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دستاورد های
 یک همت جمعی

ثبت جهانی  خراشاد به عنوان روستای 
جهانی توبافی )حوله بافی( از آن دست 
خبرهای شیرین و دلچسب برای همه 
اتفاقی که با همت  مردم استان بود. 
مردم و حمایت مسئوالن  نتیجه داد و 
حاال می تواند به عنوان الگوی موفقی 
از تالش جمعی، در سایر زمینه ها و 
ظرفیت های استان نیز مورد استفاده 
ظرفیت  جنوبی  خراسان  گیرد.  قرار 
های بالقوه ی زیادی دارد که با  همت 
جهادی می توان از آن بهره ها برد. به 
عنوان مثال صنایع دستی کهن و با 
سابقه زیادی در استان وجود دارند که 

از برخی فقط ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4224

25 هفته مهلت برای تامین وثائق بانکی5شیفت ایثار در تمام کارخانه ها نشر داده شود 2 همه زندگی ام موسیقی بوده و هست

معتمدیان:  اولویت  پیش رو توسعه  همه جانبه استان است
استاندار جدید خراسان جنوبی با اشاره به تدوین سند آمایش سرزمین در استان و شهرستان ها بر اجرایی و عملیاتی کردن این مهم 
تاکید کرد و گفت: قطعا یکی از اولویت ها و برنامه های پیش رو توسعه همه جانبه استان است. وی گفت: تمام صادرات انجام گرفته از 
22 فروردین امسال مشمول این مصوبه خواهد بود. محمدصادق معتمدیان دیروز در گفت وگو با تسنیم با قدردانی از حسن نظر دولت 
اظهارکرد: برای اجرایی وعملیاتی کردن برنامه های توسعه استان به حمایت و همفکری همه مسئوالن اجرایی به ویژه امام جمعه، 
نمایندگان مجلس و مسئوالن  اجرایی  و مدیران رسانه ها که نقش تعیین کننده در این روند دارند، نیاز داریم. .. ) ادامه در صفحه 5(

 افزایش ناوگانهای افغانستان، 
راه تسریع خروج کاال

خراسان جنوبی به دلیل همجواری با کشور افغانستان، 
اقتصادی  رونق  و  صادرات  در  باالیی  ظرفیت  از 
برخوردار است. هر چند، طی چند ماه گذشته جریان 
ورود و خروج کاال از این مرز با مشکالت و وقفه هایی 
همراه بود، اما اکنون دوباره شاهد تردد کامیون های 
ترانزیت کاال در محدوده مرزی و بازارچه ماهیرود ، 
تنها بازارچه فعال استان هستیم. خاشی مدیر کل 
گمرکات استان در گفتگو با آوا...) مشروح در صفحه 3(

 سومین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی برپا می شود 

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از برگزاری سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی در 
استان از ۱۱ تا ۱5 آذر خبر داد. عباس زاده با بیان اینکه 
هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندی ها و 
ظرفیت های صنایع دستی خراسان جنوبی است، افزود: 
آشنایی صنعتگران صنایع دستی استان با تولیدات 
خالقانه و نوآوری در حوزه هنر و صنایع دستی  از 

دیگر اهداف نمایشگاه است...) مشروح در صفحه 5(

پیش بینی  5 میلیارد تومان  برای 
ساخت و تجهیز خانه محله ها

 روز گذشته سی و هشتمین کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 
با حضور سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مدیران استانی برگزار شد.سرپرست 
معاونت سیاسی و امنیتی استانداری بیان کرد: تشکیل مجمع سالمت 
با توجه به  استفاده از ظرفیت مردمی کار پسندیده ای است و چنانچه 
به موقع به آن رسیدگی شود بسیاری از مشکالت حل خواهد شد از 
این رو عقب ماندگی در این حوزه قابل قبول نیست.حسنی مقدم با اشاره 
به اینکه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به شرایط...) مشروح در صفحه 5(

اعتماد دولت به معتمدیان
  با رای هیئت وزیران ، هفتمین استاندار خراسان جنوبی منصوب شد؛

 

بی توجهی به خواسته های 
مردم خیانت است 

صفحه 6

صفحه 6

بین سیاستمداران جهان، مانند 
رهبری شخصیتی وجود ندارد

صفحه 6

خیلی راحت  می توانیم 
محدودیت های برجام را برداریم

کاری کنید دشمنان حتی جرأت 
تهدید ملت ایران را نداشته باشند

صفحه 6

صفحه  5

مشارکت اتاق بازرگانی در نمایشگاه بین المللی طال و جواهر کیش/ 2

ضمن سپاسگزاری از همه سرورانی که در 
مراسم تشییع و تدفین و ترحیم پدر بزرگوارمان 

شادروان علی حسینائی
 شرکت نمودند به استحضار می رساند:  

مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 
امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۸ از ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر 

در محل هیئت محترم حسینی برگزار می شود 
حضور محبت آفرین شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: حسینائی ، نخعی و سایر بستگان

ضمن تشکر از همه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان کربالیی سعید اکبری
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز 
سفر کرده امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل سالن 

جدید التاسیس هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(  )ورودی میدان فرزان( 
برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: اکبری،  یعقوب زاده و سایر بستگان

اداره کل ثبت  احوال خراسان جنوبی در نظر دارد: هشت دستگاه موتورسیکلت خود را به 
استناد مجوز فروش شماره 97/83935/س مورخ 97/8/3 )ماده 112 قانون محاسبات 
با شماره فراخوان 100970367400001 مندرج در  از طریق مزایده  عمومی کشور( 

سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس www.setadiran.ir به فروش برساند.
  

نوع وسیله ردیف
مبلغ ودیعهمدلنقلیه

آدرس محل شماره انتظامی )ریال(
بازدید

۱2۴۱ ایران ۱۳۸۷۳/000/000۵۹موتورسیکلت۱

خیابان شهید 
مطهری، نبش 

مطهری 2۱
مدیریت 

ثبت احوال 
شهرستان 

بیرجند

۱2۳۸ ایران ۱۳۸۷۳/000/000۵۹موتورسیکلت2

۱2۴۳ ایران ۱۳۸۷2/۵00/000۵۹موتورسیکلت۳

۱2۴2 ایران ۱۳۸۷2/۵00/000۵۹موتورسیکلت۴

۱2۳۷ ایران ۱۳۸۷2/۵00/000۵۹موتورسیکلت۵

۱2۳۵ ایران ۱۳۸۷2/۵00/000۵۹موتورسیکلت6

۱2۳6 ایران ۱۳۸۷2/000/000۵۹موتورسیکلت۷

۱2۳۹ ایران ۱۳۸۷2/000/000۵۹موتورسیکلت۸

مراحل انجام کار: 
1- بازدید موتورسیکلت ها از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری دوشنبه 97/9/19 
 2- واریز مبلغ ودیعه به حساب 2171112101006 به نام تمرکز وجوه سپرده ثبت 
احوال 3- مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی و بارگذاری فیش واریزی ودیعه 
و تکمیل اطالعات فردی و درج قیمت پیشنهادی در سامانه مذکور 4- درج مشخصات 
فردی در پشت پاکت الک و مهر شده حاوی اصل فیش واریزی ودیعه و تحویل آن به 
دبیرخانه اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی واقع در بلوار صنعت و معدن، سایت اداری  
آخرین مهلت ارسال قیمت پیشنهادی در سایت مذکور، پایان وقت اداری روز دوشنبه 
97/9/19 و بازگشایی پاکت ها در سامانه ساعت 10 صبح سه شنبه 97/9/20 خواهد بود.

آگهـی مزایـده فـروش 8 دستگـاه موتورسیکلت 
اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به تشکیل ستاد خاک و نخاله 
و ساماندهی ماشین آالت جمع آوری خاک و نخاله در سطح شهر بیرجند با شرایط 
مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی )مرتبط با موضوع( 
که دارای رزومه کاری مناسب و توانایی انجام کار می باشند دعوت به عمل می آید 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.ets-birjand.ir مراجعه و یا با شماره 

3-32222200-056 تماس حاصل فرمایند.
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

آگهی مزایده - نوبت دوم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری دلسوز و همسری مهربان

 شادروان حاج علی آشوری
 )بازنشسته سازمان تعاون روستایی بیرجند( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۸ از ساعت ۱۴/۳0 الی ۱۵/۳0 
 در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: آشوری،  غفرانی و سایر بستگان

 طاهـره بلوریـان فـرد )خرازی(
)همسر ملک ابراهیم فرهادی(

  جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۸ از ساعت 
2/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر در محل مسجد امام حسن 

 مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح 

آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های:  فرهادی، بلوریان فرد و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری مهربان، مادری فداکار و معلمی دلسوز مرحومه مغفوره

به مناسبت اولین سالگرد
 درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج حسن زهرا زاده
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود، تشریف فرمایی شما 
عزیزان و ذکر فاتحه باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد 
 بود. ضمنا مجلس بانوان محترمه همزمان در همان مکان برگزار می گردد.

خانواده زهرا زاده و سایر فامیل وابسته

)من لم یشکر المخلوق،  لم یشکر الخالق(

در نهایت احترام،  تواضع و ارادت از حضور همه سرورانی که در مراسم
 تشییع و تدفین و مجالس ترحیم و یادبود پدر بزرگوارمان

 شـادروان علـی حسینائـی
  شرکت نمودند، یا از طریق درج آگهی تسلیت در روزنامه،  تلفن، ارسال پیام، پارچه نوشته

و تاج گل همدلی نموده، ما را مورد تفقد قرار دادند و موجبات تسلی خاطرمان گردیدند، 
صمیمانه سپاسگزاریم. خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را 

نثارتان نموده،  سالمتی و بهروزی همه عزیزان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

خانواده  حسینائی

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 

جناب آقای مهدی حکیم زاده  ریاست محترم هنرستان فنی ابوذر
و کلیـه همکـاران دلسـوز 

تالش و همت واالیتان در امر آموزش و ارتقای علمی دانش آموزان ستودنی است. بدین وسیله 
به پاس این زحمات ارزنده از جناب عالی و کارکنان آن مرکز آموزشی تقدیر و تشکر می نمایم.

تعویض روغن ایران )صمدی 27( - حسن یوسفی مفرد

 با نهایت تاسف درگذشت شادروان
محمدرضا علوی صدر)زارعی(

دبیـر آمـوزش و پـرورش
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن 
مرحوم ساعت ۱0 صبح روز جمعه نهم آذر 
 از بهشت متقین بیرجند برگزار می گردد .

حضور سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده هـای:  علوی صدر )زارعی( - آیتی

 با نهایت تاسف درگذشت

 جوان ناکام علـی رمضانـی 
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن 
مرحوم امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۸ ساعت ۱2 
 الی ۱۳  از محل غسالخانه برگزار می گردد .

حضور سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: رمضانی، عابدینی، زرنگ، جعفری و سایر فامیل وابسته

ری
اکب

س :
عک

جوان ناکام
ساعت ۱2 تا ۱۳ مورخ 8آذر ماه از غسالخانه  
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با این کد کارت سوخت و یارانه کاال بگیرید  

با فعال شدن درگاه واحد خدمات دولت الکترونیک، امکان ثبت نام کارت سوخت و یارانه کاال بدون ارائه مدارک، هزینه و 
انتظار فراهم شد. ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان اینکه کد دستور #4* به طور انحصاری برای دولت 
الکترونیک تعریف شده، گفت: از این پس تمامی خدمات دولتی با همین کد دستوری خواهد بود.

احتمال اعطای ماهانه ۲۰ لیتر 
بنزین به هر ایرانی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از احتمال اعطای 
ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هر ایرانی خبر داد. جاللی 
در پاسخ به این پرسش که اعطای سهمیه بنزین به 
شهروندان چگونه انجام خواهد شد، گفت: ما از آذر 
سال گذشته کاری را آغاز کردیم مبنی بر اینکه چگونه 
می شود کاری کرد که هم اقتصاد خانوار تامین شود و 
هم جلوی قاچاق بنزین گرفته شود و هم قیمت بنزین 
متناسب سازی شود. دو راه برای این کار وجود دارد، 
یکی اینکه سهمیه ای برای خودروها در نظر گرفته 
شود و فراتر از آن آزاد محاسبه شود، دیگری هم این 
است که ما برای مردم یعنی برای تعداد ایرانی ها یک 
سهمیه ای در نظر بگیریم، مثال بگوییم به ازای هر 
ایرانی ۲۰ لیتر بنزین هزار تومانی در اختیارشان قرار 
می گیرد و فراتر از آن، قیمتش گران تر می شود.

تا پایان سال شاهد گراني 
 رب گوجه فرنگی نخواهیم بود

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از کاهش مجدد 
قیمت رب گوجه فرنگی خبر داد. میررضوی، با اشاره 
قیمت رب گوجه  افزایش شدید  از  این که پس  به 
فرنگی در مهر سال جاری که موجب شد هر قوطی 
از این محصول به ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نیز افزایش 
قیمت داشته باشد، از اوایل آبان شاهد افت قیمت ها 
در محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی بودیم، بیان کرد: 
قیمت ها در حال حاضر به محدوده ۱۶ تا ۱۷ هزار تومانی 
به ازای هر قوطی ۸۰۰ گرمی کاهش یافته است و تا 
پایان سال شاهد گرانی مجدد نخواهیم بود و مشکلی 
تا پایان سال در ارتباط با تامین رب نخواهیم داشت.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان 
دولت در بودجه سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۲۰ درصدی 
حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ خبر داد.  
پیشنهادی  تبصره   ۲4 اینکه  به  اشاره  با  نوبخت 
سازمان برنامه و بودجه برای الیحه بودجه ۹۸ در 
جلسه  در  گفت:  رسیده،  تصویب  به  دولت  هیئت 
بعدی دولت، ارقام بودجه و جداول تصویب نهایی 
شده و الیحه برای تقدیم به مجلس آماده می شود.

