
چهارشنبه 19  اردیبهشت  1397    *  22  شعبان  1439     *  9 می  2018   روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4063

با وجود تحریم ها 
می توان از مشکالت عبور کرد

صفحه 8

خطری ما  را تهدید نمی کند 
در  امنیت کامل هستید

صفحه 8

عده ای شرایط و آینده کشور را 
بحرانی جلوه  می دهند

صفحه 8

مطلب بیان شده از سوی 
روحانی صحیح نیست

صفحه 8

استان را بشناسانیم، 
شهرت قدرت می آورد

در استان خراسان جنوبی با توجه به 
طور  همان  خود،  خاص  مشکالت 
که همه می دانیم توجه به موضوع 
گردشگری ضروری است. با توجه به 
ظرفیت های ویژه استان و طبیعت بکر 
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عکس : رضایی

بهره برداری از 14 طرح بسیج سازندگی / ۷

056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(

فرصت شغلی بی نظیر برای کسب درآمد باال و سرمایه گذاری مطمئن
مجتمع آموزشی نواندیشان

جهت راه اندازی گروه های آموزشی جدید نیاز به افرادی با توان سرمایه گذاری دارد
لذا از افراد توانمند و با انگیزه دعوت به همکاری می شود.

کسب اطالعات بیشتر  05632449068- 09155611344

جناب آقای غالمحسین نارمنجی  مدیر محترم کاروان
 و جناب آقای سامعی پور روحانی محترم کاروان 

ضمن سپاس به درگاه احدیت از مدیریت ارزنده ومدبر انه وتالش های خستگی ناپذیر شما بزرگواران که حالوت 
 زیارت را دو چندان نمودصمیمانه قدردانی می کنیم، از خداوند بزرگ عزت و سربلندی شما را خواستاریم.

 کلیه زائران عتبات عالیات مورخ 97/2/6

جناب آقای سید مجتبی موسوی 
سرپرست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد ، کارآمدی ، لیاقت و شایستگی های 
برجسته شما در خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی است 

تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت امنای مهدیه بیرجند

به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت فرزندی مهربان، برادری دلسوز جوان ناکام 

شادروان مهندس شهاب خسروی
 )فرزند محمد خسروی خلیران بازنشسته آموزش و پرورش(
 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 9۷/2/20 از ساعت 1۵ الی 
16 در محل مسجد توحید برگزار می گردد، تشریف فرمایی 
شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های خسروی خلیران

تشکر و سپاسگزاری

با نهایت ادب و احترام مراتب قدردانی خود را از محبت ها و الطاف تمامی 
اقوام و دوستان، آشنایان، سازمان ها ، ادارات و شرکت ها که در مراسم 

خاکسپاری ، سوم و هفتم مادرمان روانشاد

 حاجیه بی بی جهان سلطان محتشمی 
)کامیابی(

 شرکت نموده و یا با ارسال متن تسلیت ، نثار تاج گل ، پیامک ، نصب بنر
 و درج آگهی اظهار لطف و همدردی نمودند، اعالم داشته

 امیدواریم در محافل و مجالس شادی جبران زحمت نماییم.

خانواده کامیابی و بستگان

جناب آقای مهندس جمشید آزاد درمیان
مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول 

اداری استانداری خراسان جنوبی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از لیاقت ، تجربه 
تخصص و تعهد خالصانه شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

نموده ، توفیق روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
داور باقری فورگ - خدادادی

فروش یا معاوضه با خانه در بیرجند
ششدانگ قنات کشاورزی به مساحت حدود 10 هکتار واقع در 60 

کیلومتری بیرجند و 30 کیلومتری سربیشه، دارای انواع درخت
 شامل:  عناب، زرشک، پسته، گل محمدی و... 
با لوله کشی آبیاری قطره ای  09158604697

برادر ارجمند جناب آقای

مهندس سید محمد حسین زینلی 
مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر

     مدیریت شایسته جناب عالی به عنوان الگوی تولید استان که از ابتدای انقالب 
و با وجود تمام سختی ها و مشکالت و صنعتی نبودن استان، تالش های خستگی ناپذیر 

خود را شروع نموده اید،  امروز درخشندگی شما را در کشور در پی داشته است. 
 بازدید مقام معظم رهبری از غرفه نمایشگاه آن شرکت محترم باعث افتخار و مباهات 

اینجانب و سایر تولیدکنندگان است. ضمن تقدیر و سپاس از شما 
برایتان طول عمر و خستگی ناپذیری بیش از پیش از ایزد منان خواستاریم.

علی اکبر فالحی
رئیس هیئت مدیره  مجتمع کارخانجات کاشی وسرامیک فرزاد

ضمن عرض تشکر و سپاسگزاری از مراحم استاندار محترم

جناب آقای دکتر مروج الشریعه 
در مساعدت و پشتیبانی های الزم برای راه اندازی جایگاه سوخت 

مجتمع خدمات رفاهی بین راهی خاطره و تشکر ویژه از 

جناب آقایان: 
 مهندس فرهادی  مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری 

مهندس شفیعی  فرماندار محترم شهرستان خوسف
مهندس مردانی

 مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان
مهندس شهامت مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

مهندس  عربی
 معاون محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

امیدوارم مساعی و دیدگاه گسترده شما بزرگواران باعث شکوفایی وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی و گردشگری استان گردد.

خداپرست - مدیر مجتمع خدمات رفاهی بین راهی خاطره

مــژده                                        مــژده
مرکز تست مخازن خودروهای دوگانه سوز در بیرجند افتتاح شد

به مناسبت افتتاحیه به مدت 4 روز
  20 درصد تخفیف و همراه با بیمه رایگان

05632206222 - 09156693912
آدرس: معصومیه - روبروی فنی و حرفه ای نبش خیابان زاگرس

جایزه حسن انتخاب زوجین جوان

 ویژه روزهای تابستان
 یک دستگاه خودرو پراید

تاالر ماهان - فرودگاه بین المللی بیرجند
09158650443 - 32319100

شب شعر و موسیقی 

حکیم سخن

شرح رد صفحه آخر



2
چهارشنبه  * 19 اردیبهشت  1397 * شماره 4063 

از ۴۵ میلیون کاربر  تلگرام فقط یک میلیون نفر از تلگرام خارج شدند

جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پس از فیلتر تلگرام از ۴۵ میلیون کاربر یک 
میلیون نفر این نرم افزار را پاک کرده اند، تأکید کرد: در این مدت تولید محتوا در تلگرام ۴۰ درصد کاهش داشته است؛ 
همچنین از میزان بازدید از این پیام رسان ۵۰ درصد کاسته شده است.

استان را بشناسانیم، 
شهرت قدرت می آورد 

* امین جم

توریستی   برای   اما   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

هرچیز  از  قبل  منطقه  یا  شهر  هر  شدن 
در  هست.  نیز  منطقه  شدن  شناخته  به  نیاز 
و  خاص  مناطق  نشان،  و  نام  فرآیند  این 
محصوالت استان هرکدام باید به نوعی برای 
مردم در سایر نقاط کشور و جهان شناخته تر 
هدفمند  تالش  با  جز  مهم  این  مسلما  شوند. 
نیست.  و  نبوده  میسر  استان  معرفی  برای 
سازمان  دست  از  تنهایی  به  که  موضوعی 
به  نیاز  و  آید  برنمی  هم  فرهنگی  میراث 

دارد. سازمانی  وفرا  جانبه  همه  همکاری 
شهرت    که  است  این  دیگر  پراهمیت  نکته 
کسب  ابزار  خود  ذات  در  منطقه  یا  شهر  یک 
قدرت نیز هست و نباید از نظر دور داشت که   
به  سامان   این  ی  ها  محرومیت  از  بخشی 
نیامدن   حساب  به  گاه  و  بودن  ناشناخته  دلیل 
پایتخت  مدیران  و  مسووالن  مناسبات  در  ان 
ما  از  استانهای کوچکتر  بسا  است. چه  نشین  
شهرت  همین  درسایه  سمنان(  استان  )ازجمله 
می  اعتباراتی  و  امتیازات  شدن  وشناخته 
جنوبی  خراسان  هرگزبه  ان  مشابه  که  گیرند 

داده نمی شود.
شدن  شناخته  که  دهد  می  نشان  نکته  این 
کامال  ها  وحوزه  بخشها  همه  در  پایتخت  در 
تلقی  باید  راهبردی  سیاستی  بلکه  و  الزامی 
به  نیل  برای  استان  سازمانهای  وهمه  شود 

وارد عمل شوند.  باید  این هدف 
استان  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  خوشبختانه 
رویه ای را پیش گرفته که براساس ان برای  
مردم  برای  آن  های  ظرفیت  و  استان  معرفی 
بزرگ  رویدادهای  یا  ها  نمایشگاه  در  کشور 
تقدیر  قابل  اتفاقی  برنامه ریزی می کند.  ملی 
که می تواند الگوی  سایر مسئوالن  نیز باشد. 
کتاب  نمایشگاه  در  حضور  برای  ریزی  برنامه 
از  بخشی  حتی  و  استان  معرفی  با  که  تهران 
از   یکی  نیز  بود  همراه  منطقه  رسوم  و  آداب 
بود،  ارشاد   و  فرهنگ  کل  اداره  های  برنامه 
و  شناسی  استان  تخصصی  نشست  همچنین 
بین  درنمایشگاه  جنوبی  خراسان  فرهنگ  روز 
متعددی  های  بازخورد  که  بود  تهران  المللی 
برنامه  رسیده،  اخبار  طبق  داشت.  همراه  به 
توانسته  و  داشته  زیادی  جاذبه  استان   های 
کند.  جلب  خود  به  را  زیادی  افراد  توجه 
های  بیرجندی  و  ها  استانی  هم  از  تعدادی 
و  کرده  مراجعه  غرفه  این  به  نیز  تهران  مقیم 
منجر به شکل گیری محفلی برای تبادل نظر 

است. استان شده  توسعه  برای  بزرگان 
البته هنوز برای اینکه مردم ایران بین بیرجند، 
بروجرد و بجنورد و خراسان شمالی و جنوبی! 
است  پیش  در  درازی  راه  شوند،  قائل  تفاوت 
است.  الزم  هم  زیادی  های  ریزی  برنامه  و 
تبلیغاتی  فعالیتهای  محتاج   جنوبی  خراسان 
برنامه  و  همت  که  است  بسیاری  استانی  فرا 
این  امیدواریم  طلبد.  می  را  مسئوالن  ریزی 
دست برنامه ها نظام مند تداوم یابد و روز به 
تر  شده  شناخته  جنوبی  خراسان  استان  روز 
بکر  گردشگری  منطقه  یک  عنوان  به  تا  شود 
و جهان  ایران  مردم  به  جاذبه های خاص،  با 
اتفاق  این  از  پس  قطع  طور  به  گردد.  معرفی 
حوزه  در  گذار  سرمایه  جذب  به  امیدها  حتی 

شد. خواهد  تقویت  نیز  توسعه  دیگر  های 

سفر زائران به عراق بدون ارز
مدیرکل عتبات سازمان حج گفت: فعال ارزی به زائران 
عتبات داده نمی شود، بیشتر آن ها با ریال سفر می کنند 
و اگر ارزی همراه داشته باشند، در گذشته خریده اند.
آقایی با تشریح ضوابط اولیه تخصیص ارز به زائران 
یادآور شد: متولی تامین خدمات مورد نیاز زائران در 
عراق، سازمان حج و زیارت است که زائر هزینه آن را 
ریالی می پردازد و شاید فقط برای خرید سوغات به ارز 
نیاز داشته باشد، چون شرایط سفِر عتبات به گونه ای 

است که زائر به تهیه ارز نیازی ندارد.

گرانی ارز تاثیری در حج دارد؟
این  به  پاسخ  در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
هزار   ۴ ارز  با  تمتع  حج  نرخ  آیا  که  پرسش 
کرد:  اظهار  می شود،  محاسبه  تومان   ۲۰۰ و 
شده  انجام  زمینه  این  در  مناسبی  برنامه ریزی 
ارز  کشورمان،  مرکزی  بانک  کمک  با  است، 
خریداری  و  نهایی  قطعی،  اسفندماه  تمتع  حج 
دالر  که  اسفندماه  نرخ  با  واقع  در  است،  شده 
نرخ  بنابراین  بود،  تومان   ۹۰۰ هزار   ۳ حدود 

جدید ارز هیچ تاثیری در حج ندارد.

بخشش مشروط جرایم دیرکرد 
وام تولیدکنندگان

علی اصغر یوسف نژاد گفت: در صورتی که افراد بدهی 
معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده 
باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه 
کنند، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اصل و سود 
خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه 
دریافت و تسویه کنند. برخی از تکالیف شبکه بانکی 
کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 

توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد.

طرح »اصالح افزایش حقوق 
کارمندان« در مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷  با اشاره 
به مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش ۱۲ تا ۱۶ 
باید  دولت  دولت، گفت:  کارمندان  درصدی حقوق 
کمترین  که  کسانی  حقوق  مجلس،  مصوبه  طبق 
میزان حقوق را دارند، ۲۰ درصد افزایش دهد. وی، به 
تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری اشاره کرد و تأکید 
کرد: دولت باید طبق این تبصره، ۲۰ درصد افزایش 
حقوق را برای کسانی که کمترین حقوق را دریافت 

می کنند، داشته باشد.

قیمت آش، حلیم و کباب 
در ماه مبارک رمضان

محمدی، رئیس اتحادیه آش، حلیم و کباب گفت: 
با توجه به شرایط اقتصادی و به جهت رعایت حال 
روزه داران امسال قیمت آش، حلیم و کباب در ماه 

مبارک رمضان مطابق سال گذشته خواهد بود. 

بازگشت دوباره جو افزایشی سکه
تهران،  سکه  بازار  از  رسیده  خبرهای  جدیدترین 
حکایت از بازگشت دوباره جو افزایشی بر این بازار 
دارد. روندی که بر خالف روزهای گذشته می باشد و 
در ساعاتی از فعالیت بازار، شاهد رشد سکه تمام طرح 

جدید تا سطح دو میلیون و ۶۰ هزار تومانی بودیم.

سرمقاله

مشکالت ارزی با رفتن نقی و آمدن تقی حل نمی شود 

گفت  جهانی  تجارت  نظِر  صاحب  و  اقتصاددان  سبزعلیپور  محمدرضا 
دیگر نسخۀ اشخاصی همچون سیف و نهاوندیان و یا دیگر حضرات 
الخصوص  علی  مشکالت  رافع  و  اقتصاد  این  شفابخش  دولتی، 
اقتصادی  تیم  به طور کلی،  زیرا  ارزی کشور نیست  پولی و  معضالت 
حال حاضر دولت ابدا نمرۀ قابل قبولی دریافت نکرده و خود این تیم 
نیازمند طبیب و نسخه و درمان می باشد! پس با جابجایی حسن به 
ایران حل  ارزی  و  اقتصادی  تقی، مشکالت  نقی جای  و  جای حسین 
دهند  تغییر  را  غلط  های  سیاست  ابتدا  باید  زیرا  شد  نخواهد  فصل  و 
و چهار چرخ پنچر ماشین اقتصاد را به طور اصولی پنچرگیری بکنند 
سپس کنترل این ماشین را به رانندۀ باتجربه ای بسپارند تا گرهی از 
مشکالت باز شود در غیر این صورت، فعاًل باید منتظر بروز مشکالت 

بیشتری در عرصه اقتصاد و سیستم پولی و ارزی کشور باشیم.

قاچاقیان از گرانی دالر ناراحت هستند

آل اسحاق، عضو دولت اسبق گفت:  قاچاقچی ها و کسانی که می خواهند دارایی 
های خود یا پول های کثیف را منتقل کنند، آنها از این گرانی ناراحت هستند 
چون باید ارز گران تهیه کنند. در واقع عده ای منافع شان در خطر افتاده و دیگر 
نمی توانند یک شبه میلیاردها تومان به جیب بزنند. آنها می ترسند این سیستم 
جدید عرضه ارز جا بیفتد و منافع شان از دست برود بنابراین این مشکل آنهاست 
می توانند چنین اقداماتی را انجام ندهند. دولت هیچ مشکلی برای تأمین منابع 
ارزی ندارد، البته قدرت مانور کم است چون این منابع ارزی متمرکز نیست 
مقداری در چین و هند قرار دارد. حاال باید این منابع مناسب اداره شوند. در حوزه 
تقاضا یکسری موارد واقعی نیستند، مثال تقاضای ارز برای سوداگری، خرید 
کاالی قاچاق و مواد مخدر از خارج و وارد کردن آنها به کشور و بردن سرمایه به 
سایر کشورها برای خرید آپارتمان از جمله این موارد هستند. دولت وظیفه ندارد 

برای این نوع مصارف دالر ارزان تهیه و عرضه کند.

