
پنجشنبه 10 آبان 1397  * 22 صفر  1440 * 1  نوامبر  2018   

 

آمریکا باید وادار شود از
 یکجانبه گرایي دست بردارد
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کشور 2 تا 3 ماه آینده شرایط 
خوبي خواهد  داشت 
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جریان اصالحات به دنبال
 جدایي مرجعيت از نظام است
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عکس: برزجی

در چند ماه گذشته مقداري
 بر مردم سخت گذشته است

صفحه 6

عابران  پیاده
 روی خط قرمز 

احتماال همه  ما وقتی می شنويم خودرو 
و عابر پياده ای با هم تصادف كرده اند، 
حق را به عابر پياده می دهيم و راننده  
خودرو را تنها مقصر اين حادثه می دانيم 
نيست و حتی  اين گونه  اما هيمشه 
قانون تحت شرايطی حق را به راننده 
نيز می دهد. طبق آمار پليس راهنمايی 
و رانندگی استان ، تصادفات فوتی درون 
شهری در سال جاری تاكنون ، ۲۴ فقره 
بوده است كه ۱۵ فقره آن مربوط به 
عابران پياده بوده است. عابرانی كه ۷۰ 
درصد آنان  باالی۵۵ سال سن داشته 

اند ..) ادامه در صفحه ۲( 

سرمقاله
* امين جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4203

3کویر سه قلعه، بهشت منجمان ایران5سوخت، رتبه اول قاچاق کاال  3اتکا به ایران ایر و کمبود ناوگان عامل اساسی درلغو پروازها 

معاون سياسی قربانی سياسی بازی؟!
غيبت بيش از دو هفته ای معاون سياسی استاندار خبر ساز شد. علی اسماعيلی كه 8 ماه پيش به پيشنهاد مروج الشريعه و 
با حکم وزير كشور به سمت معاون سياسی و امنيتی برگزيده شده بود اين روزها كمتر در فضای استان مشاهده می شود. 
بنا بر شنيده ها وی كه برای مرخصی استعالجی از استان خارج اما پس از اتمام دوره مرخصی ...  ) مشروح در صفحه ۵ ( 

اوگاندا ، بازاری 
جدید برای تولیدات 

خراسان جنوبی
اوگاندا، صادرات  گذاری  و سرمايه  تجاری  هيئت 
توليدات خراسان جنوبی را به اين كشور خواستار شد. 
قائم مقام دفتر سرمايه گذاری نهاد رياست جمهوری 
اوگاندا در نشست كارگروه تخصصی امور اقتصادی 
و سرمايه گذاری گفت: در بازديدهايی كه روزهای 

گذشته از ...  )مشروح در صفحه ۵( 

استان  زمستانی می شود
مدیر کل هواشناسی : یخبندان در راه است 

بازدید ارزیابان یونسکو  از کارگاه های پارچه بافی خراشاد /  صفحه 5

عکس: صداو سیما

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و مهربان

مرحومه  بی بی انسیه کاظمی
)همسرمرحوم حاج سید ابراهیم سادسی(

که در شامگـاه اربعيـن حسينی دعوت حق رالبيک گفـت
جلسه ترحیمی جمعه 97/۸/۱۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح درمحل 
 هيئت محترم حسينی )واقع درخيابان انقالب( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: سادسی، کاظمی وسایربستگان

لباقی
هوا

به مناسبت عروج عارفانه اسوه عشق 
مادر گرانقدرمان 

 بانو جهـان بیگم ذوالفقـاری
جلسه یادبودی جمعه ۱۱ آبان 97 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح
 در محل حسينيه مرحوم آیت ا... آیتی برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما موجب امتنان بازماندگان می باشد.

خاندان حافظی- حمیدی  و سایر بستگان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان 

کربالیـی عبـدالرضا اربابـی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن مرحوم امروز پنجشنبه 97/۸/۱۰ ساعت ۱۴ الی ۱۵ 

از محل مسجد امام حسين )ع( برگزار می گردد.
 ضمنا مراسم سوم آن زنده یاد روز شنبه 97/۸/۱2 از ساعت 

 ۱۴/3۰ الی ۱۵/3۰ در محل مسجد امام حسين )ع( 
 برگزار می شود، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: اربابی،  مداح  و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان محمد حسین علی آبادی
 )بازنشسته دانشگاه بیرجند( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/۸/۱۰ از ساعت 2 الی 3 
 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی )واقع در خيابان مفتح(

 برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های علی آبادی و سایر بستگان

ای رفته در خوابی دراز
یاس هایت توی ایوان گشته باز
گرچه گل هایت همه تنها شدند

با شقایق های آن دنیا بساز

نازنیـن مادر بـزرگ
روحت در آرامش ابدی.

نوه ها: ادیب- الهه- عسل- حسام- پرنیان- صدرا
آرش و المیرا - آمریکا
ضحی و سینا - انگلیس

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز 
ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت فرزندی عزیز، 
همسری مهربان، پدری فداکار و برادری دلسوز

 شـادروان هـادی ارغوانـی
)فرزند مرحوم حاج محمد حسین ارغوانی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱397/۸/۱۰ از ساعت ۱۵ الی ۱6 
در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 
 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ارغوانی ، خسروی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان عباس دانش دوست
 )فرزند فرهنگی بازنشسته( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/۸/۱۰ از ساعت 
3 الی ۴ بعدازظهر در محل هيئت محترم حسينی 

برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: دانش دوست، زهرازاده و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

کربالیی حمید صفـوی نژاد
 خـادم الحسیـن )ع(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/۸/۱۰ از ساعت 3/۱۵ 
ابوالفضلی  در محل هيئت محترم  بعدازظهر  الی ۴/۱۵ 

)مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: صفوی نژاد، القوری مقدم، یعقوبی، 
شهابادی و سایر بستگان

خاندان محترم حافظی و حمیدی 
با نهایت تاسف و تالم درگذشت نازنین مادر مهربان تان

مرحومه جهان بیگم ذوالفقاری
را تسلیت عرض نموده ، برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

نامجویان- صمیمی- امین نیلی

جناب آقای دکتر حسن علیزاده
ریاست محترم شبکه دامپزشکی بیرجند

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان 
محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی

 و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

پدرم بارش باران خدا بود
 پدرم حاکم پیمان وفـا بود
پدرم جلوه ایمان و رضا بود
 پدرم بر سر ما مرغ هما بود

در ششمین سالگرد درگذشت
 پدر عزیزمان مرحوم مغفور

حاج سید حسن ناصری 
یاد و خاطره ایشان را 

با ذکر صلواتی گرامی می داریم. 

خانـواده ناصـری

دکتـر مهدی وفـایی فرد مـود 
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص ترميم و تعویض مفصل )آرتروپالستی(

)پزشک بيرجندی مقيم تهران(

از روز شنبه مورخ 97/۰۸/۱2 لغایت سه شنبه 97/۰۸/۱۵ به مدت چهار روز از ساعت 
۸ الی ۱۱ ظهر در درمانگاه بيمارستان ميالد بيرجند جهت ویزیت و عمل جراحی

 حضور خواهند داشت. برنامه ماه های آتی ایشان متعاقباً اعالم خواهد گردید.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3 بیرجند(

مژده به همشهریان گرامی

جمعــه بــازار خــودرو  
بازگشايی مرکز همگانی خريد و  فروش خودرو  هر هفته جمعه ها 

واقع در بازار روز شهید بهشتی  روبروي پارك خانواده 
برگزار مي گردد. 

ساعت شروع به کار: 9 الي 1٦ 
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صادرات کاالهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع شد  

تومانی، ممنوع است، گفت:  ارز ۴۲۰۰  با  وارداتی  اینکه صادرات کاالهای  بیان  با  معاون وزیر صنعت 
صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق ها محروم می شوند. خسروتاج ادامه داد: دولت 
تالش می کند از منابع ارزی کشور در جهت تامین نیازهای کشور استفاده کند.

افزایش حقوق کارمندان 
در دستور کار دولت

جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور گفت: بررسی 
افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت 
ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع 
است. وی ادامه داد: بعد از اعالم نتیجه از کمیسیون 
اجتماعی این موضوع به هیئت دولت ارجاع می   شود و 
در آنجا تصمیم  گیری نهایی انجام خواهد شد. نیازی به 
ارسال این پرونده به مجلس نیست و تصمیم هیئت 
است. قانونی  و  این خصوص الزم  االجرا  در  دولت 

اوج تورم در ۳ گروه 
مصالح ساختمانی

از وضع  تازه ترین گزارش خود  ایران در  آمار  مرکز 
شاخص کل بهای مصالح ساختمانی از بروز بیشترین 
تورم در سه گروه مصالح ساختمانی شامل، »گروه 
ایزوگام و قیر«، »گروه چوب« و »گروه آهن آالت، 
میلگرد وپروفیل در و پنجره« در تابستان امسال، خبر داد.

زمان پرداخت بسته حمایتی
 دولت مشخص شد

جزئیات  درباره  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
کرد:  اظهار  نیازمند  اقشار  به  دولت  حمایتی  بسته  
بسته  ارائه  زمینه  در  دولت  که  مصوبه ای  براساس 
حمایتی تصویب کرد، کسانی که درآمدشان کمتر از 
سه میلیون تومان است مورد حمایت و کمک دولت 
قرار می گیرند. انصاری با تاکید بر اینکه این مصوبه 
شامل حال بازنشستگان و کارکنان دولت نیز می شود، 
خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و 
بودجه ابالغ شده و قرار است یک نوبت آن در آبان اجرا 
شود و زمان اجرای نوبت های بعدی متعاقبا اعالم شود.

خودروسازان در انتظار اخذ 
مجوز افزایش قیمت ها

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان 
خودرو با بیان اینکه خودروسازان در انتظار دریافت 
مجوز افزایش قیمت ها هستند، گفت: اختالف قیمت 
خودرو از کارخانه تا بازار به علت عدم عرضه به موقع 
خودرو به بازار است. موتمنی گفت: در بازار خودرو، 
معموال  و  می شود  احساس  قیمت ها  تعادل  تقریبا 
قیمت  خودروها یک تا 5 میلیون تومان نوسان دارد. 

ارز مورد نیاز ایرالین ها 
به سرعت تامین می شود

اهمیت  به  توجه  با  مرکزی،  بانک  گزارش  به 
تأمین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی داخلی 
و برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن مربوطه و 
ارز  مقرر شده  نمایندگان شرکت های هواپیمایی، 
از  برای تمامی درخواست های دریافتی  نیاز  مورد 
آن ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع 
ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از 
طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( تأیید شود.

سرمقاله

     عابران پیاده روی خط قرمز 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و حتی قانون تحت شرایطی 

پلیس  آمار  طبق  می دهد.  نیز  راننده  به  را  حق 
راهنمایی و رانندگی استان، تصادفات فوتی درون 
شهری در سال جاری تاکنون،  ۲۴ فقره بوده است 
که ۱5 فقره آن مربوط به عابران پیاده بوده است.

عابرانی که ۷۰ درصد آنان باالی 55 سال سن داشته 
اند. این آمار نشان اهمیت موضوع گذر عابران پیاده 
از  سواره رو است. به طوری که این مساله به یکی 
از دغدغه های مهم پلیس نیز تبدیل شده است. 
مشکل ذکر شده، البته فقط مربوط به مردم نمی 
شود و مسئوالن شهری نیز باید در بهبود فضاهای 
شهری و ایمن سازی ان نهایت تالش خود را به 
کار برند اما همواره در کشور کسری بودجه جلوی 
بسیاری از فعالیت ها را می گیرد و به همین دلیل 
مردم باید بیش از همیشه دقت کنند. عابران پیاده 
می توانند با رعایت  نکاتی چند به راحتی از وقوع 
بسیاری از این تصادفات جلوگیری کنند. به عنوان 
مثال عابران باید در تاریکی شب لباسی بپوشند که 
رانندگان عبوری بهتر آن ها را ببینند و حتی المقدور 
از لباس و کفش بازتابنده نور و رنگ روشن استفاده 
کنند و یا در هنگام تاریکی هوا نیز از قسمت های 
روشن و زیر نور چراغ های خیابان بگذرند تا رانندگان 
برای  بدهند.  تشخیص  به خوبی  را  آن ها  بتوانند 
پیاده،  گذرگاه های  از  فقط  راه،  عرض  از  گذشتن 
پل های هوایی و گذرگاه های زیرزمینِی مجاز عبور 
کنند؛ از دویدن، پریدن و ورود ناگهاني به سواره رو 
خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند. 
والدین کودکان نیز باید بیشتر مواظب کودکان خود 
باشند و در عبور از خیابان موارد ایمنی را به آنان 
تذکر دهند. با توجه به آمار تصادفات که بیش از 
پیاده،  عابران  تصادفات  های  فوتی  از  درصد   ۷۰
باالی 55 سال سن داشته اند، خانواده ها باید مراقب 
افراد سالمند باشند. این هشدارها و توصیه ها ممکن 
است ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد اما متاسفانه 
بیشتر جانباختگان حوادث رانندگی به دلیل رعایت 
نکردن همین موارد جان خود را از دست داده اند. 
باتوجه به اهمیت این موضوع در استان، امیدواریم 
ذیربط،  های  سازمان  سایر  همکاری  با  پلیس 
را به حداقل برساند و در فرهنگ  آمار  این  بتواند 
به درستی عمل کنند. بتوانند  این موضوع  سازی 

شیر دامداری ها گران نشده است

شیر  قیمت  افزایش  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
مربوط به مسائلی مثل بسته بندی و مواد اولیه است 
است.  نیافته  افزایش  دامداری های  شیر  قیمت  و 
محمود حجتی درباره پیگیری افزایش قیمت شیر، 
اظهارکرد: قیمت شیر دامداری ها افزایش نیافته است 
و شیر به طور متوسط ۲ هزار تومان از دامداری های 
خریدای می شود. آنچه در بازار برای افزایش قیمت 
یا  بسته بندی  جمله  از  مسائلی  است،  کرده  جلوه 
مواد اولیه بوده است. وی ادامه داد: همکاران ما در 
تنظیم  ستاد  و  صنعت  وزارت  و  کشاورزی  وزارت 
بازار در حال تالش هستند تا مشخص شود قیمت 
تمام شده شیر براساس قیمت پایه آن چقدر است 
است. چقدر  کننده  تولید  اضافی  هزینه های  و 

تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، این روزها با مشکالتی 
دست و پنجه نرم می  کنند که حذف این مسائل نیازمند 

توجه و همت مسئوالن است.
پیامدهای  داخلی،  تولیدات  از  حمایت  ایسنا،  گزارش  به 
و  زایی  اشتغال  اقتصادی،  دارد. رشد  در جامعه  متعددی 
رفع بیکاری، افزایش درآمد، شکوفایی استعدادهای داخلی، 
و  پیشرفت صنایع  المللی،  بین  بازرگانی  و  تجارت  رشد 
کارخانجات و بسیاری از نتایج مفید اجتماعی و اقتصادی 
منجر  مدت  طوالنی  و  پایدار  توسعه  به  نهایت  در  که 
می شود، از نتایج بها دادن به تولیدات بومی است. یکی از 
لوازم توسعه پایدار، رشد تولید داخلی و تبدیل آن به کاالها 
و محصوالت با کیفیت برای مصارف داخلی است.  در 
شرایطی که یکی از بزرگترین حربه های دشمنان در مقابل 
ملت ایران جلوگیری از پیشرفت در عرصه های مختلف از 
جمله عرصه اقتصادی است، بدیهی است که روی آوردن 
تولید  و  تقویت کار  اقتصاد مقاومتی و در محور آن،  به 
ملی از ضرورت های شرعی و عقلی است. در شهرستان 
خوسف، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بسیاری هستند 
که با وجود مشکالت، چرخ های تولیدی خود را خاموش 
نکردند. نشستی به منظور بررسی مشکالت سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دام و طیور شهرستان 

خوسف برگزار شد.
روزهای سخت تولید

مهدی نجفی، از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ شهرستان 
و  گذاران  بررسی مشکالت سرمایه  نشست  در  خوسف 
شهرستان  طیور  و  دام  کشاورزی،  بخش  تولیدکنندگان 
خوسف با مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: 
طیور بخش مهمی از تولیدات است که دیر رسیدن دان ها 
باعث تلف شدن جوجه ها و از دست رفتن تمام سرمایه 
می شود. وی افزود: امروز تولیدکنندگانی که تمام سرمایه 
را  سختی  روزهای  کرده اند،  هزینه  بیابان ها  در  را  خود 
می گذرانند و کم کم از چرخه تولید خارج می شوند. این 
تولیدکننده اظهار کرد: مسئوالن باید در ذخیره سازی دان 
تالش کنند تا در مواقع بحرانی که مشکل حمل و نقل 

پیش می آید، دان مورد نیاز تامین باشد. 
نفس های آخر یک کارخانه

باقری، یکی از اعضای کارخانه تولید لبنیات کوهستان نیز 
گفت: این کارخانه در سال ۱3۷3 راه اندازی شده و به دلیل 
قیمت پایین شیر در منطقه و عدم استقبال از محصوالت 
داخلی مجبور به صادر کردن شیر به دیگر استان ها شده 
است. وی با بیان اینکه این کارخانه هم اکنون نفس های 
آخر خود را می کشد، افزود: خط تولید شیر شتر در این 
کارخانه راه اندازی شده اما برای احداث جایگاه شترداری، 
پرونده زمین و درخواست تسهیالت در بانک کشاورزی با 

مشکل مواجه شده است.
سخت گیری های بانکی، 

مشکل بزرگ تولیدکنندگان 
قاسمی، مدیر عامل شرکت پیام دام خوسف گفت: گرانی 
کرایه ها، عدم نظارت پشتیبانی امور دام در عرضه و تقاضا 
و سوء مدیریت در استان از جمله مشکالت حال حاضر 
تولیدکنندگان است. وی ادامه داد: سخت گیری های بانک 
کشاورزی، مشکالت حمل و نقل استان، فشارها و درگیری 
با دستگاه ها، فشار زیادی بر تولیدکنندگان بخش دام وارد 
کرده است. مدیرعامل شرکت پیام دام خوسف بیان کرد: از 
مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی می خواهیم تا اعتبارات 

و تسهیالت خود را به صندوق توسعه بخش کشاورزی 
بسپارند تا مقداری از دغدغه و سخت گیری های بانکی 

تولیدکنندگان کم شود.
مالیات های سنگین، شاه بیت 

غصه های تولیدکنندگان 
سرچاه  زراعی  سهامی  شرکت  عامل  مدیر  رومنجانی، 
نفر  حدود ۲۰۰  شرکت  این  در  کرد:  اظهار  نیز  عماری 
به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و ساالنه حدود 
5۰۰ تن گندم در این شرکت تولید  می شود. وی تصریح 
برای  خوبی  کیفیت  شرکت  زمین های  از  بخشی  کرد: 
کشت ندارد که باید کشت جایگزین با آبیاری تحت فشار 
در این زمین ها انجام شود و مسئوالن جهاد کشاورزی 
می توانند در این بخش نیز کمک کننده باشند.  مدیر عامل 
شرکت سهامی زراعی سرچاه عماری با گالیه از تحمیل 
مالیات های سنگین و درخواست های تامین اجتماعی، اظهار 
کرد: تولیدکنندگان در حال حاضر بیشتر از اینکه دغدغه 
تولید داشته باشند درگیر امور مالیات و بیمه ای هستند.

به زیرساخت های تولید توجه شود 
یوسفی، یکی از گلخانه داران شهرستان خوسف گفت: 
و  گلخانه ها  پساب  گاز،  برق،  آب،  زیربنایی،  مشکالت 
گلخانه داران  مشکالت  از  بانک ها  گیری های  سخت 
است. وی اظهار کرد: نوسان قیمت ها، تهیه محصوالت 
از دیگر نقاط توسط میدان بار استان، قطع برق و گاز به 
دلیل دیر پرداخت شدن قبض ها و از بین رفتن محصوالت، 
تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. این گلخانه دار 
شهرستان خوسف بیان کرد: هنوز بعضی واحدهای مجتمع 
گلخانه ای محمدیه گاز ندارد و برای پساب گلخانه ها نیز 

جایی در نظر گرفته نشده که این امر از مشکالت است.
بازار فروش شیر شتر در خراسان جنوبی 

راه اندازی شود
سیدمحمد محمدی، یکی از شترداران شهرستان خوسف 
گفت: مسئوالن باید حداقل پیگیر آذوقه یارانه ای شترداران 
باشند. وی با اشاره به رفت و آمد بدون نتیجه تولیدکنندگان 
از  است  مسئوالن الزم  افزود:  مختلف،  سازمان های  در 
قوانین به نفع سرمایه گذار و تولیدکننده استفاده کنند تا 

تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه دچار مشکل نشود. این 
 تولیدکننده برتر شیر شتر خراسان جنوبی خواستار راه اندازی

بازار فروش شیر شتر شد و ادامه داد: از نیمه تیر امسال خط 
تولید شیر شتر کارخانه کوهستان خوسف راه اندازی شد، 
اما متاسفانه تاکنون به دلیل مشکالت قانونی اقدامی نشده 
است. محمدی با گالیه از صدور مجوزهای زمین ایستگاه 
شترداری در روستای گارجگان بخش جلگه ماژان، افزود: 
مدت ۲ سال است دنبال زمین هستم، اما هنوز نتوانستم 

مجوزهای ساخت را بگیرم.
تاکید بر توجه به صنعت تولید

احمدزاده، یکی از پرورش دهندگان گاو جلگه ماژان اظهار 
کرد: اگر یک وعده کنسانتره قطع شود تنظیم شیر گاو به 
هم می خورد اما مسئوالن این امر را درک نمی کنند. وی 
با بیان اینکه مسئوالن باید به تولید به عنوان یک صنعت 
توجه ویژه ای داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر شیر 
خام از استان صادر و از سوی دیگر لبنیات به استان وارد 
می شود که این امر به سوء مدیریت بر می شود.  سیدمحمد 
کشاورزی  بخش  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی  حسینی، 
جلگه ماژان گفت: باید در بخش کشاورزی به بحث آبیاری 
تحت فشار توجه کرد. وی بیان کرد: مسئوالن باید توجه 
بیشتری به زیر ساخت ها و وضعیت حمل و نقل استان 

داشته باشند و قیمت متناسب با تولید در نظرگرفته شود. 
سید جالل مدرسی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
بررسی  نشست  در  نیز  جنوبی  جهاد کشاورزی خراسان 
مشکالت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، 
دام و طیور شهرستان خوسف با مسئوالن سازمان جهاد 
کشاورزی استان، گفت: مقدار توزیع نهاده های طیور بر 
اساس آمار پایین است. وی با بیان اینکه تولیدات دام و 
افزود: خانواده ها به دلیل شرایط  طیور فساد پذیر است، 
اقتصادی، اولین چیزی را که از سبد غذایی حذف می کنند 
لبنیات و گوشت است. وی تصریح کرد: دولت باید توجه 
تهیه  در  جمله  از  و  باشد  داشته  دام  بخش  به  بیشتری 

خوراک دام نیز سرمایه گذاران ورود پیدا کنند. 
خراسان جنوبی، رتبه نخست 
پرداخت تسهیالت عشایری 

قزلباش، مدیر شعب بانک کشاورزی استان نیز در این 
نشست گفت: منابع بانک محدود است و اگر تولیدکنندگان 
تسهیالتی را که در اختیار دارند، به موقع پرداخت نکنند 
دچار مشکل می شویم. وی با تاکید بر اینکه بانک برای 
تمدید وام ها مشکلی ندارد، افزود: اگر سخت گیری وجود 
دارد مربوط به قوانینی است که دست ما را بسته است که 
در استان قابل حل نیست بلکه باید از طریق نمایندگان 
استان پیگیری شود. مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان 
جنوبی بیان کرد: به منظور اشتغال پایدار روستایی و وجود 
دام سبک و سنگین نظر بانک برای احداث کشتارگاه مثبت 
بوده که طرح توجیهی ارائه شده است. قزلباش ادامه داد: 
در مجموع بیشترین تسهیالت به عشایر پرداخت شده و 

استان در پرداخت تسهیالت رتبه اول کشور را دارد.
تاکید بر  حل قوانین دست و پاگیر

  غالمرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی نیز در این نشست گفت: قوانین دست و پاگیر باید 
برای  افزود:  وی  شوند.  حل  دولت  و  مجلس  سطح  در 
باید  مسائل و مشکالت مالیات و بیمه تامین اجتماعی 
جلساتی با مسئوالن مربوطه گرفته شود تا مشکالت مردم 
به حداقل برسد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی بیان کرد: نشست هم اندیشی بین تولیدکنندگان، 
سرمایه گذاران بخش کشاورزی و دام و طیور شهرستان 
خوسف برگزار شد که بسیار خوب بود و همه موارد مطرح 

شده در این جلسه پیگیری خواهد شد.
موافقت برای ساخت اولین کشتارگاه 

دام صنعتی شرق کشور و طیور در خوسف
محمد شفیعی، فرماندار شهرستان خوسف نیز در نشست 
بررسی مشکالت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش 
مسئوالن  با  خوسف  شهرستان  طیور  و  دام  کشاورزی، 
سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: به منظور تکمیل 
چرخه تولید همه دستگاه های اجرایی شهرستان در راستای 
حمایت از بخش تولید تالش می کنند و تاکنون موافقت 
اصولی ساخت اولین کشتارگاه دام صنعتی شرق کشور و 
طیور در این شهرستان صادر شده است. وی ادامه داد: 
هنوز بانک کشاورزی به دلیل عدم تایید زمین واگذار شده 
و وثیقه، در پرداخت تسهیالت همکاری نمی کند که با 
مراجعه به مدیریت بانک کشاورزی کشور در تهران این 
موضوع حضوری پیگیری شد و کوتاهی ها به مدیریت 

استان بر می گردد که باید اقدام مقتضی صورت گیرد.
سخت گیری ها، نفس سرمایه گذار را به شماره 

انداخته است
فرماندار شهرستان خوسف با بیان اینکه سخت گیری ها 
فقط مربوط به خراسان جنوبی است که باعث خسته شدن 
و انصراف سرمایه گذاران می شود، افزود: گاهی پاسخ به 
نامه و استعالم در یک سازمان چند ماه طول می کشد که 
باعث گالیه مندی تولیدکنندگان است. شفیعی ادامه داد: 
پیشنهاد می شود یک اتاق ویژه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان راه اندازی شود تا کارشناسان واحدهای مختلف در 
یک روز خاص در آن حضور داشته و پاسخ سرمایه گذاران 
را بدهند. وی با بیان اینکه دامداران، مرغداران و شترداران 
در بخش تهیه دان و علوفه مشکل دارند، یادآور شد: با 
توجه به آمار ۱۴ هزار نفری شتر در شهرستان خوسف و به 
دلیل به روز نبودن سامانه آماری، سازمان جهاد کشاورزی 
استان ۱۴ هزار نفر شتر را قبول ندارد و این امر مشکالتی 

را برای دامداران به وجود آورده است. 

عکس: آرشیو

چوب هایی که الی چرخ تولید و اقتصاد 
قرار گرفته است

بررسي مشکالت تولیدکنندگان بخش کشاورزي، دام و طیور

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۵۴۷ محکوم علیه شرکت تعاونی خدمات فنی خودرو ستاره کویر محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۶۲/۹۳۱/۴۶۰ ریال بابت محکوم به در حق محکوم له احمد سرزهی و پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت و با توجه به معرفی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ ۸۷/۶۸۹/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است.

