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پیام هایی برای مردم!

یک شروع مثبت
معتمديان استاندار جديد خراسان جنوبي 
آن چنان که پيداست برنامه هاي اولين 
روزهاي شروع  به کار خود را بر اساس 
آشنايي با اولويت هاي استان و توانمندي 
ها و نيازها ي منطقه چيده است.وی از 
راه زميني وارد استان شد و بخش مهمي 
از راههاي  زميني ومشکل دار استان  را 
به چشم ديد ، در اولين روز حضور نيز  
ابتدا از فرودگاه بيرجند بازديد کرد. از 
ديگر مکان هايي که آقاي معتمديان در 
اولين روزهاي حضور خود  از آن بازديد 
کرد، منطقه ويژه اقتصادي بود که چندي 
... )ادامه در صفحه 2 ( است گرفتار 

سرمقاله
* امين جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4230

5بهرهبرداریازواحدتولیدآهکهیدراتهطبس2غفاررامینفرازاولینشهدایروزهایآغازدفاعمقدس 5دامداراندغدغهکمبوددارونداشتهباشند

شناسنامه افغانی
برای زعفران ایرانی

3 سال پيش روزنامه »8 صبح« افغانستان در گزارشی 
مفصل به وضع توليد و صادرات زعفران در افغانستان 
پرداخت و درباره نگرانی مقامات ايرانی از خارج شدن بازار 

اين محصول راهبردی ... مشروح در صفحه ۵

نام»داوطلب جمعیت  هالل احمر« 
 در زمره نام آوران عرصه نوع دوستی
و دستگیری از دردمندان  می درخشد 

مديرعامل  شهرياری،  رحيم  محمد 
جمعيت هالل احمر استان در پيامی  روز 
جهانی داوطلب را تبريک گفت. در اين 
پيام آمده است: فرا رسيدن روز جهانی 
داوطلب را به همه داوطلبان عزيز جمعيت 
هالل احمر خراسان جنوبی تبريک گفته 
و توفيق خدمت بی منت تان را از ايزد 
متعال خواهانم. به ياد داشته باشيد که پيشگامی تان در امور خداپسندانه 
و بشردوستانه پرچم تان را بر قله انسانيت به اهتزاز درآورده است طوری 
که نام تان در زمره نام آوران عرصه نوع دوستی و دستگيری از دردمندان 
 آن هم با نام شخيص»داوطلب جمعيت هالل احمر« می درخشد.
داوطلبان عزير شما که بيت الغزل معرفی و لسان الغيب محبت بی منت 
هستيد برای هميشه حافظانه در خاطره تاريخ باقی خواهيد ماند. شما 
 نيازمند قدردانی نيستيد! اما اگر به آيين حق شناسی، از بلندای همت تان

 نگوييم، بدهکار آدميت خواهم بود.

برگزاری یادواره شهدای خراسان جنوبی مقیم مشهد / صفحه ۵ یازدهمین یادواره شهدای ورزشکار برگزار شد  / صفحه ۵

 

هوادارانآمریکادرپیشرفت
کشورکارشکنیمیکنند

صفحه 2

صفحه 2

بابیتدبیریتانطبقهمتوسطرا
هرروزضعیفترمیکنید

صفحه 2

مفاسدمثلموریانهستونهای
انقالبرامیخورند

درآیندهاینزدیکشاهدثبت
»کانالمبادالتبانکی«هستیم

صفحه 2

دستور مرزی رئیس جمهور به استاندار
معتمدیانازتوصیههایرئیسدولتدرجلسههیئتوزیرانگفت؛

درنشستخبریجاوید
بارسانههاعنوانشد:

اقداماتطالیي
شهرداريبیرجند
درسایههمدلي
شورايشهر

صفحه۶

 همکار محترم جناب آقای مسعود  اسماعیلی
خبر درگذشتمادرگرامیتان موجب تاسف و تأثر فراوان گردید. 
صمیمانه این ضایعه را حضور جناب عالی و سایر بازماندگان محترم 
تسلیت عرض نموده،  برای آن مرحومه غفران الهی و  علو درجات 
و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. 

 هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

ضمن تشکر از همه سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین مرحومه

 مرحومه حاجیه فاطمه عذرا بهلگردی
  همسر حاج رمضان نکوفرد )خونیکی( بازنشسته ارتش

 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکردهروزجمعه
محل در الی۱۱/۱۵صبح ساعت۱۰/۱۵ از ۹۷/۹/۱۶
هیئتمحترمحسینی)واقعدرخیابانانقالب(برگزار 
 می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: نکوفرد ،  بهلگردی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شـادروان مظفر گلکـاری 
جلسه یادبودیامروزپنجشنبه۹۷/۹/۱۵ازساعت۱۴/۳۰الی
۱۵/۳۰درمحلمجتمعخیریهفرهنگی-مذهبیابنحسام

)واقعدرطالقانی۱۳(برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: گلکاری ، رفیعی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان محمد حسین معاضدی فر 
جلسه یادبودی فرداجمعه۹۷/۹/۱۶ازساعت۹الی۱۰صبح

درمحلهیئتابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان می باشد.

خانواده های معاضدی فر و سایر بستگان

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی خرید، حمل و نصب سازه 
اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره آواز درمیان به شماره 200970165000020 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/09/14 می باشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: ساعت 13 روز چهارشنبه  97/09/14 لغایت 

ساعت 19 مورخ 97/09/15 
مهلتزمانیارائهپیشنهاد: ساعت 8/30 روز  دوشنبه مورخ 97/09/26 
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت 9 صبح روز دوشنبه  تاریخ  97/09/26 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های  الف:

خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی  تلفن: 05632403571  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

می دانیم که دلتنگی ها را پایانی نخواهد بود، اما یقینا دیگر 
روح بزرگوار پدری که عمری از قرارگرفتن در هر بندی جز عشق

 و محبت به دیگران مبرا بوده،  از بند تن دردمندش رسته
 و در کنار دیگر عزیزان سفر کرده به آسایش و آرامش رسیده است.

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 شـادروان پرویـز ناصـح 
)بازنشسته بانک مسکن( 

را به اطالع کلیه دوستان  و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع آن مرحومامروزپنجشنبه
۹۷/۹/۱۵ساعت۲بعدازظهرازمحلسالنآرامستان)بهشتمتقین( برگزار می گردد. 
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیزروزجمعه۹۷/۹/۱۶ازساعت۹/۳۰الی۱۰/۳۰

صبحدرمحلحسینیهآیتا...آیتی برگزار می شود 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: ناصح ،  رجایی ،  قاسمی ، صالحی پور،
 میرزاده سمنانی ، چرخی و سایر بستگان

استاندار محترم خراسان جنوبی
با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که 
بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته 
شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن 

اسالمی است، تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی 
شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان 
خراسان جنوبی و شرکت تعاونی های تابعه

جناب آقای مهندس محمدصادق معتمدیان

بیهمگانبهسرشودبیتوبهسرنمیشود

داغتوداردایندلمجایدگرنمیشود

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند، 
کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و عزیزانی هستند 

که هیچ کس جایشان را پر نمی کند. 

در چهلمین روز عروج معصومانه مادر نازنین مان بانو بی بی جهان بیگم ذوالفقاری

 و در شانزدهمین سالگرد سفر بی بازگشت پدر جان، ستون زندگی مان استاد سید حسین حافظی 

درزادگاهوآرامگاهابدیشان)قریهفریز-باغارگ(روزجمعه۹۷/۹/۱۶ازساعت۹/۳۰صبحالی۱۳به سوگ نشسته،  به همراه 
بستگان و دوستان یاد و خاطره نیکی هایشان را گرامی می داریم، برای روح بلند و ملکوتی شان آرامش و آمرزش الهی مسئلت می نماییم.

فرزندان همیشه به سوگ نشسته شان

جنـاب آقـای مهنـدس معتمدیـان 
استاندار معزز خراسان جنوبی 

 حضور مدبرانه جناب عالی جهت بازدید از صنایع و بنگاه های اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و گام های
استوارتان بر عرصه این ظرفیت بزرگ اقتصادی در نخستین روز خدمت خود، موید نگاه عمیق و دوراندیشانه شما 

به پتانسیل های خراسان جنوبی است. خاطره خوش این توجه ویژه جناب عالی به حوزه سرمایه گذاری و اولویت بندی 
موشکافانه تان ، برای همیشه ماندگار و بدون شک مشوق بزرگی برای سایر مسئولین به منظور مشارکت 

در این حوزه موثر در توسعه اقتصادی بیش از پیش استان خواهد شد. قطعا حضور ، نیت و نگاه خیرخواهانه شما 
سرور ارجمند و اهتمام سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی و تیم مدیریتی آن که همواره زمینه تسریع و تسهیل و 
در نهایت ایجاد انگیزه مضاعف برای فعاالن اقتصادی فراهم نموده است را می ستائیم و این انتصاب شایسته را خدمت

 آن برادر ارزشی و مردم فهیم استان خراسان جنوبی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

از طرف : شرکت خاوران پردیس بیرجند - پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی خراسان جنوبی
شرکت صنایع شیمیایی  پترو یاس انرژی پویا - شرکت صنایع نساجی آرمان الیاف آسیا

مرکز مبادالت تجاری محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی 
و جمعی از فعاالن اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسری مهربان، پدری دلسوز و برادری مهربان مرحوم مغفور
حاج سید عبدالحسین خاتمی )پدر شهیدین سید محمد و سید سعید خاتمی(
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن عزیز امروزپنجشنبه۹۷/۹/۱۵ساعت۲بعدازظهرازمحلهیئت
محترمحسینی)واقعدرخیابانانقالب(برگزار  می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید  امتنان می باشد.