دالر ارزان تر شد

بررسی های بازار ارز نشان می دهد نرخ ارز به خصوص 
دالر در بازار آزاد با اُفت قیمت محسوسی مواجه شده 
و روند کاهشی قیمت ها نیز ادامه دار بوده است. این 
روند نزولی تاثیر مستقیمی در بازار طال و سکه داشته، 
به طوری که با ورود دالر به کانال ۱۱ هزار تومانی 
شاهد کاهش قابل توجه قیمت انواع سکه به خصوص 
سکه امامی در بازار بوده ایم و این روند همچنان ادامه 
دارد. به نحوی که در 3 روز گذشته قیمت دالر حدود 
۷۰۰ تومان کاهش یافته است. روند نزولی قیمت ها 
از هفته اخیر در حالی آغاز شد که با ورود قوه قضاییه 
و شناسایی اختالل گران ارزی و بازار سکه و طال، 
قیمت ها تا حدود زیادی در بازار کنترل شده است.

سامانه جامع تجارت 
محدودیت خرید ارز را اعالم کرد

سامانه جامع تجارت طی اطالعیه ای از محدودیت در 
انتخاب ارز درخواستی در بخش خرید ارز خبر داد. بر 
اساس سیاست های بانک مرکزی، تنها در صورتی 
می توان در فیلد »ارز درخواستی« یکی از ارزهای یورو، 
دالر آمریکا و درهم امارات را انتخاب کرد که ارز گواهی 
ثبت آماری یکی از این نوع ارزها باشد. برای مثال در 
صورتیکه ارز گواهی ثبت آماری یوان چین باشد، در 
فیلد »ارز درخواستی« انتخاب تمام ارزها به جز ارزهای 
یورو، دالر آمریکا و درهم امارات امکان پذیر است.

سرمقاله

دستاورد های 
یک همت جمعی 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در سایر زمینه ها و ظرفیت 

های استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.خراسان جنوبی 
ظرفیت های بالقوه زیادی دارد که با  همت جهادی 
می توان از آن بهره ها برد. به عنوان مثال صنایع 
دستی کهن و با سابقه زیادی در استان وجود دارند که 
از برخی فقط اسم مانده و از برخی دیگر کارگاه های 
کوچکی که نتوانسته اند آن طور که باید در این حوزه 
صاحب اسم و رسمی شوند. هنر صنعت پارچه بافی 
از گذشته های دور در خراسان جنوبی از رواج نسبتًا 
خوبی برخوردار است که ابریشم بافی، حوله بافی، 
اِحرامی بافی، بََرک بافی، کرباس بافی، چادر شب 
 بافی، سیاه چادر بافی، جاجیم بافی جزو رشته های 
بومی و اصیل منطقه در گروه نساجی سنتی است. 
ادوارد پوالک پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در 
کتاب سفرنامه پوالک )ایران و ایرانیان( در خصوص 
برک که یکی از صنایع دستی کهن استان است این 
گونه بیان می کند: “پارچه نرم و چسبان دیگری هم از 
کرک لطیف شتر بافته می شود به نام برک. نرم و گرم 
و بادوام که نزد ایرانی ها جای فاستونی را گرفته است. 
در خراسان هم برک مرغوب تولید می کنند.” بدون 
شک از ویژگی های مهم این دست بافته اصالت آن 
است. مود، فردوس و بشرویه از گذشته های دور یکی 
از مناطق اصلی تهیه و تولید این دست بافته بوده اند. 
گیوه بافی و گیوه دوزی با استفاده از نخ های پنبه ای 
و ساخت کفش های چرمی از اصلی ترین پای پوش 
های مردم منطقه از گذشته های دور محسوب می 
شده است که اکنون، از جمله حرفه های منسوخ شده 
و کم رونق استان است. در بیرجند قدیم انواع کفش و 
گیوه در بازار به فراوانی یافت می شده است. اما اکنون 
این حرفه نیز کمرنگ شده و جز معدود کارگاه هایی 
که به روز شده و متناسب با سلیقه مخاطب شده اند، 
اثری نیست. به طور کلی صنایع استان نیاز به حمایت 
های ویژه دارند. مسلما این صنایع عالوه بر تاریخچه 
کهن خود که به حفظ آداب و رسوم و سنن مردم 
منطقه کمک می کند، باعث اشتغال زایی عده زیادی 
می شود که در وضع فعلی کشور و استان به عنوان 
چالش مطرح است. حمایت برای حضور در نمایشگاه 
های ملی و بین المللی هم از جمله اقداماتی است 
که مسئوالن استانی انجام داده اند که در جای خود 
بسیار برای معرفی محصوالت استان اهمیت دارد. 
صنایع دستی هم نیاز به ترویج و آموزش دارند تا 
منسوخ نشوند و هم نیاز به حمایت های مادی و 
کمک در بازاریابی و معرفی محصول؛ همان گونه 
که در خراشاد با همت مردم و مسئوالن این مهم 
رخ داد. این نمونه عملکرد را می توان در سایر حوزه 
ها هم عملی کرد. به عنوان مثال خراسان جنوبی 
می تواند در حوزه میراث فرهنگی نیز آثار گوناگونی 
را ثبت کند و به عنوان مکان گردشگری نیز معرفی 
کند اما برخی از آن ها در حال تخریب هستند. به 
عنوان مثال ارگ بهارستان از آثار تاریخی استان است 
که گویا در کش و قوس های اداری و بحث های 
بین سازمانی هر روز بیشتر تخریب می شود! جدای 
از این ها سنگ های قیمتی و به خصوص سنگ 
با  معروف به »شجر«، ظرفیت ویژه ای است که 
حمایت می تواند برندی برای استان شود. در پایان 
ضمن تشکر و خداقوت به مسئوالن دست اندرکار 
در ثبت جهانی تو بافی خراشاد، امیدواریم این اتفاق 
خوشایند در سایر حوزه ها نیز رخ داده و شاهد استفاده 
درست و بیش از پیش  از ظرفیت های استان باشیم.

وزیر باز هم به سهمیه بندی بنزین 
»نه« گفت

بنزین مطرح  نفت گفت: بحث سهمیه بندی  وزیر 
نامدار زنگنه گفت: فقط کسانی که کارت  نیست. 
ندارند برای اینکه جلوی قاچاق گرفته شود، اعدادی 
را  که می گویند درست نیست و ما کارت سوخت 
احیا می کنیم و همه ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام، 
اعالم می کنیم که مردم با کارت، بنزین دریافت کنند.

چهارمین نمایشگاه بین المللی طال و جواهر  
و گوهر سنگ ها و سمپوزیوم تجارت گوهر 
سنگ ها در ایران با محوریت عقیق و فیروزه 
در تاریخ 2۸ آبان  لغایت 2 آذر امسال در جزیره 
نمایشگاه  این  در  شد.  برگزار  کیش  زیبای 
همچنین  و  خارجی  و  داخلی  های  شرکت 
نمایندگان استان های کشور محصوالت خود 
را به نمایش گذاشتند. اتاق بازرگانی، صنایع 

معادن و کشاورزی بیرجند نیز به نمایندگی از 
بخش خصوصی با هدف حمایت از صنعتگران 
و گوهرشناسان مجرب و فعال در زمینه تولید 
و فرآوری گوهر سنگ ها محصوالت تولیدی 
استان )سنگ های راف صیقل خورده، نگین 
های تک و نگین های سوار شده بر روی رکاب 
نقره( و معرفی به بازارهای بین المللی در قالب 
پاویون اتاق بازرگانی بیرجند در این نمایشگاه 

حضور یافت.
می توان  را  جنوبی  خراسان  شک  بدون 
بزرگترین قطب گوهر سنگ ها )عقیق( در 
کشور دانست و استفاده صحیح از این منابع 
می تواند عالوه بر کسب درآمد و اشتغال زایی 
باعث توسعه و پیشرفت منطقه گردد و این 
نمایشگاه فرصت مناسبی برای اطالع رسانی 
و حضور  استان  معدن  توانمندی های بخش 

معدنی،  مواد  معرفی  در  بخش  این  فعاالن 
 قابلیت ها و جذب سرمایه گذاران بود.

الزم به ذکر است صنعتگران و تولیدکنندگان 
با  تفاهمات خوبی  نیز  پاویون  این  حاضر در 
چند تن از تجار و سرمایه گذاران بازدید کننده 
در نمایشگاه منعقد نمودند که در آینده نزدیک 
سرمایه  باعث  و  بازدید  منطقه  ظرفیت  از 
گذاری، رشد و توسعه استان خواهد گردید.

مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
در چهارمین نمایشگاه بین المللی طال، جواهر، گوهر سنگ ها در کیش

جواد رضایی - جمله ”دیگران کاشتند تا ما بخوریم” را 
 بارها و در شرایط گوناگون شنیده ایم، جمله ای که اشاره ای

نغز به فعالیت ها و زحمات افرادی دارد که سنگ بنایی را 
گذاشته اند تا در آینده منافع آن به افراد بسیاری برسد که 
نمونه های آن در جامعه ما کم نیست. از افرادی مانند شهدا 
که امنیت و عزت امروزمان در پناه جان نثاری شان ایجاد 
شده، تا دانشمندان، معلمان، صنعتگران، هنرمندان و ... که 
هر کدام در زندگی فردی و اجتماعی ما سهم به سزایی 
دارند، می توان نام برد. هنرمندان گنجینه های  ارزشمندی  
هستند که با هنرشان نقش مهمی در انتقال ارزش های  
انسانی به جامعه دارند. خبرنگار ما این بار به سراغ یکی از 
هنرمندان پیشکسوت در زمینه موسیقی به نام فریبرز مالکی، 

استاد ویولون رفته است که در ادامه می خوانید. 
مالکی بیان می کند: شروع فعالیت من در زمینه موسیقی از 
سال ۶4 با یک دوره کالس که توسط آموزش و پرورش 
برگزار می شد، آغاز شد. این کالس به همت مرحوم جلیل 
رفیعی بر پا شد و مدرس آن هم آقای زجاجی فرمانده 
موزیک پادگان ۰4 بود. در این زمان من سال آخر دبیرستان 
بودم و با توجه به عالقه ای که به موسیقی داشتم در این 
کالس ها شرکت کردم، بعد از ۶ ماه و اتمام دوره تئوری 
موسیقی بر خالف تصور که فکر می کردیم سازهای زهی 
مانند تار، سنتور و ... آموزش داده خواهد شد، سازهای بادی 
تحویل گرفتیم و حدود یک سال در کنار استاد زجاجی 
ساکسیفون آلتو آموزش دیدم. او ادامه می دهد: این کالس 
۷۰ هنرجو داشت که بعد از مدتی فقط ۱۲ نفر باقی ماندند 
که اکنون جزو برترین و پیشکسوتان در موسیقی استان 
محسوب می شوند. فعالیت این گروه ادامه پیدا کرد، به 
طوری که در بسیاری از مدارس شهر اجرا داشتیم ولی بعد 
از مدتی کم کم بچه ها هر کدام به طور جداگانه مشغول 
فعالیت شدند و هر کس دنبال یک ساز خاص رفت از جمله 
آقای عطایی و ایوبی تار می زنند و من هم کمانچه، سال 
۶۸ با همراهی چند نفر از بچه های گروه قبلی،گروه جدیدی 

را راه اندازی کردیم.
مالکی با اشاره به اینکه در آن زمان اداره فرهنگ و ارشاد 
در شهر نبود و فقط نمایندگی ارشاد در خانه ای واقع در 
خیابان منتظری فعالیت می کرد، می گوید: عالقه زیادی 

به یادگیری ساز ویولون داشتم ولی در شهر نه ویولونی 
در  اینکه  تا  بدهد  آموزش  بخواهد  نه مدرسی که  و  بود 
مشهد سرباز شدم و زیر نظر یکی از اساتید خوب ویولون 
مشهد به نام استاد بهروز، ویولون را شروع کردم که البته با 
شرایط سرباز بودنم جای تمرین نداشتم ولی به هر سختی 
که بود ادامه دادم، بعد از دوره سربازی نیز حدود یک سال 
این کالس ها ادامه پیدا کرد تا اینکه استاد مریض شد و 
به دلیل ضعف جسمانی نتوانست شاگرد قبول کند و من 
به ناچار راهی زاهدان شدم و زیر نظر استاد فروغی که از 
اساتید هنرستان موسیقی هم بودکار را ادامه دادم. به پیشنهاد 
آقای فروغی برای فراگیری بهتر ویولون پیانو را هم شروع 
کردم که برای آموزش آن نیز باید به مشهد می رفتم. او 
می گوید: همزمان با  تغییر مدیریت اداره ارشاد شهرستان، 
مرکزی به نام “مرکز اندیشه“ در خیابان مطهری راه اندازی 
شد که در آن کالس های نقاشی، تئاتر و موسیقی برگزار 
می شد و کالس های آموزش موسیقی به من سپرده شد.

موسیقی هنری نیست که بتوان با آن زندگی 
را اداره کرد

مالکی که اکنون ۲۸ سال پیشینه آموزشی دارد و به نوعی 
اولین مدرس ویولون در شهر محسوب می شود، گفت: 
تمام زندگی ام موسیقی بوده و هست، در آن موقع از محل 
کالس هایی که به من سپرده شده بود درآمد ناچیزی داشتم 
که همان هم صرف رفتن به کالس و سفر از این شهر، 
به آن شهر می شد. ادامه می دهد: موسیقی هنری نیست 
که بتوان با آن زندگی را اداره کرد، بازار هنرمندان موسیقی 
درهمه جای کشور مطلوب نیست و در این شهر کوچک نیز 
به دلیل کم بودن متقاضی و اجراهای زنده این کاستی بیشتر 
به چشم می آید. مالکی در مورد عالقه اش به موسیقی می 
گوید: در دوران دبیرستان بر خالف اینکه در رشته تجربی 
تحصیل می کردم به شعر عالقه زیادی داشتم و در بسیاری 
از محافل شعری شرکت می کردم، اما عالقه ام به موسیقی 
باشگاه  در  پیشکسوتان”  ”اجرای  نام  به  اجرایی  دیدن  با 
فرهنگیان بیرجند پدید آمد، در گوشه ای از سالن ایستاده 
بودم و وقتی گروه شروع به نواختن کرد؛ شیفته نغماتی که 
هماهنگ از هر سازی به گوش می رسید، شدم و در آن لحظه 
بود که حس کردم موسیقی گمشده زندگی ام بوده است. 