برگزاری جلسه فوق العاده دولت درباره مسایل ارزی 

بیان کرد:  برنامه و بودجه کشور  باقر نوبخت، رئیس سازمان  محمد 
جلسه فوق العاده ای در خصوص مسایل ارزی در دولت برگزار می 
شود. وی با بیان اینکه ما برای تمام نیازهای کشور ارز داریم، اما هر 
کسی نباید پول خود را به دالر تبدیل کند، تاکید کرد: دولت برای ۸۰ 
میلیون نفر تصمیم می گیرد، نه برای ۸۰۰۰ نفر عده خاص و کاری 
نداریم یک نفر سکه و یا دالر را چه قیمتی خریده است. وی درباره 
نداریم  کاری  کرد:  اظهار  تومان،  دالر ۴۲۰۰  نرخ  از  برخی گالیه ها 
کسی در کوچه پس کوچه تهران دالر را با رقمی دیگر خریده است و 
اکنون بگوید دالر ۴۲۰۰ تومان کجاست؟ تمام نیازهای ارزی از شبکه 
نیما تخصیص می یابد و ارز از طریق قانونی به نرخ خود ارائه می شود. 
برای رسیدن به رشد هشت درصدی، نیازمند سرمایه گذاری ۷۷۰ هزار 

میلیارد تومانی در هر سال هستیم.

شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده
هزار  سه  از  بیش  شناسایی  مالیاتی  سازمان  معاون 
شرکت صوری و کاغذی را حاصل شفاف سازی مالیات 
به  اشاره  با  مسیحی  محمد  دانست.  افزوده  ارزش  بر 
اجرای  است،  ها  دولت  مالی  تامین  ابزار  مالیات  اینکه 
دانست  ناپذیر  اجتناب  امری  را  مالیات  و وصول  قانون 
و گفت: چالش های قانونی و اجرایی در قانون مالیات 
دیده  کشورها  بیشتر  در  بیش  و  کم  افزوده،  ارزش  بر 
می شود اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه 
معاون  شود.  می  اجرا  جهان  کشور   ۱۶۰ در  کنونی 
اشاره  با  مالیاتی  امور  سازمان  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
به پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در حوزه تولید، 

اقتصادی  مشکالت  اینکه  کرد:  عنوان  جلو  به  رو  فرار 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  حوزه  به  را  تولید  ویژه  به  و 
به جلو  رو  فرار  بدانیم حرفی غیر کارشناسی و  مرتبط 
از سوی برخی از دستگاه ها است که نتواستند در حوزه 

نمایند. ماموریت خود موفق عمل 
برخی  وجود  با  افزوده  ارزش  بر  مالیات  افزود:  وی 
تواند  نمی  قانونی  خالءهای  و  اجرایی  مشکالت 
های  پدیده  بلکه  باشد  تولید  و  اقتصادی  رکود  دلیل 
رقابتی  غیر  توزیع،  رانت  کاال،  قاچاق  نظیر  ناصوابی 
و  تولید  شرایط   ... و  خدمات  و  کاالها  برخی  بودن 
اینکه  بیان  با  وی  است.  تاثیرگذار  کشور  اقتصاد 

در  شدت  به  مالیات  نوع  این  سازی  شفاف  کارکرد 
افزود: شناسایی  یاد شده است،  پدیده های  با  تعارض 
بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که سیستم 
در  و  کند  می  اخالل  دچار  را  کشور  اقتصادی  کالن 
خدمت قاچاق کاال و رانت توزیع و غیر رقابتی کردن 
سازی  شفاف  کارکرد  های  مزیت  از  بودند  اقتصاد 
کرد:  تاکید  مسیحی  است.  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
و  اجرا  در  تسهیل  برای  باید  نیز  مالیاتی  نظام  البته 
و  همکاری  مذکور  های  پدیده  ناصواب  اثرات  کاهش 
که  نماید  فراهم  مودیان  برای  را  بیشتری  تسهیالت 

است. بوده  راستا  اخیر در همین  اقدامات دو ساله 

روایت یک تولید کننده از تحوالت ارزی
یک تولیدکننده گفت: نوسانات نرخ ارز از یک سو با گران شدن 
مواد اولیه به تولیدکننده ضربه زد و از سوی دیگر چون باید 
تولیدکننده دالر ناشی از صادرات را ۴۲۰۰ تومانی به بانک ها 

تحویل دهد بار مضاعفی بر او تحمیل می شود.
دست  پایین  محصوالت  کننده  صادر  و  تولیدکننده  یک 
پتروشیمی، به تشریح آثار نوسانات نرخ ارز بر تولید و فعالیت 
بنگاه های تولیدی پرداخت و گفت: قبل از تک نرخی  شدن 
دالر مواد اولیه در بورس کاال بر اساس دو اصل قیمت گذاری 
می شد، اول قیمت های جهانی و دیگر نرخ ارز که هر دو 
و  باشد  ثابت  باید  تولید  اسباب  در حالی که  بودند  متغیر 
تولیدکننده در محیط امن فعالیت کند. وی اضافه کرد: این 

مدل قیمت گذاری دو اشکال داشت اول اینکه نرخ ارز همیشه 
متغیر بود و بحث دوم وابسته بودن به قیمت های جهانی 
است، فرمولی که سابق بر این بر مبنای آن قیمت گذاری 
می شد ۹۵ درصد فوب جهانی ضرب در نرخ ارز آزاد بود که 

این مبنای غلط همیشه با اعتراض هایی روبه رو بود. 
پایین دستی  صنایع  اینکه  به  اشاره  با  تولیدکننده  این 
چرا  که  داشتند  را  اعتراض  این  همواره  پتروشیمی 
پتروشیمی  ها باید خوراک را با نرخ ارز مبادله ای دریافت 
کنند و در بازار با نرخ ارز آزاد بفروشند، یادآور شد: وقتی 
تاکید داشت  قیمت گذاری می شد سازمان حمایت  بحث 
موادی که در بورس کاال عرضه می شود از قیمت گذاری 

این سازمان مستثنی است و عماًل بدون دخالت سازمان 
حمایت قیمت ها شناور بود و حدود ۴ سال کاماًل همه 
صنایع  سود  واقع  در  و  بود  پتروشیمی ها  اختیار  در  چیز 
پایین دستی  صنایع  جیب  از  پتروشیمی  باالدستی 
پتروشیمی تامین می شد. وی با اشاره به تصمیم دولت 
در اعالم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک ماه پیش گفت: در 
این فرمول چه برای صنایع باالدستی و چه پایین دستی 
فرمول نرخ ارز ثابت می ماند و در ظاهر باید با ثابت ماندن 
نرخ  چون  اما  می آمد  پایین  اولیه  مواد  قیمت  ارز  نرخ 
کشف دالر ۴۲۰۰ تومان نبود، دقیقًا بعد از ابالغیه آقای 
جهانگیری در بورس کاال تمام کاالها با رقابت مواجه شد.

اطالعیه  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان  و  حمایت  سازمان 
بهانه  به  خدمات  و  کاال  قیمت  افزایش  هرگونه  مشترکی 
افزایش نرخ ارز غیرقانونی دانسته و با متخلفان را مشمول 
برخورد جدی دانستند. در این اطالعیه که به امضای روسای 
دو سازمان آمده تاکید شده: با عنایت به نوسانات و افزایش 
غیر متعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیئت 
وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۱/۲۲ نرخ ارز را برای همه مصارف 
قانونی و تعریف شده هر دالر ۴۲۰۰۰ ریال تعیین نمود و 
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک 

مرکزی ابالغ گردید و بر این اساس ارز تخصیصی به کاالهای 
اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دالر ۳۸۰۰۰ ریال بوده و 
مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تأمین می 
گردد. با این وصف در حوزه کاالهای اساسی هرگونه افزایش 

قیمتی متأثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. 
در مورد دیگر کاالها و خدمات نیز بلحاظ تأمین کافی و بموقع 
به ازای هر دالر ۴۲۰۰۰ ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به 
نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعالم بانک مرکزی 
و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم 

وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کاال 
و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع 
وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد. با اغتنام فرصت 
و تشکر از مدیران بنگاههای اقتصادی صحیح العمل بلحاظ 
التزام به قوانین و مقررات،بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در 
مورد کاال و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه مورخ 
۹۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانه ها می باشد و از مردم عزیز 
درخواست می کنیم با اطالع  رسانی بهنگام، خدمتگزاران خود 

را در انجام شایسته وظایف و مسئولیتهای محول یاری کنند.

گران کردن هر نوع کاال غیرقانونی است

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 1622 مترمربع پالک 
2136 فرعی از یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 7490 صفحه 73 دفتر جلد 48- امالک به نام شهرداری نهبندان صادر 
و تسلیم گردیده به موجب سند قطعی شماره 15816-96/12/03 دفتر اسناد رسمی شماره 5 نهبندان به آقای حمید کریمی 
مقدم فرزند علی اکبر انتقال قطعی یافته است شماال: 1- به طول 7.75 متر دیوار به دیوار پالک 3808 فرعی 2- به طول 9.90 
متر دیوار به دیوار پالک 3809 فرعی 3- به طول 3 متر دیوار به دیوار پالک 3810 فرعی شرقا: 1- به طول 54.35 متر دیوار به 
دیوار پالک 3814 فرعی 2- به طول 25 متر دیوار به دیوار پالک 2135 فرعی جنوبا به طول 19.90 متر درب و دیواریست به 
حاشیه جاده نهبندان به زابل غربا: به طول 80 متر دیوار به دیوار پالک 3814 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد به موجب سند رهنی 
شماره 8569-1392/09/02 دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 بیرجند در رهن بانک سپه مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار 
 گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه حمید کریمی مقدم 
)وام گیرنده و راهن( مبنی بر وصول مبلغ 1.384.129.365 ریال )یک میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و صد و بیست 
و نه هزار و سیصد و شصت و پنج( را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9600150 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل 
و اجراییه در تاریخ 1396/06/08 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان 
گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده و 
بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه وارده 
به شماره 139605008282000785-1396/10/23 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 139705008282000784-
1396/10/23 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ یکباب منزل به مساحت 1622 مترمربع که دارای تعدادی ساختمان و 
بنا تحت عنوان کارگاه و دفتر کار به مساحت 450 مترمربع با دیوارهای 35 سانتیمتری و سقف طاق ضربی و کف بتنی و حدود 
168 مترمربع چهاردیواری غیر مسقف با دیوارهای 35 سانتیمتری آجری احداث شده است دیوار چینی دور زمین به ضخامت 
 21 سانتیمتر با آجر گری و مالت سیمان انجام گردیده است. کف زمین خاکی بوده و ملک دارای امتیاز آب، برق و تلفن 
می باشد. ارزش ملک مذکور با توجه به موقعیت ملک، نوع ساخت و سازها و مصالح به کار رفته در بناها، عمر و قدمت بناها و 
احتساب امتیازات و انشعابات منصوبه به مبلغ 5000000000 ریال )پنج میلیارد( ارزیابی شده که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه 
 های شماره 139605108282000373 و 139605108282000374-1396/10/23 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه 
آنها اعتراضی واصل نشده وارزیابی قطعیت یافته است، پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا 
در قبال مطالبات بانک سپه مدیریت شعب خراسان جنوبی از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 در اداره 
ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 5000000000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 97/2/19      سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های 

فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله  15 روز  آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
 -139660308002000796 شماره  رای  برابر  اصلی  پالک 1۵89-  آباد  فرخ  مزرعه  مفروزه  قطعات  قاینات   11 بخش 
1396/12/24 هیئت مزبور آقای سید مهدی مصطفوی فرزند سید علیرضا صادره از قاین به شماره ملی 088899389 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1121/63 مترمربع در قسمتی از پالک 96 فرعی از 1589 - اصلی 
بخش 11 قاین واقع در مزرعه فرخ آباد - اراضی وسط کشمان مشهور به راه باریک خریداری شده از ورثه حاج سید صادق و برابر 
 رای شماره 139660308002000795 - 1396/12/24 خانم ناهید مصطفوی فرزند سید علیرضا صادره از قاین به شماره ملی 
1666 088824 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1121/63 مترمربع در قسمتی از پالک 96 فرعی 
از 1589- اصلی بخش 11 قاین واقع در مزرعه فرخ آباد - اراضی وسط کشمان مشهور به راه باریک خریداری شده از ورثه حاج سید 
صادق تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/3       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/19
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308002000008 - 1397/1/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد مقنی مطلق فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه 2880 صادره از قاین به شماره ملی 0889856575 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 90/25 متر مربع قسمتی از 
پالک 807 فرعی 1270 اصلی بخش 11 قاین مزرعه ابوالخیری واقع در خیابان شهید مطهری جنوبی 8 خریداری )مع الواسطه( از 
مالک رسمی کربالیی قنبر دیانتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/3     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/19
محمد براتی اسد آباد-   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

کارفرمایانی که به دفتر پیشخوان دولت چمنی مراجعه کردند 
جریمه  نشدند.

 دوستان هر چه زودتر مراجعه فرمایید تا مشمول جریمه نشوید

کارفرمایان محترم مهلت اظهارنامه فصلی مالیات تمدید شد

خیابان پاسداران -روبروی تامین اجتماعی 
 دفتر پیشخوان دولت - چمنی   32423242

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
 شرکت تعاونی مصرف  رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی
شماره ثبت: 312   شناسه ملی: 10360013028  تاریخ انتشار: 97/2/19

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف  رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1397/3/10 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان  پاسداران ، نبش خیابان 
فردوسی، طبقه فوقانی شرکت تعاونی رزمندگان برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ  تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
 برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای 
می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی شرکت موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 

آگهی  یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی  مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
مدارک الزم: عکس 4*3 سه عدد - کپی صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه )دو سری( - کپی کارت ملی 
پشت و رو )دو سری( - کپی آخرین مدرک تحصیلی )دو سری( - گواهی عدم سوء پیشینه / همراه داشتن دفترچه 
 عضویت جهت ورود به جلسه مجمع الزامی می باشد. ضمنا کپی شناسنامه و کارت ملی خود را همراه داشته باشید.
 دستور جلسه: 1- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 
2- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 97  3 - تعیین مبلغی بابت استرداد سهام اعضای 
مستعفی 4- تفویض اختیار به هیئت مدیره برای اخذ تسهیالت از منابع بانکی در صورت نیاز 5 - انتخاب بازرس 

هیئت مدیره شرکتاصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی  6- تعیین خط مشی آتی شرکت 
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راهیابی 8 گروه نمایش دانش آموزی به مرحله کشوری
صدا وسیما- اختتامیه مسابقات استانی فرهنگی- هنری دانش آموزان پسر استان برگزار شد. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: در این مرحله از مسابقات 
8 گروه از دانش آموزان در بخش هنرهای نمایشی  و همچنین 2 نفر در گرایش نقالی در مقطع متوسطه دوم، به مرحله کشوری سی و ششمین جشنواره مسابقات فرهنگی و هنری معرفی شدند. 
جعفری افزود: در این دوره از جشنواره 175 دانش آموز متوسطه اول و دوم در مسابقات هنرهای نمایشی شامل رشته های تئاتر صحنه ای، تئاتر عروسکی، نقالی و نمایشنامه خوانی  رقابت کردند.