قیمت کلتعدادقیمت واحدقطعهردیف

۱FE7 -TU5 - OHVG2  ۷۳۰/۰۰۰۱۰۷/۳۰۰/۰۰۰استپر موتور پژو ۲۰۶ زیمنس

۲/۱۷۹/۰۰۰۵۱۰/۸۹۵/۰۰۰سنسور اکسیژن پاپینی ۲۲۰۶

۳T۲ ۲۰۶ ۳۲۷/۰۰۰۳۹۸۱/۰۰۰واشر سر سیلندر استاندارد موتور

۴mm 0.5 ضخامت FE۷ -۱/۰۶۰/۰۰۰۳۳/۱۸۰/۰۰۰واشر سر سیلندر استاندارد موتور سمند

۵EMS: SIEMENS با XU7 ۴۰۵ ۱/۳۱۰/۰۰۰۲۲/۶۲۰/۰۰۰کویل دوبل منفصل موتور

۱/۱۹۸/۰۰۰۲۲/۳۹۶/۰۰۰موتور فن رادیاتور )طرح پرشیا( خاردار ۴۰۵ ۶

۱/۳۰۰/۰۰۰۲۲/۶۰۰/۰۰۰دیسک کالچ PRE-DAMPER( ۴۰۵( والئو۷

۱/۲۰۰/۰۰۰۲۲/۴۰۰/۰۰۰شیشه باالبر برقی در عقب راست با گیربکس پالستیکی سمند۸

۱/۲۰۰/۰۰۰۲۲/۴۰۰/۰۰۰شیشه باالبر برقی در عقب چپ با گیربکس پالستیکی سمند۹

۱/۰۹۰/۰۰۰۲۲/۱۸۰/۰۰۰شیشه باالبر برقی در جلو راست با گیربکس پالستیکی سمند۱۰

۲۳/۴۸۰/۰۰۰ دست۱/۷۴۰/۰۰۰دیسک های ترمز چرخ های جلو – ۱۱۲۰۶

۱۲OHVG  2 ۲۲/۱۷۶/۰۰۰ دست۱/۰۸۸/۰۰۰سوپاپ ورودی )هوا + بنزین( موتور آریسان

۱۳OHVG  2 ۲۱/۵۶۸/۰۰۰ دست۷۸۴/۰۰۰سوپاپ خروجی )دود( استاندارد موتور آریسان

۸۶۰/۰۰۰۲۱/۷۲۰/۰۰۰سنسور اکسیژن باالیی پیکان۱۴

۱/۸۵۰/۰۰۰۴۷/۴۰۰/۰۰۰سنسور اکسیژن ۱۵۴۰۵

۱۶ OHVG ۱/۰۹۰/۰۰۰۳۳/۲۷۰/۰۰۰واشر سرسیلندر استاندار فلزی موتور – آردی

۳/۰۵۰/۰۰۰۱۳/۰۵۰/۰۰۰چراغ جلو راست رانا۱۷

۱۸۲۰۶ SD ۹۸۰/۰۰۰۱۹۸۰/۰۰۰چراغ خطر عقب- چپ

۱۹ TU3 ۲۰۶ ۴۹۰/۰۰۰۲۹۸۰/۰۰۰تسمه تایمینگ – ۱۰۴ دانه – موتور

۲۰)TU5( ۸۲۰/۰۰۰۲۱/۶۴۰/۰۰۰تسمه تایمینگ ۱۳۴ دانه -۲۰۶ موتور

۲۱۲۰۶ SD ۹۸۰/۰۰۰۱۹۸۰/۰۰۰چراغ خطر عقب – راست

۲/۳۹۷/۰۰۰۱۲/۳۹۷/۰۰۰مجموعه کامل آنتن برقی سمند۲۲

۲۳NONMUX زیمنس EMS ۶۹۷/۰۰۰۳۲/۰۹۱/۰۰۰سنسور میل سوپاپ

۱/۶۵۳/۰۰۰۲۳/۲۷۰/۰۰۰چراغ جلو کامل چپ– سمند سال با المپ۲۴

۱/۴۷۰/۰۰۰۱۱/۴۷۰/۰۰۰چراغ جلو چپ با نوار ضد خش بدون المپ – هوزینگ طوسی – پارس۲۵

۲۶ELX:BOSCH با  XU7 -JPL4 ۴۳۵/۰۰۰۵۲/۱۷۵/۰۰۰استپر موتور )موتور پله ای( بنزینی موتور

۱/۲۵۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰بلبرینگ چرخ جلو ۲۷۴۰۵

۱/۰۹۰/۰۰۰۳۳/۲۷۰/۰۰۰غلتک هرزگرد- پژو پارس۲۸

۲۹۴۰۵ TU5 – ۳/۲۷۰/۰۰۰۱۳/۲۷۰/۰۰۰آلترناتور ۸۰ آمپر

۳۰T2۲۰۶  ۷۸۵/۰۰۰۲۱/۵۷۰/۰۰۰غلتک تسمه سفت کن

۳۷۰/۰۰۰۲۷۴۰/۰۰۰بوق ضد آب صدای بم ۳۱۴۰۵

۳۷۰/۰۰۰۲۷۴۰/۰۰۰بوق ضد آب صدای زیر ۳۲۴۰۵
۸۷/۶۸۹/۰۰۰مبلغ کل : هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار ریال 

 که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۰  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان 

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندداده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

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

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

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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل مخروبه پالک ۱۱۳ فرعی از ۴۶- اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در حسین آباد سادات مورد تقاضای خانم سیده مریم خاتمی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در  

محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰    علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت  )حوزه ثبتی نهبندان(
نظر به اینکه آقای هادی برآغوش )مالک( به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی پالک ۴۳۷۴ 

فرعی از یک اصلی واقع در شهر نهبندان بخش ۵ نهبندان که متعلق به وی می باشد به دلیل سرقت مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت ۱۲۹۰۳ صفحه ۱۰۶ دفتر جلد ۹۱ - امالک به نام وی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه 
رهن و بازداشت و انتقالی نداشته و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند نزد خود می باشد، باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات و تسلیم 

تاریخ انتشار: ۹۷/۸/۱۰   سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
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برخورد قضایی با رهاسازی الشه طیور در اطراف جاده

صداوسیما-رها سازی الشه طیور در اطراف جاده ها و دیگر واحدهای پرورش طیور، تهدیدی علیه بهداشت عمومی است و با خاطیان برخورد قضایی می شود. سرپرست شبکه دامپزشکی درمیان گفت: 
از ابتدای امسال 4 مورد رهاسازی الشه در اطراف جاده ها مشاهده شده است. عارفی نیا با اشاره به وجود تعداد زیادی مرغداری در درمیان افزود: حساسیت مرغ گوشتی به بیماری های ویروسی و قابلیت 
باعرض سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم انتشار باالی ویروس های عفونی از جمله دالیلی است که  مرغداران باید با توجه به آن در خصوص معدوم سازی هرگونه تلفات، به  طور صحیح اقدام کنند و از رهاسازی الشه ها در اطراف جاده بپرهیزند.

لطفا در خصوص انتقال باجه بانک که نمای ورودی بازار 
را زشت و خراب نموده اقدام نمایید.

915...358
شرکت مخابرات بدون اطالع قبلی خط تلفن منزل ما 
و مغازه یکی از دوستان را که به قول خودشان به علت 
کار نکردن تخلیه کرده اند تلفنی که به نام ما بوده و 

پول آن را هم پرداخت کرده ایم به کجا می رود!!
915...297

بیرجند  پرواز  عدم  دلیل  به  شنبه  سه  روز  سالم 
اینکه  جالب  رفتم   طبس  به  فرزندم  آوردن  برای 

اکثرمسافران بیرجندی بودند.
یک شهروند

با توجه به عبور و مرور زیاد ماشین ها از مدرس10 
شهرداری  از  آن  آسفالت  خرابی  و  )نوربخش1( 
محترم درخواست می شود نسبت به آسفالت آن 
رانندگی  و  راهنمایی  از  همچنین  فرماید.  اقدام 
درخواست کمک بابت پارک دو طرف کوچه که 

باعث سختی عبور و مرور می شود را داریم.
938...030

برای خرید ناچارم به تهران بروم باید به خاطر نبودن 
پرواز دو سه روز زودتر برنامه ریزی سفر کنم متاسفانه 
پرواز نیست راه های ما هم که استاندارد نیست، قطار 
هم نداریم باید با تمام خطرات به مشهد بروم و  از آنجا 
یا با هواپیما یا قطار بروم اونوقت هزینه های اضافی 

تحمیل شده برمن را   باید مردم پرداخت کنند.
ارسالی به سروش آوا

مسئوالن برای تثبیت قیمت ها هیچ برنامه ای ندارند؟ 
برای دو روز قیمت ها را کمی پایین آوردند تا جو  آرام 
شود و مردم ساکت. اما باز دوباره افزایش قیمت ها را 

شاهدیم  و متاسفانه مردم هم در خواب غفلت.
915...088

پروازها حساب شده است چون  برنامه حذف  گویا 
وقتی  گیرند  می  مردم  از  را  ریزی  برنامه  قدرت 
طبیعی  لغو می شود  پرواز هست، کی  ندونم کی 
است وقتی پرواز هم هست استقبال نمی شود چون 
اونوقت  کنند  ریزی  برنامه  نتونستن  مردم  قبل   از 
می گویند پروازها خالی می آید و خالی می رود و این 

دسیسه خود بهانه قطع پروازها می شود.
یک شهروند

نسخه  و  نشینند  می  جلسات  تو  مسئوالن همش 
پیشرفت می نویسند آخر اگر زیر ساخت فراهم نباشد 
حمل ونقل مناسب و ایمن نباشد کدام  سرمایه گذار می 
آید و حتی سرمایه های داخلی هم به خارج استان انتقال 
پیدا می کند لطفا اگه می خواهید توسعه پیدا کنیم فقط 
زیر ساخت ها را فراهم کنید بعد شعار توسعه بدهید اولین 

زیر ساخت حمل ونقل هوایی، زمینی و ریلی است.
ارسالی به سروش آوا

از مسئوالن محترم تقاضا می کنم فکری اساسی 
بردارند اصال وضع مناسبی در  برای معابر چهکند 
مواقع بارندگی ندارد و پر از آب می شود. با تشکر   
یک شهروند

در محدوده مفتح 6 پارکی وجود دارد که امکاناتی ندارد 
فقط یک صندلی دارد و در مرکز شهر می باشد از 
شهرستان های مجاور برای درمان به این منطقه برای 
استراحت می آیند چون محدوده پزشکان می باشد از 
شهردار محترم تقاضا دارم به این پارک رسیدگی کنند
915...088

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نسرین کاری - وجود جاذبه های گردشگری در منطقه سه قلعه  
نظیر کویرهایی با چشم اندازهای زیبا و معماری کویری، سنت 
هایی کهن و مردمی مهمان نواز، این منطقه را به بهشتی برای 

گردشگران نجومی تبدیل کرده است.
نتیجه تعداد  ابرناکی بسیار کم و در  منطقه سه  قلعه دارای 
شب هایی با آسمان صاف در حدی بسیار فراتر از نیاز متعارف 
ستاره شناسان آماتور است و به این خاطر نهمین رقابت رصدی 

مسیه ایران در این محل برگزار شد.
برپایه داده های گردآوری شده توسط کارشناسان انجمن نجوم 
ایران طی سالیان متوالی، در مکان سه قلعه رصد ستارگانی با 
حد قدر 2/7 میسر است که با توجه به حد قدر تاریکترین نقاط 
سیاره زمین )حدود 5/7( مکان مورد نظر یکی از تاریکترین و 

پرستاره ترین نقاط سیاره ما به حساب می آید.

استعدادها و امکانات کویر سه قلعه
منطقه سه قلعه دارای جنگل طبیعی طاق و گز ، تپه های 
ماسه ای و امکان برگزاری تورهای کویر پیمایی و گشت های 
پرورش  منطقه،  در  محلی  و  بومی  زندگی  وجود  سافاری، 
منطقه،  در  شترسواری  امکانات  و  اهلی  و  وحشی  شترهای 
بادگیرهای زیبا و خانه های قدیمی و مشارکت برجسته ترین 

کویرنوردان حرفه ای کشور است.
این  به  آماتوری  به ویژه در بخش نجوم  توجه گردشگران 
منطقه در سال های اخیر مقامات گردشگری خراسان جنوبی 
را بر آن داشته تا با فراهم کردن زیرساخت هایی همچون 
در  گردشگری  پایدار  توسعه  به  بومگردی  های  اقامتگاه 
ایجاد زیرساخت های  بر  این منطقه کمک کرده و عالوه 
گردشگری در این شهر شرایطی برای ایجاد معیشت پایدار 
برای اهالی بومی سه قلعه ایجاد کنند. دو اقامتگاه بومگردی 
“نمک زار” و “زرین چاه”  اکنون در سه قلعه فعالیت می کند. 
از سوی دیگر جغرافیای این منطقه به گونه ای است که از 
گزند گرد و غبار محلی در امان مانده و به واسطه داشتن افق 
دید باز به یکی از بهترین سایت های رصدی کشور تبدیل 
شده است. داشتن پدیده های طبیعی زیبا مانند تپه ماهورها، 
دریاچه نمک و زمین های کامال صاف و بدون پوشش گیاهی 
و سفت موسوم به دق، سه قلعه را به یکی از بهترین سایت 

های زمین – گردشگری تبدیل ساخته است.
بدون شک حضور گردشگران داخلی و خارجی در خراسان 
جنوبی می تواند بر فعالیت نبض اقتصاد استان بیفزاید. کویر شرق 
و وجود دیگر آثار باستانی نقش بسزایی در جذب گردشگر داشته 

که باید مورد توجه قرار گیرد از این رو ایجاد اقامتگاه ها باعث 
استقبال و حضور بیشتر کویرنوردان و گردشگران در این خطه 

کویری شده که نباید از نگاه مسئوالن دور بماند.

سه قلعه محیطی لذت بخش برای گردشگری
حسین غفاری از گردشگرانی است که به این منطقه کویری 
سفر کرده است، گفت: کویر سه قلعه به لحاظ طراحی و فضایی 

که دارد، بسیار خوب و محیطی آرام و لذت بخش است.
این گردشگر از جذابیت و هیجان انگیز بودن مسابقات آفرود 
سواری و جیپ سواری که در کویر سه قلعه برگزار می شود، 
صحبت  کرد. مسابقانی که خود او در چند رشته آن  رتبه 
گردشگری  مجموعه  از  وی  است.  کرده  را کسب  نخست 
نمکزار به عنوان یکی از مراکز اقامتی با استاندارد های الزم 

درکویر سه قلعه یاد کرد و افزود: جاده دسترسی به این منطقه 
بسیار نامناسب است که این  نیازمند توجه ویژه مسئوالن در 

راستای توسعه مراکز گردشگری استان است.
این  احیای  برای  است مسئوالن  امید  اینکه  بیان  با  غفاری 
مکان ها تالش کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه مردم خراسان 
جنوبی تفریحگاهی ندارند وجود این مکان ها می تواند برای آخر 

هفته هم استانی ها لذت بخش باشد.