* اگر به عقب برگردید دوباره هم سراغ موسیقی خواهید 
رفت؟ لبخندی می زند و می گوید: بستگی دارد از چه نظر 
به آن نگاه شود، اگر از نظر تربیت هنرجوبان و اینکه در 
این سال ها  توانسته ام به عالقه مندان موسیقی در شهر 
زادگاهم کمک کنم، به آن بنگرم هیچگاه پشیمان نیستم 
و اگر زمان به عقب برگردد دوباره هم این حرفه را انتخاب 

می کنم.
مالکی همچنین سال ها مدیریت انجمن موسیقی استان 
را بر عهده داشته که در این باره می گوید: بعد از استان 
شدن با پیگیری هایی که انجام شد انجمن موسیقی رسما 
شروع به فعالیت کرد و من از ابتدای شروع به کار صبح و 
بعدازظهر در این مرکز مشغول بودم و مبلغی که می گرفتم 
فقط۵۰ درصد از هزینه های کالس ها بود. وی ادامه می 
دهد: از ابتدای شروع فعالیت انجمن موسیقی اساس کار 
بر آموزش و ایجاد شرایط مناسب برای عالقه مندان به 
فعالیت های  نیز  پژوهش  در حوزه  است.  بوده  موسیقی 
خوبی انجام گرفت همچنین در بخش تولید به دلیل هزینه 
بر بودن فقط یک آلبوم به نام ”سمفونی بیرجند” توسط 
استاد حقگو برگرفته از موسیقی محلی استان ضبط شد. 

موسیقی در لحظه تاثیر می گذارد
است؟  نوع موسیقی  نظر شما موسیقی خوب چه  به   *
موسیقی خوب و بد ندارد و اگر بتوان به اثری هنر اطالق  
کرد دیگر خوب و بد در آن معنا ندارد. موسیقی در لحظه 
تاثیر می گذارد و با توجه به اینکه فرد در چه حال و هوای 
روحی  قرار دارد و یا چه تفکر و چه نگرشی به زندگی دارد 
در او تاثیر می گذارد. ادامه می دهد: موسیقی در هر نوعی 
شنیدنی است، ولی متاسفانه مورد کم لطفی قرار گرفته 

است مانند موسیقی مقامی که بیشتر فعاالن در این زمینه 
پیشکسوتان هستند و کمتر دیده شده اند.

راه اندازی اولین گروه ارکستر استان در سال 85 
آقای مالکی می گوید: سال ۸۵ اولین گروه ارکستر استان 
متشکل از 4۵ نوازنده بومی راه اندازی شد که متاسفانه به 
دلیل عدم حمایت مسئوالن نتوانست به کار ادامه بدهد و 
بعد از مدتی از هم پاشیده شد. او ادامه می دهد: تداوم کار 
گروهی در حوزه موسیقی به مولفه های زیادی بستگی 
دارد که در وضع موجود جدا از تجهیزات و ادوات موسیقی 
بسیاری از هزینه ها را باید خود هنرمندان تامین کنند که نیاز 
به حمایت مالی و معنوی نهادهای متولی دارد که البته به 

نظر من حمایت معنوی بسیار مهم تر از مالی است. 
چیست؟  استان  در  اجراها  کیفیت  زمینه  در  نظرتان   *
همان قدر که یک موسیقی غنی می تواند مفید باشد، 
یک موسیقی ضعیف و بی کیفیت می تواند زیان آور و 
دارای آسیب های زیادی برای جامعه باشد، متاسفانه در 
حوزه موسیقی همه خود را صاحب نظر می دانند و این 
دعوت  اجرا  برای  هایی  گروه  اوقات  گاهی  شده  باعث 
باشند. داشته  برای شنونده  مثبتی  مولفه   شوند که هیچ 

*وضع موسیقی استان را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
مالکی پاسخ می دهد موسیقی در استان وابسته به شرایط 
موسیقی در کشور می باشد و نه روشن است و نه تیره، 
ولی با توجه به وابستگی که به اقتصاد جامعه دارد، با بهبود  
اوضاع پیشرفت بهتری خواهد کرد. وی در پایان می گوید: 
تمام وقت زندگی را پای موسیقی گذاشته و در این سال ها 
برای بدیهی ترین چیزها جنگیده  فقط به این امید که چیزی 

یاد بگیرم و بتوانم به هنرجویانم نیز انتقال دهم. 

 همه زندگی ام موسیقی بوده و هست
فریبرز مالکی استاد ویولون در گفتگوی اختصاصی باآوا:   

     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

دوستان گـرامی
ثبت نام کارت سوخت

موتور و ماشین
 در دفتر پیشخوان خدمات دولت

پاسداران

روبروی شعبه تامین اجتماعی

7/30 صبح تا 8/30 شب

قبل از آمدن حتما تماس بگیرید.

3242 3242  - چمنی

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف نقاشان و اتو سرویس اتومبیل
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
www.(فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ۹۷/۰۹/۱۰ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف
iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و 

تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر - عدم 
ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و 
همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 

عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ( عکس 4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی 

کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

دعوت نامه تشكیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
 شرکت تعاونی مسكن کارکنان واحدهای صنعتی شهرستان بیرجند 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
واحدهای صنعتی شهرستان بیرجند ساعت ۱5/3۰ روز پنجشنبه  ۱3۹۷/۰۹/2۹ در محل مسجد 
باقر العلوم )ع( واقع در بیرجند - بین مدرس 4۰ و 42 - بیست متری شهید فالحی برگزار می 
گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در مجمع 
عمومی حضور به هم  رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 
جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمنا داوطلبان عضویت در ست بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی یا 

صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند .
 دستور جلسه:۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 2- طرح و تصویب ترازنامه سال مالی

۹2-۹3-۹4- ۹5 - ۹6 3- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی ۱3۹۷ 4- 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- تصویب فروش ملک و امالک شرکت 

تعاونی 6- تصمیم گیری در خصوص مسائل جاری شرکت وتعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی شهرستان بیرجند

نظر به اینکه خانم مریم بندگی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 456۸ 
فرعی از شماره باقیمانده 25۰ اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 36۰۰3 صفحه 245 دفتر امالک 

جلد 225 به نام خانم مریم بندگی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد،  علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند و اال بعد از مدت 
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالكیت 
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

استراحت  و  برکناری  برای  محترم  دولت  تالش 
کاش  هست،  فایده  بی  ها  بازنشسته  به  دادن 
 رسیدگی کنند که نقلیه و آژانس ..... جایی شده برای
 بازنشسته ها و 2 شغله های دولتی که اینجا هم 
جای من جوان با یک فرزند رو به راحتی پر می 
کنند وکسی هم نیست رسیدگی کنه.یک راننده که 

شرمنده زن و بچه اش هست
901...483
من وسیله ای را وقف یک امامزاده در اطراف بیرجند 
کردم و بعد 3 سال به اون امامزاده رفتم و اون وسیله 
رو ندیدم چند بار هم با اوقاف تماس گرفتم و گفتند 
بررسی می کنیم و خبر می دهیم  ولی خبری نشد!
915...949
هر روز صبح قبل از شروع مدارس و موقع تعطیلی در 
خیابان... عده ای از دانش آموزان به کشیدن سیگار 
مشغول می شوند مسئوالن محترم لطفا فکری به 

حال این جوانان کنید شاید فرزند شما باشد.
915...007
بفرمایید.   ... سهامداران شرکت  از  شفافیتی  لطفا 
و  سابق  مسئول  چند  نام  که  هست  این  از  غیر 
خانواده و وابسته آنها در لیست 300 نفره موجود 
از  رانتی 144هکتار  با چه  اجازه و  به چه  هست. 
زمین های ملی و منابع طبیعی با مبلغ 8000000 
تومان به آنها واگذار شده و هیچ سرمایه گذاری 
هم از جانب آنها رویت نمی شود. خواهشمندم از 

موضوع فوق شفاف تر گزارش تهیه گردد.
915...764
سالم آوا.  من در شرکت ... کار می کنم. شرکتی 
که بالغ بر 70، 80 نفر نیرو دارد 12 ماه است که 
حقوقی دریافت نکردیم.به خاطر تعویض مدیریت 
یا هر مشکلی دیگری که داخل شرکت پیش می 
بیچاره   کارگر  عده  یک  سرنوشت  با  باید  چرا  آید 
حرفی  و  کنیم  اعتراضی  آییم  می  تا  کنند.  بازی 
بزنیم تهدیمان می کنند و هزار جور حرف که ما 
بیچاره  کارگران  طرف  از  تجمعی  تا  بترسانند  را 
نماینده محترم  استاندار و  استان،  نباشد. مسئوالن 
نان  مان  کدام  هر  که  کارگر   80 ما  فقیه   ولی 
آور یک خانواده ایم چشم و امید زن و بچه هایمان 
به ماست و هیچ پشتوانه ای نداریم چه باید بکنیم؟ 
شما راهنمایی مان کنید ما که هم زحمت مان را می 
کشیم یک سال است شرمنده خانواده ایم به که باید 
پناه ببریم؟ تو رو خدا فکری برای من و امثال من 
بردارید تعداد ما در این شهر و در این استان کم نیست. 
یک شهروند 
آوا لطفا گزارشی از سد معبر مغازه ها که تابلوهایشان 
را در خیابان و قسمت پارک ماشین می گذارند تهیه 
کنید، گویا نیروی انتظامی هم بارها اقدام به جمع 

آوری کرده اما فایده ای نداشته است.
یک شهروند 
سالم آوا؛ من یه وام اشتغالزایی از صندوق ... گرفتم. 
متاسفانه بدلیل وضع نابسامان اقتصادی سه قسط آن 
معوق شده؛ دیروز مسئول معوقات صندوق به ضامن 
بنده که زن هم هست زنگ زده و بسیار بی ادبانه و 
با تهدید و لحن زننده ای گفته که چک شما رو به 
 اجرا می گزاریم؛ واقعا کسی به این مسئول معوقات 
 بی تربیت نمی خواهد ادب یاد بدهد که چطوری با 

آدم ها )آن هم یک زن( صحبت کنه؟!
یک شهروند 
سالم. خیابان منتظری 1 نشست کرده زمین و هیچ 
کس  فکری بر نمی دارد.حتما باید اتفاقی بیفتد که 
در جریان  یا  فکر شوند  به  محترم  مسئوالن  این 

نیستند اصال؟!لطفا شما اطالع رسانی کنید
یک شهروند 

جوابیه شرکت برق استان

در پاسخ به پیامک شهروند محترم در روزنامه آوای 
 97/7/30 مورخ   4195 شماره  به  جنوبی  خراسان 
اطالع  به  عدل  خیابان  بودن  تاریک  خصوص  در 
می رساند: خیابان عدل به صورت استاندارد تامین 
روشنایی  وضع  بهبود  برای  و  است  شده  روشنایی 
نیاز به اصالح شاخه های درختان می باشد. بدیهی 
است پس از صدور مجوز شاخه زنی توسط شهرداری 

محترم اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.

حسینی- خراسان جنوبی به دلیل همجواری با کشور افغانستان، 
از ظرفیت باالیی در صادرات و رونق اقتصادی برخوردار است. 
هر چند، طی چند ماه گذشته جریان ورود و خروج کاال از این 
مرز با مشکالت و وقفه هایی همراه بود، اما اکنون دوباره شاهد 
تردد کامیون های ترانزیت کاال در محدوده مرزی و بازارچه 
ماهیرود ، تنها بازارچه فعال استان ، هستیم. خاشی مدیر کل 
گمرکات استان در گفتگو با آوا، به 50 روز وقفه ای که در 
خروج 4 قلم کاالی صادراتی عمده استان از جمله سیمان، 
کاشی و سرامیک، آهن آالت و مشتقات نفتی رخ داده بود، 
اشاره و عنوان کرد:  این محدودیت از 13 آبان برداشته و جریان 
خروج کاال همچون گذشته از نو برقرار شد. وی با بیان این که 
محدودیت ایجاد شده از سمت افغانستان بوده است، یادآور شد: 
از سمت ایران محدودیتی نداشتیم و به کامیون های حامل 
کاالهای صادراتی اجازه دادیم کاالهای خود را در محوطه 

مرزی تخلیه کنند.

مصوب افزایش تعداد ناوگان های افغانستان به 
200 کامیون، راهی برای تسریع خروج کاالها
به گفته خاشی، حجم بار ورودی به محوطه مرزی به حدی 
رسید که در منطقه ویژه و هم در بازارچه جایی برای تخلیه بار 
باقی نمانده بود. وی به 62 هزار تن کاالیی که در این فاصله 
50 روزه دپو شده اشاره کرد و افزود: اگر جلوی ورود کاال از 
سمت ایران به محوطه مرزی گرفته شود، باز هم حداقل 50 
روز زمان می برد تا ماشین های افغانستان تمام بار دپو شده 
را ببرند. مدیر کل گمرکات استان با اشاره به این که مقرر شد  
افغانستان تا جایی که می تواند کامیون برای خروج بارهای دپو 
شده بیاورد، خاطرنشان کرد: در همین راستا، شب چهارشنبه، 
دو جلسه با اتاق بازرگانی و دفتر امور اقتصادی استانداری برگزار 
شد که خروجی آن مصوبه افزایش سقف تعداد ناوگان های 

افغانستان به 200 کامیون بود. 
خاشی فرار سیدن زمستان و شروع بارندگی ها و کمبود انبار 
مسقف را از مشکالتی دانست که برای این بارهای دپو شده 
ممکن است پیش بیاید و اضافه کرد: البته منطقه ویژه در حال 
کار و ساخت انبارهای مسقف برای کاالهای موجود در محوطه 
مرزی می باشد. وی نسبت خروج کاال به خاک افغانستان با آن 
چه وارد محدوده مرزی از سمت ایران می شود را بسیار کمتر 
دانست و ادامه داد: در گذشته هر ماشین افغانستانی، 3 ماشین 

ایرانی را بار می کرد، اما با مقررات جدید افغانستان هر کامیون 
بیشتر از 45 تن نمی تواند حمل کند. این موضوع نیز موجب 
شده برای خروج سریع تر کاال نیاز به ماشین های بیشتری از 

سمت کشور افغانستان احساس شود.

تعهد ارزی، کاهش روند صادرات 
را همراه داشته است

مدیر کل گمرکات استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 

به این که پس از وقفه 50 روزه، جریان ورود و خروج کاال از 
حیث تعداد مانند گذشته انجام نمی شود، بیان کرد: این موضوع 
به مقررات ابالغی کشور طی چند ماه همچون ممنوعیت در 
صادرات برخی اقالم از جمله رب گوجه فرنگی، سیب زمینی 
و خوراک طیور باز می گردد. خاشی دیگر علت کاهش روند 
صادرات را موضوع تعهد ارزی دانست و خاطرنشان کرد: این 
موضوع موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی ریسک انجام 
صادرات را نداشته باشند، زیرا تامین ارز در کشور افغانستان 

کار مشکلی است. به گفته وی شرکت هایی همچون کارخانه 
سیمان قائن که همیشه بخش اعظم تولیدات خود را صادر می 

کرد، اکنون این کار را با اکراه انجام می دهد.