آزمایشگاه  بخش  از  ای  گالیه  آوا.  سالم 
بیمارستان...داشتم.به آزمایشگاهش جهت گرفتن 
سی  حدود  نفرات  تعداد  کردم  مراجعه  آزمایش 
مراجعه  نوبت  بدون  خانم  و  آقا  یک  شدیم  نفر 
کردند. بنده اعتراض کردم که چرا بدون نوبت از 
خانم آزمایش گرفتید جواب داد که ایشان کارمند 
هستند. خانم هایی که تو نوبت بودند یکی می 
گفت بچه مدرسه ای دارم و دیگری باردار بود.آیا 
هرکس که کارمند باشد باید بدون نوبت کارش 
رفته  کجا  مروت  و  انصاف  آخه  شود؟   انجام 

درخواست پیگیری دارم.
915...504
سالم آوای عزیز. ممنون از اینکه درد دل مردم رو 
به گوش مسئوالن می رسونید اگر صحبت منم 
برسه و کمی توجه داشته باشند واقعا ممنون میشم. 
طرف صحبتم با بهزیستی و مخصوصا کمیته امداد 
است. حضرت علی)ع( وقتی می خواستند کمکی 
بود  نیمه شب  نوازی کنند  یتیم  به مردم و  کنند 
و  دور از چشم همگان. اما این مسئولین ما برای 
کوچکترین کمک ناچیزی که این روزها برای زوج 
های جوان دادند و خیلی موارد دیگر ... آنقدر بوق 
این  متوجه  ملت  همه  که  اندازند  می  راه  کرنا  و 
ماجرا شوند. آنها به فکر خبر رسانی و بزرگ کردن 
خودشان هستند اما به فکر  آبروی  مددجوهایشان 
مسئله  ترین  طبیعی  نداری  که  درست  نیستند. 
ندارها  اما  رسوا کردن  ممکن در جامعه ما شده 
اصال قشنگ نیست. حتی در خیلی موارد هم که 
فاش  که  خواهند  می  و  کنند  می  خیرین کمک 
نشود  باز این ها به نام خود تمام می کنند و رسانه 
ای اش می کنند. امیداوار صحبتم برسد به گوش 
آن دسته از خیرین و مسئوالن تا کمی هم متوجه 

این قضیه باشند. 
910...446
خدمتگزاران  ی  ازهمه  تشکر  ضمن  باسالم. 
خراسان جنوبی آیا مسئوالن و مردم نمی بینند که 
اقای استاندار  اندک اندک مدیران بومی را تغییر و 

نیروهای غیربومی را جایگزین می کنند ؟؟
915...324
آوری  جمع  در خصوص  شهرداری  اخیر  اقدام  از 
دست فروشان حاشیه بازار کمال تشکر را داریم. 

امید است تداوم یابد.
915...640
سالم آوا. بنده و عده زیادی از دوستان می خواستیم 
از مدیر مسئول جمعیت سرزمین خورشید  تشکر 
قدر  ما  مدیران شهر  و  مسئوالن  چرا  کنیم.  ویژه 
همچین آدم فعال و دلسوزی رو نمی دونند و از ایده 
هایه ایشون استقبال و استفاده نمی کنند واقعا جای 
تأسف داره که همچین نیروهایی در استان باشند و 

کسی از  برنامه هایی که دارند استفاده نکنه.
936...905
سالم.چرا هیچکس به داد مردم مظلوم استان نمی 
رسد.  تاکی  باید شاهد کشتار مردم بی گناه در راه 

های استان باشیم.
915...314
شهردار محترم منطقه یک بیرجند با سالم ما کسبه 
کوچه جمهوری 8 تنها کوچه مورد اتصال خیابان 
جمهوری و خیابان حکیم نزاری با توجه به تردد زیاد 
وسایل نقلیه و افراد پیاده از این کوچه و از طرفی 
ناهمواری های زیاد این مسیر تقاضای آسفالت این 

کوچه را داریم. با تشکر کسبه محل
915...125
با توجه به اینکه هزینه آب، برق و گاز برای مساجد 
رایگان است بهتره نسبت به جدا سازی کنتور این 
مکان ها از سرایداری و مغازه های مربوط به مسجد 
اقدام شود چون بنده خودم شاهد اصراف بیش از 
اندازه در سرایداری و مغازه بدلیل رایگان بودن هزینه 

بوده ام اصال مراعات نمی شود.
915...443
سالم. ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
بازآموزی بعضی از پزشکان شما صوری هست از 
روش های جدیدتر آموزشی بهره گرفته شود که هم 

رغبت و هم اجبار در یادگیری به وجود آید.
910...673
از شهرداری محترم  عزیز.  آوای  با سالم. خدمت 
تقاضا دارم حاال که زمینی که برای فضای سبز و 
پارک سایت اداری بود را تقدیم بیمارستان میالد 
کردند الاقل جلوی مسجد سایت که درنقشه فضای 
سبز است اقدام به درست کردن پارک کوچکی کنند 
و وسایل بازی برای بچه ها نصب کنند قبل از اینکه 

این زمین راهم کسی بگیرد ممنونم.
915...480
روستای  جدید  شهرک  های  سالم.خیابان  با 
نامناسبی  کالته ملک )شهرستان خوسف( وضع 
دارد و حتی برخی زیر سازی هم نشده است و 
صحرا  دشت  از  گذشتن  با  آنها  از  مرور  و  عبور 
هیچ فرقی نمی کند خواهش می کنم مسئوالن 

امر فکری به حال ساکنین  بکنند.
915...194
متقین  بهشت  کنید.  پیگیری  لطفا  آوا.  سالم 
هر  نیست   کاظمیه  اهالی  فکر سالمتی  به  که 
هفته قبر درست می کنند به سمت محله و به 

فکرمنفعت خودشون است.
915...410
اتو  شلوار  و  کت  آقای  اون  اطالع  جهت  سالم 
کشیده که با خبرنگار بیرجند جهت رفع سد معبر 
خیابان جمهوری آمده بود بگم که دستفروشای 
بودن  خبردار  محترم  آقای  شما  آمدن  از  افغان 
وهیچ دستفروش افغانی نبود لطفا از ماموران سد 
معبر جمهوری پیگیری کنید که چه کسی اطالع 

از حضورشما داده بود.
915...349

سالم . برای یک کار اداری رفتم اداره ... واقعا متاسف 
شدم برای این نیروهایی که پول دولت  رو می گیرند 
اما  تا جوابگوی مردم و حالل مشکالتشان باشند 
تمامی خاطرات و حرف هایشان دقیقا همان ساعات 
اداری که باید پاسخگوی مردم باشند یادشان می آید. 
با بچه کوچک مدت طوالنی منتظر بودم تا آقایان 
تعریفشان در مورد درختان زرشک و ... تمام شود و بعد 

ببینند درد من چیست...
915...652

برای  قشنگتون  های  سوژه  از  ممنون  آوا  سالم 
گزارشی  پیش  روز  چند  مثال  گزارشات صفحه 3. 
بیرجندی  واقعا عالی بود و  خوندم درباره معجون 
باز هم شاهد  امیدوارم  خواندنی. تشکر می کنم و 

گزارش های زیباتون باشیم.
937...152

مسئوالن شهرداری یک نگاهی به پشت پارک آزادی از 
سمت صیاد بیندازند بد نیست. بسیار تاریک و خوفناک و 
پر از چاله که اگر کسی واقعا آشناییت به آن مسیر نداشته 

باشد بعید  نیست که جونش هم به خطر بیفتد.
912...667

به  تازه  کارمندهای  این  جلوی  نیست  کسی  آقا 
طرز  چه  این  بگیرد؟؟  را  ها  بانک  رسیده  دوران 
نیست  کسی  چرا  خداست.  بندگان  با  برخوردشان 
وام  که  نداشتند  احتیاجی  مردم  اگر  بگوید  آنها   به 
هنگفت های  وام  که  خودشان  گرفتند.   نمی 

 می خورند و  یک آب هم روش ولی با یک بنده خدا 
که از روی هزار گرفتاری تقاضا کرده و مشکل داشته  
و چند ماه اقساطش عقب افتاده طوری رفتار می کنند 
که انگار طلب باباشان رو دارند. از چی این مملکت 
دیگر باید نالید... کمی رحم و انسانیت یادشان دهید.  
915...993

با سالم وخسته نباشید خدمت شما دست اندر کاران 
محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی  لطفا به گوش 
مسئوالن  اداره راه و شهر سازی شهرستان بیرجند 
برسانید چرا مشکل راه روستای بیدسک را حل و 
فصل نمی کنند تا کی باید مردم چوب ندانم کاری 
مسئوالن اداره راه رو بخورند آیا به نظر شما 8 سال 

کافی نیست برای ساخت 4 کیلومتر راه؟
930...252

با سالم وتشکر از آقای هرم پور در خصوص بنیاد 
مستضعفان که حرف دل مردم را عنوان کردند. و 
این زمین ها حق مردم محروم این منطقه هست نه 
این که از طریق مزایده بفروش برسد و پولش هم 
معلوم نیست کجا هزینه می شود. تنها عامل گرانی 

زمین در بیرجند می باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم. کلیه سدهای خاکی منطقه مزار  بلنجیر لبریز آز 
آب باران  شده است وتمام راه های مواصالتی  به مقصد 
مجتمع عظیم فرهنگی  مذهبی  مزار بلنجیر تخریب 
شده است. مسئوالن  خوسف در جهت بازگشایی مسیر 
اقدام عاجل بفرمایند. پیشاپیش از همکاری و مساعدت 

شما مسئوالن  محترم  کمال تشکر را داریم .
ارسالی به تلگرام آوا

مسئوالن عزیز و دست اندرکاران کارخانه ها لطفا 
با کیفیت کردن محصوالت و کاالهایشان و هزینه 
پایین اطمینان مردم را جلب کنند تا کاالهای کشور 
خریداری شود و سرمایه ها در کشور و استان خرج 

شود و چرخه اقتصاد به تندتر بچرخد
ارسالی به تلگرام آوا

و  شهرداری  که  ممنونیم  بسیار  عزیز  استاندار  از 
جهت  در  وظایفشان  انجام  به  ملزم  را  فرمانداری 
رسیدگی به اوضاع به اوضاع نابسامان شهر نمایند تا 
شاید با الزام دستهای همت را باال کنند. آقای استاندار 
ممنون فقط چند ماه دیگه گزارش عملکرد حتما بگیرید.
ارسالی به تلگرام آوا

لطفا به فضای سبز جدید غفاری رسیدگی کرده و 
آبیاری کنید حیف بیت المال نیست که دارد به هدر 
ابتدای  آیلند گذاری را برای  می رود خواهشا این 
بلوار که خیلی افتضاح و خراب شده ادامه دهید واقعا 
ندیدید که همه چیز خشک شده و سیمانها کنده 

شده از اقدامات شما ممنونیم.
915000458

امیداریم بازسازی و زیبا سازی میادین و بلوارها که در 
دستور کار شهرداری قرار گرفته با جدیت دنبال شود 
و هم اینکه واقعا خروجی های زیبا و خوبی باشند تا 
مردم با دیدنشان لذت ببرند ضمنا زنده کردن پارکها 
و فضای سبز شهر با توجه به گرم شدن هوا حتما 
حتما توجه خاص شود پیشاپیش ممنون از زحمات 
تان خواهشا به در بخور باشد نه اتالف وقت و هزینه 

و از همه بیشتر روحیه مردم 
ارسالی به تلگرام آوا

کو گوش شنوا و چشم بینا، استاندار محترم بنده 
بازنشسته وزارت کشور)فرمانداری بیرجند( هستم 
با چهار فرزندتحصیل کرده دانشگاهی و بیکار و 
مدت 11 سال بازنشستگی با حقوق 17000000 
ریال راهنمایی بفرمایید چگونه مخارج زندگی را 
تامین نمایم. هر سال دریغ از پارسال با این تورم و 
گرانی یکدفعه هم شده فیش حقوقی بازنشتگان را 

مالحظه نمایید.  متشکرم
ارسالی به تلگرام آوا

ما از اهالی بیدسک سما از دهستان القورات هستیم. 
 آب نداریم، راه نداریم چرا یک نفر به فکر ما نیست

اند ما که روستای آخر   به 6 روستای دیگر داده 
هستیم نداده اند چرا؟؟؟؟        

 ارسالی به تلگرام آوا

       پرورش شترمرغ  
 صنعتی نوپا ،  اما آیند ه داردراستان

کم آب طلب  صنایع  جزء  شترمرغ   پرورش 
است که با توجه به کمبود منابع آبی کشور 
نمایان  را  خود  اهمیت  جنوبی  خراسان  و 
می سازد . به گزارش ایسنا، خراسان جنوبی 
دشت های  و  نیمه خشک  آب وهوای  دارای 
فراوان است که اقلیم مناسب برای پرورش 

پرنده های کم  آب بر است.
مدت هاست که شتر مرغ ها با توجه به منافع 
سرشاری که دارند، در نقاط مختلف دنیا اهلی 
پرورش  و  شوند  می  داده  پرورش  و  شده 
است  مدتی  نیز  خراسان جنوبی  در  شترمرغ 
دنبال می شود.گوشت  از گذشته  که جدی تر 
شتر مرغ فاقد چربی و کلسترول باالست. از 

چربی شتر مرغ برای تولید روغن و صابون 
استفاده می شود. گوشت شترمرغ منبع غنی 
باالیی  هضم  همچنین  است  ویتامین ها  از 
دارد و بعد از گوشت ماهی از نظر هضم در 
رتبه دوم قرار دارد.همچنین گوشت شترمرغ 
میزان چربی بسیار پایینی دارد به گونه ای که 
چربی آن یک سوم چربی سایر گوشت هاست 

بسیار  نیز  آن  در   3 امگا  چرب  اسیدهای  و 
زیاد است، پس می تواند انتخاب خوبی برای 
خواص  کنار  باشد.در  زنان باردار  و  کودکان 
کم نظیر گوشت شتر مرغ باید به این موضوع 
اشاره کرد پرورش این پرنده به علت مصرف 
دارای  گوسفند  و  گاو  به  نسبت  کمتر  آب 

شترمرغ  پرورش  این رو  از  است،  ارجحیت 
بسیار  خواه  کم آب  محصول  یک  عنوان  به 

مقرون به صرفه تر است .
 مزیت ها و ویژگی های شاخص این صنعت 
به پرورش  افراد  از  باعث شده بسیاری  نوپا 
زمینه  و  بپردازند  عظیم الجثه  پرنده  این 
 . کنند  فراهم  را  افراد  از  بسیاری  اشتغال 

کم آب طلب  صنایع  جزء  شترمرغ   پرورش 
است که با توجه به کمبود منابع آبی کشور و 

استان اهمیت خود را نمایان می سازد.

تالش در راستای تبدیل شدن به قطب 
پرورش شتر مرغ در شرق کشور

زندانیان  تعاون  بنیاد  مدیر  تاجدار،  احمد 

خراسان جنوبی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
بنیاد تعاون زندانیان وابسته به قوه قضائیه و به 
صورت خودگردان به منظور کمک به معاش 
مددجویان و خانواده آن ها و همچنین تحصیل 
مالی  محکومین  دیه  پرداخت  برای  درآمد 
موسسات  تولید،  کارگاه های  ایجاد  طریق  از 

و  دامپروری  صنعتی، مجتمع های کشاورزی، 
شرکت های بازرگانی و خدماتی و در راستای 
حرفه آموزی در سراسر کشور فعالیت می کند 
وی افزود: مزرعه پرورش شترمرغ “ حامی “ 
از شهریور لغایت بهمن ماه سال 94 احداث و 
در 29 بهمن ماه 94 با حضور مدیرعامل بنیاد 
تعاون زندانیان افتتاح و به بهره برداری رسید 

. تاجدار بیان کرد: این مزرعه بعد از تکمیل 
 5000 و  مولد  قطعه   300 تعداد  با  ظرفیت 
جوجه،  فروش  در  ویژه ای  جایگاه  پرواری 
و  سنین  تمام  برای  شترمرغ  خوراک  فروش 
بنیاد تعاون  . مدیر  ارائه خدمات مشاوره دارد 
زندانیان خراسان جنوبی با بیان اینکه این مزرعه 
می تواند به قطب پرورش شتر مرغ در شرق 

کشور تبدیل شود، تصریح کرد: در حال حاضر 
تعداد موجودی گله 564 قطعه است که شامل 
 202 و  پرواری  قطعه   272 مولد،  قطعه   90
قطعه جوجه است . تاجدار ادامه داد: یکی از 
اهداف این فعالیت آموزش و اشتغال مددجویان 
در زمینه پرورش شترمرغ و حمایت از زندانیان 

ادامه  راستای  در  آزادی  از  دیده پس  آموزش 
فعالیت در این زمینه است . 

خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل
 به تولیدکننده شترمرغ
  در خاورمیانه را دارد 

محمد اصغرزاده مدیرکل دامپزشکی نیز گفت: 

اگر از ظرفیت های استان به صورت صنعتی و 
سرمایه گذاری استفاده شود، این استان می تواند 
به تولیدکننده محصوالت شتر و شترمرغ حتی 
در خاورمیانه تبدیل شود .وی اظهار کرد: سرمایه 
گذاری در حوزه صنعتی شدن پرورش شترمرغ 
گیرد  سرعت  باید  آن  محصوالت  فرآوری  و 
.اصغرزاده ادامه داد: یکی از ظرفیت های خوب 

خراسان جنوبی پرورش شتر مرغ است که بهره 
وری اقتصادی بسیار زیادی نیز دارد.

اخذمجوز 13 واحد پرورش  
شترمرغ مولد در خراسان جنوبی

سید جالل مدرسی، معاون بهبود تولیدات دامی 

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در 
پتانسیل های  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو 
داریم  استان  در  دامپروری  در صنعت  خوبی 
که به دلیل شرایط خشکسالی چندین ساله 
کم رنگ شده است.وی با بیان اینکه شترمرغ 
شترمرغ  و  قطعه   318 و  هزار   14 گوشتی 
دارند،  وجود  استان  در  قطعه   515 مولد 
بعضی  شترمرغ  بخش  در  متاسفانه  افزود: 
شترمرغ  دادن  پرورش  حال  در  که  افراد  از 
که  نکردند  اخذ  را  الزم  مجوزهای  هستند، 
کنند. اقدام  کار  این  برای  می کنیم  توصیه 

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
توصیه  داد:  ادامه  خراسان جنوبی  کشاورزی 
می کنیم پرورش دهنده ای به این شکل ورود 
پیدا نکند و برای اخذ مجوز قانونی به مراکز 
جهاد کشاورزی مراجعه کنند، چرا که در آینده 
در تامین جوجه و فروش دچار مشکل نشوند.
کشاورزی  جهاد  اگر  اینکه  بیان  با  مدرسی 
پرورش  مراکز  این  ساماندهی  قصد  استان 
آمار  براساس  باید  باشد،  داشته  را  دهنده 
کرد:  تصریح  کنیم،  اقدام  صادره  پروانه های 
دهنده  پرورش  واحد   13 خراسان جنوبی،  در 
شترمرغ مولد به ظرفیت 3 هزار و 810 قطعه 

مجوز اخذ کرده اند.
دهنده  پرورش  واحد   9 اینکه  بیان  با  وی 
 475 ظرفیت  با  استان  در  پرواری  شترمرغ 
قطعه پروانه تاسیس گرفتند، افزود: 13 واحد 
در استان پروانه شترمرغ توام با ظرفیت 10 
پروار  و  مولد  هزار و330 قطعه که شترمرغ 
بندی دارند، اخذ کرده اند.معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
ادامه داد: در بخش شترمرغ، پنج واحد پروانه 
بهره برداری در استان با ظرفیت دو هزار و 
پرنده  است.پرورش  شده  صادر  قطعه   855
شتر مرغ در عرصه اقتصاد کشاورزی از جمله 
حرفه های مناسب برای آب و هوای گرم و 
خشک همانند استان خراسان جنوبی است که 
فعالیت در این بخش از لحاظ اقتصادی بسیار 

مقرون به صرفه است.

سنا
س: ای

عک

نت
نتر

س: ای
عک

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

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

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  
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بازار منتظر ورود ۴۰۰ دستگاه خودروی برقی 
 رئیس دانشگاه آزاد واحد قزوین از اخذ مجوز شماره گذاری خودروی برقی ۲ نفره این دانشگاه خبر داد و گفت: قرار است در پنج 
مرحله، ۴۰۰ دستگاه از این خودرو وارد بازار شود. مرتضی موسی خانی در مراسم پاسداشت مقام معلم گفت: مجوز شماره گذاری 
خودروی برقی ۲ نفره این دانشگاه اخذ شده است.
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شهدای استان

شهید رمضان نظری

بخشی از وصیت نامه: خداوندا ، ای یگانه معبودم ، ای 
كسی كه فرمودی كه جان مومنین را از آنان می خری 
و در عوض به آنان بهشت می دهی ، ای خدایی كه 
مجاهدین راهت را برنشستگان برتری دادی . خداوندا 
، تو می دانی كه من درك كرده ام كه یاری خمینی 
یاری رسول توست و خداوندا ، تو آگهی كه فقط برای 
رضای تو قدم در این راه گذاشتم و این جان ناقابل را 

در طبق اخالص گذاشته كه انشا ا... از من بپذیری.

سینمای ایران بی در و پیکر است

دهقان، بازیگر سریال یوسف )ع( گفت: سال گذشته 
ایران  یتیمخانه  فاخر  سینمایی  فیلم  در  حضور  با 
توانستم یک كار خوب دیگر را به كارنامه كاری ام 
اضافه كنم و به آن افتخار كنم، نه اینکه در كارهایی 
خودم خجالت  از  آنها  در  با حضور  كه  كنم  بازی 
بکشم. خیلی موقع ها به گذشته خودم می اندیشم و 
افسوس سینما را می خورم، سینمایی كه در دهه 6۰ 
و 7۰ با چه عشق و انگیزه ای وارد این حرفه شدم و 
كار و همه با عشق و عالقه كار می كردیم نه مثل 

امروز كه سینمای ایران بی در و پیکر شده است.

برای بازی در سینما باید چشم 
و ابروی زیبایی داشته باشید

باشیم  هوشمند  اگر  گفت:  بازیگر  معینی،  گیتی 
به  را  خود  اطرافیان  نه  و  خود  نه  وجه  هیچ  به 
وادی بازیگری نمی بریم زیرا فضای سینما سالم 
دست  از  را  خود  تعریف  هم  بازیگری  و  نیست 
ندارد.  معیاری  هیچ  ایران  سینمای  است.  داده 
ابروی  و  چشم  باید  یا  سینما  در  بازی  برای 
طنازی  خودتان  از  یا  و  باشید  داشته  زیبایی 
با  بخواهید  اگر  ایران  سینمای  در  دهید.  نشان 

حفظ آبرویتان كار كنید همیشه بیکارید.

علمی و فناوریکارشناس زنبورداری در گفتگو با آوا خبرداد:

ویندوز ۱۰ میزبان ۷۰۰ میلیون 
کاربر در جهان

تعداد كاربران سیستم عامل جدید ویندوز ۱۰ به 
بیش از 7۰۰ میلیون نفر رسیده است. به گزارش 
بر  عالوه  مایکروسافت  كرانچ،  تک  سایت  وب 
معرفی ابزار، اپلیکیشن و قابلیت های جدیدی كه 
درحال توسعه آن هاست، از رشد قابل توجه تعداد 

كاربران ویندوز ۱۰ خبر داد.

کاربران موبایل در معرض ابتال 
به تومورهای مغزی

بر اساس یافته های متخصصان، استفاده باالی ۱۰ 
سال از گوشی همراه و تلفن های بی سیم می تواند 
احتمال ابتالی كاربران موبایل به تومورهای مغزی 
ابتالی  میزان  دهد.  افزایش  معناداری  طور  به  را 
مردم به تومورهای مغزی در ۲ دهه اخیر به ۲ برابر 

رشد پیدا كرده است.

پرواز موفق شورفالی، پهپاد 
شخصی با قابلیت حمل سرنشین 

كنترلی  هیبریدی  پهپاد  ورك هورس،  شركت 
شورفالی را با موفقیت آزمایش كرد. این پرنده، 
وجود  به  بالگردهای شخصی  در صنعت  انقالبی 
می آورد و پرواز آسان و ایمن، فراهم می كند. حاال 
یک  همراه  به  را  محصول  این  بار،  اولین  برای 

سرنشین آزمایش كرده است. 

عالقمندی مردم به رایانه  های 
کوچک ویندوزی

حدود یک ماه قبل، طرح رایانه كوچکی با قابلیت 
اجرای ویندوز ۱۰ مایکروسافت، تحت عنوان یک 
پروژه ی جذب سرمایه گروهی توانست در ۱۸ دقیقه 
به حد نصاب ۲۰۰۰۰ دالری مورد درخواست خودش 
برسد.اكنون پس از ۳۰ روز میزان مبلغ جمع آوری شده 

برای این پروژه به بیش ۳۰۰۰۰۰ دالر رسیده است.

زمان  اردیبهشت  آخر  روزهای  به  رسیدن  با 
اوج فعالیت زنبورداران استان شروع می شود. 
شهرستان بیرجند با برداشت سالیانه 111 هزار 
دارد. در  استان  در  را  اول  رتبه  کیلوگرم عسل، 
همین راستا با یکی از زنبورداران این شهرستان 

گفتگو کردیم.
نوفرستی كه كارشناس تجربی زنبورداری است و حدود ۱5 
سال است كه در زنبورستان ها فعالیت می كند. با بیان این 
كه 5 سال  است به طور حرفه ای روی اصالح نژاد ، تولید 
ژل و ملکه كار می كند، ادامه داد: امسال پروژه اصالح نژاد 
و تقویت كندو را در دنباله سال گذشته به طور جدی ادامه 

می دهیم.
کیفیت عسل خراسان جنوبی 

باالتر از سایر استان ها
اقلیم خاص استان به دلیل وجود گیاهان دارویی  وی به 
موجود در كوه ها و زرشک و عناب اشاره كرد و افزود: همین 
موضوع موجب شده عسل خراسان جنوبی در تمام آزمایشگاه 
ها و جشنواره ها به لحاظ كیفیت و خاصیت میکروب زدایی 
رتبه اول را كسب كند و تفاوت فاحشی با عسل مناطق دیگر 
داشته باشد. دیگر عامل موفقیت زنبورداران استان سالمت 
و وجدان كاری آنان است. این زنبور دار در ادامه با بیان این 
كه در خراسان جنوبی تا كنون ، كسی به طور علمی روی 
اصالح نژاد كار نکرده بود ، اضافه كرد: شاید هر فردی برای 
زنبورستان خود خطی ایجاد می كرد و ملکه جدید را برای 
اصالح نژاد می آورد ولی فراگیر و مستمر نبود. از طرفی 
طرح های تحقیقاتی زمان بر هستند و نمی توان طی یک 
سال ملکه ای با كیفیت نژاد در زنبورستان تولید كرد. به گفته 
نوفرستی ، حدود ۴ تا 5 سال زمان می برد تا ملکه اصالح 

نژاد شده مطلوب، تولید شود. 
زنبور اصالح نژاد شده 3 تا 5 برابر 

بیشتر بهره وری دارد
وی از شروع كار اصالح نژاد یا همان پیوند و تعویض ملکه، 
از سال گذشته خبر داد و  اتحادیه زنبورداران  با همکاری 
افزود: نمونه اصالح نژاد شده را در كنار نمونه معمولی قرار 
داده و آزمایش كردیم. نتیجه به دست آمده حاكی از این 
است كه بهره وری یک كندوی اصالح نژاد شده، ۳ تا 5 

برابر یک زنبور معمولی است.

این زنبوردار استان، مزیت وجود ملکه های اصالح نژاد شده 
را با وجود هزینه های باالی نگهداری از آنان ، این گونه 
عنوان كرد: گل درختان زرشک و عناب محدود و یک ماهه 
هستند، به همین دلیل وجود زنبور اصالح نژاد شده كمک 
می كند تا در همین یک ماه، میانگین تولید عسل  ارتقا یابد.
نوفرستی با اشاره به این كه میانگین تولید عسل در كشور 
۱5 كیلوگرم است، خاطرنشان كرد: در خراسان جنوبی و با 
كندوهای اصالح نژاد شده، میانگین تولید به ۳۰ كیلوگرم 
رسیده است. وی این كار را بهترین راه توسعه زنبورداری 
استان دانست و یادآور شد: بهتر است كه جهادكشاورزی یا 
اتحادیه زنبورداران كالس هایی را برای آشنایی زنبورداران با 

اصالح نژاد برگزار كنند.
به گفته وی هر نفر با 5۰ كلونی می تواند یک خانواده را به 
راحتی اداره كند و اگر این تعداد به 7۰ كلونی برسد می تواند 

حتی یک نفر نیروی كارگر را نیز استخدام كند.
آگاهی نداشتن کشاورزان 

و باغداران از فواید زنبور عسل
را  استان  زنبورداران  فعلی  مشکال  ترین  اصلی  نوفرستی 
نا آگاهی كشاورزان و باغداران از فواید زنبور عسل برای 
پخش گرده اعالم كرد و گفت: باید جهاد كشاورزی در قالب 
واحدهای ترویجی كه در روستاها دارد این اطالع رسانی 
را به كشاورزان و مزرعه داران انجام دهد و آنان را توجیه 
كند، زیرا كه متاسفانه با وجود باغات عناب و زرشک ، به 
زنبورداران اجازه پیاده كردن زنبورها در اطراف باغات را نمی 

دهند.
وی با انتقاد شدید از پخش شایعه انتقال بیماری زرشک از 
طریق زنبورها، بیان كرد: طی صحبت هایی كه با قدیمی 
های این كار و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزی داشتیم، 
مشخص شد آفت زرشک تنها به دلیل خشکسالی های اخیر 

بوده و ربطی به زنبورها ندارد.
حل مشکل فروش عسل با وجود 

تنها کارخانه بسته بندی عسل استان
این زنبوردار فعال استان وبا بیان این كه خوشبختانه وجود 
تنها كارخانه بسته بندی عسل استان، آن هم با حفظ كیفیت 
محصول، موجب شده زنبورداران در فروش عسل خود دچار 
مشکل نشوند، اضافه كرد: دیگر مشکل زنبورداران كمبود 
نقدینگی  و نهاده ها است، به همین دلیل یک زنبورداركه 
تاكنون كم و بیش حمایت می شده اكنون نیاز به توجه و 
حمایت بیشتر دارد. برای مثال یک دست لباس و چکمه گره 

ای از كار زنبوردار با  كلونی نمی گشاید، سهمیه شکر هم 
باید به موقع داده شود تا زنبوردار بتواند زنبورستان راسرپا نگه 
دارد نوفرستی در نهایت آشنایی كشاورزان با مزیت های 

زنبور را خیلی بهتر از حمایت های مالی دانست.
محبوبیت عسل عناب 

و زرشک خراسان جنوبی
وی كه خود ۱۸۰ كلونی زنبور دارد، عنوان كرد: زمستان 
مناطق  و  جنوب  به  را  زنبورها  هوا،  شدن  سرد  هنگام  و 
گرمسیری برای تکثیر و تقویت می بریم، اواخر اسفند با گرم 
شدن هوا و آمدن بهار زنبورها را به اطراف بیرجند و نوفرست 
انتقال می دهیم تا از گل های باغات آن جا استفاده كنند. 
خط كوچ هم از اسفدن و گل های زرشک شروع می شود و 
بعد از آن به باغات عناب القورات و مزارع یونجه مختاران می 
رویم. نوفرستی خاطرنشان كرد: عسل تولیدی را به استان 
های مختلف مانند سیستان و بلوچستان، اردبیل، گلستان، 
تهران، همدان، خوزستان و خراسان رضوی می فروشیم. 
حتی عسل عناب و زرشک تولیدی خراسان جنوبی در تهران 

با عسل كوهستان، چند برابر قیمت فروخته می شود.

وی با بیان این كه به تازگی كار تولید ژل رویال را نیز انجام 
می دهیم،  اضافه كرد: البته اكنون مقدار تولید بسیار كم 
است و قصد داریم ابتدا اصالح نژاد ملکه را به ثمر برسانیم و 
پس از آن كار تولید وسیع را آغاز كنیم. به گفته وی این ژل 
ماده ای بسیار مقوی و مغذی است كه از آن به عنوان اكثیر 
جوانی یاد می كنند، برای بیماران خاص، سرطان و نازایی 
تجویز می شود. به جرئت می توان گفت قوی ترین ماده 

غذایی روی زمین ژل رویال است.
15 هزار و 200 کلونی 

در شهرستان بیرجند
از  هم  بیرجند  كشاورزی شهرستان  جهاد  مدیر  محمدی 
وجود ۱5 هزار و ۲۰۰ كلونی در شهرستان خبر داد و افزود: 
۱66 زنبورستان و ۱6۰ زنبوردار در استان فعال هستند. به 
گفته وی عمده عسل تولیدی ، زرشک، عناب، یونجه و 
خارشتر است. وی به صدور پروانه بهره برداری برای هر 
فردی كه حدود 5۰ كندو داشته باشد، اشاره كرد و گفت: 
به ازای هر كندو نیز نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان تسهیالت 

برای خرید كندو داده می شود.