خانواده های: خاتمی ، عباس آبادی و سایر بستگان

   آیـا می دانید دوازدهمیـن نمایشگـاه کتاب استـان...
شرح در صفحه2
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قیمت بنزین سال 98 مشخص شد  

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت هر بشکه نفت در الیحه بودجه را به طور متوسط ۵۴ دالر لحاظ کردیم و این رقم مبنای 
محاسبات است، نرخ هر لیتر بنزین هم ۱۰۰۰ تومان پیش بینی شده است. نوبخت درباره قیمت ارز در بودجه ۹۸ گفت: آنچه برای 
نرخ تسعیر ارز پیش بینی شده ۱۴ میلیارد دالر با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که  برای کاال های اساسی، دارو و نهاده های کشاورزی است.

زمان بندي ثبت نام کارت سوخت بر 
اساس شماره تلفن همراه، لغو شد

فرآورده های  پخش  ملی  اطالعیه  شرکت  متن  در 
نفتی آمده است: به اطالع هموطنان عزیز می رساند 
کارت سوخت  درخواست  ثبت نام  آذر  تا ۲۴  از ۱۴ 
فاقد  موتورسیکلت  و  خودرو  مالکان  برای  المثنی 
کارت، بدون در نظر گرفتن زمان بندی قبلی که بر 
اساس آخرین رقم سمت راست شماره تلفن همراه 
هموطنان  لذا  می گیرد.  صورت  بود،  شده  اعالم 
با هر شماره تلفن همراه که در اختیار دارند و سیم 
کارت آن به نام آنها ثبت شده است، امکان ثبت نام 
اپلیکیشن  و  همراه  دولت  خدمات  سامانه های  در 
خدمات دولت همراه و کد دستوری #۴* را دارند.

توزیع یارانه ها از سال آینده 
استانی می شود

نوبخت، معاون رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش 
که حذف یارانه ثروتمندان سال آینده در دستور کار 
قرار دارد، گفت: امسال و سال های پیش نیز این 
موضوع در دستور کار بود. توزیع یارانه ها از سال 
آینده استانی می شود؛ یعنی هر استان به میزان تعداد 
افراد یارانه بگیر مبالغ را دریافت می کند و با توجه 
به شناخت دقیق تری که دارند، به کسانی یارانه را 
می دهند که استحقاق دریافت داشته باشند و بقیه 
مبالغ را نیز سهم پروژه عمرانی همان استان بکنند.

زمان پرداخت نوبت سوم 
وام ضروری بازنشستگان

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشوری از پرداخت نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان 
و وظیفه بگیران این صندوق خبر داد. زاده غالم، اظهار 
کرد: با همکاری بانک صادرات ایران و طبق نوبت 
بندی اعالم شده، وام ضروری مرحله سوم متقاضیان 
واجد شرایط به حساب حقوقی ایشان واریز شده است.

چراغ سبز دولت به افزایش 
قیمت خودرو

رحمانی، وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که آیا 
رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده، 
گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟ رئیس 
نکرده و  افزایش قیمت خودرو مخالفت  با  جمهور 
سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است. 

سرمقاله

پیام هایی برای مردم!
یک شروع مثبت

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... وی از راه زمینی وارد استان 

شد و بخش مهمی از راه های  زمینی و مشکل دار 
استان  را به چشم دید، در اولین روز حضور نیز ابتدا 
از فرودگاه بیرجند بازدید کرد. از دیگر مکان هایی که 
آقای معتمدیان در اولین روزهای حضور خود از آن 
بازدید کرد، منطقه ویژه اقتصادی بود که چندی است  
گرفتار چالش های زیادی بوده است. سازمانی که 
به شرط حمایت می تواند نقش موثری در پیشرفت 
استان ایفا کند. خوشبختانه سیر برنامه های استاندار 
در روزهای آتی از تالش وی برای بررسی ویژه و 
کارشناسی توانمندی ها و همچنین نگاه خاص به 
مطالبات و خواسته های مردمی خبر می دهد. همه 
ما به خاطر داریم در ماهی که گذشت بخش بزرگی 
از مطالبات مردم به موضوع نابسامانی در پروازهای 
استان و مباحث پیرامونی منطقه ویژه اقتصادی و 
گمرگ اختصاص داشت. بر این پایه توجه استاندار در 
آغازین روزهای حضور در استان به این خواسته ها  
که گویا با برنامه ریزی قبلی و دقیق بوده است، می 
تواند نوید همراه شدن استاندار با مطالبات و خواسته 
های مردم تلقی شود برنامه ای کارشناسی که با نگاه 
به توانمندی ها و ظرفیت های استان آغاز، و امید 
باشد.کنش  داشته  استان  برای  روشنی  آینده  است 
های این روزهای استاندار نشان از آن دارد که وی 
به خوبی نقاط بحرانی و مطالبات مردمی را بررسی 
کرده و یک به یک براساس اولویت پیش رفته است. 
اولویت هایی که تا کنون خوب تشخیص داده شده 
است! این که مقام ارشد دولت در استان تا این سطح 
به مطالبات مردمی و خواسته های افکار عمومی که 
به طور کارشناسی توسط رسانه ها طرح می شود، 
و  مردم  برای  هم  خوب  پیامی  دهد،  می  اهمیت 
هم رسانه هاست پیامی که می گوید پیگیری ها و 
طرح مطالبات باید تا اخذ نتیجه استمرار یابد. بسیار 
برنامه  یابد و همه  ادامه  با قوت  راه  این  امیدواریم 
های استاندار با پیوست های کارشناسی و طرحواره 
مشخص و نتیجه بخش همراه باشد. در این مسیر 
چونان همه شهروندان خراسان جنوبی در کنار استاندار 
جدید و مدافع برنامه های توسعه  ای ایشان هستیم.

جدیدترین قیمت طال و سکه 

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار، 3 میلیون 
و ۷۸۰ هزار تومان معامله شد. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۲3۵ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار 33۹ هزار و ۸۰۰ تومان شد.

هواداران آمریکا  در پیشرفت کشور کارشکنی می کنند

رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: تمام 
مشکالت کشور و جهان اسالم زیر سر دولت آمریکا، 
اندیشه های آمریکایی و هواداران آنهاست. ما نباید 
فقط تحریم ها و دولت ترامپ را ببینیم. همین االن 
هواداران آمریکایی در اداره امور کشور کارشکنی می 
کنند و با ترویج اندیشه های آمریکایی در میان مردم تردید به وجود آورده اند.

مفاسد مثل موریانه ستون های انقالب را می خورند

تشخیص  مجمع  عضو  میرسلیم،  مصطفی  سید 
مصلحت نظام گفت:  متأسفانه به دلیل سهل انگاری، 
و  است  اسفبار  که  شده  پدیدار  کشور  در  مفاسدی 
مفاسد مثل موریانه ستون های انقالب را می خورند 
اجتماعی،  اقتصادی  فرهنگی،   مفاسد  با  و  باید 
برخیزیم. مقابله  به  خود  حوزه  در  کدام  هر  با  و  شود  برخورد  سیاسی  و 

در جریان CFT ما افراد ضعیف النفس را شناختیم

قراردادی  هرگونه  گفت:   ارومیه  نماینده  قاضی پور، 
که موجب سلطه بیگانه به منابع طبیعی، اقتصادی، 
روند  در  است.  موارد دیگر شود خالف  و  فرهنگی 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم )CFT( افراد ضعیف النفس مشخص شدند 
و ما برادران عزیز ضعیف النفس را شناختیم، ما هر چه داریم از اسالم است.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
گفت: براساس آنچه در سفر اخیر از 
اروپائیان شنیدیم، توافقات نهایی در 
حال انجام است و در آینده ای نزدیک 

شاهد ثبت SPV »کانال مبادالت 
بانکي«هستیم اما با توجه به اینکه 

آمریکایی ها به محض مطلع شدن 
از هر توافقی تالش می کنند با فشار 
اروپایی ها  آن شوند،  از تحقق  مانع 
این مرحله را در حالت محرمانه دنبال 

می کنند تا به نتیجه برسند و زمانی 
که نهایی شد اعالم می کنند. وی در 

خصوص بررسی CFT در مجلس، 
در  دارم  خبر  من  آنچه  شد:  یادآور 
کمک  با  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
ایرادات  از  برخی  نگهبان،  شورای 
شورا به این الیحه برطرف شد و قرار 
است اصالح آن ایرادات در مجلس 
موارد  برخی  در  برسد.  تصویب  به 
مجمع  به  نگهبان  شورای  ایرادات 
تشخیص مصلحت نظام می رود؛ در 
این مورد نیز مجلس تصمیم گرفت 
ایرادها را به مجمع تشخیص ارسال 
کند. ایراد اصلی شورای نگهبان در 
اقدامات  تعریف  بحث  خصوص 
با  می کنم  فکر  که  بود  تروریستی 
صورت  مجلس  در  که  اصالحی 
گرفت، این مسئله برطرف شده باشد.