یزدان، بهترین گزینه برای بازگشایی
وی در ادامه از بازارچه های مرزی استان سخن گفت و عنوان 
کرد: از بهمن 93، 3 بازارچه یزدان، میل 73 و دوکوهانه از طرف 
افغانستان بسته شد و علیرغم تالش های بسیار و جلسات 

متعدد ملی و استانی، تا این لحظه اقدام عملی برای بازگشایی از 
طرف  افغانستان انجام نشده است. خاشی بر ضرورت بازگشایی 
یکی از این بازارچه ها در کنار فعالیت ماهیرود به خصوص در 
شرایط فعلی کشور و تحریم ها، تاکید کرد و ادامه داد: نظر 
بعد  لحاظ  به  هم  زیرا  است  یزدان  بازارچه  روی  مسئوالن 
مسافت از گمرک ماهیرود در موقعیت خوبی قرار گرفته و هم 
این بازارچه در چارت سازمانی گمرک ایران به عنوان گمرک 
رسمی با 14 پست سازمانی تایید شده است، از طرفی تاسیسات 

و انبارهای خوبی نیز دارد.

طرح توجیهی زمین برای احداث 
دستگاه ایکس ری آماده است

وی در باره نصب دستگاه ایکس ری برای بازارچه ماهیرود نیز  
توضیح داد: یکی از الزامات این مرز و تمام مرزهای مشترک 
ایران با کشورها به خصوص شرق کشور، تجهیز گمرکات 
مرزی به دستگاه ایکس ری است. به گفته وی این موضوع 

عالوه بر ذکر شدن در مفاد متعددی از قانون امور گمرکی و 
هم قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در برنامه پنجم و ششم 

توسعه نیز عنوان شده است.
مدیر کل گمرکات استان با اشاره به این که موضوع هزینه 
بسیار سنگین تامین دستگاه ایکس ری طی تفاهم نامه ای 
بین سازمان گمرکات جمهوری اسالمی ایران و وزارت دفاع 
حل شد، ادامه داد: محل استقرار دستگاه نیز از اهمیت بسیاری 
برخوردار است که در همین راستا زمینی را در محوطه مرزی 
در نظر گرفتیم که با نصب دستگاه ایکس ری در آن موقعیت 
هر سه معبر اعم از بازارچه، پایانه و منطقه ویژه را پوشش دهد.
خاشی از اخذ استعالم 12 دستگاه برای مشخص شدن این که 
زمین مد نظر معارضی ندارد، خبر داد و گفت: طرح توجیهی این 
زمین و استعالمات به اداره دارایی ارسال شده و آماده بازدید 
کارشناسان وزارت دفاع و انرژی هسته ای از این منطقه برای 
تایید جانمایی هستیم. به گفته وی پس از این تایید، هر چه 
استانداری سرعت عمل بیشتری برای اخذ مجوز کمیسیون 
ماده 69 از خود نشان دهد، سریع تر می توان کار را برای نصب 

دستگاه ایکس ری ادامه داد.

امنیتی بودن درب اقتصادی
 منطقه ویژه پذیرفتنی نیست

بازگشایی  موضوع  به  همچنین  استان  گمرکات  کل  مدیر 
درب منطقه ویژه اقتصادی اشاره و اضافه کرد: با وجود این 
که شهریور 96 ، این درب توسط استاندار وقت، افتتاح شد 
اما تاکنون تمایلی برای بازگشایی آن دیده نشده است. خاشی 
با بیان این که تمام اقدامات الزم برای استقرار در این منطقه 
انجام شده ، خاطرنشان کرد: دوستان عنوان می کنند مسئله 
درب اقتصادی منطقه ویژه امنیتی است، در حالی که از نظر من 

به عنوان فردی اقتصادی این موضوع پذیرفتنی نیست.

برپایی نمایشگاه »خیال نگاری« در بیرجند

صداوسیما- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند گفت:  اولین نمایشگاه نقاشی کودکان 3 تا 9 سال با عنوان خیال 
نگاری در بیرجند واقع در میدان ابوذر دایر شد. قالسی افزود:  قصه خوانی و نقاشی گروهی از جمله برنامه هایی است که در این نمایشگاه 
برای کودکان اجرا می شود. وی گفت: نمایشگاه خیال نگاری تا  9 آذر هر روز از ساعت 17 تا 20 برای بازدید عالقه مندان دایر است.

مسئوالناستانازذخیرهسازی۶برابرینفتخبرمیدهند

در حالی که فصل سرما در برخی روستاهای مرزی خراسان 
جنوبی آغاز شده است اما مردم از کمبود نفت و گاز مایع گالیه 
دارند و از سویی مسئوالن مربوطه از ذخیره سازی شش برابری 

نفت سفید برای روستاهای استان خبر می دهند.
به گزارش تسنیم، به چشمانش که نگاه می کنی نگرانی و 
اضطراب در آن موج می زند و از سویی سوز سرما بر صورتش 
حاکم شده و اگر در روستاهای کوهستانی باشد که این سوز و 
سرما بیشتر است. هر روز کارش این است که از صبح تا ظهر لب 
جاده در کنار کپسول گاز می نشیند و در انتظار ماشین حمل سیلندر 
گاز است و امروزش مانند دیروز سپری می شود و روز غروب کرده 

اما خبری از ماشین حمل سیلندر گاز نیست.

چند ماهی است که مردم با 
کمبود گاز مایع مواجه شده اند

از  یکی  در  هستم  خانوار  سرپرست  می گوید:  حاجی لیال 
روستاهای مرزی و کوهستانی درمیان زندگی می کنم. فصل 
سرما فرا رسیده و روستای ما از نعمت گاز محروم است از سویی 
نفت سفید هم به سختی گیر می آید و این روزها کمبود سلیندر 

گاز هم مشکلی بر مشکالت مان افزوده است.
وی که دل پر دردی دارد، ادامه می دهد: خدا به دادمان برسد هر 
روز از صبح تا غروب لب جاده می نشینم تا نکند ماشین حمل 

سیلندر گاز از کنار جاده عبور کند و من متوجه نشوم.

از کار و  زندگی و دامداری عقب افتاده ام، حدود دو ماه است 
اوضاع این چنین است و از مسئوالن می خواهم به مشکالت 

مردم روستاهای دورافتاده هم رسیدگی کنند.

تهیه نفت برای برخی روستائیان
 دردسرساز شده است

در چند هفته اخیر تعدادی از روستائیان استان با تماس به 
خبرنگار تسنیم، از نبود سوخت الزم برای زمستان گالیه 
کردند، به گفته آنها چند ماهی است که مردم با کمبود گاز 

مایع مواجه شده اند.
مرادی یکی از مرزنشینان شهرستان درمیان گفت: حتی 
حاضریم سیلندر گاز با قیمت باال خریداری کنیم اما وجود 

قاینات،  زیرکوه،  روستاهای  از  برخی  طرفی  از  و  ندارد 
کمبود  با  نیستند  بهره مند  گاز  از  که  خوسف  و  سربیشه 

سیلندر گاز و سوخت مواجه شده اند.

ذخیره سازی 6 برابری نفت سفید
 برای روستاهای خراسان جنوبی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی نیز 
با بیان اینکه اگر کمبودی در عرضه مواد سوختی در روستاها 
به چشم می خورد، به این دلیل است که عامالن توزیع با 
کمبود هزینه خرید سوخت مواجه هستند. افزود: سهمیه امسال 
نفت سفید روستاها و نقاط شهری بدون گاز استان نسبت به  
سال گذشته شش برابر شده است. مردانی اظهارکرد: سهمیه 

امسال نفت سفید روستاها و نقاط شهری بدون گاز استان 
همانند سال های قبل و حتی بیشتر از آن است. وی افزود: 
ذخیره سازی امسال نسبت به سال گذشته شش برابر است 
و محدودیتی برای توزیع آن نیست. مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی خراسان جنوبی بیان کرد: اگر کمبودی در 
عرضه مواد سوختی در روستاها به چشم می خورد به این دلیل 
است که عامالن توزیع، با کمبود هزینه خرید سوخت مواجه 
هستند. مردانی گفت: قاچاق سوخت به دلیل نبود حلقه های 
قوی نظارتی بر عامالن توزیع در نقاط مرزی است که باید بر 
اساس کاالبرگ، نفت سفید در اختیار روستائیان قرار گیرد در 

غیر این صورت با آنها برخورد می شود.

سهمیه سوخت جذب نشده است
وی با بیان اینکه اگر روستائیان از کمبود سوخت گالیه دارند باید 
به این موضوع توجه داشته باشند که جذب سهمیه کاالبرگی که 
برای آنها اعالم شده، به 50 درصد در شش ماه ابتدای امسال 
نرسیده است افزود: خود این افراد برای تحویل سهمیه مراجعه ای 
نداشته اند و به همین دلیل برای تامین سوخت زمستانی با مشکل 
مواجه هستند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بیان 
کرد: برای نقاطی که به شبکه گاز متصل شده است بر اساس 
دستور مقام عالی وزارت نفت، اگر شرکت گاز تایید کند که برای 
چه بازه زمانی نیاز دارد، به وسیله کاالبرگ سوخت آنها تامین 

می شود و به همان مدت به این افراد مهلت داده می شود تا نسبت 
به اتصال شبکه گاز اقدام کنند در غیر این صورت کاالبرگ شان 
باطل می شود چون هدف از تامین زیرساخت گاز این است 
 که از سرمایه سوخت های فسیلی برای آیندگان حفاظت شود.

مردانی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای اینکه 
مردم در زمستان با مشکل کمبود سوخت مواجه نشوند تدابیری از 

ماه های قبل اندیشیده است.

مهلت کاال برگ سوخت زمستانی 
تا پایان دی تمدید شد

این است در  اندیشیده شده  از تدابیر  وی اظهار کرد: یکی 
کاالبرگی که ماه های شهریور و مهر برای سهمیه نفت سفید 
اعالم شد این سهمیه 100 لیتر از ماه های قبل کمتر بود تا اگر 
در ماه های فصل سرد مردم با مشکل مواجه شدند بتوانند از 
این سهمیه استفاده کنند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
تا  نفتی گفت: مهلت کاال برگ سوخت زمستانی همیشه 
ابتدای دی ماه بوده است اما برای اینکه امسال مردم با کمبود 
مواجه نشوند تا پایان دی تمدید شده است تا به این وسیله اگر 
کمبودی در فصل زمستان بود جبران شود.مسئوالن عملیات 
شرکت گاز در استان نیز از برطرف شدن مشکل کمبود گاز 
مایع در خراسان جنوبی خبر داد و مدعی شد در چند روز گذشته 

این مشکل برطرف شده است.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۷۶۰3۰۸۰۰1۰۰3۸۴۹ - 13۹۷/۰۸/3۰ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریده 
سالمیان فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷۶۹ صادره از مشهد و شماره ملی ۰۹۴31۵31۸۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر 
به مساحت 1۰3۴/۴1 متر مربع قسمتی از پالک ۲۲۲۴ فرعی از ۴33- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد علی چاجی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۴  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

حمــل اثاثیــه منـــزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی  3647  363  0915



موفقیت و انرژی

خود باوری

زورکی لبخند بزنید، 
اما فقط تحت شرایطی خاص!

هم  مثبت  افکار  تلقین  یا  استرس  کاهش  برای 
می گویند که لبخند بزنید و جمالت مثبت را پیش خود 
تکرار کنید. اما آیا واقعا این وانمود کردن ها مفیدند یا 
مضر؟ اگر اجبارا لبخند بزنید که جنبه  مثبت افکارتان را 
تقویت کنید، واقعا نتیجه می گیرید چون باور دارید که 

لبخند شما بازتابی از حال خوب شماست.
احساسات  قبول  از  تا  بزنید  لبخند  اجبارا  اگر  اما 
منفی تان فرار کنید، از چیزهایی که حال تان را بد 
اینکه فکر می کنید لبخند  یا  کرده اند غافل شوید 
مطمئن  است،  شدن  شاد  برای  حقه ای  مصنوعی 
باشید این کار شما در بلند مدت باعث تشدید حال 
بدتان خواهد شد. پس به هر حال همه چیز به باور و 

طرز فکرتان برمی گردد!

زن باهوش خود را باور دارد

توانمندی هایی  باهوش و خردمند می داند چه  زن 
دارد. او می داند که اگر رویای خواسته هایش را در سر 
بپروراند به آنها خواهد رسید. او درک می کند که این 
کار ساده ای نیست، اما از امتحان کردن نمی ترسد. از 
همه مهمتر، او خوب می داند که اگر شکست خورد 
یا از مسیرش خارج شد، می تواند برگردد و دوباره 
تالش کند. بهترین دوست خود بودن یعنی خود را 
دوست داشتن. یک زن باهوش و عاقل، از تنها بودن 
نمی ترسد. در واقع او می داند که باید اوقات خوبی 
را با خودش سپری کند و گاهی نیاز دارد از دنیای 
اطراف خود فاصله بگیرد و از استرس رها شود. او 
هر آنچه که هست را دوست دارد و پذیرفته است 
و تمام ویژگی هایی را که دلش می خواهد دوست 

داشته باشد، خودش دارد.
زن باید باهوش و منطقی باشد تا بفهمد که نمی تواند 
هر کاری را به تنهایی انجام دهد. او گاهی واقعا نیاز 
دارد تا برای حفظ شادی اش کمک بگیرد. طلب کمک 
کردن بخشی از زندگیست و هیچ ایرادی ندارد که از 

افراد درست در موقعیتی درست کمک بخواهید.
بعضی از زنان سعی دارند خودشان را همیشه با تمام 
استانداردها تطبیق دهند و احساس می کنند هرگز 
نمی توانند به قله  مورد نظرشان برسند. اما زنانی که از 
هوش هیجانی باالیی برخوردارند، می دانند که کامل 
نیستند. آنها شکست می خورند، حرف هایی می زنند 
که بعدا بابت آن متاسف می شوند و ممکن است 
همیشه هم بهترین دوست، همسر و یا مادر نباشند، 
کافیست.  می کنند  را  خود  تالش  که  همین  اما 
 آنها از پذیرفتن اشتباهات خود عاجز نیستند و در 
این  بلند مدت شادتر و راضی تر هم خواهند شد. 
نوع زنان می دانند که نباید به خودشان خیلی سخت 

بگیرند چون هیچکس کامل نیست.