تولید عسل استان دو برابر میانگین کشور
سیده الهام حسینی

سینما و چهره ها
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 خودشناسی و شناخت عالیق خود

آرزوها و  ارزش ها،  باید شخصیت،  برای شناخت خود 
عالیق خود را بشناسیم تا بتوانیم به خود واقعیمان رسیده 
و با پذیرش آن زندگیمان را زیباتر سازیم.شناخت خود 
راهی است که ما را به آن کسی که در حقیقت هستیم 
می رساند. زمانی که ما خود واقعیمان را شناخته و آن را 
بپذیریم قطعا زندگیمان بسیار زیباتر و آسان تر خواهد شد. 
پس بهتر است به جای فرار از آن به استقبالش برویم و 
مطمئن باشیم هر چقدر هم غیرعادی و متفاوت باشیم 

زندگی با خود واقعی فوق العاده خواهد بود.
*  شناختن خودتان چیزی فراتر از این است که چه 
رنگی را دوست دارید، چه نوع موسیقی را می پسندید 
و یا چه رشته تحصیلی را ترجیح می دهید. شناخت خود 
روند درک کردن خودتان در سطحی عمیق تر است که 
شما را با تردیدها و ناامنی های درونی تان روبه رو می کند 
و باعث می شود نگاهی جدی به سبک زندگیتان داشته 

و آن را زیر سوال ببرید.
 * شناختن خود و دانستن اینکه چه نوع آدمی هستیم 
برای رسیدن به باورهای اعتال بخش در زندگی مهم 
است. برای رسیدن به اهدافمان در زندگی در ابتدا آنچه 
که اهمیت دارد باور کردن خود و شناخت توانایی ها و 
ضعف های ماست و این همان مسیر شناخت خود است.

با  آمدن  کنار  و  اجتماعی  زندگی  در  خودشناسی   *
و  حاالت  انسان  وقتی  زیرا  است؛  موثر  نیز  دیگران 
ویژگی های روحی خود را شناخت، می داند که در هر 
جامعه ای و در هر شرایطی چگونه باید برخورد کند. به 
عنوان مثال، اگر فردی به این نتیجه دست یافت که 
روحیه انتقاد پذیری را ندارد و زودرنج است، می تواند 
از موقعیت ها و محیط هایی که افراد را مورد انتقاد قرار 

می دهند، اجتناب کند.

آیا تا به حال پلی ساخته ایم؟

در زمان های دور دو برادر در کنار هم بر سر زمینی 
که از پدرشان به ارث برده بودند کار می کردند و در 
نزدیک هم خانه هایی برای خودشان ساخته بودند و 
به خوبی روزگار می گذراندند. برحسب اتفاق روزی بر 
سر مسئله ای با هم به اختالف رسیدند. برادر کوچکتر 
بین زمین ها و خانه هایشان کانال بزرگی حفر کرد و 
هم  با  ارتباطی  گونه  هیچ  تا  انداخت  آب  آن  داخل 

نداشته باشند.
برادر بزرگتر هم ناراحت شد و از نجاری خواست تا با 
نصب پرچین های بلند کاری کند تا برادرش را نبیند 
و خودش عازم شهر شد. هنگام عصر که برگشت با 
بلند  نجار بجای ساخت دیوار چوبی  تعجب دید که 

یک پل بزرگ ساخته است.
برادر کوچکتر که از صبح شاهد این صحنه بود پیش 
خود اندیشید حتمًا برادرش برای آشتی دستور ساخت 

پل را داده است و بی صبرانه منتظر بازگشت او بود.
او  از  و  گرفت  آغوش  در  را  بزرگ  برادر  و  رفت 
چند  خواستند  نجار  از  برادر  دو  کرد.  معذرت خواهی 
روزی مهمان آنها باشد. اما او گفت: پل های زیادی 

هستند که او باید بسازد و رفت.

غم انگیزترین جنبه زندگی در حال حاضر اینست که 
سرعت به دست آوردن دانش از سوی علم، بیشتر از 
سرعت به دست آوردن خردمندی از سوی جامعه است.

کسی که به اندازه کافی شهامت نداشته
 باشد که ریسک کند، هیچ چیزی
 در زندگی به دست نخواهد آورد.

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بال نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دوستی چیزی نیست که در مدرسه یاد بگیری. 
ولی اگر معنای دوستی را یاد نگرفته ای، 
پس معنای هیچ چیزی را واقعا یاد نگرفتی.

افرادی که دارای بهترین صفات اخالقی هستند 
بیشترین حق را برای طغیان کردن دارند،

 ولی بین تمام انسان ها آن ها کسانی هستند که 
کمتر احتمال دارد اقدام به این عمل کنند.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند به آمرزش و پاداشی بزرگ 
وعده داده است. )سوره مائده/ آیه 9(

حدیث روز  

هرکس بدون تّفکر و اطمینان نسبت به جوانب )هر کاری ، فرمانی ، حرکتی و...( مطیع و پذیرای آن شود، خود را در معرض سقوط 
قرار داده ؛ و نتیجه ای جز خشم و عصبانّیت نخواهد گرفت. امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

راهکارهایی برای درمان بی حوصلگی
درمان بی حوصلگی با راهکارهایی همچون ورزش کردن، 
تغییر نگرش، یافتن هدف، ایجاد تنوع، روابط اجتماعی خوب، 
خواب و رژیم غذایی مناسب امکان پذیر است.بی حوصلگی 
هر ازگاهی به سرغ همه ما می آید اما برای برخی این بی 
حوصلگی به صبح شنبه یا عصر جمعه محدود می شود و 
گریبان برخی دیگر را در ساعت ها و روزهای طوالنی رها 
نمی کند و تبدیل می شود به قاتل تک تک ثانیه هایی که از 
دست می روند و بازگشتی برایشان نیست. این بی حوصلگی 
کارایی فرد را مختل کرده و نشاط و سرزندگی را از وی 
دور می کند و اینجاست که باید به دنبال راهکارهایی برای 
درمان بی حوصلگی خود باشیم تا به دام افسردگی نیفتیم.

1. ورزش کنید
ورزش کردن هم به سالمت جسم شما و هم به سالمت 
ترشح  موجب  ورزش  می کند.  شایانی  کمک  روانتان 
هورمون های شادی آور در بدن می شود و شما را از کسالت 
و بی حوصلگی دور می کند. حتی از یک فرصت اندک نیز 
استفاده کنید و خود را از یک نرمش ساده، پیاده روی کوتاه 

یا دویدن مختصر محروم نکنید.
2. نگرش خود را تغییر دهید

بلکه  بار نیست  باشید که هیچ چیز کسالت  یاد داشته  به 
این ذهن بی حوصله شماست که همه چیز را کسل کننده 
می بینید. افکار خود را تغییر دهید تا احساسات شما نیز تغییر 
اتفاق های خوب  و  بنشینید  کار می توانید  این  برای  یابند. 

زندگیتان را هرچند کوچک فهرست کنید و بنویسید. بعد از 
آن، ویژگی ها و صفات مثبت خودتان را )در هر زمینه ای( 
یادداشت کنید و جمالت و واژه های خوب در مورد خودتان و 
زندگی به کار ببرید. دید خود به مسایل را تغییر دهید و نگاه 

مثبت و خوش بینانه را در خود تقویت کنید.
3. خواب مناسب داشته باشید

دانشمندان بین دیر خوابیدن و بی حوصلگی روابط محکمی 
یافته اند. سعی کنید شب ها زود بخوابید و البته خواب کافی 
داشته باشید. ساعات اولیه خواب شبانه تاثیر بسزایی در آرام 
کردن و ترمیم اعصاب خسته و سرحال کردن بدن دارد. 
اگر دچار بی خوابی هستید برای درمان بی حوصلگی خود 

ابتدا به درمان بی خوابی خود بپردازید.
4. گریه کنید

اصطالح مرد که گریه نمی کند را فراموش کنید. مرد و زن 
ندارد؛ احساساتتان را در قلبتان نگه ندارید. این احساسات 
ناخوشایند اول حال و حوصله تان را می برند، بعد به تدریج 
می توانند زمینه بروز اختالل های جسمی و روانی شوند. اگر 
غمگین هستید و احساس می کنید باید گریه کنید، پس گریه 

کنید و بعد از آن احساس بهتری خواهید داشت.
5. حرف بزنید

با دیگران در مورد دلخوری ها، شک و تردیدها و هر حس 
تا در کمترین زمان  ناخوشایندی که دارید، صحبت کنید 

ممکن برطرف شود.

6. تغییر کنید یا تغییر ایجاد کنید
آب نیز اگر یک جا بماند مرداب می شود. بنابراین هرازگاهی 
در زندگی تان تغییر محسوسی ایجاد کنید. این تغییر حال و 
هوایتان را تغییر داده و باعث می شود دچار حس ناخوشایند 
نشوید. برای درمان بی حوصلگی سعی کنید هر از چند گاهی 

در زندگی خود تغییراتی چه بزرگ چه کوچک ایجاد کنید.
7. به ذهن تان مرخصی دهید

برای مدت کوتاهی هم که شده بین خودتان و مشکالت 
یک  وبه  دهید  مرخصی  ذهنتان  به  بیندازید.  فاصله 

مسافرت ذهنی بروید.
8. سفر کنید یا به دامن طبیعت بروید

آدمی  از  می تواند  کوتاه  گردش  یک  حتی  یا  مسافرت 
بی حوصله یک آدم شاد و پرنشاط بسازد. سپردن خود به 
دامن طبیعت همراه با فعالیت بدنی سبک و نرم، بسیار به 

درمان بی حوصلگی شما کمک می کند.
9. زمانی را صرف عالقه مندی های خود کنید

اینکار  با  و  کنید  بیشتری صرف  وقت  خود  عالیق  برای 
احساس آرامش و شادی به شما دست خواهد داد.

10. روابط اجتماعی داشته باشید
سعی کنید روابط خود را با کسانی که به شما انرژی منفی 
داده و موجب بی حوصلگی شما می شوند کاهش دهید و 
به جای آن با افرادی وقت بگذرانید که روحیه شما را باال 
می برند. اینکه در انزوا بنشینید، فرصت خوبی برای کسالت 

هست که به شما نزدیک تر شود. با دوستان تان تماس بگیرید 
و احواالت آنها را جویا شوید. شاید با این کار به درمان بی 

حوصلگی آنها نیز کمک کنید.
11. فعال باشید

ایجاد  در  مهم  عامل  یک  فعالیت  فقدان  و  کاری  بی 
به  و  نشستن  با  کارشوید  به  دست  است.  بی حوصلگی 
نقطه ای خیره شدن چیزی عوض نمی شود. برخیزید و به 

کاری مشغول شوید.
12. هدف زندگی خود را بیابید

به زندگی خود معنا بخشید. حس پوچی و این باور که زندگی، 
شغل و فعالیت های شما بی معنی است می تواند شما را تا مرز 
افسردگی پیش برد. شما نباید زندگی خود را یک دایره بی 

پایان و بی هدف بدانید.
13. کنجکاو باشید

هر روز یک چیز جدید یاد بگیرید و به علم خود بیفزایید. 
نسبت به پیرامون خون بی تفاوت نباشید و حس کنجکاوی 

خود را بر انگیزید.
14. خیال پردازی کنید

خیال پردازی بیش از حد سبب دور افتادن شما از واقعیت ها و 
حقایق می گردد اما از تخیل خود می توانید در رفع و درمان 
بی حوصلگی کمک بگیرید. خیال پردازی کنید و حداقل 
در خیال به آرزوهای خود دست یابید. این به شما انرژی 

مثبت می دهد.

358276491
741893652
269145387
927384165
534621978
186759234
473918526
895462713
612537849

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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جدول سودوکو فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح
)کاغذ، سنگ و ...(

 09156655054 

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

تجربه کنید.   09158668002

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

 ناصری نژاد

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

ض
د ت

رص
1 د

00

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

  09159639065
 علـی آبادی 

به تعدادی نیروی کار ساده و ماهر
 جهت کار در رستوران و سفره خانه 

سنتی نیازمندیم. )خانم / آقا(  
آدرس: قلعه بیرجند
09150051239

د  
دو

مح
  و

ژه
 وی

ش
رو

ف

درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات

خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15   
09155614880

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک 

ملی پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538
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از  روغن اسطوخودوس به دلیل خواص زیادی که دارد یکی 
پرمصرف ترین روغن ها در حوزه پزشکی و تولید لوازم آرایشی 
بهداشتی است. از زمان باستان فواید این گیاه شناخته شده 
است و امروزه تحقیقات نشان می دهند که خواص این گیاه 
از  یکی  اسطوخودوس  روغن  شده هاست.  شناخته  از  بیشتر 
همچنین  و  ماساژ  در  که  است  طبیعی  و  خالص  روغن های 

رایحه درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. روغن اسطوخودوس 
می تواند مشکالت تنفسی مانند گریپ، سرماخوردگی، چرک 
گلو، سرفه و آسم را تسکین دهد. روغن اسطوخودوس باعث 
نرمی و لطافت پوست می شود و می تواند ظاهر پوست را صاف تر 
و جوان تر کند. به همین دلیل کمپانی های تولیدکننده لوازم 
آرایشی از آن در تولید محصوالت زیبایی شان استفاده می کنند. 

روغن اسطوخودوس را از نظر عطر و خواص معموالً با روغن 
بروز  از  اسطوخودوس  می کنند.روغن  مقایسه  محمدی  گل 
چین و چروک صورت پیشگیری کرده و عالئم پیری پوست را 
کاهش می دهد. چون خواص احیاکنندگی فوق العاده ای دارد. 
این روغن تأثیر زیادی در فعال کردن بافت های سلولی پوست 

دارد، چون دارای قدرت مرطوب کنندگی باالیی است.

فواید بی نظیر روغن اسطوخودوس

عفونت قارچي را با 
اين روغن برطرف کنيد

روغن ميخک:  براي رفع برونشيت حاد، کمي 
عسل طبيعي، آب زنجبيل و روغن ميخک را 
با هم مخلوط کنيد و روي قفسه سينه بماليد. 
روغن آن خاصيت ضدميکروبي، ضد قارچي 
و ضدعفوني کننده دارد. براي رفع درد دندان، 

سوءهاضمه، سردرد و استرس به کار برده مي 
شود. براي رفع گل مژه به چشم خود کمي 
از  جلوگيري  براي   -5 بماليد  ميخک  روغن 
حالت تهوع به خصوص در زنان باردار موثر 
است. سيستم دفاعي بدن را تقويت مي کند  
کاهش  و  خون  گردش  افزايش  با  آخر  در 
دماي بدن باعث باال رفتن سوخت و سازبدن 

مي شود.

آنچه درباره تومورهای مغزی 
بايد بدانيد 

تومور مغزی رشد يک توده غيرطبيعی در مغز 
است که می تواند خوش خيم يا بدخيم باشد. 
عالئم تومور مغزی: سردردی  که  با دراز کشيدن  
بدتر می شود. استفراغ  همراه  با تهوع ، يا استفراغ  
ناگهانی  بدون  تهوع . اختالل  بينايی ، از جمله  دو 

تا ديدن  اشياء. ضعف  در يک  طرف  بدن . عدم  
تعادل  بدن ؛ گيجی . از دست  دادن  حس  بويايی . از 
دست  دادن  حافظه . تغييرات  شخصيتی . حمالت  
صرعی  و تشنجی . عوامل  افزايش  تومور مغزی: 
فيبر  بودن   کم   خصوص   به   نامناسب ،  تغذيه  
غذايی)عامل  سرطان روده( ، سيگار کشيدن، افراط  
در مصرف  الکل، قرار گرفتن  بيش  از حد در مقابل  
آفتاب  و وجود يک  سرطان در هر نقطه ای  از بدن .