مجمع  عضو  قالیباف،  محمدباقر 
بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
اینکه تفکر غیرانقالبی وقتی نمی تواند 
دهد،  پاسخ  مردم  اصلی  دغدغه  به 
دست به جنگ روانی می زند، گفت: 
آن وقت طوری وانمود می کنند که 
مشکل اصلی مردم رفتن به کنسرت 
و ورزشگاه است. البته توجه به آزادی 
قانون  چارچوب  در  اجتماعی  های 
نکردن در  است، دخالت  حق مردم 
به  زندگی خصوصی مردم خواست 
سفره   داشتن  اما  است،  مردم  حق 
مناسب، داشتن کار و درآمد حقوق 
داد:  ادامه  وی  است.  تری  اساسی 
مستضعفان را که فراموش کرده اید! 
چرا طبقه متوسط را هر روز الغرتر 

می کنید؟ فرصت را آگاهانه یا ناآگاهانه 
و از سر بی تدبیری برای قاچاقچی ها 
فراهم  فرصت  طلبان  و  دالالن  و 
کرده اید . در همین آشفتگی بازار ارز، 

یک  شبه  شما  غلط  تصمیمات  با 
مردم  این  سرمایه  از  میلیارد  صدها 

سود  رفت.  معدودی  عده  جیب  به 
بیش  کشور  در  بانکی  های  سپرده 
از سیصد هزارمیلیارد تومان در سال 
آن  درصد   ۸۰ از  بیش  که  است 

 ۴ از  کمتر  اختیار  در  مالیات  بدون 
درصد صاحبان سپرده قرار می گیرد.

با بی تدبیری تان طبقه متوسط را هر روز ضعیف تر می کنیددر آینده ای نزدیک شاهد ثبت »کانال مبادالت بانکی«  هستیم

شهید غفار رامین فر روز بیستم اردیبهشت ماه ۱3۲3 در 
روستاي پهنایی شهرستان قاین به دنیا آمد. دوران ابتدایي 
را در دبستان چهار کالسه روستاي پهنایي قاین گذراند. از 
کودکي داراي هوش سرشاري بود. به طوري که در 6 سالگي 
توانست به کمک پدرش در خواندن قرآن مسلط شود. بعد 
از گرفتن دیپلم، در آزمون دانشگاه ثبت نام نمود و در رشته 

خلباني دانشگاه شیراز پذیرفته شد. پس از اتمام دانشگاه براي 
ادامه تحصیل تکمیلي عازم آمریکا شد که با اتمام آن به ایران 
بازگشت و در نیروي هوایي مشغول به کار شد. زمان اقامتش 
در آمریکارا این گونه نقل مي کند: »زماني که دوره عالي 
ویژه آشنایي با جنگنده هاي شکاري خریداري شده از آمریکا 
را در آن کشور مي گذراندم، هر روز قبل از عزیمت به محل 
کارم، قرآن را تالوت مي نمودم. بعد از چند روز خانم تقریبًا 
۴۵ ساله اي که مسیحي بود و در پانسیون ما زندگي مي کرد، 
از من پرسید: این اشعار و سرودها چیست که مي خوانید؟ به 
او گفتم: این کتاب وحي و معجزه پیغمبر خدا و راهنماي بشر 
مي باشد. در مورد قرآن مجید صحبت هاي زیادي نمودم، به 
حدي عالقه مند گردید که از من درخواست یک جلد قرآن 
مجید براي تالوت، تلفظ و معاني آیات به او بدهم. خواندن 

قرآن مجید و درک معاني آن، چنان آن خانم را تحت تاثیر 
قرار داد که اواخر دوره به نزد من آمد و طریقه مشرف شدن 
به دین اسالم را جویا شد. شهید رامین فر سال ۱3۵۴، در سن 
3۰ سالگي ازدواج نمود. ثمره این ازدواج یک دختر مي باشد. 
در دوران حکومت ستم شاهي در پایگاه هاي هوایي شیراز و 
همدان به نشر اسالم و آگاه ساختن خلبانان به وضعیت کشور 
و مسایلي که فسق و فجور را روز به روز در کشور بیشتر 
رونق مي داد، اهتمام مي ورزید. این عمل را تا آن جا ادامه 
داد که در سال ۱3۵6 حین توزیع اعالمیه هاي حضرت امام 
خمیني )ره( توسط ساواک در پایگاه هوایي همدان دستگیر 
و بازداشت شد. شهید رامین فر در کشف کودتاي نوژه و 
برمال شدن توطئه و دستگیري عوامل مزدور منافق که قصد 
تخریب و از بین بردن انقالب را داشتند از خود فعالیت هاي 

چشمگیري نشان داد. با شروع جنگ تحمیلي به عنوان خلبان 
در ماموریت هاي برون مرزي شرکت مي نمود. او فرماندهي 
واحد هوایي عمل کننده در غرب را، به عهده داشت. آخرین 
ماموریت شهید غفار رامین فر براي در هم کوبیدن مواضع و 
استحکامات رژیم بعثي صدام در قلب عراق، در تاریخ ۵۹/۷/۲ 
انجام گرفت. پس از انجام ماموریت در جاده کوت العماره 
مورد هدف موشک زمین به هوای دشمن قرار می گیرد و 
فرصت بیرون پریدن را پیدا نمی کند با سقوط هواپیمایش در 
خاک دشمن به شهادت رسید و پیکرمطهرش مفقود گردید. 
بعد  از سال ها انتظار فقط روح بزرگ او د ر »پهنایي« تشییع 
شد ه و مقبره اي جهت یاد بود ، د ر گلزار شهد اي آن روستا 
ساخته شد ه است. این شهید  از اولین شهید انی بود  که د ر آغاز  
روزهای د فاع مقد س، جان خود  را تقد یم ایران عزیز کرد .

غفار رامین فر از اولین شهدای روزهای آغاز د فاع مقد س 
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

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

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 /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

به یک خانم جهت زندگی با مادری سالمند نیازمندیم
با مزایای: تأمین مسکن،  تأمین خوراک،

 حقوق مناسب، حضور شبانه روزی
 منزل در منطقه مدرس است با داشتن معرف یا ضامن

ضمنا مادر سالمند قادر به انجام کارهای شخصی خود می باشد. 
0۹۹11۷20۹1۶

شعبه 1: نبش معلم 50
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی:
05631101 

کمیته اطالع رسانی و نظر سنجی دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان

آیـا می دانیـد کـه:
  دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ آذر ماه برگزار خواهد گردید؟ 

آیـا می دانیـد کـه:
  نمایشگاه بزرگ کتاب استان در بیرجند، خیابان غفاری )سالن نمایشگاه های 

بین المللی استان( برگزار می شود؟ 
آیـا می دانیـد کـه:

ساعت شروع نمایشگاه بزرگ کتاب استان همه روزه از ساعت ۱۵/۳۰ الی ۲۱/۳۰ و 
 همچنین پنجشنبه و جمعه عالوه بر بعدازظهر، صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۱نیز  برپا می باشد؟

آیـا می دانیـد کـه:
در نمایشگاه کتاب از ۳۰ درصد تخفیف: ۲۰ درصد تخفیف یارانه خرید کتاب )بن 

کارت( و ۱۰ درصد تخفیف انتشارات برخوردار خواهید گردید؟
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

باوری به وسعت یک گلستان

نمایشگاهی با رنگ و بوی بهار در پاییز

پاسخ مسئوالن به پیام شما

در خصوص خبر ویژه منشی های رشوه خوار  با بدترین 
شرایط با چنین منشی ها برخورد شود به نظر من ازکار 
اخراج شوند و عکس این افراد در محل کارشان نصب 

