
خشکسالی مفرط و هجوم آنها به سمت زباله خواری 

و از همه مهمتر بلعیدن پالستیک بوده است.

ماهی های خراسان جنوبی عاری
 از بیماریهای حاد ویروسی

گروه خبر - مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به 
این مطلب که ماهی های خراسان جنوبی عاری 
از بیماریهای حاد ویروسی هستند از بهره برداران 
پرورش ماهی در استان خواست: با توجه به وجود 
کانون های بیماری ویروسی در سایر استانها، قبل 
از اقدام به تهیه بچه ماهی از طریق شبکه های 

دامپزشکی از سالمت بچه ماهی مطمئن باشند.

رضایی- دیروز آیین گرامی داشت روز جهانی 
گمرک با حضور مدیران همکار گمرک و با 
و  اجرایی  های  دستگاه  نمایندگان  از  تجلیل 

فعاالن اقتصادی برگزار شد.    
مدیر کل گمرکات استان در این ایین با بیان 
اینکه  29 سازمان در انجام  یک فرایند کاری 
گمرکی نقش دارند عنوان کرد: این سازمان 
فرآیند  تا  به دست هم دهند  باید  دست  ها 
صادرات یا واردات  انجام شود.خاشی افزود: : 
در بخش صادرات در 10 ماهه سال جاری ۶1۸ 
میلیون دالر کاال خروجی صادراتی داشته ایم 
که نسبت به مشابه سال قبل 33درصد رشد 
را نشان می دهد واین نسبت به تمام کشور 
که رشد منفی درصادرات داشته  ،حایز اهمیت 
است. مدیر کل گمرکات  با اشاره به همکاری 

ایران در زمینه های  گوناگون  های گمرگ 
هکتاری   1۷ ی  پروژه  برای   : کرد  اضافه 
گمرک استان،ضمن اینکه پروژه ای ملی است 
، اعتباری خوبی  از محل اعتبارات  اختصاصی 

گمرک  داده شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی  هم در این 
ایین  یکی از مهم ترین اقدامات گمرک ایران   
الکترونیکی کردن تمام خدمات کمرگی   ، را 
دانست و افزود  با این کارمدت زمان  ترخیص 

کاال کاهش یافته است.
رونق  در  گمرک  برنقش  تاکید  با  جعفری 
اقتصادی بیان کرد: تمام دستگاه ها باید نهایت 
تالش خود را برای تسهیل فرآیندهای  گمرکی 
انجام دهند و تسهیل در فرآیند های گمرکی  
باعث  جذب سرمایه گذاران می شود و اگر این 

امکان فراهم نشود سرمایه گذاران در استان 
سرمایه گذاری نخواهند کرد و بیش از پیش 

شاهد محرومیت منطقه خواهیم بود.
وی همچنین با توجه به رتبه نخست گمرک  
در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبازره 
با قاچاق کاال  نقش گمرک را در رونق و توسعه 

اقتصادی حایز اهمیت دانست.
در ادامه معاون اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و 
کشاورزی استان هم بیان کرد:گمرک به عنوان 
دروازه بان اقتصادی  نقش محوری و تعیین 
کنند ه ای در معابر ورودی و خروجی کشور 
دارد و همچنین مسئول اعمال حاکمیت دولت 

در قوانین صادرات و واردات است   .
خامه زر ادامه داد:کمرگ عالوه بر نظارت بر 
صادرات و واردات  نقش موثری در همیاری 

نهادهای  از  تر  وبیش  دارد  خصوصی  بخش 
کند  می  فعالیت  خارجی  تجارت  در  دیگر 
وپیشرفت در این زمینه نیازمند گمرکی توانمند 
و پویا است که به علم روز مجهز باشد  و منابع  

انسانی کارآمد و متخصص را به کار گیرد.
است  مرزها مستقر  در  داد گمرک  ادامه  وی 
و  کارکنان  برای  والزم   مناسب  وامکانات 
در  کار  سال  چند  طی  و  نیست  مرزبانان 
فضاهای بد آب و هوا فرسوده می شوند واین 

جای قدردانی از این افراد را دارد.
ارتباط  اخیر  کرد:در سال های  بیان  زر  خامه 
فیزیکی بین ارباب رجوع و همچنین تشریفات 
صادرات و واردات کم شده است و اکنون زمینه 
برای تمام فعاالن اقتصادی فراهم است تا به 
راحتی در دفتر خود بنشینند و تمام کارهای 

مربوط به ترخیص کاال را انجام دهند.
رییس سازمان  صنعت ،معدن و تجارت استان 
نیز دراین جلسه بیان کرد:سهم استان از تولید 
ناخالص کشور نیم است و اگر بخواهیم این 
میزان را به  یک برسانیم باید بالغ بر 10 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم و این امر با 
تکیه بر وظایف جاری امکان پذیر نخواهد بود 
و همه ی نهاد های باید با تالش مضاعف  این 

فاصله را جبران کنیم.
شهرکی با اذعان به مشکالت موجود در حوزه 
تولید و اشتغال استان  اضافه کرد:با توجه به 
تمام مشکالت موجود در این حوزه  کارهای 
خوبی هم انجام شده است  به گفته وی در 
سال 92 ظرفیت ذخیره معدنی 1ونیم میلیارد 
تن بود که اکنون به 3 میلیارد تن رسیده است .