سه قلعه  از تاریک ترین آسمان های جهان 
معاون گردشگری  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان هم با بیان اینکه کویر سه قلعه به واسطه کویر زیبا، بکر 

و آسمان منحصر به فردش هم در استان و هم در کشور 
تاریک ترین  از  قلعه،  شناخته شده است، گفت: آسمان سه 
آسمان  ها در جهان است. مرتضی عربی با اشاره به اینکه 
سه  کویر  در  سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذاران  استقبال 
قلعه سرایان بسیار زیاد است، خاطر نشان کرد: با وجود دو 
اقامتگاه در کویر، سال جدید دو اقامتگاه دیگر نیز به بهره 
به  اقامتگاه ها مجهز  این  تاکید کرد:  برداری می رسد.وی 
تمام امکانات بوده و گردشگران و کویرنوردان می توانند در 
هر زمینه ای که به آن عالقه مند هستند از آن بهره ببرند. 
وی با بیان اینکه سه قلعه را می توان به عنوان شهرهای 
امن نجومی در ایران و جهان معرفی کرد، افزود: این خود 
به  امر،  متخصصان  از  دعوت  و  رسانی صحیح  اطالع  با 

جذب بیشتر گردشگر کمک شایانی خواهد نمود.

سه قلعه باالترین حد قدر در آسمان ایران است
قلعه  سه  آسمان  نیز  نجوم  زمینه  در  اینکه   بیان  با  وی 
فاکتوری برای حد قدر یا شفافیت آسمان دارد و حد قدر 
است،   ایران  آسمان  در  قدر  باالترین حد  قلعه  آسمان سه 
دنیا  نقطه  تاریک ترین  قدر  حد  اگر  یعنی  دهد:  می  ادامه 
7.5 است حد قدر آسمان سه قلعه 7.2 است و تاریک ترین 
آسمان ایران را دارد. وی ادامه داد: کم بودن گرد و غبار در 
طول سال در این منطقه باعث شده که این منطقه، آسمان 
خوبی برای فعالیت های نجومی داشته باشد و کویر آن نیز 
کویری بکر و منحصر به فرد و زیبا است.عربی با اشاره به 
اینکه رصدگاه سه قلعه در اردیبهشت سال 1388 و در حاشیه 

نهمین رقابت رصدی مسیه، افتتاح شد، اظهار کرد: با در نظر 
گرفتن ظرفیت  های منطقه از جمله دارا بودن پنجمین آسمان 
تاریک در جهان، دوری از منابع آلودگی نوری، وجود جاذبه 
کویر و امنیت منطقه به منظور توسعه گردشگری نجومی 
دارای فضایی مناسب برای منجمان و گردشگران عالقه مند، 
است.وی اظهار کرد: نخستین سایت ویژه گردشگری نجومی 
در قلب یکی از زیباترین کویرهای ایران، یعنی کویر سه قلعه، 
واقع شده و با توجه به تعداد شب های صاف بسیار در آن، می 
توان رصدگاه سه قلعه را بهشتی برای گردشگران نجومی و 

مشتاقان رصد اجرام آسمان شب دانست. 

کویر سه قلعه از مناطق بکر ایران
وی با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت این منطقه که در واقع 

یکی از نقاط بکر ایران به شمار می رود، ادامه داد:  امنیت موجود 
در منطقه خود از خصیصه های بارز برای  انتخاب کویر سه قلعه 

به عنوان بهشت منجمان آماتور ایران است.
وی یادآور شد: اخترشناسان باستان برای نخستین بار مقیاسی 
برای تعیین روشنایی ستارگان وضع کردند. در مقیاس آنها، 
نورانی ترین ستاره در شش قدر از این رده بندی ستاره قدر اول 
بود که شش بار نورانی تر از ستاره قدر ششم بود. عربی با بیان 
اینکه در مقیاس امروزی نیز کم نورترین ستاره قابل رؤیت برای 
چشم غیر مسلح، در قدر ششم است، افزود: ولی ستارگانی که 
2/5 بار نورانی تر از قدر ششم هستند، در قدر پنجم قرار دارند. 

تجهیزات  از  استفاده  به  مایل  متقاضیان  کرد:  تاکید  وی 

آنها به  اقامتگاه در کنار  باید یک کارشناس نجوم  نجومی 
منظور راهنمایی و نظارت بر صحت استفاده، حضور داشته 
باشد چرا که در برخی موارد که ارزش تجهیزات چندان قابل 
توجه نیست، یا احتمال آسیب دیدگی آنها بسیار کم است 
فرد متخصص مورد نیاز است. عربی با اشاره به اینکه ساخت 
رصدخانه ای با گنبدی به قطر تقریبی 5 متر پیشنهاد می شود، 
خاطر نشان کرد: این رصدخانه می تواند مجهز به سیستم 
کنترل از راه دور باشد و مانند رصدخانه های روباتیک بتواند 
رصدخانه و تلسکوپ موجود در آن را از طریق اینترنت کنترل 

کرد و تصاویر دریافتی را از راه دور مشاهده نمود. 

و  آیسک   ، قلعه  سه  نوری  آلودگی  افزایش  با 
سرایان  حد قدر کاهش یافته است

معاون گردشگری استان با اشاره به اینکه نورهای مصنوعی 
که در زمان یا مکان نامناسب از استاندارد خود خارج شده و 
با کیفیت نامطلوب محیط زیست و آسمان شب را آزار داده 
و آلوده می سازد، افزود: اما اکنون به دلیل افزایش آلودگی 
نوری سه قلعه، آیسک و سرایان این حد قدر کاهش یافته 
است. به عبارت دیگر همه نورهایی که به جای روشن کردن 
زمین در شب و آن هم به اندازه مناسب، به آسمان تابیده می 

شوند، آلودگی نوری را به وجود می آورند. 
ابتدا توسط منجمان و به  وی ادامه داد: آلودگی نوری در 
و  توجه  مورد  آنان  رصدی  ابزارهای  بودن  حساس  دلیل 
سپس به عنوان یک معضل زیست محیطی مورد مطالعه 
قرار گرفت. وی با بیان اینکه تاثیر آلودگی نوری سه قلعه، 
آیسک و سرایان که از اهمیت بیشتری در مقایسه با آلودگی 
نوری سایر شهرها و روستاها برخوردارند، افزود:  تاثیر آلودگی 
نوری سه قلعه از همه بیشتر به نظر می رسد و آن را به 
عنوان شهرهای امن نجومی در ایران و جهان معرفی کرد 
که این خود با اطالع رسانی صحیح و دعوت از متخصصان 

امر، به جذب بیشتر گردشگر کمک شایانی خواهد نمود.
با  مبارزه  طرح  صحیح  اجرای  با  کرد:  نشان  خاطر  وی   
عمومی  معابر  شدن  تاریک  نگران  نباید  نوری،  آلودگی 
الگوی  با اصالح  بلکه  باشیم،  از آن  ناشی  ناامنی  ایجاد  و 
نورپردازی در کنار صرفه جویی در مصرف برق و بازگشت 
ستارگان و راه شیری به آسمان شهر، روشنایی معابر نیز بهتر 

از قبل تامین خواهند شد. 
وی یادآور شد:  چند اقامتگاه دیگر در راویج و چاه قربان در دست 

آماده سازی است تا گردشگران از آن استفاده کنند. 

کویر سه قلعه، بهشت منجمان ایران
آسمان سه قلعه،  از تاریک ترین آسمان های جهان و منطقه گردشگری نجومی

جوابیه شرکت گاز استان

احتراما درمورد مطلب مندرج در شماره 4200روزنامه 
خیابان  انتهای  در  گاز  گذاری  شبکه  خصوص  در 
برابر  رساند:  می  استحضار  به  بیرجند  اردیبهشت 
استعالم از شهرداری بیرجند، امالک مورد نظر بر 
محدوده  داخل  در  شهرداری  مصوب  طرح  اساس 
معبر  فاقد  و ضمنا  بوده  ورزشی  اداری،  کاربری  با 
می باشند. بدیهی است در صورت تایید کاربری با 
وضع موجود )مسکونی( توسط شهرداری محترم و 
همچنین بازگشایی معابر،تثبیت و جدول گذاری و 
صدور مجوزهای الزم توسط مراجع ذیصالح، موضوع 
مجددا توسط اداره گاز بیرجند  بررسی خواهد شد. 
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

نسرین کاری - این روزها خبر لغو پروازها از داغ ترین اخبار 
روز استان شده است و روزنامه آوا از همان ابتدا پیگیر این 
معضل برای احقاق حقوق مردم بوده است. علیرغم رسانه 
ای شدن و خبر رسانی گسترده در شبکه های مجازی فقط 
مدیرکل فرودگاه های استان  پاسخی به این چالش داد. 
هادی سالمی، مدیر کل فرودگاه های  خراسان جنوبی در 
گفتگو با خبرنگار آوا  با بیان اینکه  در برنامه زمستانی  امسال 
فرودگاه بین المللی بیرجند تعداد پرواز های این فرودگاه از 19 
پرواز هفتگی به 10 پرواز کاهش یافته است، گفت: پروازهای 
هواپیمایی آتا که با تالش و رایزنی های فراوان در فروردین 
برقرار  شده بود و هفته ای 5 پرواز در مسیر تهران-بیرجند-
مشکالت  دلیل  به  جاری  سال  مرداد  اوایل  داشت  تهران 
با شرکت هندلینگ )ایران ایر( و همچنین مشکالت فنی 
و عملیاتی شرکت یاد شده باطل شد. وی با اشاره به اینکه  
همچنان در حال مذاکره برای  برقراری پروازها می باشیم، 
ادامه داد: با وجود قول مساعد شرکت یاد شده، متاسفانه در 
برنامه زمستانی، پروازهای هواپیمایی هما از هفته ای 10 پرواز 

به 5 پرواز کاهش پیدا کرده است. 

ساعت پروازی نامناسب برای مسافران
وی افزود:  همچنین پرواز روزهای چهارشنبه تهران- بیرجند 
و مشهد-بیرجند به نحوی برنامه ریزی شده است که مسیر 
انتهایی آن ساعت 22:25 از بیرجند به سمت تهران خواهد بود 
طوری که اگر تاخیری متوجه این پرواز شود مسافران بامداد 
پنجشنبه به تهران خواهند رسید که عماًل مناسب مردم استان 
نمی باشد. سالمی اظهار کرد: شرکت مذکور از ساعت بال 
استفاده )Dead Time( برای استان ما استفاده کرده است که 
در دراز مدت شاهد  کم شدن مسافر به دلیل ساعت نامناسب 
و باطلی خواهیم بود. وی با بیان اینکه  براساس تجربه سالیان 
وجود  در صورت  بیرجند  مسیر مشهد-  پروازهای  متمادی 
حداقل 2 پرواز در هفته قابلیت برنامه ریزی برای مردم را دارد،  
ادامه داد: یک پرواز در هفته همیشه در سالیان گذشته فاقد 
ضریب اشغال الزم بوده و دچار کنسلی های متعدد و نهایتًا 
باطلی کامل خواهد شد. مدیر کل فرودگاه های استان درباره 

راهکارهای پیش رو افزود: متاسفانه علیرغم خدمات ارزنده ای 
که هواپیمایی ایران ایر به بیرجند در فواصل مختلف داشته 
است اما استان اتکای زیادی طی این چند سال به هواپیمایی 
یاد شده داشته است و یکی از دالیلی که لغو پروازهای استان 
خراسان جنوبی با مقایسه با دیگر استان ها بیشتر می باشد  

همین  است .
به گفته وی: طبق اعالم هواپیمایی ایران ایر این شرکت به 
دلیل مشکل کمبود ناوگان پروازهای خود را در دیگر شهرها 
همانند مشهد،شیراز،سنندج نیز باطل کرده است اما دیگر 
شهرها به دلیل اینکه متکی به ایرالین نبوده و دیگر ایرالین 
ها نیز در حال انجام وظیفه می باشند، این لغو پروازها را 
 پوشش می دهند و به همین سبب مشکل خاصی دامن گیر

آن منطقه نمی شود. وی خاطر نشان کرد: اما در استان ما 
بیشترین تعداد پرواز را هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
به عهده دارد، هنگامی که به دالیل مختلف ناچار به لغو 
ایرالین  نداشتن  دلیل وجود  به  پروازهای خود می شوند 
های دیگر این موضوع  موجب بروز مشکالت فراوان  برای 

مردم استان می گردد.

اگر عامل لغو پرواز فنی نباشد 
شکایت می کنم!

شایان ذکر است، سیدشهاب الدین چاوشی استاندار سمنان به 
دنبال لغو اولین پرواز فرودگاه دولتی سمنان در آخرین روزهای 
تصدی به خشم آمده، گفته است: اگر عامل لغو نخستین پرواز 
رسمی از فرودگاه سمنان اشکال فنی و قابل قبول نباشد، نسبت 

به عامالن این اقدام اعالم جرم می کنم.
وی درباره انجام نشدن نخستین پرواز رسمی از فرودگاه سمنان 
اظهار کرد: علت اصلی  انجام نشدن پرواز از فرودگاه سمنان 
در حال بررسی است و دلیل اصلی اعالم خواهد شد. وی تاکید 
کرد: اگر عامل انجام نشدن پرواز از فرودگاه سمنان بحث فنی و 
اشکال قابل قبول نباشد، از افراد خاطی برای به تعویق انداختن 

این پرواز اعالم جرم می کنم.
نشدن  محقق  اصلی   علت  اینکه  بیان  با  سمنان  استاندار 
نخستین پرواز رسمی از فرودگاه سمنان در دست بررسی است، 

گفت: اگر عامل انجام نشدن پرواز از فرودگاه سمنان بحث فنی 
و اشکال قابل قبول نباشد، از کسانی که در تهران این پرواز را 

به تعویق انداختند، اعالم جرم می کنیم.
حال جای سوال است چرا مسئوالن استانی ما هم درباره این 
معضل و برای رفع آن به شیوه استاندار سمنان عمل نمی کنند 
انهم در زمانی که پایه صنعت گردشگری و توسعه استان وابسته 

به حمل و نقل هوایی است.