گردد تا عبرتی برای دیگر منشی ها شود.
ارسالی به تلگرام آوا
من به عنوان یکی منشی پزشک که سالها صادقانه کار 
کرده ام از این خبر هم ناراحت شدم و هم خوشحال . 
ناراحتی ازآن بابته که محدود افراد سودجویی که این 
کار را می کنند این لکه سیاه را به لباس این جامعه 
زحمتکش می چسبانند که مایه تاسف است و خوشحال 
از این بابت که بلکه تلنگری به مسووالن مربوطه 
باشد تا با نظارت بیستر جلوی این پلیدی ها را بگیرند
ارسالی به تلگرام اوا
با تشکر از  زحمات شهردار محترم امتداد بلوار پیامبر اعظم 
از سفیر امید تا خلیج فارس چه زمان اجرایی می شود؟ 
برای ورودی های بیرجند و ساخت المان برای میادین 
عبادی،امام رضا)ع( و خلیج فارس چه برنامه ای دارند؟
915...254
سالم وقت بخیر. نمایندگان مجلس و مسئوالن استان 
خراسان جنوبی برای رفع مشکالت خشکسالی روستاها 
و مناطق مختلف استان خراسان جنوبی چه کردند!! 
رئیس جمهور در زادگاه خود )سمنان( خبر از انتقال آب از 
شمال به سمنان و شاهرود می دهد. این قومیت گرایی 

در دولت چه معنی می دهد؟
ارسالی به تلگرام آوا
مشکالت کم آبی ، بیکاری ، مشکالت بازارچه های 
مرزی استان و فراهم نبودن حقوق اولیه یک زندگی 
در این استان همگی سرشاخه های عدم پیگیری  و بی 

توجهی مسئوالن است.
ارسالی به تلگرام اوا
سالم خسته نباشید می خواستم بگین چرا یک ایستگاه 
واحد که سایه داشته باشد فلکه آزادی نمی گذارند 
ازمدرسه  و مهرشهر چون دخترم  ایستگاه دستگرد 
تعطیل می شود موقع باران خیس می شود زیر اون 
همه درخت کاج سمت کانال آزادی خیس می شود که 

واحد مهرشهر و دستگرد می روند تشکر
915...905

عزیزان مسئول اینترنت مخابرات؛ وضع اینترنت بیست 
متری اول مدرس خوب نیست.لطفا پیگیری بفرمایید

915...212
سالم آوا. چند مرتبه بخاطر تاخیری های اتوبوس ها 
در مسیر غفاری پیام دادم یا  تعدادی چاپ نکردید آن 
دفعه هم که چاپ شد  مسئوالن عین خیالشان نبود 
و هیچ حرکت مثبتی شاهد نبودیم.  شهردار محترم 
بیرجند شما که مردمداری،  شما که آنقدر به فکر مردم 
هستید برای یک بار هم که شده خواهش می کنم 
در این مسیر تردد کنید تا بفهمید ما مردم چه می 
گوییم و از درد دلمان آگاه شوید. بیشتر از 40 دقیقه 
بوده بارها و بارها مخصوصا شب ها که داخل ایستگاه 
منتظر بودیم و بعد آمده حتی دیشب شاهد رفت و 
برگشت یک اتوبوس با چشم های خودم بودم مگر 
این مسیر فقط یک اتوبوس دارد که دقیقا یک راننده 
و یک اتوبوس باید در شب مردم را منتظر بگذرد تا 
برود آزادی و برگردد . سری پیش مسئوالن محترم 
اتوبوس رانی در جوابیه پاسخ دادند که برنامه زمانبندی 
دارد... مردم را گول می زنند یا خوشان را؟ به فکر 
مردم نیستند مسئول محترم اتوبوسرانی به فکر سرد 
بودن هوا نیستند  به فکر نوامیس مردم باشند . این 
مسیر پر است از دانشجویان دختر خوابگاه نشین . 
حداقل فرهنگ این شهر را حفظ کنید.  آقای شهردار 
تو رو خدا خودتان پیگیر شوید  این بار چه معلوم که 
مسیرهای دیگر هم اینطور نباشند. یک بار بهانه ی 
خرابی اتوبوس . بار دیگر بهانه .... تا ابد که نمی شود 

بهانه آورد بخاطر این همه تاخیر...
915...898

سالم آوا جون.  خواستم از طریق روزنامه شما از فعالیت 
های شهرداری در زمینه زیباسازی شهر تشکر کنم. و 
در خصوص مطلب منشی های رشوه خوار هم بگویم  

همه بد نیستن برخی اینجوری هستن
910...0396

سالم. نمایشگاه صنایع دستی  از جمله نمایشگاههایی 
است که خیلی مورد استقبال عموم قرار می گیره کاش 
صبح و بعد از ظهر می گذاشتید یا هم حداقل شب ها تا 
10 تمدید کنند. خیلی شلوغ می شود  و  واقعا به سختی 

می شود از غرفه ها بازدید کرد 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم.خواستم از طریق روزنامه شما از فعالیت های 

شهرداری در زمینه زیباسازی شهر تشکر کنم.

910...039

نسرین کاری- این روزها سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
هوای  و  حال  استان  از 28  بیش  با حضور  جنوبی  خراسان 
خوبی به بیرجند داده است. این همایش و نمایشگاه ها عالوه 
بر اینکه انگیزه ای برای تفریح هم استانی ها  است ، موجب 
معرفی جذابیت ها و ظرفیت های استان به دیگر هم استانی 
ها  هم می شود. از حاشیه های قابل توجه در سومین نمایشگاه 
ملی صنایع دستی استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان از چادرهای 
عشایری  است که اقدام به فروش غذاها و نان و شیرینی های 
سنتی  می کنند.  بازدیدکنندگان برای رفع خستگی با حضور 
در چادرهای عشایری، تجربه لذت بخشی از غذاهای محلی 

استان های گوناگون کشورمان  دارند.

از آش دوغ  تا صف برای خرید کف
  

یکی از چادرهای شلوغ و پر استقبال مربوط به آش دوغ  
است که، بازدیدکنندگان زیادی را به سوی خود جلب  می 
کند. همچنین سیاه چادر استان کردستان با لباس های محلی 
که بازدید کنندگان می توانند با لباس محلی در ان عکس 
بگیرند فوق العاده برای مردم جذاب و از مکان های شلوغ 
نمایشگاه  است . یکی از ویژگی های مثبت نمایشگاه های 
صنایع دستی این است که افراد  می توانندکاالهای مدنظر 
خود را با قیمتی بسیار پایین تر از بازار و با تخفیفات ویژه 
خریداری کنند. از نکات قابل توجه در این نمایشگاه، استقبال 
پر رنگ همشهریان و هم استانی ها  است در حالی که 
نمایشگاه ملی صنایع دستی فرصت مناسبی برای معرفی 
هنر ایرانی محسوب می شود، بیشتر غرفه داران  از بازدید 
چشمگیر و زیاد اما خرید اندک خبر   می دهند  که  به گفته  

انها تا حدی به وضع اقتصادی جامعه ارتباط  دارد. 

بیرجندی ها مشتری پر و پا قرص
 نان محلی

 10 از  گوید:  می  نشسته،  روشن  تنور  کنار  که  خانمی 
سالگی مشغول پخت نان محلی هستم و سال هاست که 
از  کارپخت نان و فروش آن گذران زندگی می کنم. او با 
چهره ای متبسم و مشتاق نان داغ به ما تعارف می کند. و   
می گوید: چند روز گذشته بیرجندی ها از مشتریان پر و پا 
قرص نان های محلی ما هستند.  ادامه می دهد: سال آینده 
هم به نمایشگاه خواهم آمد، با مشاهده صف خریداران با 
لبخند می گوید در چند روز گذشته فروش خوبی داشته 
از چهره  با گفتن این حرف، حالت خستگی کامال  ایم و 
شود، می  نان  پختن  مشغول  دلگرمی  با  و  رود  می   اش 
به خاطر صف خریداران و شلوغی از محل دور می شویم.