امور  و  هماهنگی  دفتر  سرپرست  حسینی- 
امروزه  که  این  بیان  با  استانداری  اقتصادی 
جوانان از نبود فضاهای تفریحی شکایت می 
کنند، عنوان کرد: اگر تمام سرمایه استان فقط 
صرف ساخت مرکز تفریحی در بیرجند شود باز 
هم تا فکر استفاده از آن درست نشود و اجماع 

نظر نباشد، نمی توان کاری کرد.
  صبح دیروز همایش تجلیل از روابط عمومی 
روابط  مدیرکل  شد.  برگزار  استان  برتر  های 
عمومی استانداری با بیان این که از مدیران 
دستگاه های اجرایی انتظار می رود به مجموعه 
روابط عمومی به عنوان تدارک چی نگاه نکنند 
به  باید  ها  دستگاه  عمومی  روابط  داد:  ادامه 
سمت آموزش های تخصصی بروند که در یک 
سال گذشته کارهایی نیر در این زمینه انجام 

شده است. بهاری از راه اندازی کانال تلگرامی 
اطالع رسانی و همچنین سامانه دسترسی آزاد 
به اطالعات خبر داد و افزود: تشکیل هسته 
دیگر  از  عمومی  روابط  مدیران  راهبردی 
کارهای ما است که در همین راستا 5 کمیته 
آموزش،  تعاون،  و  رفاه  ای،  رسانه  ارتباطات 
تشکیل  سنجی  افکار  و  عملکرد   ارزیابی 
ارزیابی عملکرد،  شده است. به گفته وی در 
روابط عمومی ها بر اساس ۷ شاخص و 2۷ 
زیرشاخص از جمله روابط عمومی الکترونیک، 
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، فعالیتهای 
بصری،  و  سمعی  و  نمایشگاهی  و  تبلیغاتی 
بخش خصوصی  به  امور  واگذاری  انتشارات، 

مورد بررسی قرار گرفته اند. 
اقتصادی  امور  و  هماهنگی  دفتر  سرپرست 

استانداری نیز در این جلسه عنوان کرد: باید به 
نوع نگاه و نقشی که سازمانها و دستگاه های 
اجرایی در مقابل نظام اسالمی دارند پرداخته 
شود. حسینی با اعتقاد بر این که باید مدیران 
نوع نگاه عمیق و تخصصی به روابط عمومی 
باشد  ای  به گونه  نباید  باشند، گفت:   داشته 
که در هر سازمانی فقط 30 درصد بتوانند در 
راستای رسالت سازمانی خود حرکت و احساس 

مسئولیت کنند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  سابق  معاون 
استاندار با بیان این که امروزه جوانان از نبود 
اضافه  کنند،  می  شکایت  تفریحی  فضاهای 
کرد: اگر تمام سرمایه استان فقط صرف ساخت 
مرکز تفریحی در بیرجند شود باز هم تا فکر 
توان کاری  نمی  نشود  از آن درست  استفاده 

کرد. حسینی با انتقاد از این که هنوز به یک 
اجماع نظر و بهره وری واحد نرسیده ایم، یادآور 
شد: در این جا یک نفر سیاه می بیند و دیگری 
صد درصد سفید! کافیست همین االن یک 
برنامه شادی برگزار شود و فقط دیدگاه های 
مختلف را ببینید. هم افزایی الزم در حرکت 
به سمت جامعه امید چالش دارد و باید با دقت 

به آن پرداخت.
به گفته وی روابط عمومی دستگاه ها و رسانه 
از  ناشدنی  جدا  و  دارند  ذاتی  وظیفه  یک  ها 
یکدیگر هستند که با تقسیم کار باید نوع نگاه 
اجماعی را در جامعه ایجاد کنند. وی با تاکید بر 
این که یک مدیر روابط عمومی موفق در کنار 
رسانه ها باید به یک تحلیلگر فضای عمومی 
حاکم بر جامعه تبدیل شود ، ادامه داد: باید بر 

تنظیم مناسب  را در  اساس رسالت خود  این 
روابط انجام دهد.

از روابط عمومی های  این همایش  ادامه  در 
حامد  شد.  تجلیل  اجرایی  های  دستگاه  برتر 
جهاد  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  نیا  عارف 
کشاورزی به عنوان نفر اول، غالمرضا یداللهی 
مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان نفر دوم ، محمود بستانی مدیر 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
اسالمی  و گردشگری و سید علیرضا  دستی 
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای سوم و محمد حسین شجاع  مدیر 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی و فریده 
کار،  کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر  حجازیان 

تعاون و رفاه اجتماعی چهارم شدند.