اتکا به ایران ایر و کمبود ناوگان عامل اساسی درلغو پروازها 
مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی  در گفتگو با خبرنگار آواعنوان کرد:

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۶۰۸ محکوم علیه شرکت خاورپیشه محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۴۶/۱۵۶/۶۰۸ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمد 
حسین داودی بجد و پرداخت مبلغ ۲۱/۶3۰/۷۵۴ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه خاور یخچال دار به رنگ فیلی مدل ۱3۷۴ و الستیک های جلو 

۴۰ درصد و عقب ۶۰ درصد سالم می باشد به مبلغ ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱3۹۷/۰۸/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی 3647  363  0915

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی32227177- 09155618482
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نوزاد افغان که در قایق نجات و در راه عزیمت خانواده اش به یونان به دنیا آمد کاریکاتور- تو را خدا منو بخوان!

 چین و چروک صورت 
را با روغن نارگیل از بین ببرید

مبارزه  آزاد  رادیکال های  با  نارگیل  روغن 
می کند و چین و چروک و خطوط ایجاد شده 
روی پوست را از بین می برد، پوست را خنک 
می کند و از بروز ناراحتی های اگزما جلوگیری 
می کند  مرطوب  و  تمیز  را  پوست  می کند، 
از  بعد  است.  موثر  آرایش  کردن  پاک  در  و 
پوست  اوضاع  متوجه می شوید  مدتی کوتاه 

صورت تان تا چه اندازه بهتر شده است.

تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

موفقیت فقط به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن سخت 
تالش می کنند. داشتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یکی از مهم ترین 
گام هایی است که برای رسیدن به موفقیت الزم هست بردارید. وقتی یک 
هدف کوتاه مدت را با نتیجه ای رضایت بخش به ثمر می رسانید، به شما 
انگیزه می دهد تا هدف کوتاه مدت بعدی را به نتیجه برسانید و این روند 
را تا هدف نهایی ادامه دهید. وقتی به سمت هدف کوتاه مدت خود گام 
برمی دارید، موفقیت هم یک گام به سمت شما پیش خواهد آمد. با همین 
شیوه می توانید اهداف بلند مدت را هم با پیگیری و گام به گام به ثمر 
برسانید. پس هدف خود را تا جای ممکن به اهداف کوچکتر تجزیه کنید تا 

انجام آن راحت تر بوده و زودتر به ثمر بنشیند.

موفقیت و انرژی

استفاده از وقت

از وقت خود بهترین استفاده را ببرید

وقتی کمبود زمان دارید و این مساله فشار زیادی به شما وارد می کند، همه 
ایمیل ها و پیام های کاری و غیرکاری را نادیده بگیرید و فقط به انجام کاری 

که باید انجام شود، فکر کنید.
وقتی وظایف خود را در زمانی که برآورد کردید تکمیل می کنید، از تالش 
های خود خرسند می شوید. از این رو وقتی برنامه روزانه خود را می نویسید، 
الزم است تمام کارهایی که در نظر دارید در یک روز انجام دهید زمان 

مشخص و مناسبی تعیین کنید. 
همچنین وقتی برای هر کاری زمان تعیین می کنید، باید مطمئن شوید زمان 
اضافه تری کنار می گذارید در صورت بروز وقفه بتوانید وقت کافی برای 
اتمام کارتان داشته باشید. حتماً شنیده اید می گویند عقل سالم در بدن سالم 
است. بسیاری از کسانی که مرتباً موفق می شوند، آنهایی هستند که سبک 
زندگی سالمی در پیش گرفته اند. اگر سالمتی خود را هنگام تالش برای 
موفقیت نادیده بگیرید، شاید به موفقیت برسید ولی در صورت بروز بیماری 
ناگهانی، نمی توانید این موفقیت را برای زمان طوالنی حفظ کنید.معمواًل 
وقتی سیستم ایمنی بدن ضعیف شود در معرض بیماری قرار می گیریم. با 
پیروی از سبک زندگی سالم با خوردن خوراک سالم، کار منظم به همراه 
استراحت کافی، سیستم ایمنی بدن قوی می شود و نمی گذارد هیچ چیزی 

مانع انحراف شما از خط موفقیت شود. 

پنجشنبه   * 10 آبان   1397 * شماره 4203 
4

یک لحظه مکث کن . . . 

A جگر مرغ حاوی ویتامین

منبعی  است،   A ویتامین  حاوی  مرغ  جگر 
است.  بینایی  عملکرد  بهبود  برای  قدرتمند 
این ویتامین در دسته بندی مولتی ویتامین 
ها، در رده اول بوده و برای بینایی بسیار مفید 
است. کمبود ویتامین A با عدم دید در شب و 
خشکی چشم ها رابطه دارد. ویتامین A  می 
تواند میزان ابتال به آب مروارید و دژنراسیون 

ماکوال را کاهش دهد.

صدا و زنگ زدن گوش

تواند  می  گوش  در  زنگ  صدای  شنیدن 
بیماری رخ دهد، همچنین عوامل  به علت 
و  یا سن  و  داروهای محرک  مانند  دیگری 
فشارخون باال نیز در شنیدن این صدا موثرند. 
تغییرات استحکام استخوان در گوش میانی 
)اتوکلروزیس( ممکن است در شنوایی تاثیر 
بگذارد و موجب وزوز گوش شود. این وضعیت، 

ناشی از رشد غیرطبیعی استخوان است. 

پزشک  با  حتما  آنفلوآنزا،  واکسن  تزریق  مورد  در  شود  می   توصیه 
متخصص مشورت شود.بر اساس دستور سازمان بهداشت جهانی اولویت 
تزریق واکسن آنفلوآنزا به این ترتیب است: بیماران دیالیزی و پیوند کلیه، 
بیماران تاالسمی ماژور، بیماران کبدی شامل سیروز و پیوند کبد، بیماران 
سرطانی که تحت شیمی درمانی یا رادیوتراپی قرار دارند و در آخر پرسنل 
بهداشتی درمانی. همه  افراد باالی 65 سال واکسن آنفلوآنزا را تزریق 
کنند. همچنین افرادی که بیماری هایی نظیر پرفشاری خون، دیابت، 

بیماری قلبی، مشکالت ریوی و کبدی، نارسایی کلیوی و کم خونی دارند 
و همه  کسانی که به نوعی با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی سر 

وکار دارند بهتر است این واکسن را تزریق کنند. 
واکسن های آنفلوآنزا در تمامی مراحل بارداری قابلیت مصرف دارند. 
همچنین واکسن آنفلوآنزا را می توان در دوران شیردهی نیز تجویز کرد.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

چه کسانی برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اولویت دارند؟
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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 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۹۳۸۷۵۲۶4۱

۶4۷۹۳۱۵۲۸

۱۲۵۶4۸۹۷۳

۵۹۶4۸۳۷۱۲

۳۱4۲۷۵۸۹۶

۷۸۲۱۹۶4۳۵

4۶۳۸۱۹۲۵۷

۸۷۱۵۲4۳۶۹

۲۵۹۳۶۷۱۸4

جدول سودکو

آیه روز

و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند و می گفتند او 
واقعا دیوانه  ایی است. )سوره قلم/ آیه 5۱( 

احادیث روز

کسی که مشورت کند ، اگر کارش را درست انجام دهد ، مردم او را بستایند و اگر به خطا رود ، معذورش 
دارند . )امام کاظم علیه السالم(

چگونه یک زن شاغل
 موفق باشیم؟

در سراسر دنیا زنان زیادی هستند که مرزها را شکسته و ثابت کرده اند 
که می توانند مدیران موفقی باشند. اگر شما هم می خواهید یک زن 

شاغل موفق باشید این توصیه ها را جدی بگیرید.
درباره زنان موفق مطالعه کنید

زنان موفق زیادی در دنیای تجارت و حرفه های دیگر وجود دارند 
انگیزه و  تواند برای شما  که تحقیق و مطالعه درباره آن ها می 
الهام بخش باشد. با مطالعه درباره زندگی آن ها درک می کنید 
در  است  موانعی ممکن  با چه  و  است  موفقیت چگونه  که مسیر 
این مسیر مواجه شوید. سرگذشت نامه زنان موفق را بخوانید و از 

تجربیات علمی آن ها الهام بگیرید.
درباره زنانی که در زمینه تخصص 

شما موفق بوده اند، تحقیق کنید
برای  را  مسیر  که  اند  بوده  زنانی  باشد  که  چه  هر  شما  تخصص 
دیگران هموار کرده اند. با شناخت آن ها با قدم هایی که باید برای 
موفقیت در حرفه خود بردارید، آشنا می شوید. تحقیق کنید در کدام 
دانشگاه درس خوانده اند؟ یا دوره کارآموزی خود را کجا گذرانده 
اند؟ اولین شغل شان را کجا شروع کرده اند؟ و هر اطالعات دیگری 

درباره مسیر حرفه ای آن ها.
رشته ای را انتخاب کنید که زنان

 کمتری در آن وارد شده اند
به طور کلی زنان کمتری در زمینه های تکنولوژی، مهندسی، ریاضیات 
و علوم کامپیوتر حضور دارند. با ادامه دادن یکی از این رشته ها زنان 

بیشتری را تشویق به این کار می کنید.

بین کار و خانواده تعادل ایجاد کنید
بزرگ ترین نگرانی زنان در محل کار ایجاد تعادل بین کار و خانواده 
است. زنان معموال در کنار مسئولیت های خانه به فکر پیشرفت در 
کارشان نیز هستند. تحقیقات نشان داده است زنان زیادی به خاطر 
مسئولیت های خانه و بودن در محیط هایی که مسئولیت های زن را 

در خانه می شناسند، شغل شان را ترک کرده اند.
بهترین راه برای ایجاد تعادل بین کار و خانواده این است در شرکت 
هایی کار کنید که سیاست ها و قوانین دوستانه ای در رابطه با والدین 
داشته باشند. مثل مرخصی زایمان، مهد کودک، سالمت خانواده و 

مرخصی بعد از زایمان داشته باشند.
مذاکره کردن را یاد بگیرید

 وقتی ارزش خودتان را شناختید کیفیت ها، مهارت ها و دستاوردهای 
تان را معامله کنید. هرگز مهارت های خود را ارزان معامله نکنید. هنگام 
مصاحبه اول خودتان مقدار حقوق و دستمزد را تعیین نکنید اما اگر مجبور 
شدید یک محدوده دستمزد فراهم کنید.هرگز به درخواست ها فورا بله 
نگویید، ابتدا فکر کنید و اگر احساس کردید بی ارزش شده اید بحث را 
ادامه دهید. بدانید شما حق درخواست بیشتر شدن درآمد را دارید، اگر 
در جایی کار می کنید که به کارتان ارزش داده نمی شود یا به همکاری 
که همان کار شما را انجام می دهد درآمد بیشتر از شما پرداخت می 

شود از درخواست اضافه حقوق نترسید.

چلو کوبیده  ۸۷۰۰ تومان
چلو جوجه  ۸۵۰۰ تومان
چلومرغ  ۸۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه ۷۰۰۰ تومان
چلو خورشت سبزی ۷۰۰۰ تومان

استامبولی  ۵۸۰۰ تومان
سناتوری ۱۱۵۰۰ تومان       وزیری ۱۲۰۰۰ تومان
چلوپاچین ۹۰۰۰ تومان    چلو نگینی ۱۱۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان  ۱۰۰۰۰ تومان

غذا آماده ربگ

۳۲۴۰۴۰۴۳-۰۹۱۵۶۶۵۰۵۰۹  
آدرس: نبـش غفـاری ۳۴ 

به یک آشپز و نیروی خدمه جهت کار 
در رستوران واقع در انتهای معلم 
نیازمندیم.     ۰۹۱۲۰۸۴۰۱۹۳

هشتگ
۱۸:۱5شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
۱6:۱5۲۱:۳۰۱۴:۳۰۲۰شروع سانس

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : ۳۲۲۱۹۳6۱ - ۰56 همراه: ۰۹۱5۳6۱۲۱۸۱

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری ۲۸ و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱556۲۲۲۹۱

۳۲۲۱۱6۸۴

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

۰۹۱5۱6۳۳۹۰۳

خدمات تاسیساتی دهشیبی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
۰۹۱5۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تعداد دو ایسوزو ۸ تن با راننده 
به صورت اجاره جهت حمل مرغ 
گرم از کشتارگاه قاین به چابهار 
مورد نیاز شرکت می باشد.  

۰۹۱5۳۳۴6۱۱۲
 شرکت قاین طیور

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱5۱65۲6۰۰-۳۲۴۴۷۱۱۰

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    ۰۹۱566۳۳۲۳۰- برگی

۳۲۴۳56۸6 - ۰۹۳65۲۳۷۰۱۴-۰۹۱5۷۰6۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    ۰۹۱5۳۴۲۳۷۴۴

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱5565۸۲6۸ - ۰۹۱566۹۳5۱5 

۱۰سال ضمانت
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یادمان شهدای استان

“ برادران و خواهران! همیشه دنباله روی امام امت باشید و حرف های امام را 
گوش دهید. نماز های خود را با جماعت بخوانید.  “           شهید ابوالفضل طیبی

حوادث 

*هزار و 458 قطعه پرنده و انواع گونه های جانوری از 
ابتدای سال جاری تاکنون در استان کشف و ضبط شد.