روغن آرگان 
 خوش حالت و نرم کننده مو

اگر برای تقویت موی خود به دنبال محصولی کامال 
طبیعی، موثر، در دسترس و ایمن هستید استفاده از 
روغن آرگان را فراموش نکنید؛ این محصول با دارا 

بودن ترکیبات مغذی و مورد نیاز مو به عنوان یک 
محصول بی نظیر برای افزایش رشد و پرپشت شدن 
مو قابل استفاده است، شما می توانید از خاصیت نرم 
کنندگی و حالت دهندگی این محصول برای نرم و 

خوش حالت کردن موی خود استفاده کنید.

 در صورت تزریق نامناسب بوتاکس
 فرد دچار افتادگی پلک می شود

معموال  کرد:  اظهار  بوتاکس  و  پوست  متخصص 
از ژل بوتاکس برای از بین بردن چین و چروک 
اطراف چشم و یا پیشانی استفاده می کنند که این 

پیشانی  آورنده  پایین  و  فلج عضالت  باعث  ماده 
در  که  است  واقع یک سم  در  بوتاکس  می شود. 
صورت تزریق نامناسب، فرد را دچار افتادگی پلک 
می کند. وی افزود: تزریق بوتاکس در اطراف چشم 
و  چروک  و  چین  عمق  کاهش  باعث  پیشانی  و 

سبب مسطح شدن سطح پوست خواهد شد.

یخ درمانی راه خوب برای
 کاهش درد و تورم پا

یخ درمانی یک راه خوب برای کاهش درد و تورم 
کیسه  در  را  شده  خرد  یخ  کمی  مقدار  است.  پا 
برای  آن  از  و  بریزید  کوچک  پالستیکی  های 

دایره  حرکت  یک  در  دیده  آسیب  منطقه  ماساژ 
کیسه  توانید  می  همچنین  کنید.  استفاده  مانند 
نازک  حوله  یک  در  را  شده  منجمد  سبزیجات 
پیچیده و استفاده کنید. سرما به طور موقت باعث 
ناحیه دردناک  در  انتهای عصب  بی حس شدن 

شده و به شما آرامش می دهد. 

درمان سوزش سردل
 با موز خالدار

موز به مقابله با سوء هاضمه کمک می کند. 
باعث  نتیجه  در  و  شود  می  هضم  راحتی  به 
پریشانی بیشتر معده نمی شود. ناراحتی معده بعد 

از خوردن موز از بین می رود. بنابراین به جای آن 
که برای سوزش معده خود یک قرص بخورید، 
حفظ  برای  بخورید.  فوری  تسکین  برای  را  موز 
پتاسیم  از  خوبی  میزان  باید  خون،  فشار  تعادل 
با  این کار را می توانید  در خون داشته باشید و 

خوردن موز خالدار و لک دار انجام دهید.

زالو درمانی مفید 
برای بواسیر

از درمان های بواسیر در طب سنتی که البته باید 
سنتی  طب  حاذق  طبیب  یک  نظر  تحت  حتمًا 
انجام شود، استفاده از “زالودرمانی” است چرا که 

در بزاق زالو، آنزیمی به  نام “هپاتون” وجود دارد 
که زالو آن را وارد خون می کند و این آنزیم، خون 
را قلیایی می کند و به  نوعی می توان زالو را “جراح 
کوچک” دانست. برای درمان بواسیر در کنار زالو 
درمانی باید از مصرف تمام سودا زاها و داروهای 

شیمیایی جداً اجتناب کرد. 

کنجد منبع غنی از پروتئین است و ارزش غذایی باالیی دارد. هر قاشق غذاخوری کنجد تأمین کننده 14 درصد 
 از نیاز روزانه کلسیم بدن است، مصرف 50 گرم از کنجد، 25 درصد از نیاز روزانه به اسید فولیک را بر طرف 
می کند. دانه کنجد دارای 20 تا 25 درصد پروتئین، 50 درصد چربی و به نسبت مساوی اسیدلینولئیک و اولئیک 
است. کنجد یکی از منابع بسیار مفید برای جذب آهن، روی و کلسیم به شمار می آید. این دانه منبع آهن گیاهی 
است که برای رفع خستگی مفید است همچنین مصرف این دانه گیاهی برای افرادی که مبتال به کم خونی و 

فقر آهن هستند، می تواند بسیار موثر باشد.
افرادی که شیر دوست ندارند و یا به هر دلیل مصرف شیر به مزاج شان سازگار نیست،  می توانند از کنجد برای 

تأمین کلسیم، روی و آهن خود که از مواد معدنی مهم به شمار می آید، استفاده کنند.

عفونت گوش می تواند شنوایی را مختل کرده و موجب بروز عالئمی از قبیل خارش، زخم و خونریزی 
شود. عفونت گوش داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که در قسمتی از گوش به نام مجاری 
این  نیم دایره که حاوی مایع خاصی است در متعادل نگه داشتن بدن نقش مهمی دارد و عفونت در 
بخش می تواند تعادل بدن را از بین ببرد. عفونت گوش خصوصا بخش میانی و داخلی از اهمیت بسزایی 
برخوردار است چون می تواند شنوایی را مختل کرده و به علت مجاورت آن با مغز، عفونت سریعا به آن 
منتقل شده و موجب مننژیت و عفونت درون جمجمه و یا حتی فلج شدن در فرد شود. هر گونه عالئم 
از جمله درد، خون ریزی و خارش را نباید سطحی گرفت و با مشاهده آن می بایست به پزشک مراجعه 

کرد و از خود درمانی پرهیز کرد.

عفونت گوش و اختالل ناشنواییکنجد از منابع بسیار مفید برای جذب آهن، روی و کلسیم 

مطالعات نشان داده که هزینه، وقت و انرژی الزم برای تربیت 
یک فرزند از دو فرزند بیشتر است به دلیل این که پدر و مادر تک 
فرزندها فقط همبازی و جایگزین خواهر و برادر برای او هستند 
بنابراین مجبورند تمام وقت و انرژی خود را صرف سرگرم کردن 
یا پرکردن وقت او قرار دهند. همچنین برای اثبات عالقه و 
توجه، مدام نیازهای مالی او را برآورده می کنند و هزینه بیشتری 
روی دست شان، گذاشته خواهد شد. در نهایت والدین تک فرزند 
زودتر از بقیه به »سندروم آشیانه خالی« گرفتار خواهند شد و 
مشکالت روان شناختی که با ازدواج یا تحصیل یا ترک منزل 

پدری توسط تک فرزند برای والدین ایجاد می شود.

فواید تولد فرزند دوم برای فرزند اول
طریق  از  باالتری  اجتماعی  روابط  و  سازگاری  دوم  فرزند 
تعامالت خود برای فرزند اول فراهم می آورد در حالی که غالبا 
تک فرزندها، سازگاری پایین و روابط اجتماعی ضعیفی دارند. 
همچنین میزان همدلی و نوعدوستی در خانواده های تک فرزند 
 کم و محدود است اما تولد فرزند دوم به افزایش همدلی و 
نوعدوستی فرزند اول کمک می کند، چرا که تک فرزندها به 
دلیل تمرکز توجه پدر و مادر روی آن ها، معموال ویژگی های 
افراد خودشیفته و خود محور را بروز می دهند که همه چیز در 

اختیار و در خدمت آن ها بوده است.

فرزند دوم به سالمت روان فرزند اول کمک فراوانی می کند 
در حالی که اگر فرزند اول تک فرزند باقی بماند با اضطراب 
های متعدد و نشانه های بیماری معموال جزو بیشترین مراجعه 

کنندگان به مشاوران کودک هستند. 
در واقع در این خانواده ها به دلیل نبود فرزند دیگر، تمام 
توقعات، انتظارات و حتی آرزوهای والدین روی یک فرزند 
نفس  به  اعتماد  کاهش  یا  اضطراب  که  شود  می  متمرکز 
فرزند را در پی دارد. همچنین باعث وابستگی افراطی بین 
پدر و مادر و تک فرزند می شود که تولد فرزند دوم به حل 

این مشکالت کمک می کند.

فواید داشتن فرزند دوم برای والدین و دیگر فرزندان

آیه روز

آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند ]بسی[ بدتر بود ]چرا[ که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به 
ریشخند می  گرفتند. )سوره روم، آیه 10( 

پیام روز

به  را  وارد شده که آن ها  از درهایی  آورده،  به من روی  همه خوشبختی ها و موفقیت هایي که 
دقت بسته بودم. )لرد بایرون(
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شماره ۴۲۲۴                         

4۹۱۸۷

۷۶۲۳
۷۹۱4

4۸۲۶
۸۳۵۲

۱۲۳۹

۳۵۹۷۶
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.

4۵۳۹۱۷۸۲۶

۸۶۹۵۳۲۱4۷

۷۲۱۸۶4۹۵۳

۱۹4۷۸۳۲۶۵

۶۸۷۱۲۵4۳۹

۵۳۲۶4۹۷۱۸

۳۱۸4۷۶۵۹۲

۹۷۶۲۵۱۳۸4

۲4۵۳۹۸۶۷۱

جدول سودکو

به تعــدادی نیـروی خدماتـی خانـم 
نیازمندیم.

056-32342244-09363654746

به دو خانم جهت همکاری در پوشاک 
و لوازم آرایشی و بهداشتی نیازمندیم. 

32220655 -09۱52695۱6۸

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 2۸ و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09۱5562229۱

322۱۱6۸4

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

و ... با قیمت مناسب    09۱56633230- برگی

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

09۱5   056   2۱00

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

09۱5۱633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

324356۸6 - 093652370۱4-09۱57063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

جواز  تفنگ شکاری به شماره سالح 
KH -054۸3 و  مدل کوسه

 ته پر یک لول ساخت روسیه به 
نام رضا قربان زاده مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتور سیکلت به شماره 
پالک 79۱ - 55456 به نام 

محمدرضا حسین پور به شماره ملی 
06506۱0520 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09۱5565۸26۸ - 09۱566935۱5 

۱0سال ضمانت

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09۱5۱652600-32447۱۱0

مرکز معاینه فنی خودرو ایران 
استخدام می نماید: 

یک خانم حسابدار و یک خانم 
مسلط به کامپیوتر

09۱56653۸30 - 0563233۸399

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /۱00 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی
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از اولویت های پیش رو توسعه همه جانبه استان است

یادمان شهدای استان

»از امروز تصمیم گرفتم تا آخرین لحظات مرگ استوار باشم و از خداوند متعال این آرزو را دارم که مرا از هوی و هوس به دور بدارد چون 
می بینم ابر قدرت های شرق و غرب و مزدوران وابسته آنها به خاطر به خطر افتادن منافع شان کمر به نابودی اسالم بسته اند. «                                                                       
     “شهید ذوالفقار رمضانی خشک ”

اخبار کوتاه

معتمدیان  محمدصادق  صفحه 1(...  از  )ادامه 
دیروز در گفت وگو با تسنیم با قدردانی از حسن 
نظر دولت اظهارکرد: برای اجرایی و عملیاتی 
کردن برنامه های توسعه استان به حمایت و 

همفکری همه مسئوالن اجرایی به ویژه امام 
جمعه، نمایندگان مجلس و مسئوالن اجرایی  
و مدیران رسانه ها که نقش تعیین کننده در 
این روند دارند، نیاز داریم .وی با تاکید بر اینکه 

فرصت های خوبی در خراسان جنوبی وجود دارد 
که باید از آن استفاده کرد، گفت: فرصت هایی که 
اولویت ماست استفاده از فرصت مرز است که با 
توجه به وجود بازارچه های فعال و نیمه فعال باید 
در این حوزه ورود کرده و در توسعه استان نقش 
آفرینی کنیم. استاندار جدید خراسان جنوبی استفاده 
از ظرفیت های ذخایرمعدنی، انرژی و کانی های 
غیرفلزی که براساس آمارهای سازمان مدیریت در 
رتبه های پنجم وششم هستیم را از دیگر اولویت 
های کاری برشمرد و تصریح کرد: یکی از حوزه 
های کاری مدنظر استفاده از ظرفیت های بخش 
معدن است. معتمدیان با اشاره به ظرفیت های 
بخش کشاورزی استان گفت: وجود محصوالت 
صادراتی از جمله زرشک و زعفران، انار و سایر 
محصوالت می تواند به وضعیت ارزی کمک کند 
تا جایگاه کشور و استان در بازارهای جهانی ارتقا 

یابد. وی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی جایگاه 
خوبی در عرصه اقتصادی کشور دارد، بیان کرد: 
امیدواریم با همفکری وهم اندیشی صاحب نظران 
حوزه های مختلف تجاری،بازرگانی و اقتصادی 
و کمک بخش خصوصی تحول آفرین در این 
بخش ها باشیم. استاندار جدیدخراسان جنوبی به 
استفاده از ظرفیت های گردشگری و سایر حوزه 
های فعال در استان هم اشاره کرد و افزود: در 
فرصه پیش رو با کمک همه مسئوالن و رسانه ها، 
از این ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده  و معرفی 
خواهیم کرد.معتمدیان در پاسخ به این سوال که در 
انتصاب مدیران اولویت شما چیست، گفت: یقینا 
اولویت استفاده از ظرفیت و توان مدیران استانی و 
بومی خواهد بود اما اصولی داریم و آن هماهنگی 

تیم کاری است که باید این تیم هماهنگ باشد.
وی ادامه داد: اولویت نخست، مدیران بومی و 

استانی هستند و چنانچه این تیم هماهنگ نباشد 
از مدیران سایر استان ها استفاده  خواهیم کرد.

استاندار جدید خراسان جنوبی بر استفاده از ظرفیت 
و توانمندی نیروی انسانی برای توسعه استان تاکید 
کرد و گفت: به دنبال کمک هستیم و اگر جایی 
نیاز باشد حتما از ظرفیت سایر بخش ها و نیروی 

انسانی سایر استان ها بهره خواهیم برد.
وی با بیان اینکه باید در استان خراسان جنوبی 
کار اساسی صورت گیرد، تصریح کرد: با توجه 
به ظرفیت های خوبی که در استان وجود دارد 
و همچنین مردم نجیب ، شریف و خوب استان، 
از ظرفیت نیروی انسانی به بهترین نحو استفاده 
که  تالشی  با  امیدوارم  گفت:  شد. وی  خواهد 
صورت می گیرد و انسجامی که در استان وجود 
دارد شاهد تحرک بخشی در حوزه های مختلف از 

جمله حوزه اقتصادی باشیم.