بطری های پالستيکی يکبار مصرف 
را در فريزر قرار ندهيد

بطری های پالستيکی را هرگز به دفعات مکرر در 
فريزر يا معرض گرما قرار ندهيد. توصيه می 
شود برای نگهداری مايعات از بطری های دارای 
اليه محافظ استفاده کنيد.  برخی افراد از بطری 
برای  معدنی  آب  و  آبميوه  نوشابه،  پالستيکی 

نگهداری مايعات در يخچال استفاده می کنند اما 
اين در حالی است که اين اقدام برای سالمت 
بدن مضر است زيرا اين کار باعث آزاد سازی 
سم ديوکسين )سمی قوی و مضر برای بدن( از 
پالستيک شده و می تواند سرطانزا باشد. استفاده 
مکرر و قرار دادن آنها در معرض گرما و سرما 
موجب از بين رفتن اليه های حفاظتی و ورود مواد 
پالستيک به داخل محتوای درون  بطری نيزمی شود.

چند نکته براي داشتن عمر طوالني تر 
 

1- زياد نخوابيد و کم خوابي هم نداشته باشيد 
2- تا می توانيد خوش بين باشيد 3- با حيوانات 
نکشيد. سيگار   -4 کنيد  برقرار  خوبي   رابطه 

 5- هميشه آرامش خود را حفظ کنيد 6- از 
آنتي اکسيدان ها غافل نشويد و براي طول عمر 
بيشتر حتماً غذاهاي حاوي اين ماده را مصرف 

کنيد. 7- با شخص متناسب با خود ازدواج کنيد 
8- ورزش و نرمش را فراموش نکنيد 9- کمي 
بخنديد 10- الغر شويد 11- فشارهاي روحي 
را تحت کنترل خود قرار دهيد 12- خداي يگانه 
را پرستش کنيد 13- به اقوام و خويشان خود سر 
بزنيد و جوياي احوال آنها شويد 14- به نيازمندان 
کمک کنيد 15- براي بدست آوردن ثروت، توانايي 
هاي خودتان را زياد کنيد نه حرص و طمع را. 

چای مناسب برای هر گروه خونی 
  

1- گروه خونی A: اينها افرادی تحليل گر هستند 
که زياد در معرض استرس قرار می گيرند. برای 
سبز،گل  چای  ياس،  گل  از  ترکيبی  افراد  اين 
بود.  خواهد  العاده  فوق  آويشن  و  بهار  هميشه 
B -2: متابوليسم کم کاری دارند. بيماری های 
خود ايمنی، چاقی و اضطراب از جمله بيماريهای 

آنهاست. بايد چای سبز تازه بدون هيچ افزوده ای 
 :AB -3 بنوشند يا چای ساده سياه بدون هيچ قند
درونگرا و با بصيرت، به همين دليل خيلی استرس 
ندارند. انواع چای سبز با ترکيب نعناع و پونه، چوب 
صندل، گزنه مناسب است 4- گروه خونی O: ايد 
از مصرف نوشيدن شير و گلوتن )چون اسيد معده 
آزارشان می دهد (خودداری کنند. چای سبز سنجا 
و زنجبيل برای اين افراد فوق العاده است.

یادداشت

تیم فوتبال شهرستان بیرجند سال های 56-55 استادیوم آزادی بیرجند * گردآورنده: اصغری  داده نما

امنیت در عصر جدید 
* احمدی

امروزه انسان به دليل فراخ بودن حوزه زندگی و نيز گسترش نيازهای 
او بيشتر از هر عصر و دوره ايی به وجود امنيت برای خود و جامعه نيازمند 
است. زيرا با وسيع شدن عرصه حيات انسانی يقينا عوامل تهديد کننده او 
هم گسترده و متکثر شده است. بعد از جنگ جهانی اول و دوم که تلفات 
گسترده انسانی زيادی به بار آورد و امکانات شهری و زيستی بسياری از 
دول درگير در جنگ منهدم شدند چهره خوفناک و پرهزينه جنگ خود را 
بيشتر نمايان کرد. از سويی ديگر رشد تکنولوژيهای نوين و فراهم نمودن 
امکانات متنوع باعث شد تا دولت های متخاصم کمتر از ابزارجنگی به 
صورت مستقيم بهره  ببرند بلکه از روشها و ابزارهای ديگری برای ضربه 
زدن به هم استفاده کنند. انتقال بيماريهای اپيدميک و کشنده به درون 
کشورها، نا امنی اقتصادی به اشکال و انواع گوناگون آن تنها نمونه هايی 

اندک از ابزارها و اشکال های نوين ناامنی در جوامع می باشند.
ناگفته پيداست که اين تهديدات ديگر با تحکيم امنيت نظامی و 
انتظامی قابل دفع شدن نيست. مقصود ازبيان فوق اشاره به اين نکته 
است که امروزه عوامل بر هم زننده امنيت متنوع و متفاوت و بلکه 
پيچيده ترشده است. اما با اين تفاسيرسير تطور و تکوين گفتمان های 
غالب در محيط بين الملل در حوزه امنيت اکنون به گفتمان تضمين 
امنيت در  اسرار  ابعاد و  از  يعنی ديگر  اقتصادی رسيده است.  امنيت 
تحکيم  به  و  عبور کرده  انسانی  و  و سياسی  امنيتی  و  نظامی  حوزه 
مبانی امنيت اقتصادی روی آورده اند. به شکلی که کشورهای توسعه 
اقتصادی کرده  منافع  به تضمين  را معطوف  تمام تالش خود  يافته 
اند. اما با تأسف بايد گفت در خاورميانه هنوز جان انسانها در ابتدايی 
ترين شکل آن در امنيت به سر نمی برد. احساس ناامنی در خاورميانه 
امکان هر گونه حرکت و زندگی آرام را از شهروندان سلب کرده و 

آرمان بزرگ آنها زيستن در امنيت است.
اما در اين منطقه آتش گرفته و در اين فضای بحرانی يک جزيره 
با ثباتی وجود دارد که به گواه دوست و دشمن يک استثناء  امن و 
مثال زدنی است. جمهوری اسالمی مقوله امنيت  ملی  را به عنوان 
و  کرده  تعريف  درستی  به  کشور  نياز  ترين  زيربنايی  و  ترين  اصلی 
چرا  پرسيد  بايد  حال  است.  بوده  موفق  هم  بسيار  آن  درپاسداشت 
امنيت  تامين  در  موفق  استثناء  يک  ايران  زده  آشوب  درخاورميانه  
است؟ پاسخ اين سوال را بايد در علل آشوب زدگی خاورميانه جست.

از  امنيت آحاد شهروندان در اقصی نقاط کشور فارغ  ايران حفظ  در 
به  نگاه مساوی  در  آشکاری  و  روشن  دليل  قوميتی خود  و  نژاد  هر 
شهروندان می باشد. چرا که در برخی از کشورهای مدعی آزادی بيان 
و رعايت حقوق شهروندی ما شاهد فقدان امنيت فردی و اجتماعی 
شهروندان رنگين پوست هستيم تا جايی که در اين کشورها به کرات 

مشاهده شده ناقض حقوق شهروندان خود پليس می باشد.

امالک و 
مستغالت

فروش منزل ویالیی
 امیرآباد، شمالی، 180 متر
120 متر زیربنا، 2 خواب 

فی:120م  09159612370

فروش مغاره تجاری 60 متری 
خیابان عدل، دوکله 

تلفن تماس
09153620620

فروش واحد آپارتمان 50 متری 
واقع در شهرک بعثت، سند اوقافی 
بدون قسط، تکمیل به صورت نقد 

و اقساط 09158583372

فروش منزل ویالیی در حاجی 
آباد 130 متر،  100 متر زیر بنا، 

فی87 م 
09153613774  

 
منزل ویالیی حاشیه 

خیابان اصلی در سجادشهر 
تلفن تماس

 09330751696 

فروش 300مترمربع زمین 
مسکونی با سند  ششدانگ 

خیابان شهید رجایی آرین شهر 
فی 25 م  09153638297

فروش زمین تجاری در نهبندان 
میدان مادر
تلفن تماس:

09035267746 
 

آپارتمان 70متری1خواب، طبقه 
روی پیلوت،آفتابگیر، خیابان 
فتح روبروی پارک فی110م 

09198160650

فروش واحدآپارتمان. 
صیادشیرازی،33م ،تعاونی مسکن 
فرهنگیان )یامعاوضه با اتومبیل( 

09153621434

جویای کار

به یک نفر جهت کار 
در دفتر پیشخوان

 نیازمندیم
09366018775

آژانس با زنگ خور باال در 
منطقه آوینی به تعدادی راننده 

نیاز دارد
09395265120 

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده تمام وقت

  و نیمه وقت نیاز دارد
09154944080

آژانس با زنگ خور باال
 به تعدادی راننده تمام وقت 

 نیاز  دارد
09905637283

 
به تعدادی راننده

 جهت کار در آژانس بیمارستان 
نیازمندیم.

 09156040373

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس به صورت تلفنی و 

اینترنتی نیازمندیم
09158639975

به یک نیروی ماهر به کارواش 
روزی25 تومان نیازمندیم.

فوری
09155615786

خودرو

111خشک، تحویل درب 
نمایندگی، 23میلیون تومان

تلفن تماس:
09301884247

فروش موتورکاوازاکی 100، 
الستیک نو

 موتورتازه تعمیر
09151638892

سمند دوگانه کارخانه مدل 94 
یا 95  سفید خریداریم.درصورت 

تمایل با آردی معاوضه میکنم
09017021446

متفرقه

  
یک  باب مغازه کیف فروشی واقع 
در بازار با موقعیت عالی به فروش 

می رسد با درآمد تضمینی
09105477958

به یک دستگاه پفیال
 نیازمندیم
تلفن تماس:

09159626514

فروش  تانکر800 لیتری ورق 
سفید، ضخامت یک میل، 
جهت استفاده آب و نفت 

09151638892

سوپر مارکت با کلیه امکانات
 به فروش می رسد در مهرشهر

تلفن تماس
09151650578

لوازم منزل

فروش سرویس چوب کامل 
نوجوان پسرو دختر، میز 

نهار خوری چوبی چهار نفره  
09156467901

فروش فوری یک سری مبل 
راحتی 9 نفره با 6 میز عسلی 
1میلیون اقساطی ماهی200 

تومان 09153636856
 

 فروش یک تخت خواب و دراور 
آینه آرایش، و دو کمد بغل 
تخت ،تمیز با رنگ مشکی 

 09151605249

15% تخفيف ويژه فروش مبلمان و سرويس خواب

دومين جشنواره 
فروش ويژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

 - جبروتی  مبل   ،37 واحد  شیرازی،  صیاد  بلوار  ایران،  مبل 
32239334- 09156685767

مبل و پارچه مبلی تیامات، خیابان توحید، بین توحید 8 و 10، 
گالری تیامات، تعمیرات تخصصی مبل . 09199518724 

    3 و   1 معلم  بین  معلم،  خیابان  ترنج،  مبل  گالری 
32218704 -09152002654

مبل شیخ زاده، معلم 40- 32450077 -09151645077
  15 و   13 توحید  بین  توحید،  خیابان  قائم،  مبل  گالری 

09153253793- قربانی
 مبل ماهان،خیابان توحید،نبش توحید4-09155665292 شرفی

مبلمان تهران مد، توحید 6، جنب بانک صادرات 

  09120721985- شهابادی
نشانی   آتش  روبروی  معصومیه،  بلوار  نما،  جهان  مبلمان 

09151614117- امیرآبادی
مبلمان نارمنجی، خیابان شهید بهشتی 15، شهر فرش و مبل 

نارمنجی - 09155623692
 مبل قیمت شکن، خیابان غفاری، نبش چهارراه اول - 32207030

مبل جاوید، خیابان انقالب بین انقالب 5 و 7- 09155617368 
32233837

بانک  جنب  اول،  راه  چهار  از  بعد  توحید،  خیابان  سوفا،  مبل 
  21 و   19 منتظری  بین  منتظری-  خیابان   ،2 شعبه  ملی، 

09151602716
گالری مبل مرصاد، 50 متر پایین تر از تعویض پالک، روبروی 

پارکینگ اتوبوسرانی   09399619147

فروشگـاه هـای مجاز ايـن طـرح:



تجمع اعتراض آمیز  مقابل استانداری

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در دیدار با نماینده ولی فقیه عنوان کرد:

7
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7
آسمان خراسان جنوبی بارانی می شود

غالمی- مدیرکل هواشناسی از رگبار و رعد و برق طی امشب تا آخر هفته جاری در استان خبر داد. خندان رو با اشاره به وضع جوی هوای 
استان طی ساعات آینده بیان کرد: آسمانی ابری تا نیمه ابری همراه با ورزش باد شدید را  پیش بینی می کنیم. وی با بیان افزایش پنج تا 
هشت درجه ای دمای هوا  افزود: تا پایان هفته جاری در استان شاهد گرد و خاک، کاهش دید افقی ، رگبار و رعد و برق خواهیم بود.

*همایش ملی “دیوان ساالری در شرق جهان اسالم” 
در دانشگاه بیرجند گشایش یافت.

*رئیس کمیته امداد فردوس از پرداخت ۱۳۱ میلیون 
این  مردم  توسط  مستحبی  و  واجب  زکات  تومان 

شهرستان در سال گذشته خبر داد.
از  جنوبی  خراسان  خاص  بیماران  مرکز   *رئیس 
راه  اندازی مرکز دیالیز در حاجی آباد و قاین تا یک ماه 

آینده در استان خبر داد.
برگزاری  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  *مدیرکل 
در٢٠  فرهنگ  و  علم  خادمان  نکوداشت  همایش 

اردیبهشت ماه جاری خبرد.
خراسان  مساجد  های  کانون  دبیرخانه  *مسئول 
های  کانون  درصدی   ۱٠٠ نام  ثبت  از  جنوبی 
فرهنگی هنری استان در سامانه سامانه جامع آمار 

و اطالعات مساجد )سجا( خبر داد.
*نمایشگاه  نذر کتاب در دانشگاه فرهنگیان برپا می شود.
استان  و تجهیز مدارس  توسعه  نوسازی،  *مدیرکل 
گفت: امسال در بیستمین جشنواره خیران مدرسه ساز 
استان، خیران بیش از ٢۱ میلیارد تومان تعهد کردند.
ارتش  نیروی هوایی  پزشکی  یاری  *کاروان مردم 
خدمات  مردم خوسف  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

پزشکی و درمانی رایگان مي دهد .
* اولین اتاق پراتیک استاندارد ) مجموعه آموزشی( 
جمعیت هالل احمر در بیرجند به مناسبت هفته هالل 

احمر به بهره برداری رسید.
*معاون عمرانی فرمانداری قاین گفت: مجوز ناحیه 

صنعتی اسفدن صادر شد.
*مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه فرهنگیان برگزار شد
*۳5 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی بین بهره برداران 

تولید ماهی در فردوس توزیع شد.

اخبار کوتاه

بهره برداری از 14 طرح بسیج سازندگی

۱4 طرح بسیج سازندگی در دومین روز از هفته بسیج 
سازندگی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. به 
گزارش  صدا و سیما، این طرح ها شامل ۱٠ استخر 
ذخیره آب و 4 طرح مرمت و احیای قنات است که 
در نهبندان، سربیشه، درمیان و خوسف به بهره برداری 
رسید. مسئول بسیج سازندگی استان هزینه اجرای این 
طرح ها را 6٠٠ میلیون تومان اعالم  و افزود: 5٠ درصد 
این هزینه را آستان قدس پرداخت کرده و بقیه از محل 
اعتبارات جهادکشاورزی و منابع استانی تامین شده است. 
هنری گفت: 8٠ طرح دیگر درحوزه منابع آب تا پایان 
سال بامشارکت آستان قدس رضوی اجرا می شود. وی 
یکی از برنامه های بسیج سازندگی را افزایش مشارکت 
مردمی در اجرای طرح ها عنوان کرد و افزود: در سال 
97  از ظرفیت خیران در طرح های محرومیت زدایی 
و اشتغال بیشتر استفاده می شود. قنات روستای کالته 
شیر بخش درح سربیشه که دیروز به نمایندگی از ۱4 
طرح بسیج سازندگی به بهره برداری رسید، پس از 4٠ 

سال با احیا و مرمت، دوباره جاری شد.