حسینی- ظهر دیروز مدیر کل بیمه سالمت استان به 
همراه جمعی از پرسنل این مجموعه مهمان روزنامه 
آوای خراسان جنوبی بودند. اربابی در این دیدار با بیان 
این که رسانه ها می توانند ظرفیت ها، فرصت ها و 
رابطه  داد:  ادامه  کنند،  معرفی  را  استان  های  چالش 
رسانه ها با ادارات باید تنگاتنگ و مستمر باشد ، زیرا که 
 این دو نهاد نسبت به هم، هم افزایی دارند و رسانه ها

 می توانند برداشت جامعه از یک موضوع خاص را به 
ادارات انتقال دهند. وی به بخش نامه صادر شده در 

رابطه با انتقال دفترچه های بیمه سالمت همگانی به 
بخش دولتی اشاره کرد و افزود: خیلی ها تصور کردند 
این حرکت به معنای باطل شدن دفترچه ها بوده در 
صورتی که این گونه نبود و مردم می توانند از اصل 
مطلب و حق و حقوق خود در رسانه ها به ویژه روزنامه 
های واکنش  پی  در  وی  گفته  به  شوند.  مطلع   آوا 

مستحق  واقعا  که  ای  عده  بخشنامه،  این  به  اخیر 
مانند گذشته  این عده  زیرا که  نگفتند  بودند سخنی 
خدمات را دریافت می کنند، هدف تنها خارج کردن 

افراد متمول از طرح دفترچه رایگان بود که البته برای 
این افراد هم تخفیفاتی دیده شده و به جای ماهیانه 
50 هزار تومان، فقط 20 هزار تومان حق بیمه پرداخت 
با بیش از ۴00 موسسه  از قرار داد  اربابی  می کنند. 
خبر  ها  داروخانه  ها،  کلینیک  ها،  بیمارستان  مانند 
برای خدمات  تومان  میلیارد  افزود: ساالنه ۴0  و  داد 
دانشگاه  به  تومان  میلیارد   120 روستاییان،حدود 
 علوم پزشکی و حدود 50 میلیارد تومان به مطب ها

 حق بیمه پرداخت می شود.

اخبار کوتاه

حوادث استان

7 ماه حبس برای جاعل مجوز دامپزشکی

گروه خبر - رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: 
فرد متخلفی که با  ایجاد مجوز جعلی قرنطینه ای 
- بهداشتی دامپزشکی قصد حمل  10 رأس گاو را 
به یکی از استان های کشور داشت با رأی دادگاه به 

تحمل هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

دعا، طلسم و گشایش بخت تلگرامی

گروه خبر - رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی 
در خصوص کالهبرداری در فضای مجازی با شگرد 
هایی چون گشایش بخت، شیرین شدن در چشم 
مردم، بیقرار کردن یار، بستن زبان دشمن، برگشت 
شخص مورد عالقه، رفع گریه کودک و خالصه باز 
کردن هر نوع گره کور و حل انواع مشکالت به ظاهر 
الینحل در زندگی افراد  هشدار داد . وی گفت : 
که در چنین کسب و کارهایی، ضرر مالی ساده ترین 
آسیبی است که کاسبان می توانند به مراجعه کنندگان 
زودباور خود بزنند زیرا با داشتن اطالعاتی همچون 
مشکل  از  آگاهی  و  تلفن  شماره  آدرس،  نام، 
مراجعه کننده، فرد اصطالحا دعانویس می تواند به 
راحتی غیر از دریافت پول، سوءاستفاده های دیگری 

همچون تهدید و اخاذی نیز انجام دهد.

جان باختن دو نفر در حادثه برخورد 
کامیون با موتور سیکلت در فردوس

گروه خبر - براثر برخورد یک دستگاه کامیون با 
ساله  و ۶5  راکب 50  دو  متاسفانه  موتورسیکلت 

موتورسیکلت جان باختند. این حادثه ساعت ۴5 : 
1۴ روز گذشته مقابل هیئت موسی بن جعفر  در 

شهر فردوس رخ داد

حضور 3 پهلوان استان در کمیته فنی 
زورخانه ای انتخابی تیم ملی 

گروه خبر - در رقابت های جام ستارگان ایران سه 
پیشکسوت از خراسان جنوبی به عنوان عضو کمیته 
فنی زورخانه ای انتخابی تیم ملی جوانان و نوجوانان 
حضور خواهند داشت. علیرضا شاعرزاده، رضا آفتابی 
اکبر درستکار پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه 
ای استان به عنوان عضو کمیته فنی زورخانه ای 
انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان در رقابت های 

جام ستارگان ایران حضور خواهند داشت.

اعزام تیم ووشو به مسابقات کشوری

گروه خبر - تیم ووشو استان در رده های  سنی  پایه 
در بخش  آقایان به مسابقات  کشوری در مشهد  
مقدس  اعزام می شوند . بنا بر این گزارش اعضای 
تیم ساندا استان را مجتبی پردل ، علیرضا  حسنی ، 
امیر رضایی ، رضا حسینی ،  حسن چوپانی و محسن 
کوچ پیده تشکیل می دهند و  امیرحسین  مرادی 
، امیرحسین  فارسی ، علی معروف و  محمدامیر 
مرادی نیز به عنوان اعضای اعضای تیم تالو خراسان 

جنوبی اعزام خواهند شد

درخشش دانشجویان پسر دانشگاه 
بیرجند در رقابت های کشوری تنیس

معاون تربیت بدنی دانشگاه بیرجند گفت:  تیم تنیس 
تیمی  سوم  بر سکوی  پسر  دانشجویان  میز  روی 
مسابقات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 

9 کشور به میزبانی کاشمر ایستاد.  به گزارش ایسنا 
حسن پور ادامه داد: آقایان حسینی و عساکره موفق 

به کسب مقام سوم در بخش دوبل شدند .