حوادث 

ورزشی

 اعتماد دولت به معتمدیان
رئیس جمهور چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با 
اشاره به انتخاب استانداران جدید برای 4 استان مرزی 
آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان جنوبی و شمالی 
گفت: استان های مرزی در شرایط تحریم مسئولیت 
و بار سنگین ویژه ای بر عهده دارند. دکتر روحانی 
بر تالش برای توسعه و فعال تر کردن بازارچه های 
مرزی تاکید و اظهارکرد: استان های مرزی باید با فعال 
کردن بازارچه های مرزی و توسعه مناسبات تجاری با 
کشورهای همسایه در مسیر مبارزه با تحریم تالش 
کنند و برخی از مشکالتی که با آن مواجه هستیم 
استان ها حل و فصل شود. رئیس قوه  این  توسط 
مجریه در ادامه با تشریح قابلیت های استان های 
مرزی خواستار توجه استانداران جدید به توسعه استان 
با در نظر گرفتن امتیازات هر منطقه شد. وی با اشاره 
عنوان  به  معتمدیان«،  »محمدصادق  انتخاب  به 
استاندار خراسان جنوبی  بر ضرورت تالش در راستای 
توسعه هرچه بیشتر و بهتر این استان تاکید کرد و 
گفت: خراسان جنوبی استعداد بسیار خوبی در زمینه 
کشت محصوالت صادراتی از جمله زعفران داشته و 
معادن غنی دارد که می توان با استفاده از آنها در زمینه 

آبادانی و توسعه استان گام های خوبی برداشت.
رئیس جمهور با اشاره به هم مرز بودن این استان با 
افغانستان و نزدیکی به پاکستان، اظهار کرد: مرزهای 
و  صادرات  در  خوبی  تاثیر  تواند  می  کشور  شرقی 
واردات داشته باشد؛ در عین حال گسترش روابط با 
همسایگان در توسعه مناسبات سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی، گردشگری و علمی مهم است. بنا بر شنیده 
تازه خراسان  استاندار  معتمدیان«  ها »محمدصادق 
جنوبی نیروی وزارت کشور و مدیرکل اطالعات پیشین 
آذربایجان شرقی و از نظر اصالت اهل کرمانشاه است. 
وی پس از ابراهیم رضایی بابادی، سید صولت مرتضوی، 
قهرمان رشید، وجه ا... خدمتگزار، سید علی اکبر پرویزی 
و محمدمهدی مروج الشریعه هفتمین  استاندار از زمان 
تاسیس استان در سال 1383 تاکنون است. معتمدیان 
چهارمین استاندار منصوب دولت تدبیر و امید در خراسان 
جنوبی  به شمار می رود.)خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

خبرهای ویژه

تلف شدن ۲۱ راس گوسفند 
در برخورد  با کامیون

بر اثر برخورد کامیون با گله احشام در اسفدن 21 
زخمی  دیگر  راس  چندین  و  تلف  گوسفند  راس 
جاده   5 کیلومتر  در  که  حادثه  این  علت  شدند. 
اسفدن-زیرکوه رخ داد، از سوی کارشناس تصادفات 

پلیس  راه در دست بررسی است.

فوت راکب موتور سیکلت
 دراثر برخورد با پراید

برخورد یک دستگاه پراید با موتور سیکلت در سربیشه، 
سبب فوت راکب موتور سیکلت شد. رئیس پلیس راه  
استان گفت: این حادثه در کیلومتر 15 جاده روستای 
علی آباد شهرستان سربیشه رخ داد که در اثر آن راننده 
موتورسیکلت فوت کرد و راننده پراید نیز مصدوم و به 
بیمارستان منتقل شد. نیکمرد علت حادثه را انحراف به 

چپ پراید اعالم کرد.

خروج قطار باری از ریل در طبس

چند واگن از قطار باری در ایستگاه ده شور طبس از 
ریل خارج شد. این حادثه سه شنبه شب به علت نقص 
فنی قطار باری رخ داد. خوشبختانه به دلیل اینکه واگن 
ها خالی بودند، حادثه هیچ گونه تلفاتی نداشت. مسیر 
مربوط به این حادثه که بسته شده بود، اکنون بازگشایی 

شده  است.

زلزله ۳.۳ ریشتری نهبندان را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر دیروز ساعت 18 و 
11 دقیقه نهبندان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 
کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.تا کنون از خسارات 

احتمالی این زمین لرزه گزارشی اعالم نشده است.

2 هفته مهلت برای تامین وثائق بانکی

پیش بینی  5 میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز خانه محله ها

برپایی سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی با حضور 2۸ استان

گروه خبر- سرپرست استانداری خراسان جنوبی 
گفت: متقاضیان دریافت تسهیالت اشتغال که 
پرونده آنها از قبل به جریان افتاده است، 2 هفته 

مهلت دارند وثائق موردنیاز را به بانک ارائه دهند.
مشیرالحق عابدی در نشست مشترک کارگروه 
تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک 
های استان خراسان جنوبی اظهار کرد: از زمان 
برگزاری این جلسه تا 2 هفته آینده اگر برای پرونده 
های در دست بررسی وثائق موردنیاز تامین نشود، 
بانک ها تعهدی برای پرداخت تسهیالت نخواهند 

داشت. 
وی افزود: البته اگر وثیقه های موردنیاز تامین شد 
بعد از آن، بانک ها نباید در پرداخت تسهیالت تعلل 
کنند. سرپرست استانداری تصریح کرد: ایرادی که 
فرمانداران می گیرند همین است که بسیاری از 
متقاضیان مستندات الزم را تامین می کنند اما 
بعد از اینکه به مرحله پرداخت می رسد با وجود 
هزینه هایی که متقاضی تسهیالت برای تامین 
وثایق انجام می دهد بانک ها نبود اعتبار را بهانه 
می کنند. وی با تاکید بر اینکه بانک ها در پرداخت 
تسهیالت طرح هایی که مستندات آن کامل است 
نباید تعلل کنند، گفت: البته عملکرد برخی بانک 
ها طبق قانون شایسته بوده اما انتظار می رود 

پرونده هایی که مدت زمان زیادی برای تکمیل 
آن صرف شده از لیست حذف شود. 

عابدی با اشاره به اقدامات استاندار پیشین در بنا 
گذاشتن برگزاری جلسات منظم کارگروه اشتغال  
بیان کرد: به تبع این جلسات منظم، گفتمان 
هایی بین مدیران بانک ها و اعضای کارگروه 
شکل گرفت که منجر به مهیا شدن وحدت رویه 
در استان شد. وی گفت: اقداماتی نیز از سوی 
مجموعه استانداری برای سرعت بخشیدن به روند 
پرداخت تسهیالت صورت گرفت که از آن جمله 
می توان به درخواست های مکرر از مراجع ذیربط 
در خصوص ابالغ باقی مانده تسهیالت روستایی 

و عشایری اشاره کرد. 
سرپرست استانداری با تاکید بر ادامه پیگیری 
به  کارگروه  مطلوب  فعالیت  کرد:  اظهار  ها 
عملکرد کمیته های زیرمجموعه بستگی دارد 
که در این بین اقدامات کمیته نظارت از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. وی تصریح کرد: یکی از 
مصادیق بارز ارزیابی عملکرد فرمانداران در این 
راستا پرداخت تسهیالت توسط بانک های عامل 

در شهرستان هاست. 
عابدی با اشاره به تقدیر از پنج فرماندار استان گفت: 
مالک این برتری تسهیل در پرداخت تسهیالت و 

هماهنگی دستگاه های اجرایی با بانک ها بود که 
امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. 

وی با بیان اینکه بانک ها نیز باید در کالن کشور 
افزود: الزم است  باشند،  اخذ تسهیالت  پیگیر 
تمامی تالش ها برای دریافت تسهیالت مرحله 

دوم و حتی بیشتر از آن ادامه یابد. 

وی با اشاره به بخشنامه جدید معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با توجه به بخشنامه 
مذکور از این پس نباید تسهیالت به واحدهای 

مرتبط با دامداری پرداخت شود. 
بانک  آمارهای  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
کشاورزی استان 100 پرونده به مبلغ 28 میلیارد 
تومان آماده پرداخت است، گفت: به هیچ عنوان 
معاون  نامه  شامل  پرونده شده  تشکیل  آنچه 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کارآفرینی  و  توسعه 

اجتماعی نمی شود و تمامی پرونده های تکمیل 
شده که به بانک عامل ارسال شده است باید در 

مسیر پرداخت قرار گیرد.
عابدی همچنین با اشاره به سفر رئیس کمیته امداد 
 کشور به خراسان جنوبی افزود: برنامه ریزی ها
در این سفر به نحوی انجام گیرد که برای استان 

مایه خیر و برکت باشد.

مجتمع اقتصادی امداد
 در استان راه اندازی شود

مدیرکل کمیته امداد هم گفت: در سفر رئیس 
کمیته امداد کشور راه اندازی مجتمع اقتصادی 
امداد در استان پیگیری خواهد شد و امیدواریم نظر 
مساعد فتاح نیز بر این موضوع باشد، وی اظهار 
کرد: 5 هزار و 800 مسکن غیرمقاوم در روستاهای 

خراسان جنوبی وجود دارد که برای مقاوم سازی 
آنها که بیشتر از جامعه هدف کمیته امداد هستند 
تفاهم نامه سه جانبه بین استانداری، سپاه و کمیته 
امداد امضا شده است و تالش می شود این امر 
در سفر فتاح به استان پیگیری شود. وی افزود: 
در سفر رئیس کمیته امداد به استان درخواست 
می شود در زمینه مجتمع اقتصادی امداد در استان 
ورود شود چون امسال در فروش فرش های بافته 
شده توسط مددجویان جزو معدود استان هایی 
منابع  از  مبالغ بدهی  فتاح  با دستور  بودیم که 
مجتمع اقتصادی امداد به مددجویان پرداخت شد. 
سلم آبادی گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از 
گازرسانی  همزمان  طور  به  استان  روستاهای 
می شود ، براساس معافیت های قانونی انشعاب گاز 

برای مددجویان رایگان است.
لوازم  تأمین  زمینه  در  راستا  این  در  افزود:  وی 
گازکشی به افراد باید کمک شود که طبق برآوردها 
برای لوله کشی منازل مددجویان روستایی و تامین 
لوازم گرمایشی دو میلیارد و 300 میلیون تومان 
اعتبار نیاز است که امید است در سفر فتاح این 
 اعتبار تأمین شود.وی یادآور شد: روز چهارشنبه

 7 آذر رئیس کمیته امداد کشور سومین سفر خود 
را به استان انجام می دهد.

هشتمین  و  سی  گذشته  روز  رضایی-  جواد 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان با حضور 
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، 
و  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
معاونت  سرپرست  شد.  برگزار  استانی  مدیران 
کارگروه  این  در  استانداری  امنیتی  و  سیاسی 
توجه  با  سالمت  مجمع  تشکیل  کرد:  بیان 
 به  استفاده از ظرفیت مردمی کار پسندیده ای

است و چنانچه به موقع به آن رسیدگی شود 
بسیاری از مشکالت حل خواهد شد، از این رو 

عقب ماندگی در این حوزه قابل قبول نیست.
علوم  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  مقدم  حسنی 
محالت  از  بعضی  شرایط  به  نسبت  پزشکی 
آشنایی کامل نداشته ، تشکیل مجامع سالمت در 
این زمینه  را موثر دانست که این امر با مسئولیت 
سازی برای ارگان های متولی و همچنین مردم 

اتفاق خواهد افتاد.
و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر  کیا،  موسوی 
فرهنگی  استانداری نیز از پیش بینی  5 میلیارد 
تومان  برای ساخت و تجهیز خانه محله ها خبر داد 
و افزود: خانه  محله ها می تواند نقش موثری در 

کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین اجتماعی 
کردن موضوعات سالمت داشته باشد و از این 
طریق می توان نیازهای سالمت کوچه و خیابان 

به مسئوالن انتقال داده شود.
دهقانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
هم بیان کرد: از ابتدای سال جاری این کارگروه 

تشکیل نشده است.وی افزود: با توجه به اهمیت 
این کارگروه، برگزارنشدن آن  عملکرد دانشگاه 
علوم پزشکی را دچار مشکل می کند و همچنین 
به  به مسائل مربوط  تاخیر در رسیدگی  باعث 
سالمت و امنیت غذایی  خواهد شد که امیدواریم 

برنامه ای شش ماهه برای برگزاری به موقع آن 
تدوین شود. رئیس مجمع سالمت استان هم بیان 
کرد: مجمع سالمت استان ابتدای سال جاری 
تشکیل شده است همچنین برای اولین بار مجمع 
سالمت در شهرستان ها نیز با حضور مسئوالن 
استان تشکیل شده و اکنون به غیر از شهرستان 

خوسف در بقیه  شهرستان ها نیز مجمع سالمت 
تشکیل شده است. حسینی با اشاره به  تفاهم نامه 
وزیر کشور و وزیر بهداشت در خصوص تشکیل 
مجامع سالمت در استان ها اظهار کرد:  از اهداف 
این تفاهم نامه راه اندازی کانون های محله ای 

است که تاکنون 3 مورد در  استان راه اندازی شده 
که نسبت به دیگر استان ها بسیار کم می باشد. 
وی افزود: در کانون های محله برای شناسایی 
مشکالت باید از مردم ساکن در منطقه استفاده 
شود که  چنانچه این مشکالت در این کانون حل 
نشود به مجمع سالمت شهر،شهرستان و استان 

برای پیگیری ارائه خواهد شد.