7۳میلیارد  تومان کاالی  قاچاق
 در خراسان جنوبی کشف شد

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کشف و ضبط 7۳ میلیارد 
و ۱8٢ میلیون تومان کاالی قاچاق در استان طی 
سال گذشته خبر داد. حسنی مقدم در گفت و گو با 
مهر با اشاره به افزایش 6۱ درصدی کشفیات فرآورده 
های نفتی قاچاق اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر 
۱5۳ هزار و ٢78 لیتر فرآورده های نفتی قاچاق توسط 
نیروهای امنیتی و نظارتی استان کشف و ضبط شده 
است. وی با بیان اینکه طی این مدت بالغ بر 5۱ هزار 
و 5٠4 )سوپ( پوشاک قاچاق در استان کشف و ضبط 
شده است، بیان کرد: این میزان در مقایسه با سال 95 
رشد ٢8 درصدی را نشان می دهد. وی همچنین به 
کشف 5٢7 هزار و 8٢7 قلم دارو قاچاق، 69 هزار و 
9۱6 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۳6 هزار و 747 

قلم لوازم خانگی قاچاق در استان خبر داد .

خراسان جنوبی، امروز میزبان
 اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس

و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  اعضای  وسیما-  صدا 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، از امروز  تا 
اردیبهشت مهمان خراسان جنوبی هستند. در   ٢۱
این سفر ۱٢ نماینده عضو این کمیسیون در قالب 4 
گروه به تمام شهرستان های استان سفر می کنند تا از 
نزدیک با مشکالت مردم این مناطق، به ویژه بحران 
خشکسالی آشنا شوند و راهکارهای الزم برای مقابله 
با این مشکالت را  اتخاذ کنند.نماینده مردم شهرستان 
های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: عالوه بر نمایندگان، مسئوالنی از وزارتخانه های 
نیرو و جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست در این 
سفر حضور دارند. افضلی توجه به قنوات، آبخیزداری، 
آبخوان داری، توجه به عشایر، ریزگردها، بادهای ۱٢٠ 
روزه سیستان، بیابان زدایی، توزیع علوفه یارانه دار، 
جایگزینی اشتغال صنایع دستی به جای کشاورزی 
در روستاها و مناطق مرزی، ایجاد کارخانجات کم 
آب بر و واحدهای معدنی در مجاورت معادن را در 
راستای پایداری جمعیت در مرز از موضوعاتی دانست 
که در این سفر بررسی می شود. وی گفت: مشکالت 
مردم در این سفر پس از جمع بندی، در کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی و با حضور وزرای 
مربوطه و مسئوالن استان بررسی و پیگیری خواهد 
شد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی گفت: این کمیسیون هر ٢ 
ماه به یکی از استان های کشور سفر می کنند تا از 
نزدیک مشکالت مردم را در این بخش بررسی کنند.

کارخانه الیاف در خوسف ایجاد می شود

فرماندار شهرستان خوسف از اخذ زمین برای ایجاد 
گفت:  و  داد  خبر  خوسف  در  سازی  سرم  کارخانه 
مجوز ایجاد کارخانه الیاف درخوسف اخذ شده است. 
مراسم  در  گذشته  روز  شفیعی  تسنیم،  گزارش  به 
افتتاح چهارمین جایگاه عرضه فرآورد ه های سوختی 
در خوسف اظهار امیدواری کرد: با افتتاح این شعبه 
شاهد افتتاحیه های دیگر در شهرستان باشیم و بیشتر 
این پروژه ها توسط نیروهای بومی رقم خورده است. 
وی افزود: امسال در شهرستان شاهد افتتاح دو پروژه 
بزرگ که در استان ما تقریبا در هیچ شهرستانی نبوده، 
خواهیم بود که یکی  از آن پروژه ها افتتاح فاز اول 
کارخانه چدن است . این کارخانه در چند فاز است 
فاز اول چدن، فاز دوم فوالد، فاز سوم نبشی میلگرد 
است. فرماندار خوسف از فراهم شدن زمینه اشتغال 
برای هزار نفر خبر داد و گفت: فاز نخست کارخانه 
چدن خوسف آماده شده که به  زودی به بهره برداری 
می رسد و  ٢5٠ نفر از افراد بومی شهرستان  در این 
کارخانه بکارگیری می شوند. شفیعی  افزود: یکی دیگر 
از پروژه ها در شهرستان خوسف نیروگاه خورشیدی 
است که با سرمایه گذاری 8٠ میلیارد تومانی سرمایه 
گذار خارجی رقم خورده و وارد مدار شده است که 
منتظر هستیم یکی از سفرای خارجی برای افتتاح به 
این شهرستان بیاید. وی با بیان اینکه مجوز کارخانه 
الیاف در خوسف توسط نیروهای بومی شهرستان اخذ 
شده است، اظهار کرد: یک کارخانه فوالد دیگر در 
شهرک صنعتی  خوسف ایجاد می شود. شفیعی از 
دریافت مجوزکارخانه سرم سازی نیز خبر داد و افزود: 
چند مجتمع گردشگری در محور بیرجند خوسف در 
دست اقدام  و مجوز دو کشتارگاه نیز اخذ شده است .

تیم والیبال ساحلی کارگران 
 خراسان جنوبی در جمع ۸ تیم برترکشور

رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان جنوبی گفت: 
تیم والیبال ساحلی سازمان آتش نشانی بیرجند به 
جمع 8 تیم برتر کشور پیوست و برای آسیایی شدن 

مقابل برترین های ایران می رود.

تازه های ورزشی استان 

نیروهای مسلح خار چشم 
دشمنان هستند

نماینده ولی فقیه در استان دیروز در دیدار با دانش 
اسالمی  جمهوری  ارتش  دافوس  دوره  آموختگان 
ایران، گفت: نیروهای مسلح در برابر ظلم بین الملل 
خار چشم ستم گران هستند و هیچ افتخاری باالتر 
از این نیست. به گزارش مهر حجت االسالم عبادی 
اظهار کرد: جایگاه نیروهای مسلح و نظامی در ارزش 

های انسانی و اسالمی بسیار واال است. وی با بیان 
اینکه فقهای بزرگ اسالم بر اساس مکتب اهل بیت 
)ع( و عدالت هرگونه همکاری با ظالم را حرام می 
دانند، افزود: جایگاه نیروهای نظامی به گونه ای است 
که فقها حتی در دوران طاغوت که شاخص ظلم و 
ستم بوده است آن را تحسین کرده اند. نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ارتش یک 
کلمه طیبه است، گفت: رهبر فرزانه انقالب همواره 
جایگاه نهاد مقدس ارتش جمهوری اسالمی ایران 
را محترم می شمارند. وی با بیان اینکه مشترکاتی 
در ارزش های انسانی و اسالمی است که در امنیت 
خالصه می شود، عنوان کرد: دفاع کردن مسئله ای 
است که با هیچ چیز قابل معامله نیست و خداوند آن 
را واجب کرده است. عبادی ادامه داد: آنچه عده ای 
به عنوان شغل در ارتش جمهوری اسالمی انتخاب 
می کنند یک واجب دینی و انسانی است لذا این 
افراد همواره در حال عبادت هستند. وی با اشاره 
به اینکه در هر جایی که کار خیری انجام می شود 
نیروهای مسلح در ثواب آن شریک هستند چر اکه 
امنیت را برقرار کرده اند، افزود: در برابر ظلم بین 
الملل خار چشم ستم گران هستند و هیچ افتخاری 
باالتر از این نیست. نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی با بیان اینکه در جهت تربیت و خلق و خوی 
نظامی اسالمی جوانان اسالم باید تالش کرد، اظهار 
کرد: جوانان کشور در واقع بازوی نیروهای مسلح در 

امنیت و آرامش کشور هستند.

این  در  هم  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
دیدار گفت: این استان بنا به حادثه خیزی و 
از مراکز سایر استان ها به نقطه کور  دوری 
همین  به  که  است  شده  تبدیل  امدادرسانی 
تجهیزات  و  امکانات  تمام  به  باید  منظور 
موردنیاز مجهز شویم. به گزارش ایرنا حجت 
االسالم عبادی روزگذشته در دیدار مدیرعامل 
به  استان  احمر  هالل  جمعیت  کارکنان  و 
مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 
اظهار کرد: آنچه مسلم است برخی انسان ها 
آورند که  را بجا می  آداب دوستی  تا موقعی 
انسان محتاج نیست اما داوطلبان هالل احمر 

از محتاجان رفع گرفتاری می کنند.
ارزش  کنار  در  حوائج  قضای  کرد:  بیان  وی 
انسانی دارای ارزشی اسالمی است که بارها 
در دین مبین اسالم از آن یاد شده به طوری 
که اگر فردی یک نفر را نجات دهد مانند کسی 
است که بر تمامی خلقت صحه گذاشته است.
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه حیات معنوی 
باالتر از حیات حیوانی و جسمانی است گفت: 
گمراهی معنوی که قتل معنوی است باالتر 
از قتل فیزیکی است زیرا با گمراهی معنوی 
انسان شرف و غیرت خود را از دست می دهد.
توصیه  احمر  جمعیت هالل  اعضای  به  وی 
انسان  کرد: همان گونه که مجهز به نجات 
های گرفتار و در معرض خطر به صورت لحظه 

گمراهی  از  ها  انسان  نجات  در  هستید  ای 
معنوی هم تالش کنید که با حضور روحانیون 
در دستگاه های اجرایی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی این امر باید محقق شود.
 وجود بالگرد در استان ضروری است

را  استان  در  امدادی  بالگرد  وجود  شهریاری 

ضروری دانست و افزود: دستگاه های ذیربط 
باید کمک کنند با تکمیل پایگاه امدادی شرق 
کشور این مهم به زودی محقق شود.به گفته 
وی هالل احمر مجموعه ای مردم نهاد و حلقه 
اتصال بین توانمندان و نیازمندان است و از آنجا 
که دولت به عنوان یکی از توانمندان جامعه 

هدف، محسوب می شود باید از این توانمندی 
ادامه  برد.وی  بهره  به نحو احسن  و ظرفیت 
داد: سال گذشته در یکهزار و ٢97 حادثه به 
چهار هزار و 968 نفر در استان امدادرسانی شد 
که 886 مصدوم از خدمات درمانی و سرپایی 
این مجموعه استفاده کردند و این اقدام ها با 

فعالیت یکهزار و 89٢ تیم انجام شد.مدیرعامل 
بیان  با  احمر خراسان جنوبی  جمعیت هالل 
اینکه مردم استان در کمک رسانی به مردم 
توجهی  قابل  نقش  کرمانشاه  دیده  حادثه 
داشتند، اظهار کرد: بیش از سه میلیارد تومان 
کمک غیر نقدی و ٢4٠ میلیون تومان کمک 
نقدی مردم این استان به کرمانشاه ارسال شد 
و این مهم نشان از نوعدوستی مردم این منطقه 
دارد.وی گفت: در زمینه کمک به مردم مظلوم 
میانمار هم 5٠ میلیون تومان جمع آوری و در 
این مردم مظلوم،  قالب تیم های درمانی به 
اینکه  بیان  با  شهریاری  شد.  امدادرسانی 
برنامه  نقاط ضعف و قوت جمعیت در یک 
این  در  افزود:  شود  تدوین  باید  چهارساله 
امداد و  برنامه سعی خواهد شد کمبودهای 
نجات هالل احمر استان رفع شود. وی بیان 
سال  چند  در  جنوبی  خراسان  استان  کرد: 
با این وسعت فقط 6 شعبه امدادی  گذشته 
داشت اما خوشبختانه این تعداد به ٢٢ پایگاه 
در تمامی شهرستان ها رسیده که امیدواریم 
این تعداد در برنامه چهار ساله افزایش یابد.
وی افزود: زیرساخت های خودرویی هم در 
این مدت فوق العاده ضعیف بود که تقویت 
شد اما تقویت خودروهای نجات و آمبوالنس 
استان نیازمند افزایش و پیگیری جدی است 

که امیدواریم در این دوره محقق شود.
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چهار نفر در جاده بیرجند - قاین 
جان باختند

فرمانده پلیس راه استان گفت: در٢ روز گذشته چهار 
نفر بر اثر تصادف در محور بیرجند - قاین جان باختند. 
سرهنگ رضایی افزود: چهار نفر در ٢ حادثه جداگانه 
که بر اثر برخورد تریلی با نیسان و وانت پیکان روی 
داد، کشته شدند و یک نفر هم مجروح شد. وی علت 
این ٢ تصادف را تخلفات رانندگی و مخاطره آمیز بودن 

جاده بیرجند - قاین ذکر کرد. 

ضبط پشم خام گوسفندی در اتوبوس

رئیس شبکه دامپزشکی طبس گفت: به منظور  کنترل 
حمل و نقل دام و فرآورده های خام دامی در کنترل 
ایست بازرسی و پست قرنطینه دامپزشکی دیهوک 
خام  پشم  بغل  جعبه  در  که  اتوبوس  دستگاه  یک 

گوسفندی جاسازی کرده بود، متوقف شد.

حوادث استان
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خراسان جنوبی نقطه کور امداد رسانی است 

انتخاب ۵ طرح صنعتی برای انجام مطالعات امکان سنجی و اجرا در استان 

کشاورزی خراسان جنوبی با تمام مشکالت موجود  نابودشدنی نیست

د  رد “ نان” صدای “نانوا” را  درآورد

رضایی- روز گذشته با خبر شدیم که جمعی از 
نانوایان شهر برای بررسی مشکالت و دغدغه 
هایشان جلوی استانداری تجمع کرده و خواهان 
رسیدگی به مشکالت این صنف شده اند. در 
محل تجمع، حرف ها و جمالت زیادی گفته 
می شد و گاهی آنقدر صداها باال می رفت که 
همه چیز نامفهوم به نظر می رسید. افرادی که 

بیش ترشان مویی سفید کرده و سال ها نان دست 
مردم داده اند و اینکه چه چیزی ایشان را به اینجا 
کشانده است ؛ سوالی بود که از چند نفر پرسیدم.

7 سال است که قیمت نان 
تغییر نکرده است

حسن مرد میان سالی که به گفته ی خودش 

٢5 سال است  در نانوایی کار می کند و 4 نفر 
دارد،  می گوید: 7 سال است که  هم کارگر 
قیمت نان تغییر نکرده است، ولی در کنار آن 
برق،گاز و بیمه ی  چندین برابر شده است،آخر 
یک نانوا روزی چقدر کار می کند؟ او ادامه داد: 
آخر هر ماه وقتی حساب و کتاب می کنم،چیزی 
برای خودم نمی ماند ،هنوز باید از حق زن و 

بچه ام بزنم تا پول کارگر و آرد و خمیره و... 
بدهم،این چه عدالتی است؟ فرد دیگری هم 
گفت :همه ی ما را آزاد پز کنید،تا نانوایی ها 
ندارند  اجازه  دولتی  نانواهای  یک دست شود، 
حتی یک کنجد ساده روی نان بریزند، ولی آزاد 
پز می تواند هر جور نان از زنجبیلی و گنجدی 
و کماچ و.. بپزد و این به درآمدش کمک می 
کند. او ادامه داد: آردی هم که می دهند بی 
کیفیت است، نمی شود از آن نان درست کرد 
و مجبوریم آرد  از خارج استان بخریم و با این 
 آرد مخلوط کنیم تا آن وقت نانی که دست مردم 

می دهیم،کیفیت بهتری داشته باشد.