*2 هزار و 227 نفر شتر در نهبندان مورد آزمایش 
گرفتند. قرار  بیماری  این  تشخیص  برای  بروسلوز 

*مدیرکل تعزیرات حکومتی  خراسان جنوبی بیان 
کرد:   قاچاقچی سیگار در طبس به 47 میلیون تومان 

جزای نقدی محکوم شد.
*ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی با فرهادی 
مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و 

ترافیک استانداری دیدار کردند.
* مدیر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری  
بیرجندگفت: این سازمان در فصل گلکاری پاییزی 
امسال تعداد 15000 گلدان داودی و 5000 گلدان 

همیشه بهار در شهر کاشته است .
*مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه عنوان کرد: 
های  چاه  روی  بر  هوشمند  کنتور   460 تاکنون 

کشاورزی این شهرستان ها نصب شده است.
* به گفته مدیرکل انتقال خون 40 واحد خون روز 

اربعین در بیرجند اهدا شد.
*دو طرح آبخیزداری در کریت و دیهوک شهرستان 

طبس برای احیای قنات ها در حال اجراست.
*مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ریاست اداره 
ورزش و جوانان فردوس را به سعیدرضا صادقی سپرد.

میراث  فرهنگی،  اداره کل  میراث  فرهنگی  *معاون 
صنایع دستی و گردشگری گفت: آب انبار سیوجان 

شهرستان خوسف مرمت شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

بیان  با  غیرعامل  پدافند  خبر-مدیرکل  گروه 
اقتصادی  شدید  جنگ  درگیر  امروز  اینکه 
پدافند  و  شده  دالر  دشمن  سالح  و  هستیم 
غیرعامل کشور را در برابر تهدیدات پیرامونی 
ایمن سازی می کند،گفت: در این هفته بیش از 

400 برنامه در استان اجرا می شود.
آیت ا... عبادی نیز در دیدار با اعضای شورای 
پدافند غیر عامل اظهار کرد: در دنیای فعلی اگر 
بخواهیم برای بقای خود تضمینی داشته باشیم 
باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنیم.وی بیان 

کرد: پدافند از آن جهت حائز اهمیت هست که 
تهاجم صورت گرفته را دفن می کند. عبادی 
باید  با دشمن  مقابله  در  موفقیت  برای  افزود: 
مؤلفه آگاهی، بصیرت و انگیره کافی برای انجام 
تعهد را داشته باشیم چرا که اگر ملتی از شرایط 
پیرامونی خود اطالع و آگاهی کافی نداشته باشد 
محکوم به شکست خواهد بود. وی بیان کرد: 
وقتی سخن از فتنه می زنیم ذهن ها به یاد فتنه 
78، فتنه 88 و جنگ نرم می رود در حالی که 
باید بدانیم هر روز و لحظه امکان وقوع و رخ 

دادن فتنه وجود دارد و از این منظر باید آمادگی 
های الزم را داشته باشیم.

جنگ روانی علیه انقالب در بستر تهدید 
اقتصادی شکل گرفته است

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری ادامه داد: 
جنگ روانی علیه انقالب اسالمی در بستر تهدید 
اقتصادی شکل گرفته است ولی با بصیرت و 
آمادگی ملت معاندان به هدف خود نمی رسند. 
نظافت اظهار کرد:  هفته پدافند غیرعامل در سال 

جاری از هشتم آبان  با شعار افزایش بازدارندگی در 
سایه حماسه حسینی شروع شده است. وی افزود:  

روز دوشنبه هفته آینده رزمایش مقابله با تب کریمه 
کنگو را در سربیشه برگزار می کنیم.

گروه خبر-هیئت تجاری و سرمایه گذاری اوگاندا، 
صادرات تولیدات خراسان جنوبی را به این کشور 
خواستار شد. قائم مقام دفتر سرمایه گذاری نهاد 
کارگروه  نشست  در  اوگاندا  جمهوری  ریاست 
تخصصی امور اقتصادی و سرمایه گذاری گفت: 
در بازدیدهایی که در دو روز گذشته از کارخانه 
های سیمان قاین و کویرتایر بیرجند انجام دادیم، 
کیفیت باالی تایر و سیمان را از نزدیک مشاهده 
این  خوشبختانه  افزود:  آنجینا  چارلز  کردیم. 
محصوالت با ماشین آالت پیشرفته تولید می 
شوند و ما خواهان صادرات آنها به اوگاندا هستیم. 
وی گفت: برای تقویت همکاری های ایران و 
اوگاندا، شرکت مشترک سرمایه گذاری ایجاد 
به  متعلق  آن  سهام  درصد  که 50  ایم  کرده 
از این ظرفیت برای  ایران است و می توانیم 
توسعه همکاری ها استفاده کنیم. قائم مقام دفتر 
اوگاندا  ریاست جمهوری  نهاد  گذاری  سرمایه 
افزود: اوگاندا و ایران می توانند در زمینه کشت 
فراسرزمینی همکاری کنند که برای این هدف 
10 هزار هکتار زمین را در اوگاندا آماده کرده ایم. 
 چارلز آنجینا با بیان اینکه اوگاندا دارای زمین های

کشاورزی حاصلخیز و آب فراوان است گفت: 
متخصصان  و  مدرن  آالت  ماشین  با  ایران 
کشت  توسعه  در  ما  به  تواند  می  کشاورزی 
محصوالت کشاورزی کمک کند. وی گفت: با 
توجه به مسافت کوتاه ایران و اوگاندا، آمادگی 
داریم اراضی کشاورزی مان را برای کشت دانه 
های روغنی در اختیار شرکت های ایرانی قرار 

دهیم تا پس از باردهی به ایران صادر شوند.
ریاست  نهاد  گذاری  سرمایه  دفتر  مقام  قائم 
صنعت  در  افزود:  همچنین  اوگاندا  جمهوری 
ساختمان سازی هم از متخصصان و مهندسان 
ایرانی و خراسان جنوبی می خواهیم که به ما کمک 
کنند و در جاده سازی هم به قیر تولیدی ایران 

نیازمندیم. چارلز آنجینا گفت:  اوگاندا 20 منطقه 
ویژه اقتصادی دارد که تجار و فعاالن اقتصادی 
می توانند در این مناطق سرمایه گذاری کنند.

خراسان جنوبی توانایی تامین قیر مورد 
نیاز کشور اوگاندا را دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هم گفت: این 
استان توانایی دارد قیر مورد نیاز اوگاندا و کشورهای 
اطراف آن را تامین کند. جعفری گیو بیان کرد: 
محصوالتی مانند وازلین، قیر، قطعات مربوط به 
ماشین آالت به خصوص تراکتور از ایران به اوگاندا 
صادر می شود. وی با بیان این که از اوگاندا لوبیای 
سفید، لپه و آناناس به ایران وارد می شود، افزود: 

امارات، کنگو، آلمان، هلند و ایتالیا دیگر کشورهای 
عمده صادرکننده کاال به اوگاندا هستند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری هم گفت: هم اکنون صادرات ایران به 
اوگاندا ناچیز است که امیدواریم با ایجاد ارتباطات 
اقتصادی پایدار با خراسان جنوبی، شاهد صادرات 
کاالهای بیشتری به این کشور باشیم.عابدی 
افزود: خراسان جنوبی در زمینه های کشاورزی، 
در  پیشرو  های  استان  جزو  معادن  و  صنعت 
شرق کشور است که این ظرفیت ها اولویت 
بندی خواهند شد و در اختیار تجار اوگاندا قرار 
با  جنوبی  خراسان  گفت:  گرفت. وی  خواهند 
تعامل دوجانبه و پایدار می تواند شریک تجاری 

خوبی برای اوگاندا باشد و شرکت سرمایه گذاری 
مشترک دو کشور ایران و اوگاندا، حلقه اتصال 

مراودات تجاری خواهد بود.
در کارگروه امور اقتصادی و سرمایه گذاری خراسان 
جنوبی، از هیئت تجاری اوگاندا خواسته شد در بخش 
های فرآوری زعفران، زرشک، عناب، گیاهان دارویی 

و مواد معدنی خراسان جنوبی سرمایه گذاری کنند.

کویر تایر آماده همکاری با اوگاندا
مدیرعامل شرکت کویر تایر  هم در بازدید هیئت 
تجاری و بازرگانی کشور اوگاندا از کارخانه کویرتایر 
گفت: آماده همکاری با کشور اوگاندا در زمینه 
طراحی و احداث کارخانه هستیم. زینلی گفت: 
زمینه های همکاری می تواند استفاده از توانمندی 
های تکنولوژیکی، فنی و نیروی انسانی بسیار ماهر  
و کارآمد کویر تایر برای طراحی و احداث کارخانه 
با سرمایه گذاری  اوگاندا در این کشور و یا در هر 
کشور آفریقایی دیگر باشد. وی با اشاره به تولید 
حرفه ای تایر سواری در کویر تایر افزود: در صورت 
نیاز آمادگی داریم تا بخشی از نیاز اوگاندا برای 

وارادت تایر را تامین کنیم.

جواد رضایی - روز گذشته مدیر کل تعزیرات 
حکومتی استان در نشست خبری با اشاره به 8 
آبان سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی 
بیان کرد: سازمان تعزیرات وظیفه نظارت بر حوزه 
 های کاال و خدمات،امور بهداشت،درمان ودارویی ،

این  که  دارد  عهده  بر  را  ارز  و  کاال  قاچاق 
با  تعزیرات  ماموران  و  ضابطان  توسط  مهم 
همکاری نیروی انتظامی و سازمان صنعت و 
 معدن،بهداشت ونماینده اصناف  انجام می گیرد.

محمد حسین اشرفی ادامه داد: در شهرستان 
های فردوس،طبس،قاین و نهبندان  تعزیرات 
حکومتی  مستقر است و در شهرستان های دیگر 
از طریق شعبه های سیار،  رسیدگی و نظارت بر 

بازار انجام می گیرد.
وی از ورود 2 هزار و 147 فقره پرونده در 7 ماهه 
سال جاری به شعبه های تعزیرات استان خبر داد 
و افزود: نسبت به مشابه سال گذشته 36 درصد 

افزایش پروندهای ورودی و 33 درصد افرایش 
پروندهای مخدومه  داشته ایم که از این تعداد 
109 میلیارد ریال جزای نقدی مورد حکم در شعب 
استان قرار گرفته است.مدیر کل تعزیرات حکومتی 
گفت:یکی از موارد مهم در سازمان تعزیرات مدت 
زمان رسیدگی به پرونده هاست که در 7 ماهه 
سال جاری متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها 
26 روزه است که نسبت به سال 96 که 48 روز 

بود، کاهش داشته است.
خدمات  و  کاال  حوزه  در  کرد:  اظهار  اشرفی 
در استان بیشتر تخلفات به ترتیت عدم درج 
قیمت،عدم ارائه فاکتور خرید و گران فروشی 
و  بهداشت  حوزه  در  است،همچنین  بوده 
درمان  عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
،مقررات بهداشتی و عرضه و فروش کاالی 
بهداشتی  و در حوزه قاچاق کاال  مباشرت در 
قاچاق و عرضه ی کاالی قاچاق در واحدهای 

صنفی از تخلفات می باشد.

بازرسی از 679 واحد صنفی
 در 7 ماهه امسال 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان جبران ضرر و 
زیان مصرف کننده را از موضوعات مورد پیگیری  
در سازمان تغزیرات عنوان کرد و افزود: در 7 
ماهه سال جاری در تعداد 23 پرونده حکم به  
جبران ضرر و زیان مصرف کننده داده شده است 
که بالغ بر 37 میلیون ریال به شاکیان پرداخت 
شده است.اشرفی با بیان اینکه در چرخه نظارت  
بر بازار، تعزیرات حلقه آخر می باشد ادامه داد: 
در مناسبت های گوناگون طرح های نظارتی 
به طور اختصاصی و همچنین گشت مشترک 
با سازمان صنعت و معدن، نیروی انتظامی و 
بهداشت انجام می شود که  در مهر سال جاری 
75 فقره و در ماه رمضان 107 فقره پرونده و 

ادامه داد:  گزارش دریافت و رسیدگی شد.وی 
در 7 ماهه سال جاری 225 اکیپ بازرسی از 
679 واحد صنفی بازرسی کردند که تعداد   93 
پرونده به ارزش 412 میلیون ریال تشکیل شده 
است، همچنین در ابتدای سال تحصیلی به دلیل 
نوسانات بازار 3 پرونده احتکار با ارزش 50 میلیون 
تومان تشکیل و  بررسی شد و  یک مورد  اعالم 

برائت شده است.

تشکیل 13 پرونده به علت عدم 
اعالم موجودی انبار 

اشرفی اظهار کرد: در حوزه قاچاق کاال، قاچاق 
سوخت بیش ترین فراوانی را دارد ،البسه و پوشاک 

و موارد متفرقه در رده های بعدی  قرار دارند.
اند  موظف  انبارداران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انبارها  در سامانه جامع  را  انبارشان  موجودی 
اعالم کنند از تشکیل 13 پرونده به علت عدم 

اعالم موجودی انبار در استان خبر داد.اشرفی 
گفت: عفو  محکومین از مواردی است که مد 
نظر سازمان تعزیرات می باشد و افرادی دارای 
پیشینه، عدم  از جمله عدم سوء  شرایط عفو 
توانایی مالی و... و  پرداخت  نصف مبلغ جریمه 
با حکم رهبری مورد عفو قرار می گیرند که در 

استان 48 نفر بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی از 80 مورد گزارش 
مردمی از طریق سامانه 135 خبر داد و  بیان کرد: 
بسیاری از جرائم به دلیل ناآگاهی مردم انجام  
می شود،در این راستا افراد می توانند با استفاده 
از  سامانه 24 ساعته 135  گزارشات تخلفات را 

اطالع رسانی کنند.
اشرفی اظهار کرد: در 7 ماهه سال جاری یک هزار 
و 552 پرونده اجرای احکام شده است و از نظر 
درصد عملکرد اجرای احکام  125 درصد  افزایش  

نسبت به سال 96 داشته ایم.

کاری- با عبور سامانه بارشی از امروز آسمان استان 
کم و بیش آفتابی خواهد بود و با ریزش هوای سرد 
از عرض های شمالی و ادامه روند کاهشی دمای 
هوا، وقوع یخبندان تا اواسط هفته آتی در بیشتر 
نقاط پیش بینی می شود. مدیرکل هواشناسی در 
گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: طبق اطالعیه 
های اعالم  شده تا دو ماه آینده بارندگی طبیعی 
در استان  پیش بینی می شود.علیرضا خندان رو 
افزود: بیشتر بارندگی ها در شمال استان، فردوس و 
سربیشه پیش بینی می شود که روند نرمالی خواهد 
داشت. وی با یادآوری حجم  خوب بارندگی در 24 
ساعت گذشته ادامه داد:  با توجه به احتمال کاهش 
دما برای صبح جمعه در سربیشه، قاین و درمیان 

وقوع یخبندان پیش بینی می شود. 