طرح فیروزه ای بر روی مس سخت

رنگ های فیروزه ای آن چشم نواز  و عالقه مندان به هنر 
را به سمت خود جلب می کند، با وجود ظاهری دلنشین، 
باطنی از جنس مس دارد که باعث می شود برای سالیان 
متمادی به عنوان  یادگار و سوغات باقی بماند. مقصود یکی 
از صنایع دستی مشهور استان اصفهان، میناکاری  است که  
این روزها برخی از هنرمندان پرتالش  اصفهانی به بهانه 
سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی آثار هنری خود را  به 
بیرجند اورده اند. اکبر گلعذار  هنرمند میناکاری است که با 

از دیرباز در  لهجه شیرین  اصفهانی  می گوید: این هنر 
اصفهان رونق داشته و به نام مردم این خطه ثبت ملی و 
جهانی شده است. وی اظهار می کند: میناکاری هنری است 
که چند هنرمند از جمله لعاب کار و طراح باید دست به دست 
هم دهند تا شما شاهد یک بشقاب زیبای میناکاری در رنگ 

هایی چون فیروزه ای یا آبی سیر باشید.
این هنرمند که از شروع کارش در این حرفه یک دهه می 
گذرد، بیان می کند: اگر بخواهیم میناکاری را جدی دنبال 
کنیم باید حدود دو یا سه سال بر روی آن وقت گذاشته 
و تالش کنیم.گلعذار ادامه می دهد: متأسفانه این روزها 
هنرجویان با انگیزه و عالقه آموزش را فرا نمی گیرند و از 
این  رو اثر تولیدی آنان نیز از کیفیت خوبی برخودار نیست.  
و  به عنوان شغل  میناکاری  به هنر  توان  افزاید: می  می 

حرفه نگاه کرد، به شرط اینکه با طرح های خالقانه بتوانیم 
با  این هنرمند اصفهانی  پیدا کنیم.  را  بازار فروش خوبی 
اشاره به حضور گردشگران دیگر کشورها در اصفهان ادامه 
می دهد:  از هنرهایی که بسیار مورد عالقه گردشگران 
دیگر کشورها قرار گرفته ، مینا کاری است چرا که این 
هنر سالیان سال می تواند بدون آسیب به عنوان یادگار یا 
سوغات باقی بماند.گلعذار با تأکید بر اینکه نمی توان هنر را 
محصور کرد، یادآور می شود: نگرانی بابت ساخت مینا در 
خارج از استان اصفهان نداریم، به شرط اینکه کیفیت کاال 

باال و در شأن این هنر دیرینه باشد.

کار با بهترین کیفیت را ارائه  می دهیم

علی از فروشندگان فیروزه نیشابور است، می گوید: کار ما باید 
روی نقره سوار شود که در این صورت ثبات قیمت ندارد، 
ولی سعی می کنیم کار با بهترین کیفیت را ارائه دهیم. وی 

یادآور می شود: بین سنگ های فیروزه معادن کشورهای 
گوناگون در دنیا فیروزه نیشابور به عنوان بهترین و با کیفیت 
ترین و خوش رنگ ترین فیروزه شناخته می شود، از این 
رو قیمت باالیی دارد. وی با اشاره به اینکه فیروزه نیشابور 
 در جهان مشهور است و خواص آن مورد تایید قرار گرفته،
، آرامش  به  توان  می  آن  فواید  مهمترین  از  افزاید:   می 
 بیدار شدن نیروهای درونی افراد،  تثبیت انرژی درمانگر 
عضالنی  دردهای  و   میگرن   ، سردرد  انواع  درمان  و 
از  بازدید  اینکه   به  اشاره  با  اشاره کرد. وی  استخوانی  و 
نمایشگاه بسیار زیاد و چشمگیر است ولی متاسفانه خرید 
خیلی کم و اندک است،  خاطر نشان می کند: من فکر می 
کنم هم قدرت خرید پایین است و هم اینکه آن طور که 
باید و شاید هنر و صنایع دستی برای مردم معرفی نشده 

است، ارزش و جایگاه خود را نیز پیدا نکرده است. 

سوزن دوزی، یادگاری از مردمان
 سیستان و بلوچستان

هنر زن و مرد نمی شناسد و  انسان به حکم فطرتی که 
خداوند در او به ودیعه نهاده از کار هنری و هنر لذت می 
برد ولی زنان و دختران در این وادی بیشتر جلوه گری کرده 
اند. زنان و دختران بلوچ و اهالی سیستان و بلوچستان از این 
قضیه مستثنی نیستند و با دست هنرمند خود روی سطح 
با نخ های رنگی ترسیم  پارچه های ساده، طرح هایی را 
می کنند که به هنر سوزن دوزی مشهور است. این هنر 
ارزشمند دختران و زنان بلوچ با کمک سوزن و قالب انجام 
شده، بخیه های ظریفی روی پارچه می دوزند و زیبایی خلق 
می کنند. بانو جمال زهی از مهمانان سومین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی در خراسان جنوبی است که هنر دست خود و 

زنان هم استانی اش را در معرض دید قرار داده است. وی با 
اشاره به اینکه سوزن دوزی را زنان و دختران بلوچ از نسلی 
به نسل دیگر منتقل می کنند و در حقیقت این هنر یادگاری 
از بانوان این خطه برای سایر ایرانیان است، می افزاید: در 
یکی از روستاهای خاش زندگی می کنم اما با انگیزه و امید 
سوزن دوزی را ادامه دادم.وی ادامه  می دهد:  از هنر سوزن 
دوزی برای تزئین رومیزی، کوسن، سفره، کیف، بلوز، شال و 
روسری، جای دستمال کاغذی و بسیاری از منسوجات دیگر 
استفاده می شود و به دلیل رنگ های متنوع آن مورد استقبال 
قرار گرفته است.این بانوی هنرمند از شهرستان خاش با اشاره 
به اینکه پنج سال است که مربی رسمی میراث فرهنگی 
است، خاطر نشان می کند:  همه ما باید دست به دست هم 
دهیم تا این هنرهای اصیل که ریشه در فرهنگ ما دارد، 

همچنان پایدار باقی بماند.

تولید صنایع دستی با 
پشتوانه علمی موفقیت آفرین است

بسیاری از افراد طبس را به باغ گلشن آن می شناسند، عده ای 
که اهل خلوت های عارفانه هستند  با امامزاده حسین بن موسی 
الکاظم )ع( این شهرستان مأنوس بوده و برخی دیگر هم  کویر 
این شهرستان را فرصتی برای جذب گردشگر می دانند، اما در 
کنار همه این جاذبه ها، شهرستان طبس صنایع دستی متعدد و 
متنوعی دارد که افراد توانمند از این صنایع برای ایجاد اشتغال  
استفاده کرده اند. محمد هاشم کریمی از روستای کریت طبس 
است که با دغدغه ایجاد اشتغال برای جوانان روستا قدم در مسیر 

تولید ظروف سرامیکی گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه  اگر فردی می خواهد در صنایع دستی موفق 
باشد باید این کار را با پشتوانه علمی و تحقیقاتی دنبال کند، ادامه 

می دهد: بعد از حدود  دو سال تحقیق و بررسی توسط کارشناسان 
 و با توجه به ظرفیت طبس و به ویژه روستای کریت قدم در 

راه تولید ظروف سرامیکی در روستا گذاشتم.

برایم جالب بود که  استان ۷ پدر علم دارد

یک بانوی هنرمند اصفهانی هم با بیان اینکه من هیچ پیشینه 
ای از استان در ذهن نداشتم، می افزاید: برایم جالب بود که 
خراسان جنوبی ۷ پدر علم دارد. وی با اشاره به اینکه من و 
اشتغال  میناکاری  و  کار مس  هنر  به  همسرم سال هاست 
از هنرمندان حمایت  متاسفانه  کند:  نشان می  داریم، خاطر 
نمی شود و ما هنوز بیمه نشده ایم. وی انتقاد می کند: مردم 
خراسان جنوبی مردمی مهربان  هستند ولی چیزی که برایم 
عجیب است، این بود که کمتر می خندند و مردمی شاد نیستند. 
وی همچنین با بیان اینکه وضع نور نمایشگاه مناسب نیست، 
اظهار می کند: اگر تعداد بیشتری میز برای نمایش صنایع 
دستی به غرفه داران داده می شد و فضا بازتر بود شاید بهتر 
می توانستیم هنرهایمان را به نمایش بگذاریم. وی با چهره 
ای متبسم ضمن اشاره به اینکه، نبود پخش موزیک و فضای 
شاد از دالیل بی توجهی بازدیدکنندگان است، می گوید: یکی 
از جاذبه های نمایشگاه در سایر شهرهایی که سفر کردیم 
پخش موزیک بود که بسیار باعث رونق نمایشگاه می شد. 
وی خاطر نشان می کند: پخش موزیک های محلی می 

توانست فضای شادی برای بازدیدکننده ها فراهم کنند. 

تنوع سنگ های نیمه قیمتی استان 
در نگاه سنگ تراش سربیشه ای 

بانوی هم استانی که هنر گوهر تراشی دارد هم عنوان می کند: 
سال هاست در کار سنگ و گوهرتراشی هستم و سنگ های 
سربیشه در کشور منحصر و خاص هستند.  خانم بنایی با بیان 
اینکه گوهرتراشی حرفه ای بسیار زیبا است، می افزاید: خراسان 
جنوبی مهد گوهر و عقیق با عیار و کیفیت باال است. وی با بیان 
اینکه معرفی و تبلیغات از مهم ترین مزایای شرکت در نمایشگاه 
بوده است، ابراز امیدواری می کند بتوانیم در نمایشگاه های 
بیشتری حضور پیدا کنیم. وی یادآور می شود: در خراسان جنوبی 
تنوع سنگ های قیمتی را داریم که باید قدر آن را بدانیم و از آن 

به عنوان یک صنعت منحصر به استان خودمان استفاده کنیم. 