برگزاری مسابقات دارت بازنشستگان

گفت:  استان  ورزشی  های  انجمن  هیات  رییس 
مسابقات دارت انتخابی بازنشستگان خراسان جنوبی 
به مسابقات کشوری مشخص شدند.  اعزام  برای 
علیرضا علیزاده به ایسنا گفت : در بخش بانوان خانم 
طوبی جوشنی و عزت تلواری و طاهره ریحانی مقام 
اقایان حیدر موذن،  های اول تا سوم و در بخش 
غالمرضا دلیری و حمید ناظری توکلی جایگاه های 
از  را کسب کردند. وی تصریح کرد:  تا سوم  اول 
بانوان خانم طوبی جوشنی و از اقایان موذن جواز 

حضور در مسابقات کشوری را کسب کردند.

تازه های ورزشی استان

50 یادواره شهدا درخراسان 
جنوبی  برگزار می شود

افتتاح 562 پروژه روستایی
 و عشایری

ایجاد 35 درصد اشتغال استان 
توسط اصناف و بازاریان

گلبانگ انقالب در بیش از 
دو هزار و ۷00 آموزشگاه استان

مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان جنوبی 
 50 از  بیش  برگزاری  از 
سراسر  در  شهدا  یادواره 
دهه  با  همزمان  استان 

فجر خبر داد. به گزارش ایرنا ،  حجت االسالم 
محمدتقی عزیزی  در نشست خبری کمیته های 
ستاد دهه فجر استان افزود: این استان دارای 1۴ 
شهید انقالب در شهرستان های بیرجند، قاین و 
فردوس است. وی بیان کرد: آیین میهمانی الله 
ها نیز همزمان با سراسر کشور در استان و هر 2 
با محوریت قطعه یک بیرجند  قطعه گلزار شهدا 
برگزار می شود. وی گفت: این آیین معنوی 19 
بهمن ماه با حضور مسئوالن دستگاه های اجرایی، 
خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، یادگاران 
و  نظامی  فرماندهان  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
برگزار می شود. مدیرکل  اقشار  انتظامی و سایر 
جنوبی  خراسان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
ایثارگران امسال 9 برنامه  افزود: در قالب کمیته 
 شاخص در ایام مبارک دهه فجر مانند سال های

گذشته در استان اجرا می شود.

گروه خبر - مدیرکل امور 
عشایری خراسان جنوبی، 
را  عشایر  و  روستاییان 
تحقق  اصلی  پایگاه 
دانست  مقاومتی  اقتصاد 

و گفت: 5۶2 پروژه عمرانی روستایی و عشایری 
با هزینه کرد 53۷ میلیارد و ۴۶۶ میلیون  استان 
 . شود  می  افتتاح  امسال  فجر  دهه  ایام  در   ریال 
غالمرضا قوسی در نشست خبری ستاد دهه فجر 
استان افزود: با بهره برداری از این پروژه ها 10 
آن  مزایای  از  عشایری  و  روستایی  خانوار  هزار 
برخوردار و برای 21۸ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد 
در  فجر  دهه  های  پروژه  گفت:  وی  شد.  خواهد 
تولیدات  خاک،  و  آب  شامل  مختلف  های  حوزه 
عشایری،  امور  دام،  امور  گیاهی،  تولیدات  دامی، 
باغبانی، تعاون روستایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
منابع طبیعی، اجرای زیرساخت ها و معابر، احداث 
قصاب خانه ، اقامتگاه ها، جدول گذاری و بهسازی 
معابر و طرح های هادی به بهره برداری می رسد. 
وی بیان کرد: بیشترین پروژه ها مربوط به بخش 

مکانیزاسیون کشاورزی با ۷9 پروژه است

رئیس اتاق اصناف خراسان 
چهار  شناسایی  از  جنوبی 
واحد صنفی  و 150  هزار 
مزاحم در بیرجند خبر داد 
این  زودی  به  گفت:  و 

واحدهای صنفی از شهر خارج و در شهرک های 
صنفی مستقر می شوند. به گزارش ایرنا مرتضی 
های کمیته  خبری  نشست  در  شناس   یزدان 
اساس  این  بر  افزود:  استان  فجر  دهه  ستاد 
گری  ریخته  همه  سنگبری،  صنفی  واحدهای 
و  فوالد  مس،  چدن،  جمله  از  فلزات  ذوب  و  ها 
غیره، تراشکاری، جوشکاری، درودگری ها، تولید 
لوله های سیمانی و پله و غیره به دلیل آلودگی 
در  توانند  نمی  ناایمن  شرایط  و  زیاد  مزاحمت  و 
محدوده شهر فعالیت کنند. وی با اشاره به اینکه 
35 درصد اشتغال استان توسط اصناف و بازاریان 
با حمایت  کرد:  امیدواری  است،اظهار  ایجاد شده 
از این قشر اشتغال بیشتری ایجاد و با بررسی و 
رفع مشکالت اصناف، پویایی و اقتصاد اصناف با 
سرمایه گذاری هایی که در این زمینه خواهد شد 

رونق بیشتری بگیرد.