افزایش بارندگی دال بر
 رفع خشکسالی نیست

خندان رو با بیان اینکه این افزایش بارندگی دال 
بر رفع خشکسالی نیست، تاکید کرد: کشاورزان، 
دامداران و گلخانه داران و همه مردم از مصرف 
بی رویه آب خودداری کنند. به گفته وی بیشترین 
خنگ  ایستگاه  از  استان  در  بارندگی  میزان 
شهرستان بیرجند به میزان 33 میلی متر گزارش 
شده است، عنوان کرد: این رقم در مرکز استان 
بالغ بر 16 میلی متر بود. همچنین در این مدت 
21 میلی متر بارندگی در حاجی آباد، 15 میلی متر 
شهر اسدیه، قاین و سربیشه 14، خوسف و سرایان 
9 ، فردوس 12 ، بشرویه 5  و نهبندان 1 میلی متر 
گزارش شده است.وی اضافه کرد: در 24 ساعت 

گذشته محمدشهر و آرین شهر با 11 میلی متر 
بیشترین بارندگی ها را به خود اختصاص دادند.

وی یادآور شد: با بارندگی 13 میلیمتر ما هشتمین 
استان در یک ماه گذشته هستیم.خندان رو با اشاره 
به شاخص ده ساله SPEI یادآور شد: در این 
مدت استان با 17 درصد خشکسالی متوسط،  72 
درصد خشکسالی شدید و 11 درصد خشکسالی 

بسیار شدید مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه بشرویه با 36 درصد خشکسالی 
بسیار شدید و 64 درصد خشکسالی بدترین وضع 
را دارد، افزود: سربیشه با 80 درصد خشکسالی 
متوسط و 20 درصد خشکسالی شدید بهترین 

وضع دارد که البته بازهم رقم باالیی است.
 وی یادآور شد: افزایش دما و خشکسالی ها باعث 

تشدید تبخیر شده است .وی خاطر نشان کرد: 
هواشناسی در 11 شهرستان استان ایستگاه اصلی 

دارد و همچنین 100 ایستگاه باران سنجی و اقلیم 
خودکار در سراسر استان فعال می باشد.

کارگروه  در  خوسف  فرماندار  مقدم-  دادرس 
گفت:  خوسف  گردشگری  و  دستی  صنایع 
منطقه بکر و منحصر به فردی از بهشت کویر 
در منطقه عشایری جنگل نخاب  واقع است 

که در راستای معرفی این منطقه رالی کویر در 
این منطقه برگزار خواهد شد. شفیعی یادآور شد: 
در موضوع گردشگری، معرفی ظرفیت ها نقش 
 مهمی در راستای استفاده بیشتر ازقابلیت ها 

دارد. وی از برگزاری تور خبرنگاران برای بازدید 
در  خوسف  شهرستان  گردشگری  مناطق  از 
هفته آینده خبر داد و افزود: این تور به معرفی 

این ظرفیت ها کمک شایانی خواهد کرد.
شفیعی، گردشگری ورزشی را یکی از قابلیت 
های خوب در معرفی ظرفیت های گردشگری 
و  ها  جشنواره  برگزاری  با  افزود:  و  دانست 
مسابقات در کنار استفاده از تبلیغات محیطی 
توانسته تا اندازه برخی از ظرفیت های گردشگری 
شهرستان را معرفی کنیم.شفیعی در خصوص 
آبگرم  ایجاد شده در خصوص  برخی حواشی 
لوت گفت: برخی افراد با انگیزه های سیاسی 

در صدد هستند برخی از پیشرفت ها و اتفاقات 
را نادیده بگیرند.وی ادامه داد: اینگونه حواشی 
نمی تواند کوچکترین خدشه ای در انگیزه و 
مردم  مشکالت  رفع  جهت  مسئوالن  تالش 
ایجاد نخواهد کرد. شفیعی اظهار کرد: در زمینه 
اعتبارات نیز میزان اعتبارات تخصیصی مالک 
بودجه  و  برنامه  سازمان  در  موافقتنامه  مبادله 
است و نمی توان این اعتبارات را کتمان کرد. 
صالحی سرپرست نمایندگی میراث خوسف  نیز 
گفت: در سال 96 و از محل اعتبارات سال 96 
مبلغ 100 میلیون تومان بابت دیوارکشی آبگرم 
گذاری  لوله  برای  تومان  میلیون  و 230  لوت 

آب  به آبگرم لوت به طول 3 کیلومتر تخصیص 
و هزینه شده است. وی از تخصیص اعتبار برای 
تامین زیرساخت های گردشگری در روستای آرک 
خبر داد و افزود:ایحاد زیرساخت های گردشگری از 
موضوعات مهم در زمینه گردشگری است.صالحی  
عنوان کرد: پایگاه بافت تاریخی خوسف راه اندازی 
شده است و با این موضوع ساالنه اعتبار ملی 
برای بافت تاریخی خوسف تخصیص داده خواهد 
شد. وی از ورود سرمایه گذار جهت ایجاد مجتمع 
گردشگری در دق اکبرآباد خبر داد و ادامه داد: با 
ساخت این مجتمع تحولی در منطقه گردشگری 

دق و کویر اکبرآباد ایجاد می شود.

بیشاز۴۰۰ویژهبرنامهپدافندغیرعاملاجرامیشود

اوگاندا، بازاری جدید برای تولیدات خراسان جنوبی

سوخت،رتبهاولقاچاقکاالدراستان

استانزمستانیمیشود

رالیدرنخاببهشتکویربرگزارمیشود

معاون سیاسی
 قربانی سیاسی بازی؟!

غیبت بیش از دو هفته ای معاون سیاسی استاندار 
به  خبر ساز شد. علی اسماعیلی که 8 ماه پیش 
به  با حکم وزیر کشور  و  الشریعه  پیشنهاد مروج 
سمت معاون سیاسی و امنیتی استانداری برگزیده 
شده بود این روزها کمتر در فضای استان مشاهده 
می شود. بنا بر شنیده ها وی که برای مرخصی 
دوره  اتمام  از  اما پس  خارج  استان  از  استعالجی 

مرخصی به استان بازنگشته است.
 وی دلیل غیبت خود را سفر به عتبات عالیات عنوان 
نموده است اما اخباری هم وجود دارد که مشکالت 
فی ما بین استاندار و معاون سیاسی وی را  دلیل 
نبود اسماعیلی در استان می داند. برخی کانال های 
خبری در تحلیل غیبت اسماعیلی از تصمیم او برای 
رفتن از استان خبر می دهد، البته معاون سیاسی 
استانداری در پاسخ به یکی از این رسانه ها بدون 
اشاره به آنچه اتفاق افتاده است نه این موضوع را 
تکذیب و نه آن را تائید کرد. وی در این باره اظهار 
کرده است: هنوز خبرهایی از رفتن من نیست فعال 
در خدمت مردم هستم.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا احتمال این وجود دارد که در آینده نزدیک 
برای کار به تهران بروید، گفت: من کارمند دولت 
هستم باید ببنیم اوضاع چگونه خواهد شد.یک فعال 
سیاسی با اشاره به چندین انتصاب طی هفته های 
اخیر در استان در این باره به آوا گفت: حداقل 2 
انتصاب به طور مشخص در زیر مجموعه معاونت 
سیاسی بوده است درحالی که نه فقط معاون سیاسی 
در جلسات تودیع و معارفه آن ها حضور نداشته بلکه 
شنیده ها حاکی است برای تغییر این افراد نیز با 
وی مشورتی نشده است.این فعال سیاسی با انتقاد از 
وضع موجود افزود: متاسفانه بازنده این کنش های 
سیاسی در استان و آنچه در وضع فعلی رخ می دهد، 
مردم هستند و وزیر کشور و استاندار باید درباره این 
اتفاقات پاسخگو باشند.وی با ابراز تاسف از این که در 
تمامی ادوار گذشته در تعیین مسئوالن استان هیچ 
ظرفیت سنجی از داخل منطقه انجام نشده است، 
انتخاب ها که حاصل تصمیمات وزیر  این  گفت: 
کشور و نمایندگان در مجلس بوده، استان را سال 
ها به عقب رانده است و ایشان باید پاسخگو باشند.

 این فعال سیاسی اظهار کرد: بزرگان استان باید 
بررسی نمایند چه اتفاقی رخ داده که مدیران بومی 
حوزه  در  توانند  نمی  سیاسی  معاون  نظیر  استان 
خدمتی خود فعالیت نمایند و چرا دایره خدمت آنقدر 
تنگ و محدود می شود که نیروهای استان رفتن را 
بر ماندن ترجیح می دهند.)خوانندگان ارجمند می 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

طرح تخلیه اضطراری بافت فرسوده شهر 
بیرجند تدوین می شود

غالمی-دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند 
گفت: با وجود 300 هکتار بافت فرسوده در بیرجند به 
همت کارگروه های ذیل ستاد مدیریت بحران شهرداری 
طرح تخلیه اضطراری بافت فرسوده تهیه می شود. 
میرزایی صبح دیروز در جلسه کارگروه های مدیریت 
بحران اظهار کرد: از برنامه های پیش روی این ستاد، 
شناسایی دسترسی ها و نیازهای بافت فرسوده در زمان 
بحران است که امیدواریم با همکاری کارگروه های 
مدیریت بحران در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد. 
میرزایی تصریح کرد: لیست تمام قنات های دایر و بایر از 
طریق مکاتبه با آب منطقه ای اخذ شده و بررسی قنوات 
شهر با ایمن سازی قنات های عباس آباد و اکبریه در 
دستور کار ستاد مدیریت بحران شهرداری قرار دارد.

تلف شدن 50 رأس دام در نهبندان

50 رأس دام در حمله وحوش در نهبندان تلف شد. 
استرالیایی  نژاد  از  که  اصالح شده  دام های  این 
هستند سه شنبه شب گذشته در آغلی در روستای 
محمد آباد شهرستان نهبندان تلف شدند.ارزش هر 
یک از این دام ها 3 تا 5 میلیون تومان اعالم شده 

است. این دام ها بیمه نبودند.

کشف 30 رأس دام  قاچاق در طبس

30 رأس دام قاچاق در طبس کشف و ضبط شد.فرمانده 
انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران انتظامی هنگام 
طبس  شهرستان  استحفاظی  حوزه  در  زنی  گشت 
به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را 
متوقف کردند.سرهنگ علي پور با بیان اینکه  مأموران 
در بازرسي از خودرو این تعداد گوسفند را که بدون مجوز 
حمل می شد، کشف کردند. وی گفت:  خودروی حامل 
این دام ها توقیف و متهم به مراجع قضایي معرفي شد.
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سیل بیش از 16 میلیارد ریال به قاینات 
و زیرکوه خسارت زد

ایرنا-فرماندار قاینات و سرپرست فرمانداری زیرکوه 
گفت: سیالب در دو روز گذشته 16 میلیارد و 340  
میلیون ریال به زیرساخت ها و بخش کشاورزی این 
شهرستان ها خسارت وارد کرد. کریمی افزود: از این 
میزان 10 میلیارد ریال خسارت به قنوات و محصول 
زرشک، چهار میلیارد ریال به محورهای مواصالتی 
و راه های روستایی و 2 میلیارد و 340 میلیون ریال 
در  روستایی  واحد  چند  و  آبرسانی  های  شبکه  به 

شهرستان های مذکور خسارت وارد شد.

بازدید ارزیابان یونسکو  از خراشاد

ایرنا -  اعضای گروه ارزیاب سازمان یونسکو که برای 
بررسی پرونده ثبت جهانی توبافی روستای خراشاد به 
خراسان جنوبی آمدند، روز سه شنبه از کارگاه های 
کردند.  بازدید  بیرجند  بافی  پارچه  و  دستی  صنایع 
توحیدی، مشاور معاون صنایع و هنرهای دستی سازمان 
میراث فرهنگی، در رابطه با ارزیابی و بررسی پرونده های 
توبافی روستای خراشاد از زمان روند ارزیابی تا اعالم نظر 
نهایی را سه ماه عنوان کرد و گفت: گزارش ارزیابی ها 
پس از تنظیم به شورای جهانی صنایع دستی مستقر 
در کشور انگلیس ارسال، از آنجا پنج قاره که اعضای 
این شورا در مناطق دیگر هستند نظر می دهند و رای 
نهایی مجدد در شورای جهانی صنایع دستی صادر می 
شود. انتخاب خراشاد در استان خراسان جنوبی به عنوان 
روستای جهانی پارچه بافی در صادرات این محصول به 

عنوان یک برند بسیار موثر خواهد بود.

فراخوان چهارمین مسابقه ملی طرح
 و نقشه فرش دستباف

صداوسیما-متقاضیان برای نام نویسی در چهارمین 
مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف تا 30 آذر 
مهلت دارند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: مرکز ملی فرش ایران به منظور ایجاد 
زمینه خالقیت و نوآوری در طرح و نقشه فرش دستباف 
در کنار حفظ اصالت های این هنر و همچنین ایجاد 
انگیزه در میان هنرمندان به خصوص هنرمندان جوان 
این مسابقه را برگزار می کند. شهرکی افزود: شناخت 
توانایی طراحان فرش در ایجاد آثار نو، نمایش بخشی 
الگوسازی  کشور،  فرش  طراحی  های  توانمندی  از 
برای تولید طرح های با کیفیت، ایجاد حس رقابت 
بین طراحان جوان و توجه به سالیق مصرف کنندگان 
فرش ایران از جمله اهداف این مسابقه است. وی گفت: 
این مسابقه در دو بخش طراحی نقشه و رنگ آمیزی 
و نقطه گذاری نقشه فرش )نقاشی( به صورت دستی 
شرکت  گفت:  استان  شود.  می  برگزار  وکامپیوتری 
کنندگان باید برای نام نویسی و تکمیل مدارک خود به 

نشانی www.nagshfarsh.ir مراجعه کنند.