در بسیاری از محالت اولویت های نظام 
سالمت با نیاز مردم همخوانی ندارد

فرماندار بیرجند نیز در مورد کانون های محله 

بیان کرد: با توجه به اینکه فضاهایی که در اختیار 
توان می  است،  محدود  دارد  قرار   شهرداری 

دیگر  مسائل  بر  عالوه  محله  های  خانه  در 
موضوع سالمت را نیز پیگیری کرد تا نیاز به 
ساخت مکان جدید نباشد. مهدی زاده، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان 
کرد: در بسیاری از محالت اولویت های نظام 
سالمت با نیاز مردم همخوانی ندارد، بنابراین با 
استفاده از ظرفیت خانه های محله می توان 
موضوعات سالمت نیز پیگیری شود تا از موازی 
کاری در این حوزه جلوگیری گردد. دستور دوم 
این جلسه در مورد فرهنگ سازی برای کاهش 
مصرف قند،نمک و چربی بود که در این رابطه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
بیرجند بیان کرد: برای اطالع رسانی در این 
زمینه عالوه بر برنامه های تلویزیونی و رادیویی 
همچنین  و  خبری  های  نشست  برگزاری  با 
همکاری با آموزش و پرورش در مدارس نیز 
اطالع رسانی شده است.ناصری ادامه داد: در 
این زمینه همچنین بر فعالیت مراکز تولید مواد 

غذایی در استان نظارت می شود.   

فرهنگی،  میراث  معاون   - کاری  نسرین 
گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از 
برگزاری سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی در 
خراسان جنوبی از 11 تا 15 آذر خبر داد.  عباس زاده 
نمایشگاه  این  برگزاری  از  اینکه هدف  بیان  با 
معرفی توانمندی ها و ظرفیت های صنایع دستی 
آشنایی صنعتگران صنایع دستی  افزود:  است، 
استان با تولیدات خالقانه و نوآوری در حوزه هنر و 
صنایع دستی از دیگر اهداف این نمایشگاه است. 
وی یادآور شد: این نمایشگاه از 11 تا 15 آذر از 
ساعت 16تا 21در نمایشگاه بین المللی بیرجند  
برگزار می شود  . به گفته وی   حدود 150 هنرمند 
و صنعتگر فعال در حوزه صنایع دستی کشور در 
سالن  داشت،که  خواهند  نمایشگاه حضور  این 
شماره یک نمایشگاه به استان های دیگر،و سالن 
شماره دو با توجه به تقاضای صنعتگران هم استانی 

اختصاص یافته است. عباس زاده با بیان اینکه تیم 
ارزیابی بر کیفیت و ارائه محصوالت 100 درصد 
ایرانی اهتمام و نظارت جدی خواهند داشت،  خاطر 
نشان کرد: با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش 
مواد اولیه فقط 10 درصد تخفیف در برنامه فروش 

این نمایشگاه وجود دارد.

سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی
 با ۱۱۰ غرفه برپا می شود

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  
با اشاره به اینکه سومین نمایشگاه ملی صنایع 
 28 افزود:   داشت،  خواهد  غرفه   110 دستی 
استان کشور در این نمایشگاه حضورو همچنین 
و  چهارمحال  استان های  از  سیاه چادر  پنج 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی 
و خراسان جنوبی برپا می شود. عباس زاده یادآور 

شد: هزینه ای برای غرفه های این نمایشگاه از 
همچنین  و  شد  نخواهد  اخذ  شرکت کنندگان 

اسکان آن ها  رایگان انجام می گیرد.

غرفه ویژه توبافی در نمایشگاه برپا می شود
عباس زاده  یادآور شد: با توجه به جهانی شدن 
توبافی غرفه ویژه ای برای این صنعت در نظر گرفته 
شده است تا بازارهای جهانی طالب محصوالت 
نمایشگاه  سومین  برپایی  از  وی  شوند.  استان 
منطقه ای صنایع دستی استان در قاین  نیزخبر 
داد و افزود: سعی می کنیم این نمایشگاه در دی  
امسال برگزار شود. معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی،  از جذب 50 میلیون تومان اعتبار 
ملی برای برگزاری این نمایشگاه تاکنون خبر داد و 
یادآور شد: بدون شک اعتباری که برای برپایی این 
نمایشگاه هزینه می شود بیش از این میزان خواهد 

بود که درصدد جذب اعتبارات بیشتر هستیم.

»برک مود« از حمایت یونسکو 
بهره مند  می شود

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،   
بیان کرد: شورای جهانی صنایع دستی  برای 
7  محصول تولیدی در حوزه پارچه سنتی ایران 
پرونده  باز کرده و به یونسکو فرستاده که »برک 
مود« در رأس این محصوالت است که امیدواریم 

یونسکو از این صنایع دستی برای توسعه آن ها 
حمایت مادی و معنوی نماید. عباس زاده اضافه 
کرد: شرکت حامی منسوجات سنتی ایران که  
اکنون در استان گلستان مشغول بوده به عنوان 
سرمایه گذار در مود استقرار یافته و »برک« را 
حمایت می نماید.وی ادامه داد: توسعه کارگاه های 
»برک« و برگزاری دوره های آموزشی با هدف 
احیا و بازاریابی این محصول انجام شده که زمینه 

توسعه برک را فراهم می سازد.

ری
 اکب

س :
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 شیفت ایثار در تمام کارخانه ها
 نشر داده شود

تسنیم- فرمانده سابق سپاه قم با بیان اینکه برگزاری 
شیفت ایثار برای نخستین بار در شرکت کویرتایر مایه 
 افتخار است، گفت: این امر باید نشر داده شود چون امروز،
جای ایثار است و میدان رزم فتح المبین، بیت المقدس 
و ... در میدان اشتغال ایجاد شده است. احمدی دیروز 
در جمع بسیجیان شرکت کویرتایر با بیان اینکه اگر ما 
شیفت ایثار را از 30 سال پیش انجام داده بودیم این 
روزها نباید عرق خجالت در برابر امثال ترامپ را تحمل 
کنیم، اظهار کرد: وجود این مجموعه شاداب و زنده که 
یکهزار و 500 نفر سر سفره آن نشسته بسیار ارزنده است 
در حالی که برخی معتقدند برای رفع نیازها با خفت و 

ذلت باید پیش دشمنان دست دراز کنیم.

فاز دوم طرح های محرومیت زدایی
 در دستور کار است

ایرنا-مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: فاز دوم 
اجرای طرح های محرومیت زدایی در دهستان های 
گزارش  به  دارد.  قرار  کار  دستور  در  استان  محروم 
ایرنا، هنری در نشست هم افزایی قرارگاه پیشرفت و 
 آبادانی در شهرستان نهبندان افزود: تاکنون طرح های
عمرانی براساس نیاز مردم مشخص شده اما تعداد 
طرح ها و مقدار اعتبارات هنوز نهایی نشده است.وی 
بیان کرد: بسیج سازندگی در حد توان تالش می کند 
محرومیت در روستاها کم شود و نحوه اجرای این 
برنامه ها از جمله طرح های عمرانی براساس نیاز، 
خواست و اولویت مردم و همراهی آنها و همچنین 

تعامل دستگاه های متولی است.

*معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی از افتتاح نمایشگاه 
آثار  هنری  دانشجویان با عنوان»به رنگ زندگی« 
در فرهنگسرای ابن حسام جهاددانشگاهی خبر داد.

خراسان  بهزیستی  در  مردمی  های  *مشارکت 
مدت  به  نسبت  تاکنون  امسال  ابتدای  از  جنوبی 

مشابه پارسال، 26 درصد افزایش یافت.
انجمن  *مدیر اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: 5 
علمی دانشگاه بیرجند در یازدهمین جشنواره ملی 

حرکت خوش درخشیدند.
*فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( در همایش کمیته های 
هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی مدارس استان 
گفت: طرح بهنام محمدی ، طرح اتصال مسجد ، منزل 
و مدرسه است که از مهر امسال در مدارس کشور با 

هدف تربیت نوجوانان در حال اجراست.
*معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: درصد واحدهای فاقد 
استحکام بنا و کم دوام روستایی استان حدود 36 هزار 

واحد و معادل 41.2 درصد است.
*همزمان با سراسر کشور مانوار زلزله و ایمنی در دو 
هزار آموزشگاه استان و با حضور 160 هزار دانش آموز 

خراسان جنوبی برگزار شد.
*درمیان در 48 ساعت گذشته با 4 میلیمتر باران ، 

بیشترین بارندگی استان را به خود اختصاص داد.

کانون های فرسایشی استان
 در حال پیشروی است

ایرنا-مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
گفت: کانون های فرسایشی استان در حال پیشروی 
است به طوری که تاکنون 80 درصد از تنوع ژنتیکی 
گونه های برجسته حیات وحش را از دست داده ایم. 
اکبری روز گذشته در کارگروه تخصصی مخاطرات 
زیست محیطی استان  تاالب کجی را یکی از کانون 
های مهم فرسایش بادی در استان دانست و گفت: 
اجرای مدیریت زیست بومی از نیازهای جدی در این 
منطقه است.وی با اشاره به مشکالت این تاالب بیان 
کرد: چرای بی رویه دام، تخریب پوشش گیاهی، حفر 
چاه های متعدد، افت سفره آب زیرزمینی، شکار غیر 
مجاز و درگیر شدن آن با پدیده گرد و غبار در سال 
های اخیر از مهمترین مشکالت این حوزه است. وی 
بر لزوم مدیریت صحیح تاالب کجی با استفاده از 

کنترل چرای دام و تعیین حقآبه تاالب تأکید کرد.

کسب مدال طالی المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی در تیمی زورخانه ای کشور

تیم خراسان جنوبی با 326 امتیاز، قهرمان المپیاد 
زورخانه  تیمی  رشته  در  ورزشی  برتر  استعدادهای 
ای کشور شد. المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در 
رشته های تیمی زورخانه ای، مهارت های فردی و 
کشتی پهلوانی در رده سنی 12 تا 15 سال با شرکت 
400 ورزشکار به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران از 5 آذر در مجموعه ورزشی 
شهید حیدریان قم آغازشد. در رشته های انفرادی 
این المپیاد ورزشی نیز ورزشکاران خراسان جنوبی 

موفق به کسب مدال شدند.

خسارت بیش از ۲0 میلیاردی باد 

صداوسیما- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 
ساالنه 20 میلیارد و 252 میلیون تومان باد به این استان 
خسارت می زند. نصر آبادي گفت: خسارت های ناشی 
از کانون های فرسایش بادی سخت و سنگین است 
به طوری که ساالنه این میزان خسارت را در استان به 
بار می آورد. وی با بیان اینکه هجوم ماسه های روان 
به عرصه های کشاورزی، مناطق مسکونی در شهر 
و روستا، وقوع پدیده گرد و غبار و تشدید هر ساله آن 
در فصل طغیان بادهای سیستان، تخریب جاده ها، 
ضعف مرتع ها و کاهش پوشش گیاهی در دشت ها  از 
مهمترین اتفاق های ناخوشایند فرسایش باد در خراسان 
جنوبی است، افزود: اگر چه اعتبار مصوب  برای مقابله با 
بیابان زدایی در استان به  13 میلیارد تومان رسیده است 
اما بیابان زدایی،  از هر هکتار به ویژه در کانون های 

بحرانی به  بیش از 3 میلیارد تومان نیاز دارد. 

استقرار هیئت بازرسی در سازمان 
صنعت،معدن و تجارت  

سازمان  در  دی  تا 20  بازرسی  هیئت  صداوسیما- 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی مستقر است و 
چنانچه کارکنان و شهروندان درباره عملکرد و اقدامات 
این دستگاه اجرایی شکایتی دارند می توانند به هیئت 
بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 
و یا با شماره 5 - 05632400092 تماس بگیرند. در 
ضمن سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی 
http://shekayat.ba� یکل کشور به  نشانی اینترنت

zresi.ir آماده دریافت شکایات و اعالمات شهروندان 
در این زمینه است.
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
الِغنَی األکبَُر الیَأُس َعّما في أیدي النّاِس

بزرگترین توانگری، چشم نداشتن  به مال مردم است.
)نهج البالغه : حكمت 342(

در بین سیاستمداران جهان، همانند 
رهبری شخصیتی وجود ندارد

سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس گفت: امروز در 
بین سیاستمداران جهان، همانند آیت ا... خامنه ای 
در  و بصیرت  توحید  به  ندارد که  شخصیتی وجود 
جامعه اعتقاد داشته باشد. ایشان در تمام سفرهای 
خود کمتر از 10 روز در هر استانی اقامت نداشتند و 
با همه اقشار جامعه دیدار کرده و حرف های آنها را 
می شنوند. ایشان در مسئله تربیت؛ تزکیه و معرفت 
را مقدم بر علم دانسته اند و در صورت فقدان این 2 
عنصر، حتی اگر این علم توحیدی باشد هیچ کمکی 
به بصیرت انسان نمی کند. در منظومه فکری رهبر 
معظم انقالب اسالمی، انسان نیاز به مربی دارد و 
است. راهبردی  و  اساسی  مسئله  مربی یک  وجود 

معتقديم استیضاح به معناي 
روشن شدن مطالب است 

 
امنیت  کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه،  حشمت ا... 
ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: کمیسیون 
امنیت ملی بررسی استیضاح ظریف را در دستور جلسه 
استیضاح  معتقدیم  است.  داده  قرار  آینده  یکشنبه 
به معنای روشن شدن مطالب است لذا این جلسه، 
بر  تالش  می شود.  محسوب  کارشناسی  جلسه ای 
این است که این موضوع به گونه ای مورد پیگیری 
و  ملی  منافع  اساس  بر  آن  نتیجه  که  گیرد  قرار 
شفاف سازی و رفع مشکل باشد. تالش کمیسیون 
بر آن است که بی طرفانه موضوع را پیگیری کنند.

استیضاح »محمود حجتی« 
تقديم هیئت رئیسه مجلس شد

سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی از تقدیم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
به  کشاورزی  کمیسیون  اعضای  تمام  امضای  با 
هیئت رئیسه مجلس خبر داد. این استیضاح فقط 
رسیده  کشاورزی  کمیسیون  اعضای  امضای  به 
نشود. وارد  آن  به  بودن  سیاسی  شبهه  تا  است 

آسیب هواداران انديشه هاي 
آمريکايي بیش از تحريم ها است 

اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در پاسخ به نامه دبیرخانه ستاد اطالع رسانی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت  اعالم کرد:  دولت 
نظام، مصداق ها و موارد نفوذ در کشور در ابعاد فکری، 
اعتقادی و در بعد هواداری و نیز در شکل وابستگی 
تشکیالتی به آمریکا را به مراجع مربوطه ارائه کرده 
و خواهند کرد. همان گونه که دبیر مجمع تشخیص 
مصحلت نظام تاکید کرده اند: ضربه و آسیب هواداران 
اندیشه های آمریکایی در کشور و برخی دستگاه ها 
بیش از هزینه ناشی از تحریم های آمریکا بوده است.