فرهنگی،  اداره  رئیس 
هنری و اردوها و فضاهای 
پرورشی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی 
در  برنامه   330 اجرای  از 

 دهه فجر خبر داد. به گزارش مهر، علی نور محمدی
در جمع خبرنگاران ببیان کرد: طی ایام دهه فجر 
قریب به 330 برنامه شاخص و محوری انجام می 
شود.وی اجرای آیین گلبانگ انقالب در بیش از 
دو هزار و ۷00 آموزشگاه سطح استان را از جمله 
برنامه های پیش بینی شده دانست و گفت: این 
برنامه با حضور بیش از 1۶0 هزار دانش آموز و 
1۴ هزار و ۶00 نفر از همکاران فرهنگی اجرایی 
می شود.نورمحمدی برگزاری جلسات پرسش و 
پاسخ، گفتمان های دینی، اعزام 50۷ نفر از دانش 
آموزان به مناطق دفاع مقدس و غبار روبی مزار 
کرد:  بیان  هادانست.وی  برنامه  دیگر  از  را  شهدا 
وبالگ  هنری،  و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری 
نقاشی  و  سرود  اجرای  دیواری،  روزنامه  نویسی، 
همگانی و برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز 

دانش آموزی از دیگر برنامه های این ایام است.
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ایل  فرهنگی  شورای  عضو  گذشته  روز  ظهر    - قوسی 
بهلولی از برگزاری همایش بزرگ عشایر ایل بَهلولی در 
روز سیزدهم بهمن در شهرستان زیرکوه خبر داد. اسعدزاده 
و  نهبندان  تا  سرخس  منطقه  از  بهلولی  ایل  کرد:  بیان 
در استان های فارس، آذربایجان شرقی، لرستان مستقر 
عشایر  کرد:  خاطرنشان  فرهنگی  بازنشسته  این  هستند. 
بدون هیچ چشمداشتی در کنار نیروهای امنیتی و نظامی 

در حفظ امنیت و پاسداری از مرزها نقش به سزایی دارند. 
ترین  امن  جنوبی  خراسان  که  این  به  اشاره  با  اسعدزاده 
استان کشور است، ادامه داد: این امنیت مرهون تعامل و 

ارتباط عشایر در کنار نیروهای امنیتی است. 
 اسعدزاده با بیان این که مشکالت عشایر فراتر از سایر 
قشرهاست، ادامه داد: در بعضی جاها  ذهنیت درباره عشایر  
و  باید شناخته شوند  دوره گردها می شود، عشایر  مانند 

قرار دهند.  را مدنظر  اصلی عشایر  باید هویت  مسئوالن 
وی تصریح کرد: در مسائل مرتبط با عشایر از نمایندگان 
مطلع عشایر استفاده شود؛ در خراسان جنوبی شورای عالی 
برنامه  نوبت  چند  در  متاسفانه  ولی  شده  تشکیل  عشایر 
شان از عشایر دعوتی به عمل نیامده است.  عضو شورای 
خرید  روستاییان  برای  افزود:  بهلولی  ایل  هماهنگی 
و  بزرگ  برای قطب  ولی  دارد  تضمینی محصول وجود 

بارانی  اگر  ندارد.  وجود  تضمینی  خرید  عشایر  ارزشمند 
نبارد، تعدادی زیادی از عشایر و دامداران، دام ها را رها 
مصرف  و  گزینند  می  سکنی  شهر  حاشیه  در  و  کرده 
کننده می شوند یا هم به مشاغل کاذب روی می آورند. 
ارزشمندی  بسیار  نخبگان  عشایر  کرد:  اظهار  اسعدزاده 
دارند که  ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی در تنگنا 

قرار بگیرند و نتوانند ادامه تحصیل بدهند. 

تشکیل شورای عالی عشایر بدون نمایندگان عشایر !

تسهیل  فرآیند های گمرکی  باعث  جذب  سرمایه گذاران می شود

سرپرست دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری در آئین تجلیل از روابط عمومی های برتر استان :

ساخت مراکز تفریحی بدون اجماع درباره  نشاط مردم بی فایده است

نقش پررنگ  رسانه ها در تبیین خدمات بیمه سالمت در  استان
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 حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمودند:
َمن أصَعَد إلی ا... خالَص عباَدتِِه أهبََط ا... عّزوجّل له أفَضَل َمصلََحتِه

هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترین چیزی
 را که به صالح اوست برایش فرو فرستد.

)تنبیه الخواطر : ج2 ، ص108(

عراقچی: اینکه در سخنرانی یک جمله را 
 بچسبید، درست نیست 

عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در برنامه 
تلویزیونی گفت: در مذاکرات هدف اصلی برداشته 
شدن تحریم ها نبود بلکه به رسمیت شناخته شدن 
حق هسته ای ایران بود. اینکه در یک سخنرانی یک 
جمله را بچسبید، درست نیست. وی ادامه داد: در هر 
صحبتی که هر جا در این برنامه خواهم داشت موضع 

رسمی جمهوری اسالمی به شمار می رود. 