یارانه ی برق و حامل های انرژی
 برداشته شده است

بیان  ها  کننده  تجمع  از  دیگر  یکی  مجتبی 
چه  کند،  کار  بخواهد  اگر  نانوایی  یک  کرد: 
حداقل  کیسه   ۱٠ یا  بپزد  کیسه  یک  روزی 
باید 4 کارگر داشته باشد، در غیر این صورت 
توانم هزینه  نمی  ماند، من خودم  نانوایی می 
ی دستمزد و بیمه بدهم و به اجبار با کمک 
 اعضای خانواده ام نانوایی را سر پا نگه داشته ام. 
علی می گوید: قبال نانوایی ها رونق بیش تری 
داشت چون یارانه ی برق و گاز به نانوایی ها  

داده می شد ولی اکنون 5 سال است که این 
یارانه از قبض ها برداشته شده است و خیلی 
 ها چون دخل و خرجشان با هم نمی خواند ،
احمد جوانی که یک  اند.  رفته  تعطیلی  به  رو 
میلیون  گفت:5٠  کرده،  باز  نانوایی  است  سال 
می  اکنون  و  ام  کرده  هزینه  نانوایی  برای 
این یک سال درآمد که  بینم نمی چرخد. در 
نداشته ام هیچ، ٢٠ میلیون هم از جیب برای 
هزینه های جاری داده ام و آخر به این نتیجه 
حداقل  است،  بهتر  کنم  تعطیل  که  رسیدم 
بین جمعیت   ضرر نمی دهم. مردی دیگر در 
عنوان کرد: استانداری اگر نمی تواند قیمت حامل 
های انرژی را کاهش دهد،الاقل وزن چانه ها را 
کم کنند تا چیزی برای نانوا هم بماند و بتواند هزینه 
هایش را پرداخت کنند. او ادامه داد: در شهرهای 
دیگر برای رونق نانوایی ها این کار صورت گرفته 
و وزن چانه ای که تقریبا ۱کیلو و ۱٢5 گرم است 
را ۱کیلو حساب می کنند و با همان قیمت قبلی 
دست مشتری می دهند.این ها سخنان چند تن از 
حاضران در این تجمع بود و البته خواسته افرادی 
که در آنجا حضور داشتند. آنها خواستار بررسی و 
بهبود وضع نانوایی ها در شهر بودند چیزی که 
بارها توسط رسانه های گوناگون از جمله روزنامه 

آوای خراسان جنوبی،  بیان شده است.
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ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کاستی های  و  مشکالت  تمامی  با  گفت: 
نیست.  شدنی  نابود  ما  کشاورزی   موجود 
ولی پور مطلق در نشست صمیمي با بهره 
را  کشاورزان  اسفدن،  کشاورزان  و  برداران 
تولیدکننده  تاثیر گذارترین  و  ترین  ادعا  بی 
کشاورزان  افزود:  و  دانست  کشور  در  ها 

هستند  کشور  تولیدکنندگان  بی توقع ترین 
و  شده  تابیده  آنها  به  خدا  معنویت  نور  که 
نمی شود.وی  شنیده  آنها  فریاد  جایی  هیچ 
کار  یک  نمی توانیم  چرا  اینکه  به  گالیه  با 
مشارکتی به نحو احسن انجام دهیم، اظهار 
که  کاستی ها  و  مشکالت  تمامی  با  کرد: 
آب  معیشت،اقلیم  به  مربوط  آن  از  بخشی 

و هوا، سیاست های مسئولین، عدم همکاری 
مشکالت  همچنین  و  مردم  مشارکت  و 
نیست.  شدنی  نابود  ما  کشاورزی  فرهنگی، 
اراده  با  مردمانی  ما  گفت:  پورمطلق  ولی 
وکشاورزانی مصمم داریم که در همین اقلیم 
واحد  در  آن  افزوده  ارزش  استان  تولیدات 
بیشتر  کشور  متوسط  نسبت  به  سطحش 

است.وی  کشاورزان  رنج  حاصل  که  بوده 
کاستی هایی  جاها  بعضی  در  اینکه  بیان  با 
را داشته ایم که مربوط به تمام کشور است، 
تصریح کرد: آنچه که در ظرفیت دولت بوده 
استان های  از  بسیاری  با  روحیه  همین  با 
اعتبار  کشاورزی  بخش  در  کشور  بزرگ 

بیشتری را جذب کرده ایم.

و  پروژه یابی  مطالعات  بررسی  نشست  در 
استان  صنعتی  سرمایه گذاری  فرصت های 
انجام  برای  صنعتی  طرح  جنوبی 5  خراسان 
استان  این  در  اجرا  و  امکان سنجی  مطالعات 
از  نقل  به  تسنیم   گزارش  به  شد.  برگزیده 
ایران،  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان 
فرصت های  و  پروژه یابی  مطالعات  نتایج 
سرمایه گذاری صنعتی ایدرو در استان با حضور 
استاندار و نمایندگان استان ارائه شد. در نشست 
فرصت های  و  پروژه یابی  مطالعات  بررسی 
سرمایه گذاری صنعتی استان خراسان جنوبی 
ضمن بررسی نتایج مطالعات که شامل یک 

فهرست ۱8 گانه بود، مقرر شد مطالعات امکان 
سنجی فنی، اقتصادی و مالی برای پنج طرح 
منتخب توسط “ایدرو” صورت پذیرد و پس از 
فراخوان برای جلب مشارکت بخش غیردولتی 
اخذ  فرایند  نهایی،  برگزیده  طرح های  برای 
طرح ها  شود.این  آغاز  آنها  اجرای  و  مجوزها 
در  و  استان  نسبی  مزیت های  براساس  که 
صنعتی  زنجیره های  برخی  تکمیل  راستای 
شده اند  انتخاب  و  شناسایی  کشور  و  استان 
در حوزه های نساجی، مواد پیشرفته، بازیافت، 
دارویی و سیم های فوالد آلیاژی تعریف شده 
است و با توجه به ماهیت آنها رونق تولیدات 

صنعتی و اشتغالزایی در این استان کمتر توسعه 
یافته را به دنبال دارد. در برخی از این طرح ها 
که  می شود  استفاده  پیشرفته  فناوری های  از 
و  است.استاندار  باالیی  افزوده  ارزش  دارای 
اعضامجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی 
فعالیت های  از  قدردانی  با  جلسه  این  در  نیز 
استان،  توسعه  برای  ایدرو  شده  برنامه ریزی 
مورد  را  صنعتی  طرح های  اجرای  از  حمایت 
تاکید قرار دادند و درباره پیگیری جذب منابع 
جلب  و  کشور  عمومی  بودجه  محل  از  مالی 
این  اجرای  در  غیردولتی  بخش  مشارکت 

نتطرح ها قول مساعد دادند.
نتر

 : ای
س

عک
نت

نتر
 : ای

س
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:29
19 : 37
23 : 44
4 : 09
5 : 40

رسول اعظم صلی ا... علیه و آله فرمودند:
ُروِر َعلَی الُْمْؤمِنین اِنَّ اََحبَّ االَْْعماِل اِلَی ا... اِْدخاُل السُّ

محبوب ترین اعمال پیش خدا خوشحال نمودن مؤمنین است.
بحار االنوار: ج74، ص 289

  

روایتآلاسحاق
ازبحرانمالیجمنا

آل اسحاق، عضو شورای مرکزی جمنا با بیان اینکه 
امیدواریم، گفت:  مالی در جمنا  به حل مشکالت 
االن هزینه های آنچنانی وجود ندارد، فقط هزینه 
تشکیالت دفتر است، باالخره مردم هم در استان ها 
و شهرستان ها باید خودشان فکری کنند. اسپانسر 

نداریم اما به حل مشکالت مالی امیدواریم.

باوجودتحریمها
میتوانازمشکالتعبورکرد

ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان این که محدودیت ها اثری بر ملت ایران ندارد، 
گفت: موفقیت صنایع بزرگ کشور نشان از قدرت 
ایران در برابر تحریم هاست. با وجود تحریم ها می توان 
از مشکالت عبور کرد و این ما را مصمم تر می کند و 
نشان می دهد که محدودیت ها اثری بر ملت ما ندارد.

قدرعافیتبدان
تهماندهآبرویآمریکاراپارهنکن

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور گفت: »اگر 
ترامپ قدر عافیت بداند، به جای تحریم و تحقیر 
و تهدید از تصدیق و تکریم تشویق سخن خواهد 
گفت؛ ولی اگر این ته مانده آبروی آمریکا در جهان 
را هم پاره کند، به آتش اقتدار ایران و مصیبت بی 

اعتمادی جهانیان گرفتار خواهد آمد.«

بااظهارنظرهايصورتگرفتهعمال
نتایجيدرکمیتهحصرحاصلنشد

عارف، رئیس فراکسیون امید گفت: شخصا مسئولیت 
کمیته رفع حصر را بر عهده گرفتم ولي براي آنکه 
این کمیته بتواند به نتیجه قابل قبولي دست پیدا کند 
قرار شد فعالیت هاي این کمیته در فضاي غیر رسانه 
اي انجام شود ولي متاسفانه با اظهارنظرهاي صورت 
گرفته عمال نتایجي که در یک بازه زماني از عملکرد 

این کمیته متصور بودیم کمتر حاصل شد.

خطریماراتهدیدنمیکند
درامنیتکاملهستید

کرد:  اظهار  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  حیدری، 
خوشبختانه یگان های ما در بهترین آمادگی قرار 
داشته و امنیت مرزها نیز در باالترین سطح برقرار 
است. ما در حال آماده شدن برای این امر هستیم 
که در مرزهای شرقی نقش بیشتری داشته باشیم.  
خطری جمهوری اسالمی ایران را تهدید نمی کند و 

مردم بزرگوار در آرامش و امنیت کامل هستند.

ازبرجامخارجمیشویم
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع که در 
جریان جزئیات مکالمه تلفنی ترامپ و ماکرون بوده 
رئیس  به  آمریکا  جمهوری  رئیس  که  داد  گزارش 
جمهور فرانسه اعالم کرده که قصد دارد از برجام خارج 
شود. ماکرون قصد دارد قبل از اعالم تصمیم ترامپ 

درباره برجام آخرین رایزنی ها را با وی انجام دهد.

اگرراهبردشانگرفتنامتیازات
بیشترباشد،شکسِتبزرگترمیباشد

شمخاني، عضو هیئت نظارت بر برجام با بیان اینکه 
اشتباه بزرگتر اروپایي ها، همراهي نسبي با راهبرد دّوم 
ترامپ است، گفت: این احتمال وجود دارد که ترامپ، 
دل به این همراهي ببندد اما مسلم است و آنها کم و 
بیش درک کرده اند که ایران با قاطعیت تمام در مقابل 
این راهبرد ایستادگي کرده و دست رد به هر گونه 
زیاده طلبي و امتیاز خواهي جدید از قبل برجام، خواهد 
زد. این راهبرد قطعاً شکست خواهد خورد و شکست 

بزرگتر در این مسیر براي اروپایي ها خواهد بود.

نظرروحانیدربارهفیلترینگُمرقانوناست

موسوی، نماینده اسبق مجلس گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم از نظر 
بین المللی و داخلی، مردم رئیس جمهور را نماد سه قوه می دانند، پس شأن 
این نماد نباید با تصمیم یک قاضی زیر سوال برود. احمدی نژاد در چارچوب 
قانون حرکت نمی کرد، چیزی به او نمی گفتند، در عوض آقای روحانی 
درباره فیلترینگ مسائلی را طبق ُمر قانون و قانون اساسی گفت اما چون 
متأسفانه هماهنگی الزم نیست، یک قاضی آمد و آن رأی را صادر کرد و 

حاصلش هم تضعیف جایگاه ریاست جمهوری می شود.

بودنآمریکادربرجامچهخیریدارد

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: ماندن رئیس جمهور آمریکا 
در برجام، چه خیری برای ما داشت که امروز از بابت خروج آن نگران 
و  آمریکا می شود  انزوای  برجام، موجب  از  این کشور  و خروج  شویم 
ذخایر  کمبود  ایران  افزود:  بود. وی  نخواهند  آن  همراه  بقیه کشورها 
ارزی ندارد و بنا بر اعالم های رسمی، ذخایر ارزی کشور از ۹۵ میلیارد 
دالر به ۱۰۸ میلیارد دالر افزایش یافته است، هم چنین تراز تجاری 

کشور در فروردین ماه امسال با ۶۰۰ میلیون دالر مثبت اعالم شد.

منتظری دادستان کل کشور درباره 
مقام  اینکه  خصوص  در  مطالبی 
معظم رهبری موضوع فیلتر تلگرام را 
مطرح کرده اند، گفت: اخیراً از سوی 

در  مطلبی  محترم  جمهور  رئیس 
صفحه اینستاگرام منتشر شده و ذیل 
آن به این نکته اشاره شده بود که 
گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری 

معظم انقالب بر می گشت، اما واقعًا 
چنین نبوده که مقام معظم رهبری 
دستور مسدود کردن را داده باشند. 
وی تاکید کرد: قوه قضائیه وقتی می 

بیند تلگرام این گونه بستر جرم و 
جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود 
کردن آن نیست، آیا باید آن را رها 
کند یا اینکه باید در اجرای وظایف 

و مسئولیت های قانونی قوه قضائیه 
اقدام الزم صورت داد. دادستان کل 
کشور اظهار کرد: برخی ها در این 
که  کردند  مطرح  را  مسائلی  مورد 
قابل قبول نیست ولی شرایط کشور 
اقتضا می کند یا سکوت کنیم و یا با 
تدبیر عبور کنیم تا در موقع مناسب 
پاسخ مطالب غیرصحیح داده شود. 
منتظری گفت: اما امروز مسئولیت 
این اقدام را قوه قضائیه پذیرفته و 
انتساب آن به رهبری معظم انقالب 
به هیچ وجه صحیح نیست. دادستان 
از  مورد  چند  در  گفت:  کشور  کل 
ارتباطات خواستم که  وزیر محترم 
از  را  متهمین  به  مربوط  اطالعات 
فرد  این  اما  بخواهید،  تلگرام  مدیر 
همکاری نکرده بود و حاضر نشده 

بود هیچ اطالعاتی به وی بدهد.

مطلببیانشدهازسویروحانیصحیحنیست
اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
رئیس جمهور گفت: هیچ کدام از این 
مسائل راه حل تک بعدی ندارد و 
برای حل آنها باید گفت وگو کرد تا 
راه حلی مورد اتفاق همه بخش ها 
برای آن یافت. سیاست یعنی افق 
جدیدی پیش روی جامعه باز کنیم، 
با جامعه ای مایوس نسبت به آینده 
نمی توان به سمت پیشرفت حرکت 
عده ای  امروز  داد:  ادامه  وی  کرد. 
در کشور تالش می کنند، شرایط و 
آینده کشور را بحرانی جلوه دهند، 
به  هم  اقتصاد  به  هم  مسأله  این 
سیاست و هم به اجتماع لطمه وارد 
را  هزینه حل مشکالت  و  می کند 
دارند  تالش  کشورها  می برد.  باال 
کوچک  را  خود  بزرگ  مشکالت 
به  برخی  ما  کشور  در  اما  کنند، 

خاطر رقابت سیاسی سعی می کنند 
جلوه  بزرگ  را  کوچک  مشکالت 
دهند. جهانگیری افزود: امروز جریان 
مخالف نظام جمهوری اسالمی که 

بوده اند،  براندازی  دنبال  به  همواره 
موضوع  این  جامعه  به  دارند  سعی 
ندارد  دولت  کنند که جامعه  القا  را 
و می کوشند وضعیت بی دولتی را 

صراحت  با  من  کند.  القا  مردم  به 
می گویم امروز کشور بیش از آنکه با 
مشکالت روبرو باشد با بزرگ نمایی 
مشکالت روبروست و بزرگ نمایی 

مشکالت به دستور کار همه کسانی 
که می خواهند به ایران ضربه بزنند 
و از حاکمیت قانون نگران هستند، 

تبدیل شده است.

عدهایشرایطوآیندهکشوررابحرانیجلوهمیدهند

دولتدربرابرفیلترتلگراممخالفتنکند

غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که دولت باید در 
خصوص جلوگیری از فعالیت تلگرام کمک کند، گفت: حاال که مسئوالن 
قضایی واقعا به خاطر مصالح حساب شده، فیلتر تلگرام را انجام دادند، نباید 
دولت در مخالفت این کار موضع بگیرد، بلکه باید موضع اصالحی داشته 
باشد و تمام تالش شان را به کار بگیرند که جایگزین تلگرام، جایگزین 
مناسبی باشد که بتواند مشکالت مردم را برطرف کند و در نهایت از این 

ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر 
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ومعلمبازنشسته
معلمی شغل اوصیا و  انبیا خداست. 
به پاسداشت زحمات بی شائبه تان 

در کسوت معلمی ، این هفته 
ارزشمند را به شما 

تهنیت عرض می کنم.
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