امضاهای استیضاح الريجانی 
مجدد به حد نصاب رسید 

در  شاهین شهر  نماینده  دلیگانی،  حاجی  حسینعلی 
استیضاح  طرح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
داخلی  نامه  آیین   24 ماده  مطابق  مجلس  رئیس 
مجلس که اخیرا با پس گرفتن امضا از سوی 6 نفر 
از نمایندگان از حدنصاب افتاده بود مجدد با امضای 
تعداد دیگری از نمایندگان به حد نصاب )25 امضا( 
رسید و بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت. 

غنیمت گرفتن چندين مدل 
از  پهپادهاي متجاوز آمريکايي

 
سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده،  سردار 
پهپاد  اعالم کرد: سپاه،  انقالب اسالمی  پاسداران 
را  آمریکا  ارتش  به  متعلق   Reaper 9-MQ
غنیمت گرفته است.  ایران با غنیمت گرفتن چندین 
کلکسیونی  آمریکایی،  متجاوز  پهپادهای  از  مدل 
ارزشمند از این پرنده های پیشرفته را در اختیار دارد.

ترامپ در حال پايین  بردن سطح 
سیاسی-  فرهنگی آمريکاست

هابرماس، فیلسوف آلمانی در پاسخ به این سوال که 
آیا اینترنت شکلی تازه از بی سوادی را اشاعه می دهد، 
گفت: منظور شما مشاجره های پرخاشگرانه، حرف های 
پوچ و دروغ های دونالد ترامپ در توییت هایش است؟ 
حتی نمی توان گفت این فرد زیر سطح فرهنگی- 
سیاسی کشورش قرار دارد. ترامپ همواره در حال 
پایین  بردن سطح سیاسی- فرهنگی کشورش است.

۸۵ هزار کودک يمنی بر اثر جنگی 
ظالمانه کشته شده اند

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری گفت: وضعیت بد کودکان یمنی فراموش 
شدنی نیست. به گفته نهادهای بین المللی بیش از 
۸5 هزار کودک یمنی بر اثر جنگ ظالمانه ای که 
به یمن تحمیل شده است از دنیا رفته اند و این گونه 
نیست. بشری  وجدان  برای  تحمل  قابل  مسایل 

نام سردار سلیمانی برای 
فرار صهیونیست ها کافی است

شیخ اکرم الکعبی، دبیر کل جنبش مقاومت مردمی 
پاسداران  برادران سپاه  با  ما  النجبای عراق گفت: 
خاطرات زیادی را داریم اما باید در مورد حاج قاسم 
سلیمانی،  سردار  اسم  بگویم.  را  نکته ای  سلیمانی 
رژیم  ویژه  به  دشمنان  دل  در  را  بزرگی  ترس 
 صهیونیستی و داعش ایجاد می کند که زمینه ساز

زندگی  فرد  این  با  شما  وقتی  می شود.  آنان  فرار 
ایشان  کنار  در  را  مقاومت  و  و جو جهاد  می کنید 
می بینید. ساده  بسیار  را  او  می کنید،  احساس 

 حساسیت ها به  دلیل اختالف
 نظرهای سیاسی درباره CFT است

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: چون بحث اختالف نظرهای سیاسی درباره 
هیئت  مورد  در  حساسیت هایی  است،  سی اف تی 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد 
شد؛ اما همان طور که بیان شد این امر مسبوق به 
تشخیص  مجمع  نماینده  قباًل  حتی  است.  سابقه 
مصلحت نظام در کمیسیون تلفیق مجلس حضور 
می کردند.  اعالم  را  خود  نظرات  و  می کرده  پیدا 
بنابراین از این لحاظ اتفاق ویژه ای رخ نداده است.

رهبر  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
نیروی  بر  تکیه  اسالمی  انقالب 
انگیزه  ُپر  و  مؤمن  جوان،  انسانی 
همه  در  مشکالت  حل  کلید  را 

بخش های کشور از جمله نیروهای 
لزوم  بر  تأکید  با  و  دانستند  مسلح 
آمادگی ها،  افزایش  و  مضاعف  کار 
خاطرنشان کردند: هر چه می توانید 
را  خود  آمادگی های  و  توانایی ها 

ایران  دشمناِن  تا  دهید  افزایش 
حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ 
را نداشته باشند. فرمانده کل قوا با 
اشاره به صف آرایی جبهه ای وسیع 

مقابل جمهوری  رقبا  و  از دشمنان 
اسالمی، گفتند: وجود این واقعیت در 
کنار ضرورت جبران عقب ماندگی ها، 
و  مضاعف  کار  لزوم  نشان دهنده 
فوق العاده در همه بخش های نظام از 

جمله در نیروی دریایی است. ایشان 
پیشرفت های ارتش و به ویژه نیروی 
دریایی از ابتدای انقالب اسالمی تا به 
امروز را عظیم و شگفت آور خواندند و 
افزودند: نسل کنونی نیروی دریایی 
ابتکار و توانایی های خود عمیقًا  به 
پدیده هایی  تحقق  و  دارد  ایمان 
سهند  ناوشکن  الحاق  همچون 
به  غدیر  و  فاتح  زیردریایی های  و 
ناوگان دریایی، بشارت دهنده امکان 
پیشرفت های روزافزون است. رهبر 
اسالمی  جمهوری  گفتند:  انقالب 
ندارد  را  کسی  با  جنگ  آغاز  قصد 
اما باید آن چنان توانایی های خود را 
افزایش دهید تا دشمن نه تنها از حمله 
به ایران بیمناک و هراسان باشد بلکه 
به برکت همبستگی، اقتدار و حضور 
مؤثر نیروهای مسلح در میدان، سایه 
تهدید نیز از سر ملت ایران دور شود.

کاری کنید دشمنان حتی جرأت تهديد ملت ايران 
را نداشته باشند

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی با اشاره 
به اهمیت مساله مهریه اظهار کرد: 
بررسی شده که نزدیک به 4  اخیراً 
دولت  و  هستند  زندان  در  نفر  هزار 
نیز ماهانه 700 میلیون تومان برای 
صورتی  در  می کند  هزینه  آن ها 
که اکثر این افراد بی گناه هستند و 
جای آن ها در زندان نیست و زندان 
گونه  این  نباید  اسالمی  جمهوری 
باشد. وی با تاکید بر اینکه برای آزادی 
راه های شرعی خوبی  زندانیان،  این 
وجود دارد، تصریح کرد: باید از این 
راه ها وارد شد و با این ورود، اکثریت 
قریب به اتفاق آنان آزاد می شوند. این 
مرجع تقلید با اشاره به عوارض حضور 
در زندان  و مشکالتی که در پی آن 
برای خانواده ها ایجاد می شود، گفت: 
مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی 
کرده که قوانین مهریه را اصالح کند 

تا زندانیان مهریه به حداقل برسند و 
باید از این فرصت استفاده شود. وی 
با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
اشاره به برخی مسائل مطرح شده در 

خصوص استیضاح یکی از وزرا اذعان 
کرد: در این شرایط باید مقابل دشمنان 
قدرتمند باشیم اما شاهدیم که پشت 
سر هم در مجلس، وزرا را استیضاح 
می کنند، اگرچه وزرا بی اشکال نیستند 

اما این استیضاح ها دولت را ضعیف 
می کند و نباید دولت را تضعیف کرد. 
آیت ا... مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه 
اقدامات  در  باید  مجلس  نمایندگان 

را  کشور  شرایط  خود  تصمیمات  و 
از  در نظر بگیرند، گفت: نمایندگان 
از دیگری  استیضاح های یکی پس 
در  کنند  سعی  و  کرده  صرف نظر 
سوال از وزرا اشکاالت را مطرح کنند.

اگرچه وزرا بی اشکال نیستند اما استیضاح ها 
دولت را ضعیف می کند

خیلی راحت می توانیم محدوديت های برجام را برداريم

انرژی هسته ای گفت: ما  صالحی، رئیس سازمان 
می توانیم به شرایط سابق مان برگردیم، نه فقط به 
شرایط سابق بلکه به شرایط خیلی باالتر. ما االن در 
چارچوب برجام هستیم، تمام کار های ما در چارچوب 
برجام است. ما هیچ کاری را فعال خالف تعهدات مان 
نکردیم و نمی کنیم، ولی اگر دستوری صادر شود که برجام تمام شد و شما بروید 
کارتان را انجام بدهید، ما خیلی راحت می توانیم برگردیم و این بلوف نیست.

بی توجهی به خواسته های مردم خیانت است 

به  توجه  تقلید  مرجع  همدانی،  نوری  آیت ا... 
خواسته های مردم را از اولویت های مسئوالن دانست 
و گفت: مسئوالن بدانند مردم به آنها رای داده اند و 
باید به نظر مردم توجه کنند، اگر توجه نداشته باشند 
خیانت کرده اند. مسئوالن با مردم صادق باشند، با 
صداقت حرف بزنند زیرا نشانه ایمان صداقت و راستگویی است، مسئوالن 
وعده دروغ ندهند و آنچه را می توانند به آن عمل کنند، به مردم وعده بدهند.

رئیس جمهور مصوبات شورا را امضا و ابالغ نمي کند

رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به بی توجهی هایی که به مصوبات  شورای 
کنوانسیون  گفت:  می شود،  فرهنگی  انقالب  عالی 
اسالمی حقوق کودک نوشته شده و حتی سال گذشته 
هم در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد؛ ولی 
 رئیس جمهور آن را امضا و ابالغ نمی کند که این عمل او بر خالف قانون است،
برعکس دولت کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را ابالغ و اجرا می کند.

نامه ظريف حاوی هیچ مستندی که قابل تعقیب باشد، نبود

منتظری، دادستان کل کشور گفت: یک نامه را چند 
بیانات  یکسری  که  فرستادند  بنده  برای  قبل  روز 
خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین 
حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه 
امور  وزیر  صفحه ای   12 نامه  نبود.  خواستیم،  ما 
خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب 
باشد، نبود و بنده منتظر هستم که اگر مستندانی هست به ما ارسال شود.

واقعا دوستان اصولگرا دنبال چه  چیزی هستند

مهدی کیایی، مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی 
مجلس شورای اسالمی گفت: آقایان سلیمی، اعزازی، 
نوری، پوربافرانی،کعبی، بدری، قاضی زاده، الرگانی 
و چند نماینده دیگر که اسم شان ذیل نامه موسوم 
به استیضاح رئیس مجلس آمده، کتبا اعالم کردند 
چنین درخواستی نداشته اند. اعمال ماده 24 منتفی است، اما استقبال چند رسانه 
اصولگرا از موضوع، جالب توجه است. واقعا دوستان دنبال چه چیزی  هستند؟

برخی از ايرادات  شورای نگهبان برCFT برطرف نمی شود

ذوالنور، نماینده مردم قم با بیان اینکه کمیسیون امنیت 
بر الیحه  نگهبان  اشکاالت شورای  از  برخی  ملی 
CFT  را برطرف کرد، گفت: برخی از ایرادات قابل 
برطرف شدن نیست چون ایراد به متن است. متن 
هم یک فرم و کلیشه است که به تناسب هر کشور 
قابل تغییر نیست. کمیسیون در برخی موارد بر همان نظر قبلی خود اصرار 
داشت. این مصوبات کمیسیون باید در صحن مجلس به رای گذاشته شود.

بیشتر بار انقالب بر روي دوش اقشار ضعیف جامعه بود

حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملّت، انقالب اسالمی ایران را مّتکی به توده های 
محروم و طبقه های پایین دست جامعه دانست و گفت: چه در آموزه های دینی 
و چه در شعارهای انقالب و تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسالمی، رسیدگی به 
مشکالت قشر محروم جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درست است 
که در ایستادن پای انقالب و عرصه های جهاد و شهادت، همه مردم حضور 
داشته اند، اّما بیشتر بار، بر روی دوش اقشار ضعیف جامعه بوده است؛ بنابراین 
بایستی در رفع دغدغه آن ها مخصوصاً دغدغه معیشتی، تالش بیشتری شود.

نهاد منسجمی به نام دولت در ايران وجود ندارد

سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی در خصوص عدم وجود نهاد منسجم گفت: تجربه نشان می دهد 
در تمام دهه های گذشته ما با یک نهاد نامنسجم مواجه هستیم و خودمان 
را با اطالق کلمه »دولت« راحت می کنیم. نهاد منسجمی به  نام دولت در 
ایران وجود ندارد. نظام تصمیم گیری در کشور بسیار متکی بر فردی است 
که قدرت سیاست گذاری را در دست دارد و این مسئله سبب می شود در 

بلندمدت نتوانیم هیچ راهبردی را دنبال کنیم.

من روز سوم بعد از تسخیر وارد سفارت آمريکا شدم

امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: عکسی جعل  ابتکار، معاون 
کردندکه نشان می دهد یک آقایی برای خانمی}کنار سفارت آمریکا{ قالب 
گرفته و آن را به من نسبت می دهند که دروغ است. آن آقا معلوم نیست از 
نیروهای کدام گروه سیاسی اول انقالب بود. در ضمن آن خانم هم دارد پوستر 
می چسباند. خاطرات من سال ها پیش منتشر شد. من روز سوم بعد از تسخیر 
وارد سفارت آمریکا شدم. بنابراین چنین عکس هایی همه جعلیات است تا 
ما را از اصل مسئله منحرف و افکار عمومی را به آن اتفاق بی اعتماد کند.

برگزاری مانور زلزله - بیرجند افتتاح نمایشگاه هنری »به رنگ زندگی« در بیرجند * عکس: امیر مددی پور قهرمانی تیم زورخانه ای خراسان جنوبی در المپیاد کشوری

بـه اطـالع همشهريـان عزيـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیريه هیئت ابوالفضلی

دانش آموزان عزیز

 کسب مدال طال و مقام اول در المپیاد استعدادهای برتر ايران
 در رشته باستانی و کشتی زورخانه 

 را به شما تبریک عرض نموده، از خداوند منان موفقیت شما در همه مراحل زندگی را  آرزومندیم.

مدير، کارکنان و دانش آموزان دبیرستان عالمه فرزان )دوره  اول(

حسین رضوانـی سید محمدرضا رضوی پوريـا ايـزدی