الریجانی مخالف طرح سوال 
از رئیس جمهور در شرایط فعلی است

سوال  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  نعمتی 
درباره  و  دانست  نمایندگان  حق  را  مسئوالن  از 
سوال  وصول  اعالم  در  رئیسه  هیئت  تعلل  علت 
رئیس  کرد:  اعالم  رئیس جمهور  از  نمایندگان 
به  توجه  با  است  معتقد  حاضر  حال  در  مجلس 
است،  مختلفی  موضوعات  گرفتار  دولت  این که 
شاید بهتر باشد که موضوع طرح سوال فعاًل معطل 

بماند یا به نوعی تعدیل شود.  

نظر بدون تعارف یک مرجع تقلید 
درباره کنسرت های زیرزمینی

مصادیق  برخی  به  اشاره  با  آملی  جوادی  آیت ا... 
به  زیرزمینی  کنسرت  و  موسیقی  گفت:  معصیت 
صورت مستقیم معصیت است اگرچه در آن حقوق 
اجتماعی نیز وجود دارد. استاد سطوح عالی حوزه 
حقوق  و  گرفتن  رومیزی  و  زیرمیزی  کرد:  اضافه 

نجومی، عدوان به حق مردم و حق الناس است.

حقانیت انقالب اسالمی را ناکارآمدی 
برخی مسئوالن، مخدوش کرده است

از  نباید  را  کارآمدی  گفت:  ازغدی  رحیم پور 
مشروعیت، تفکیک کرد. حقانیت انقالب اسالمی 
را ناکارآمدی برخی مسئوالن، مخدوش کرده است. 
وی گفت: ناکارآمدی بخشی از مدیران و پاسخگو 
نبودن ایشان، عملی ضد انقالبی است.  انقالب، یک 
میراث نیست، ملک شخصی یا گروهی نیست. عده 
خاصی مالک آن و بقیه مستاجر نیستند. کل ملت، 

مالک این جمهوری اند.

آیت ا...صدیقی: مسئولین برای گرانی
 و فساد صادقانه عذرخواهی کنند

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اعتراضات اخیر به 
مشکالت معیشتی و اقتصادی، از مسئولین خواست 
صادقانه از مردم عذرخواهی کنند و قبول کنند که 
اشکالی در کارشان هست. آیت  ا...صدیقی گفت: اگر 
روزی انقالب و نظام اسالمی به خطر بیافتد، همین 
مردم هستند که در خیابان ها برای دفاع از نظام در 
صحنه خواهند بود. وی تصریح کرد: اگر روزی با 
خطر مواجه شویم، متن مردم در خیابان ها حاضر 
خواهند شد نه مسئولین. اینکه مردمی که صاحب 
ایراد می گیرند، نشان می دهد که  انقالب هستند، 

اشکالی هست و نباید با ایراد مردم لج کرد.

تلگرام اطالعات کاربران ایرانی  را
 به آمریکا و اسرائیل می فروشد

تلگرام  می گوید:  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
برای درآمدزایی، اطالعات به دست آمده از ایران در 
فضای مجازی را به اسرائیل و آمریکا می فروشد. 
سردار جاللی گفت: تلگرام یک فضای تبلیغاتی برای 
برخی کانال ها مثل آمدنیوز و امثالهم فراهم کرده که 

مرتباً علیه مسئولین ما دروغ و افترا می گویند. 

 نابودی برجام یعنی افزایش احتمال 
درگیری نظامی با ایران

رئیس جمهور ایاالت متحده در گفت و گو با مقامات 
کنگره قول تکلیف پرونده هسته ای ایران را روشن 
و توافق را نقض کند. اما این سخنان وی که طی 
ماه های اخیر نیز بارها و بارها تکرار شده ، بیش از 
آن که جنبه خبری داشته باشد ، لحنی دستوری دارد. 
این توافق بین المللی ،  شانس تولید سالح هسته 
ای از سوی  ایران افزایش پیدا کرده  و حتی احتمال 
در گیری نظامی با ایران نیز چندین برابر خواهد شد 
بنابراین هر گونه تالش برای رد این توافق و یا نابودی 
آن غیرقانونی است و برای فسخ این معامله نیاز به یک 
عملکرد وسیع و گسترده است . این یک واقعیت است 
که مقامات کاخ سفید نباید اجازه عبور از مرزهای قانونی 
و انجام  چنین بی احتیاطی بزرگی را به ترامپ بدهند.  