نمایشگاه  فرصتی برای ارزیابی
 کاستی های ماست

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار آوا می گوید: خوشبختانه 
استقبال امسال از نمایشگاه بسیار خوب و عالی بوده است. حسین 
عباس زاده ادامه می دهد: انتظار داریم در سال های بعد رشته 
های خاص و بکر به نمایشگاه بیایند تا جذابیت های نمایشگاه 
بیشتر شود. وی با اشاره به اینکه نمایشگاه فرصتی برای ارزیابی 
کاستی های ماست، خاطر نشان می کند: سعی می کنیم نقاط 
کلیدی را پیدا کنیم و مطمئنا این آزمونی خواهد بود که برای 
برگزاری نمایشگاه های بعدی منظم تر و با برنامه تر حرکت 
کنیم.  وی تاکید می کند: نمایشگاه صنایع دستی میعادگاهی 
برای آشنایی با هنرمندان استان با سایر فعاالن این حوزه است و 

نقطه عطفی برای توسعه استان خواهد بود.

برزجی-یکی از دغدغه های عمده معلوالن اشتغال است که 
در این بین کارآفرینانی با ایجاد فرصت های شغلی زمینه را 
برایشان فراهم می کنند و مجتمع گلخانه ای هزار دستان 
بیرجند نمونه ای از آن است که مدیرش توانمندی بانوان ناشنوا 
را باور دارد.  اغلب معلوالن به دنبال استقالل و مفید بودن 
در کار و زندگی هستند اما برای تحقق این مهم باید حلقه 
مهارت آموزی شغلی و بسترهای کارآفرین برای آنان تقویت 
شود تا این قشر از جامعه نیز بتوانند توانمندی ها و کارآیی خود 
را بروز دهند. بسیاری از خیران در سال های اخیر با تکیه بر 
این رویکرد پای در مسیر توانمندسازی و کارآفرینی معلوالن 
گذاشته اند و در این راستا تجارب موفقی نیز در شهرستان 
بیرجند وجود دارد که مصداق بارزی از اقتصاد مقاومتی و بهره 
وری حداکثری از نیروی کار است.مجتمع گلخانه ای هزار 
دستان بیرجند یکی از این واحدهاست که از همان ابتدای 
تاسیس، راه را برای اشتغال بانوان ناشنوا هموار کرده است. 
فاطمه، راضیه و فاطمه زهرا، بانوان ناشنوایی هستند که در این 
مجتمع از چهار سال قبل شروع به کار کرده اند.یک روز کاری 
به مدت چند ساعتی میهمان آنان می شویم تا از نزدیک شاهد 
کارشان در این گلخانه باشیم. هر سه در یک سالن مشغول کار 
با گل های ُرز هستند؛ سالم ما را با لبخند پاسخ می دهند و 
با تکان دستان شان خوش آمد می گویند.این بانوان حدود 30 
سال سن دارند. هر روز صبح زود در سکوتی که برایشان لذت 
بخش است گل های رز را از شاخه ها می چینند. دستان شان 
با ساقه های گل آشناست، چیدن گل نیازی به شنیدن ندارد و 

آنها در این سکوت، زیبایی گل ها را بهتر می بینند. 
هر کدام در یکی از ردیف ها البه به الی شاخه و برگ های 
گل مشغول کارند. راضیه با حساسیت خاصی برگ های زرد 
را از تنه شاخه های گل می چیند، با دقت اطراف شاخه ها را 
ورانداز می کند، تا برگ پالسیده ای از نگاهش دور نماند. با 
کمک سرپرست گلخانه از او می پرسم که آیا از کارش راضی 

است که با اشاره دست به من می فهماند »خیلی زیاد«!فاطمه 
زهرا هم در ردیف بعدی مشغول کار است، فارغ از سر و صدای 
تهویه های گلخانه به کارش ادامه می دهد. هیچ صدایی نمی 
تواند تمرکزش را به هم بزند. مدام زیر و زبر شاخه ها را برانداز 
می کند. با قیچی که در دستش است شاخه های اضافی را 
می برد و به سراغ گل بعدی می رود. فاطمه در ردیف دیگری 
ایستاده، جلوی پایش برگ های زیادی ریخته شده ، دستی بر 
روی گلبرگ های یک گل می کشد؛ انگار ذره ای غبار روی 

آن دیده است. مراقبت از گل ها کاری است که تا آخر وقت باید 
انجام دهند، هرس برگ ها، چیدن غنچه های اضافه و گاهی 
هم در بسته بندی گل ها کمک سایر دوستان شان می کنند. 

اشتغال بانوان هدف اصلی راه اندازی گلخانه
مدیرعامل مجموعه گلخانه هزار دستان بیرجند با اشاره به 
به  ناشنوا در مجموعه تحت مدیریتش  بانوی  پنج  فعالیت 
خبرنگار ایرنا گفت: این گلخانه از سال 90 آغاز به کار کرده 
است که در بدو کار توانستیم 25 ناشنوا را برای کشت توت 

فرنگی هیدروپونیک  استخدام کنیم. 

محمدهادی موهبتی با بیان اینکه افراد به کار گرفته شده طبق 
قانون کار از حقوق و مزایا بهره مند می شوند، افزود: بعد مدتی 
گلخانه از تولید توت فرنگی به گل رز تغییر ماهیت داد تا از 
این طریق بتوانیم با نیروی کمتر شغل پایدارتری ایجاد کنیم. 

وی بیان کرد: بانوان ناشنوا در بخش نگهداری و برداشت گل 
کار می کنند و سم پاشی و محلول پاشی توسط مردان انجام 
می شود. این کارآفرین با بیان اینکه از 12 نفر شاغل در بخش 
تولید گل رز کشت و صنعت هزار دستان پنج نفر معلول ناشنوا 

هستند، گفت: پرداختن به موضوع اشتغال بانوان یکی از اهداف 
راه اندازی این مجتمع گلخانه ای بوده است. 

وی تصریح کرد: همواره به دنبال راهی بودیم که بتوانیم از 
توانمندی های بانوان استفاده کنیم تا به خاطر نبود شغل دچار 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی نباشند. موهبتی اظهار کرد: 
داشتن شغل در ازدواج این افراد نیز تاثیر زیادی دارد و به آنها 
هویت فردی و اجتماعی می بخشد. وی رهایی بانوان معلول 
از افسردگی را یکی دیگر از اهداف ایجاد شغل برای آنها عنوان 
کرد و افزود: وقتی افراد دچار نقصی هستند اغلب به سطحی 
از افسردگی گرفتار می شوند که نجات دادن آنها خیلی مهم 

است. مدیرعامل مجتمع گلخانه ای هزار دستان بیرجند با تاکید 
بر اینکه داشتن شغل، یکی از روش هایی است که با آن افراد 
صاحب هویت اجتماعی و فردی می شوند گفت: اشتغال از 
بقیه فرآیند هایی که فرد را می تواند از افسردگی رها کند 
بهتر جواب می دهد اگر چه سخت تر است. وی با اشاره به 
راه اندازی مجتمع تولید گل رز به عنوان یک کسب و کاری 
که با روحیه بانوان سازگار تر است، افزود: یکی از اهداف عمده 
نیز به کارگیری بانوان ناشنوا بوده است. موهبتی ادامه داد: هیچ 
دلیلی وجود ندارد که نتوان از این افراد در فضاهای کسب و 
کار استفاده کرد بلکه معلوالن توانایی هایی دارند که می تواند 
کارآیی آنها را نسبت به افراد سالم باال ببرد. وی محافظه کاری 
و راحت طلبی را از عواملی عنوان کرد که به خاطر آن افراد نمی 

خواهد معلوالن در مجموعه های شغلی کار کنند. 
این کارآفرین بیرجندی یادآور شد: ولی تجربه ثابت کرده که 
بعضی از معلولیت ها برای یک شغل مفید است. به طور مثال 
یک نابینا می تواند چند هزار شماره تلفن را حفظ کند که در این 
صورت برای کار اپراتوری مناسب خواهد بود. وی که از عملکرد 
بانوان ناشنوا در مجموعه کاری خود به طور کامل راضی است 
افزود: این رضایت دو طرفه بوده و آنها نیز از داشتن این شغل 
راضی هستند. موهبتی در پاسخ به این سوال که آیا از مشوق 
های دولتی برای به کارگیری معلوالن استفاده کرده اید گفت: 
سال های گذشته یکبار از تسهیالت استفاده کردیم که رقم 
آن محدود بود. وی اظهار داشت: به ازای هر نفر 20 میلیون 
تومان وام گرفتیم درصورتی که شغلی ایجاد شده برای هر نفر 
بالغ بر 250 میلیون تومان هزینه داشته است. این فعال بخش 
خصوصی که چهار میلیارد تومان ارزش ساخت گلخانه اش 
است ادامه داد: اگرچه پرداخت تسهیالت دولتی برای ایجاد 
شغل نسبت به هزینه ها ناچیز بوده اما باز هم این کار را انجام 
دادیم. وی با ابراز تاسف از اینکه اغلب کارفرمایان از این مشوق 
ها استفاده نمی کنند، گفت: با این تسهیالت می توان مشاغل 