تامین نهاده های دامی با ارز 4200 تومانی

ایسنا-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای 
با  و  پذیرفته  صورت  ریزی های  برنامه  با  امسال 
همکاری تشکل های بخش خصوصی نسبت به تامین 
نهاده های دامی از محل واردات با ارز دولتی 4200 
تومان اقدام شد. قوسی با اشاره به جمع کل نهاده های 
دامی توزیع شده بین دامداران استان اظهار کرد: از 
ابتدای امسال تاکنون 5633 تن جو، 1126 تن ذرت و 
100 تن سویا توسط شرکت پشتیبانی اموردام استان با 
نرخ های مصوب بین دامداران استان توزیع شده است. 
وی افزود: دولت پیش بینی الزم برای ذخیره سازی 
انجام داده و  نیاز مردم را  کاالها و نهاده های مورد 

متناسب با نیاز جامعه به بازار تزریق خواهد شد.
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 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند : 
نیا تُكثُِر الَْهمَّ َوالُْحزَن غبَُة فِي الدُّ اَلرَّ

 گرایش به دنیا، غم و اندوه را زیاد می کند. 
 )الخصال، ص ۷3( 

عربستان نياز دارد که سياست هاي 
منطقه اي خود را بازنگري کند

ظریف، وزیر خارجه درباره خبر منتشر شده مبنی بر 
تماس محرمانه عادل الجبیر )وزیر خارجه عربستان( 
دارم چنین  اطالع  تا جایی که من  ایران گفت:  با 
تماسی صورت نگرفته است. دولت عربستان نیاز دارد 
که در مورد سیاست های منطقه ای خود بازنگری 
کند و هر موقع که چنین بازنگری بخواهد صورت 
بگیرد، ایران این آمادگی را دارد. ما عالقه داریم که 
همسایگان رابطه شان با ایران خوب باشد. همسایگان 
اند. نبرده  منفعتی  تاکنون  ایران  با  تنش  ایجاد  از 

مذاکرات با  اروپا مسير خوبی 
را طی می کند

موضوع  درباره  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی، 
این  گفت:  اروپا(  و  ایران  بانکی  )مبادالت   spv
مسئله قطعا هفته آینده انجام می شود. مذاکره ما با 
اروپا مسیر خوبی را طی می کند. آخرین مذاکرات 
آلمان  در  که  است  گذشته  پنجشنبه   به  مربوط 
صورت گرفته است. در رابطه با مذاکرات ما با اروپا 
هم مسیر خوبی طی شده و به هیچ وجه نسبت به 
این موضوع نگران نیستم. آن چه در ارتباط با این 
موضوع در اخبار مطرح شده، جنبه تبلیغات منفی دارد.

به دنبال جدايي  جريان اصالحات 
مرجعيت از نظام است

ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: جریان اصالحات به دنبال جدایی مرجعیت از 
نظام است تا از این طریق بتواند منافع خود را دنبال 
کند. به عبارتی حمایت علما و مراجع تقلید را از نظام 
بردارند تا هر اقدامی که علیه نظام صورت دادند، 
قابل توجیه باشد. وی از مسئوالن امنیتی خواست 
برخی  با  زنجانی  آیت ا... شبیری  دیدار  پرده  پشت 
نشان  شواهد  که  چرا  کند؛  دنبال  را  اصالح طلبان 
می دهد ایشان به دلیل روابط نسبی و خانوادگی با 
عبدا... نوری به منزلش می رود و بعد متوجه می شود 
که افراد دیگری نیز از سوی نوری دعوت شده اند.

سهم اصالح طلبان يک جهانگيري بود 
که آن هم عمال از چرخه حذف شد

 
وکیلی، نماینده تهران در پاسخ به اینکه برخی اصالح 
طلبان با دامن زدن به موضوع استعفای جهانگیری 
دولت  از  اهرم  این  به  توسل  با  هستند  تالش  در 
سهم خواهی کنند، گفت: این یک تحلیل سطحی 
برای اصالح طلبان وجود  است. اصال چه سهمی 
دارد که بخواهند با توسل به اهرم جهانگیری سهم 
خواهی کنند. تنها سهم اصالح طلبان در دولت یک 
با نحوه تصمیم گیری  جهانگیری بود که آن هم 
ها و میدان ندادن به او عمال از چرخه حذف شد.

بحث دفاع از انقالب و نظام 
شوخي بردار نيست 

به  اشاره  با  آیت ا... حیدری، عضو مجلس خبرگان 
ا...  نامه آیت  به  واکنش های صورت گرفته نسبت 
یزدی به آیت ا... شبیری زنجانی گفت: این نامه نگاری 
بین حوزویان و شخصیت های حوزوی یک موضوع 
رایج  و طبیعی است و هیچ مشکلی ندارد و همانگونه 
که آیت ا... یزدی هم اشاره کردند قبال یک سری 
نامه ها و پیام هایی در خصوص مسائل مختلف رد و 
بدل شده است. بحث دفاع از انقالب و نظام شوخی 
بردار نیست و اگر به واسطه شخص محترمی بناست 
ضربه ای به اسالم و انقالب وارد شود، دلیل نمی شود 
به خاطر اینکه آن شخص در هیئت مرجعیت قرار 
گرفته، از حیثیت و قداست نظام و انقالب گذشت.

شورای نگهبان درباره CFT هنوز 
به جمع بندی نهايی نرسيده است

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به 
انتشار خبری درباره رد CFT در شورای نگهبان 
در  و  نرسیده  اتمام  به  بررسی CFT هنوز  گفت: 
نظر  هستیم.  نهایی  جمع بندی  حال  در  مورد  این 
آینده اعالم می کنیم. را هفته   CFT شورا درباره

آمريکا عاقل تر از آن است که 
وارد جنگ عليه ايران شود 

خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر روابط کشورش 
احترام متقابل  بر  استراتژیک و مبتنی  را  آمریکا  با 
آمریکا  بین  روابط  است  ممکن  گفت:  و  برشمرد 
و ایران نیز برقرار شود اما نمی دانم این اتفاق کی 
خواهد افتاد. واشنگتن عاقل تر از آن است که وارد 
اصال  جنگ  به  ورود  زیرا  شود  ایران  علیه  جنگ 
که  است  کشوری  آمریکا  و  نیست  آمریکا  نفع  به 
می داند چگونه منافع استراتژیک خود را حفظ کند.

از خط و نشان کشيدن براي يک
 مرجع تقليد ابراز پشيماني کنيد  

حجتی کرمانی، نماینده اسبق مجلس خبرگان گفت: 
حاضرم حضوری با ایشان )آقای یزدی( دعوا کنم! که 
هر چه داد دارند مثل همیشه بر سِر من بکشند ولی 
از خط و نشان کشیدن برای یک مرجع تقلید مکرم و 
معظم محبوب و مقبول عام و خاص ابراز پشیمانی کنند.

مشکل اصلي کشور بيش از حکومت، منتقدان آن هستند

عبدی، تحلیلگر سیاسی با تاکید بر اینکه مشکل ایران 
گفت: مشکل  است،  اپوزیسیون  از حکومت،  بیش 
اصلی کشور بیش از حکومت، منتقدان آن هستند که 
نمی توانند راهی پیدا کنند تا از این شرایط بیرون رویم. 
البته باید گفت حکومت هم در جای خود نقش عمده 
ای در این زمینه دارد ولی ما باید به سمتی حرکت کنیم که اختالف ها به 

سمت اشتراکات برود و سازمان حزبی باید نگاهش را به حکومت عوض کند.

عده ای با برداشت منفی از نامه دنبال آشوب سازی اند

آیت ا... حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم به حواشی نامه نگاری آیات عظام اشاره 
نامه  ادبیات  بهترین  با  آیت ا... یزدی  کرد و گفت: 
هیچ  بنده  و  نوشتند  زنجانی  شبیری  آیت ا...  به  را 
نامه نگاری های  ندیدم.  آن  در  جسارتی  و  اشکال 
آیات عظام به یکدیگر امری طبیعی است و به نظرم عده ای فرصت طلب 
کنیم. مسائل  این گونه  درگیر  را  مردم  فکر  نباید  و  هستند  آشوب  دنبال 

اینکه  بر  تاکید  با  روحانی  حسن 
مردم با قاطعیت بدانند که دولت از 
تهدیدات آمریکا هراسی ندارد، گفت: 
گذشته  ماه  چند  در  است،  ممکن 

ما سخت گذشته  بر مردم  مقداری 
باشد و در چند ماه آینده هم سخت 
خود  توان  همه  دولت  بگذرد،  اما 
کار  به  مشکالت  کاهش  برای  را 
خواهد بست و به حول و قوه الهی 

و  تولیدکننده ها  مردم،  کمک  با  و 
صادرکننده ها و به کمک همه فعاالن 
اقتصادی، نخواهیم گذاشت این روند 
ادامه پیدا کند. وی با اشاره به اینکه 

یکی از دالیل ترمیم کابینه در این 
حل  راستای  در  بیشتر  تالش  ایام 
مشکالت مردم بوده، افزود: همیشه 
وقتی نیروی جدید به تیمی که در 
میدان است، وارد می شود، تازه نفس 

بوده و از وی توقع بیشتری است که 
بیشتر بدود و فعال تر باشد؛ مردم چنین 
توقعی از تیم جدید دارند. مخصوصًا 
بار  اقتصادی  زمینه  در  که  وزرایی 
از  آنهاست  دوش  بر  اقتصاد  اصلی 
جمله وزرای اقتصاد،  صمت، راه و  
کار که مسئولیت های بسیار سنگینی 
این  حضور  آثار  و  دارند  دوش  بر 
نیروهای تازه نفس را مردم در هفته ها 
مشاهده  خوبی  به  آینده  ماه های  و 
می کنند. رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه در این شرایط همه باید دست 
به دست هم دهیم و سه قوه در کنار 
هم باشیم تا از مشکالت عبور کنیم، 
بزرگ  از کشورهای  بسیاری  گفت: 
آسیا،  در  بزرگ  از جمله کشورهای 
اروپا و قاره های دیگر در پیام هایشان 
اعالم  اخیر،  روزهای  همین  در 
کردند که کنار ایران خواهند ایستاد.

در چند ماه گذشته مقداري بر مردم سخت گذشته، اما دولت 
همه توان خود را براي کاهش مشکالت به کار خواهد بست 

عضو  حسینی،  حسین  نقوی  سید 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
آمریکا  گفت:  مجلس  خارجی 
نداده  انجام  که  نبوده  اقدامی  دیگر 
هم  نفتی،  درحوزه های  هم  باشد؛ 
حوزه های  هم  و  مالی  حوزه های 
هر  آمریکایی ها  بنابراین  اقتصادی. 
کاری که می خواستند، کرده اند. وی 
اظهار کرد: از سوی دیگر تحریم ها 
و انعکاس آن در حوزه روانی جامعه 
در گذشته هم آثار خود را داشته و تا 
االن هر کاری باید در داخل کشور 
اتفاق می افتاد، افتاده است، بنابراین 
به نظر بنده این تبلیغات بی اساسی 
آمریکا  سوی  از  آبان  برای ۱۳  که 
اعمال می شود نه در حوزه بین المللی 
و تحریم علیه ایران کارساز است و 
نه در داخل اثر روانی و اقتصادی به 
نماینده  این  گذاشت.  خواهد  جای 

مجلس بیان کرد: ۱۳ آبان نه تنها 
اتفاق جدیدی از سوی آمریکا برای 
بودن  پوشالی  بلکه  نمی افتد  ایران 
این فعالیت ها هم مقداری خودش را 

نشان می دهد و دولت و کشورهای 
دیگر متوجه می شوند که این همه 
 سر و صدا برای تحریم علیه ایران

تشویق  حتی  و  است  اساس  بی   
می شوند تا با ایران وارد فعالیت شوند. 

نقوی حسینی با بیان اینکه شرایط 
کشور تا ۲ ماه آینده، بسیار مطلوب 
خواهد شد، گفت: شرایط کشور تا ۲ 
الی ۳ ماه آینده خوب خواهد شد و ما 

به سوی بهبودی پیش خواهیم رفت. 
وی با اشاره به سرنوشت مذاکرات با 
ادامه روند  اروپا در راستای  اتحادیه 
دنبال  به  اروپایی ها  گفت:  برجام 
هستند. مالی  ارتباط  کانال  ایجاد 

شرايط کشور تا 2 الي 3 ماه آينده خوب خواهد شد 
و به سوي بهبودي پيش خواهيم رفت

آمريکا بايد وادار شود از يکجانبه گرايي دست بردارد

به  ایران  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی، 
هیچ کس تعهد نداده که در قبال این همه نامردمی، 
موازین  گذاشتن  پا  زیر  و  پیمان  و  کارشکنی عهد 
اصولی و اساسی از سوی دولت واشنگتن تا انتها و تنها، 
همه تعهدات بین المللی، اخالقی و رسالت های تاریخی 
خود را بدین گونه ادامه دهد. در اراده اروپا برای حفظ برجام تردیدی نیست اما 
جهان باید آمریکا را وادار کند که از این سیاست یکجانبه گرایی دست بردارد. 

پخت غلور نذری در مسجد تاریخی چهار درخت * عکس: مجتبی گرگیبازدید هیئت تجاری و سرمایه گذاری اوگاندا از کویر تایر بیرجندسفر ارزیابان یونسکو به خراسان جنوبی * عکس: عصمت برزجی

خانواده های محترم توفيق پور، دباغی و توفيقی
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر و پدر بزرگ گرامی تان 

مرحوم حاج محمد حسين توفيق پور
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده،  از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات  

و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
موسسه فرهنگی و دارااليتام حضرت ابوالفضل )ع( 

موسسه خيريه  هيئت ابوالفضلی بيرجند

استاد ارجمند جناب آقای دکتر حافظی 
ضمن عرض تسلیت و ادای احترام به روح منور والده فقیده آنجناب،

 از بارگاه حق تعالی برای مرحومه، مغفرت و برای جناب عالی و بازماندگان 
محترم صبر و سلب غم مسئلت داریم. 
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