نتانیاهو در دیدار با پوتین، درباره احتمال 
اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد

به  شد:»نتانیاهو  مدعی  صهیونیستی  رسانه  یک 
پوتین گفته در صورتی که جامعه بین المللی اقدامی 
برای توقف حضور نظامی ایران در سوریه و ساخت 
کارخانه های موشک  های نقطه زن در لبنان انجام 

ندهد، اسرائیل اقدام نظامی خواهد کرد.«

رئیس سیا: هر جا بتوانیم
 ایرانی ها را پس  می  زنیم

در  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  رئیس 
و  ایران  میان  از شدت گرفتن تنش ها  مصاحبه ای 
هر  واشنگتن  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  عربستان 
جا که بتواند با ایرانی ها مقابله خواهد کرد.»مایک 
قاسم  به  پیش  ماه  نامه ای که چند  درباره  پامپئو« 
پیام  »می خواستم  گفت:  هم  بود  نوشته  سلیمانی، 
روشنی به قاسم سلیمانی بفرستم که آمریکایی ها-

که  دارند  منافعی  دیگران-  و  انگلیسی ها  غربی ها، 
حمله به آنها با مقابله به مثل رو به رو خواهد شد.«

 واکنش ظریف به شوی دوباره
 نیکی هیلی علیه ایران

ظریف در توئیتری نوشته است: در اداره تولید اخبار 
جعلی، ترامپ و یارانش در تالشند تا از طریق تطمیع 
و ارائه شواهد جعلی تهیه شده توسط یک همسایه 
در حال جنگ، ادبیاتی ایران هراسانه در شورای امنیت 
ایجاد کنند،  اما  این تنها همان همسایه عاجز و 

همدستانش در ارتکاب جرایم جنگی را قانع می کند.

مشکل دولت سوءمدیریت است
 نه  فقدان  اختیارات

انبارلویی مشکل اصلی دولت، سوءمدیریت است 
و نه فقدان اختیارات. از مجموع ۴۲۴ هزار میلیارد 
تومان منابع بودجه، تنها ۵۳ هزار میلیارد آن در 
اختیار قوای دیگر به غیر از دولت است. سردبیر 
رئیس  اساسی  مشکل  افزود:  رسالت  روزنامه 
انگاری  عینک »دشمن  با  که  است  این  جمهور 
را  اوضاع  دشمن«  انگاری  »دوست  و  دوست« 
تحلیل می کند. حل مشکالت کشور را هنوز در 

گرو تنظیم روابط با غرب می داند.

به جای میوه فساد با ریشه آن مبارزه کنید

یک فعال سیاسی گفت اشتباه سیستم این است که 
فساد میوه یک درخت است نه خود درخت. تا وقتی 
تنه است میوه ها هر سال به وجود می آید. هرکس 
می گوید مبارزه با فساد می کنم باید با تنه این درخت 
کار کند. عبدی افزود: شفافیت و ساختار سالم از این 
دست است. در یک جامعه پویا به کسی که فساد را افشا می کند هدیه می 

دهند. باید نهادهای نظارتی رسمی وغیر رسمی مستقیم باید داشته باشیم.

شهریاری: دولت، مجلس را به سخره گرفته است

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان 
اینکه دولت در حل مشکل سپرده گذاران موسسات 
گفت:  است،  گرفته  به سخره  را  مجلس  غیرمجاز 
آمارهای دولت در مورد اشتغال شبیه گفتار درمانی 
است. حسینعلی شهریاری تاکید کرد: به نظر می رسد 
ساختار سه قوه دارای اشکاالتی است که باید بازنگری جدی به عمل آید واال 

مشکالت حل نخواهد شد و روز به روز مشکالت مردم بیشتر خواهد شد.

آمادگی داریم بانی آشتی ملی شویم

آزادی  نهضت  ارشد  عضو  صباغیان  هاشم   
طرح  به  نسبت  بازرگان،  دولت  کشور  وزیر  و 
جریان های  میان  گو  و  گفت  و  ملی  آشتی 
درباره  وی  کرد.  امیدواری  ابراز  کشور  سیاسی 
های جریان  میان  وگو  گفت  این   سازوکار 
جلسه  و  کنیم  دعوت  را  عده  یک  که  است  این  راهش  افزود:  سیاسی 
مشترکی برگزار شود، بحث کنند که چگونه می شود مشکالت را حل کرد.

 کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلسرهبر معظم انقالب:

رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
ابتدای  در  اسالمی  انقالب  معظم 
جلسه درس خارج فقه با ابراز تأسف 
در  بی گناه  مردم  کشتار  از  عمیق 

افغانستان،  اخیر  تروریستی  حوادث 
انتقال  از  آمریکا  هدف  گفتند: 
تروریست های داعش به افغانستان، 
در  خود  حضور  ادامه  کردن  موجه 
رژیم  برای  امنیت  ایجاد  و  منطقه 

صهیونیستی است. حضرت آیت ا... 
خامنه ای با اشاره به امضای داعش 
بر ترور صدها نفر از مردم در حوادث 
افزودند:  افغانستان،  اخیر  های  ماه 

ایجاد  با  که  دست هایی  همان 
و  ظلم  برای  ابزاری  را  آن  داعش، 
جنایت علیه مردم در سوریه و عراق 
در  از شکست  امروز پس  داد،  قرار 
داعش  انتقال  به دنبال  مناطق  آن 