کم هزینه تری برای معلوالن ایجاد کرد و از امکاناتی که دولت 
فراهم کرده استفاده نمود. موهبتی بسته بندی، مونتاژ و مشاغل 
مرتبط با رایانه را از جمله مشاغلی برشمرد که می تواند در 
فضاهای کوچک با هزینه کم برای معلوالن راه اندازی شود. 
وی با بیان اینکه هر فرد برای شغلی که ایجاد می کند می 
تواند بی اعتنا به معلولیت آن شخص باشد افزود: به کارگیری 
افراد ناشنوا برای کار در محیط های پر سر و صدا مناسب 
است چرا که بهتر می توانند بر کار خود تمرکز داشته باشند. 
وی یادآور شد: از منظر انسانی هیچ تفاوتی بین فرد معلول و 
سالم در بسیاری از شغل ها نیست واگر تفاوت هایی وجود دارد 
می توان از آن چشم پوشی کرد چون معلولیت این افراد ارادی 
نبوده است. وی گفت: طرح توسعه این مجتمع گلخانه ای در 
دست اقدام است و به ازای هر هکتاری که به مجموعه اضافه 
شود پنج نفر معلول در کنار سایر افراد به کار گرفته خواهند شد. 
موهبتی با بیان اینکه فاز نهایی این مجتمع در هفت هکتار 
تعریف شده است افزود: پیش بینی می کنیم حداقل در فاز اول 
که کمتر از یک سال دیگر راه اندازی می شود حدود 15 نفر 

معلول به کارگیری شوند. 
از  قرار شد، سه  درصد  براساس مصوبه مجلس   سال 83 
سهمیه استخدامی سازمان  های دولتی و خصوصی به معلوالن 
اختصاص یابد اما این مساله هیچگاه محقق نشد تا اینکه در آذر 
ماه سال گذشته و با تصویب الیحه جامع حمایت از معلوالن، 
سهمیه اشتغال آنان تا پنج درصد افزایش یافت.با توجه به اینکه 
سهمیه سه درصد استخدامی جامعه معلوالن در دستگاه های 
دولتی و خصوصی هرگز جامعه عمل به خود نپوشاند باید دید 
سهم پنج درصدی اشتغال آنان تا چند درصد عملیاتی می شود.
همچنین بر اساس قانون کارفرمایانی که پنج نفر از مددجویان 
بهزیستی را استخدام کنند از تسهیالت به میزان 200 میلیون 
ریال در ازای هر معلول شاغل بهره مند می شود و از پرداخت 

حق بیمه نیز معاف خواهند بود.

فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی باستان شناسی ایران

 غالمی- دبیر علمی همایش و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند گفت: چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران با هدف ارائه جدیدترین یافته های علمی باستان شناسی
 در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. قربانی با بیان اینکه عالقه مندان به شرکت در این همایش از 20 آذر 9۷ تا 20 تیر 98 مهلت دارند مقاالت خود را ارسال کنند، افزود: موضوعات محوری این همایش شامل 
»پیش از تاریخ«، »تاریخی«، »اسالمی« و »میان رشته ای« است و  عالقه مندان  می توانند با مراجعه به آدرس  4ncai /conf.birjand.ac.ir در این همایش شرکت و اصل مقاالت خود را ارسال کنند.

نمایشگاه های صنایع دستی، مأمنی برای حفظ هنرهای دیرین

یرنا
س : ا

عک
نت

نتر
 : ای

س
عک

جوابیه سازمان تعزیرات حکومتی استان

با توجه به پیام مندرج در ستون پیام شما در صفحه 3 
روزنامه مورخ 9۷/9/12 با موضوع )سالم لطفا این پیام 
را به ارگان های فرهنگی،سازمان تبلیغات و تعزیرات...( 
به استحضار می رساند: الزم می داند از حسن تعامل 
و همکاری قاطبه رسانه ها و خبرگزاری ها از جمله 
آن جریده وزین با این اداره کل مراتب تقدیر و تشکر 
را به عمل آورد. بدیهی است طرح مشکالت عامه 
مردم که البته رسالت اصلی رسانه ها به عنوان رکن 
چهارم دموکراسی است در مقابل، انعکاس خدمات و 
ظرفیت های ادارات و سازمان های دولتی امر پسندیده 
ای است که مورد استقبال و تحسین همگان قرار می 
گیرد. در خصوص پیام چاپ شده اوال بیان می گردد 
که تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی بوده 
و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اقتصادی می باشد 
و نظارت بر اصناف و بازاریان برعهده سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اتاق اصناف می باشد.ثانیا صدور مجوز 
فعالیت واحدهای صنفی مطابق قانون نظام صنفی بر 
عهده اتحادیه های مربوطه و اتاق اصناف می باشد.



موفقیت و انرژی

اهداف شغلی

نقطه قوت کلیدی خود را بشناسید

العاده هستید؟  فوق  کارهایی  انجام چه  در  شما 
لیستی از آنها را تهیه کنید. وقتی از افراد موفق 
با  راحت،  و  واضح  خیلی  بپرسید،  را  سوال  این 
قوت  نقاط  توانند  می  کلیدی  کلمه  چند  گفتن 
فردی  است هر  بگویند. طبیعی  به شما  را  خود 
در انجام یک سری از کارها خیلی توانایی قابل 

توجهی نداشته باشد. 
اگر  ولی  دارید،  ضعفی  نقطه  که  نباشید  نگران 
باید  شناسید،  نمی  را  خود  ضعف  نقاط  هنوز 
توانید  می   شما  خوشبختانه  باشید.  نگران  کمی 
با تکنیک های مهارتی، مدیریتی و منابع انسانی 
این نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کنید، به 

شرط آنکه ابتدا آنها را شناسایی کنید.

خطوط قرمز اهداف شغلی 

زندگی ممکن است فرصت های زیادی پیش روی 
هر انسانی قرار دهد. ممکن است در برهه ای از 
زمان، پیشنهادات کاری متنوعی به شما داده شود. 
شما باید توانایی “نه” گفتن به برخی فرصت ها و 
پیشنهادات را داشته باشید. برای اینکه راحت بتوانید 
“نه” بگویید باید خطوط قرمز شغلی خود را بدانید. 
 ۳۰ از  قبل  دارم  خاطر  به  گفت:  پژوهشگر  یک 
سالگی، تقریبا هر پیشنهاد کارآفرینی که به من ارائه 
می شد، جدی روی آن فکر می کردم. حتی به دلیل 
ورود به چند کسب و کار که با اهداف شغلی من 
سازگار نبود، زیان های مالی و زمانی هم پرداخت 
کردم. با کسب این تجربیات، اکنون به راحتی می 
توانم به خیلی از پیشنهادات کاری جواب منفی بدهم. 
امیدوارم شما مثل من خیلی برای یاد گرفتن “نه” 
گفتن هزینه نکنید! اساسی ترین نیاز برای یافتن 
شغل و کار کردن کسب درآمد است. افراد زیادی را 
سراغ دارم که فقط و فقط برای کسب درآمد و جبر 
روزگار کاری را انجام می دهند که هیچ عالقه ای 
به آن ندارند. اگر شما از این دسته افراد هستید و از 
سوی دیگر می خواهید در زندگی شغلی خود موفق 
باشید، ریسک کنید و کاری را انتخاب کنید و انجام 
دهید که وقتی در مورد آن صحبت می کنید چشم 
هایتان برق بزند، تن صدایتان تغییر کند و هیجان 
ناشی از آن، آدرنالین خون تان را افزایش دهد. به 
انتقاداتی که به عملکرد شغلی شما می شود به چشم 
بازخورد نگاه کنید. بازخورد  تحلیل عملکرد شما از 
 چشم دیگران است. حتی بازخوردهای مغرضانه نیز 
می تواند پیام هایی برای بهبود شرایط شغلی شما 
داشته باشد، ولی این کامال بستگی به نحوه برخورد 

شما با انتقادات و فرد انتقاد کننده دارد.

جلوگیری از افتادگی پوست 
با مرطوب کننده ها

از  و  پوست  شدن  ضعیف  نتیجه  پوست  افتادگی 
دست دادن طبیعی کالژن و االستین است.   استفاده 
از مرطوب کننده در طوالنی مدت به پیشگیری از 

افتادگی پوست کمک می کند. باید صبح و شب از 
مرطوب کننده های حاوی ویتامین C و E روی پوست 
صورت و گردن تان استفاده کنید. مرطوب کننده برای 
اینکه پوست در طول عمرتان نرم و در عین حال 

صاف بماند، مهم است.