کشتارهای  و  هستند  افغانستان  به 
اخیر در واقع آغاز همین نقشه است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: برای 
تروریست های مورد حمایت آمریکا 
شیعه و سنی فرق نمی کند و مردم 
غیرنظامی اعم از شیعه و سنی هدف 
مشغول سازی  ایشان،  هستند.  آنها 
ملت های منطقه به خود را سیاست 
دانستند. آمریکایی ها  اول  درجه 
هدف  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
را  ناامنی  ایجاد  از  آمریکا  بعدی 
منطقه  در  خود  حضور  موجه کردن 
آمریکایی ها  افزودند:  و  بیان کردند 
خود عامل اصلی ناامنی در افغانستان 
آن  به دنبال  نیز  اکنون  و  هستند 
ناامنی، حضور  ایجاد  با  که  هستند 
خود را تأمین کنند و اهداف سیاسی 
ببرند.  پیش  را  اقتصادی شان  و 

گروه  کارشناس  رجب پور،  حسین 
مجلس  پژوهش های  مرکز  توسعه 
درباره میزان اشتغال زایی در دولت 
احمدی نژاد توضیحاتی داده است. 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
در  مجلس  پژوهش هاي  مرکز 
اعالم   ٩٧ بودجه  الیحه  گزارش 
تا   ١۳٨۵ سال هاي  دوره  در  کرده 
کشور  در  بیکاري  مسئله   ،١۳٩۳
چه  است؛  رسیده  بحران  مرز  به 
تشدید  را  وضعیت  این  عواملي 
مي دهد  نشان  گفت:آمارها  کرده« 
همزمان با اینکه دولت سیاست هایي 
براي اشتغال ایجاد کرده و مشاغل 
جدیدي ایجاد شده است، یک سري 
اما  از کسب وکارها تعطیل شده اند؛ 
به  که  بوده  این  نگران کننده  آمار 
دلیل سیاست هاي اعمال شده در این 

سال ها، فقط ٧٠ هزار نفر به حجم 
اشتغال افزوده شده است. 

دلیل دوم این است که مهم ترین 
طریق  از  دولت  اشتغال زایي  ابزار 

بنگاه هاي  مثل  سیاست هایي 
واقعي بودن  در  که  بوده  زودبازده 
آمارهاي اشتغال زایي این بنگاه ها، 
وجود  باتردید  اول  روز  همان  از 
هم  را  سومي  عامل  البته  داشت. 

آن هم  و  کرد  اضافه  مي توان 
بیماري  که  بوده  سیاست هاي 
کرده  تشدید  ایران  در  را  هلندي 
اوج  در  که  معنا  این  به  است؛ 

به  رو  دولت  نفتي،  رونق  دوران 
واردات  گسترش  و  آورد  واردات 
کسب وکارهاي  تعطیلي  باعث 
به  منابع  جابه جایي  و  داخل  تولید 

سمت منابع وارداتي شد.

دولت احمدی نژاد در 8 سال، 70هزار نفر را سرکار گذاشت هدف از انتقال داعش به افغانستان توجیه حضور آمریکا در منطقه است 

 بازدید حسینی مشاور امور سرمایه گذاری و بانکی استاندار از شرکت تعاونی الزهراء )س( مود عکس:اکبریآماده باش نیروهای امدادی در محل پایگاه شهید محمدعلی رجایی درمیان                عکس:اکبری  گردهمایی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارات استان                               عکس:اکبری

 دیدار صمیمی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با حضرت حجت االسالم و المسلمین رونقی از معمرین محترم بیرجند                                                                                                                                                                                                                 عکس : مقامی

جناب آقای محمدمهدی گنجی فرد
وخاندان معظم شهید محمدرضا گنجی فرد

با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان حاجیه خانم توسلی 
را تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

اتاق اصناف مرکز استان، انجمن اسالمی اصناف، هیئت امنای مسجدالرسول )ص( بازار

خانـواده محتـرم گنجـی فرد
با نهایت تاثر فقدان غم انگیز مادر مهربان و عزیزتان

 را تسلیت عرض می نماییم. 
روح شان شاد و یادشان در قلب مان جاودانه باد

خانواده مرحوم احتشام

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه کربالئیه هاجر براتی زادنبه
 جلسه ترحیمی فردا پنجشنبه 96/11/12 از ساعت 13/30 الی 14/30 در محل مسجد 

الغدیر معصومیه برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز
 از دست رفته و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

از طرف فرزندان

لباقی
هوا

همایش پیاده روی خانوادگی روستای مرک 
به یاد شهدای انقالب اسالمی بیرجند

 همراه با اهدای بیش از 60 جایزه
با همکاری: شورای اسالمی، دهیاری، پایگاه های مقاومت شهید 
علی مرکی و حنانه خواهران، کانون جوانان هالل احمر، کانون 
فرهنگی مسجد ،جلسه قرآنی منتظران ظهور روستای مرک، 
سپاه انصار الرضا )ع(، ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند، حوزه 
مقاومت پیامبر اعظم )ص(، هیئت ورزش های همگانی استان و 

شهرستان، هیئت ورزش های روستایی بیرجند
 زمان: جمعه 96/11/13 ساعت 7 صبح حرکت از انتهای بلوار امام رضا )ع(

جناب آقای مهندس حامد عارفی نیا
 مدیر محترم روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی

کسب رتبه اول روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان
 را خدمت شما تبریک عرض می نمایم و از خداوند متعال توفیقات روزافزون تان را آرزومندم.

حسین تناکی - مدیر مجتمع تبلیغات رویاپردازان
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