برای کنترل چربی 
خون چه کنیم؟ 

 
به جای مصرف مواد غذایی آماده ، سعی کنید در خانه 
و با مصرف روغن کمتری غذا درست کنید. از مصرف 
مواد غذایی فرآوری شده و کارخانه ای خودداری کنید. 

 

مصرف سبزیجات و میوه ها را در رژیم غذایی خود 
افزایش دهید. وقتی به رستوران می روید حتما به نوع 
غذاها دقت کنید و به جای غذاهای برنجی یا با گوشت 
های پرچرب، غذاهای دریایی یا حاوی سبزیجات را 
انتخاب کنید، به جای  روغن های حیوانی و سنگین از 

روغن های گیاهی استفاده کنید. 

روغن ماهی سرشار از اسید چرب 
موجب تقویت عملکرد مغز می شود

سکته قلبی و مغزی به دلیل لخته شدن خون در بدن 
صورت می گیرد. روغن ماهی سرشار از اسیدهای 
چرب امگا ۳ است که نه تنها به تقویت عملکرد مغز 

کمک می کند بلکه مشکالت جدی سالمت مانند 
سکته مغزی را نیز کاهش می دهد. اسیدهای چرب 
امگا ۳ همچنین با جلوگیری از ایجاد مواد تشکیل 
دهنده پالکتی، باعث رقیق شدن خون می شود. اگر 
طرفدار طعم ماهی نیستید، مکمل های امگا ۳ را برای 

رقیق شدن خون روزانه مصرف کنید.

حمام روزانه
 پوست را خشک و آسیب پذیر می کند

پوست می شود،  باعث خشکی  زیاد حمام کردن 
روزانه حمام کردن، چربی طبیعی پوست را از بین 
می برد، در نتیجه پوست خشک شده و بیشتر در 

معرض تحریک و التهاب قرار می گیرد. 
پوست.  زیاد  فرسایش  یعنی  مفرط،  کردن  حمام 
مفید  های  باکتری  رشد  مانع  کردن  حمام  زیاد 
خوب  های  باکتری  شود.  می  تان  پوست  روی 
از پوست و بدن در برابر عفونت  برای محافظت 

ها الزم هستند.

مصرف زعفران سلول های 
سرطانی را مهار می کند

تحقیقات نشان می دهد مصرف زعفران خطر ایجاد 
سلول های سرطانی در کبد را مهار کرده، همچنین 
مصرف این گیاه باعث کاهش پروتئین هایی که نشانه 

اولیه وجود سرطان هستند و روند پیشرفت بیماری 
به مراتب کندتر می گردد. این مطالعه ثابت کرد که 
زعفران با کمک به فرآیند مرگ برنامه ریزی شده 
سلولی )آپوپتوز(، جلوگیری از تکثیر بی رویه سلول 
های سرطانی و اثر ضد التهابی نقش ضد سرطانی 

خود را ایفا می کند.

مصرف باالی نمک باعث عوارض زیادی شده و سالمتی مصرف کنندگان را به خطر می اندازد و به عنوان یکي 
از ریسک فاکتورهاي اصلي فشار خون باال و بیماري هاي قلبي - عروقي شناخته شده است، پیامد هاي دیگر آن 
از جمله سرطان معده امروزه مورد توجه خاص مجامع علمي قرار دارد.  چندین علت براي بروز سرطان معده شامل 
عادات غذایي، مصرف ماهي هاي نمک سود شده ، مصرف غذاهاي پرنمک، آجیل هاي شور، چاقي ، مصرف 
الکل، سیگار، وجود نیترات در مواد غذایي مصرفي و همچنین سابقه فامیلي ذکر شده است. مطالعات متعددي ارتباط 
بین مصرف زیاد نمک و عفونت هاي هلیکو باکتر پیلوري را به عنوان عامل ایجاد صدمه در مخاط معده ، هایپز 

گاسترینمیا و سرطان معده را نشان داده است. سرطان معده فقط یکي از زیان هاي مصرف زیاد نمک است . 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

همه ما در وعده های غذایی از گوجه فرنگی به عنوان یک طعم و رنگ دهنده غذا و همچنین در آماده کردن 
انواع ساالد ها و چاشنی غذا استفاده می کنیم. بر اساس تحقیقات،گوجه فرنگی سرشار از ویتامین C و لیکوپن 
است. لیکوپن یک آنتی اکسیدان است که باعث رنگ قرمز گوجه فرنگی می شود. اگر چه این مواد مغذی 
برای بدن ضروری نیست؛ اما تحقیقات نشان می دهد که لیکوپن دارای مزایای بسیاری برای سالمت قلب 
است که به غیر از کاهش فشار خون، ممکن است به کاهش سطح LDL یا کلسترول بد خون نیز کمک 
کند.همچنین کارشناسان بر اساس یک مطالعه که روی مردان انجام شد، دریافتند که مصرف لیکوپن به 
کاهش خطر ابتال به سکته مغزی مرتبط است. عالوه بر این، تحقیقات حیوانی نیز نشان داده است که لیکوپن 

می تواند شدت آسیب ناشی از حمالت قلبی را محدود کند.

گوجه فرنگی مفید برای سالمت قلبنمك و سرطان معده

اگر شما و همسرتان، بر سر ِ روش های تربیت فرزندان توافق 
نظر ندارید بدانید که تنها نیستید. شما و همسرتان دو انسان 
متفاوت هستید با دو زمینه و شخصیت متفاوت، پس طبیعی 
است که دیدگاه ها و خلق و خوهای متفاوتی هم داشته باشید.
ممکن است شما خونسرد و سهل گیر باشید اما همسرتان سخت  
گیر و جدی تر. هر چند این تفاوت ها گاهی می توانند کامل کننده 

باشند اما می توانند منجر به اختالف نیز شوند.
پیامدهای ناهماهنگی والدین

فرزند  تربیت  شیوه های  مورد  در  ناهماهنگی  و  توافق  عدم 
می تواند منجر به مشکالت و اختالفات زناشویی شود. گاهی 

یکی از والدین ممکن است از کودک جانبداری کرده و با هم 
در مقابل آن دیگری قرار بگیرند. در چنین شرایطی به جای 
اینکه پدر و مادر با هم به عنوان یک تیم عمل کنند، روبروی 
هم قرا می گیرند. ضمنا اگر پدر و مادر مکررا اختالف و بگومگو 
بر سر تربیت فرزند داشته باشند، برای بچه ها نیز خوب نیست. 
اگر شما نسبت به فرزندتان سخت  گیرتر باشید، احتماال آدم بده 
خواهید شد و فرزندتان هم یاد می گیرد برای درخواست هایش 

فورا سراغ همسرتان برود.
این موقعیت باعث مشکالت ارتباطی نه فقط میان همسران، 

بلکه بین یکی از همسران و فرزند نیز خواهد شد.

تفاوت های تان را بپذیرید
باید بپذیرید که شما و همسرتان چه بخواهید و چه نه، گهگاه دچار 
اختالف نظرهایی در مورد تربیت بچه ها خواهید شد، مگر اینکه 
یکی از شما عقیده اش را بیان نکند! این هم مشکلی است که باید 
بررسی شود. برای پرورش فرزندان، راه های گوناگونی وجود دارد.

وقتی شما و همسرتان در مورد اینکه چه روشی برای فرزند تان 
بهترین است، ایده های متفاوتی دارید، باید بدانید که احترام به نظر 
همسر، از ضروریات است. این احترام به معنی این نیست که چشم 
بسته با همسرتان موافقت کنید، بلکه باید این آزادی را داشته باشید 

که نظر مخالف تان را بیان کنید.

تربیت فرزند؛ وقتی پدر و مادر اختالف دارند

آیه روز

پروردگارا آنان را در باغ های جاوید که وعده  شان داده  ای با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان 
که به صالح آمده  اند داخل کن زیرا تو خود ارجمند و حکیمی. )سوره غافر/ آیه ۸(

پیام روز

آسانسوری که بتواند شما را به باالترین طبقه موفقیت برساند، از کار افتاده است و شما ناگزیرید که 
راهروی موفقیت را پله پله باال روید.
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۱۲

۵۹۷
۱۲۵

۷4
۱۸۵

4۸۲
۶4

۳۶۱4
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.

۸۶۹۱۵۷۲4۳

۷۳4۶۸۲۱۹۵

۲۱۵4۹۳۶۷۸

۳۵۱۷4۶۹۸۲

4۷۲۹۳۸۵۶۱

۹۸۶۲۱۵۷۳4

۶۹۸۳۲۱4۵۷

۵۲۷۸۶4۳۱۹

۱4۳۵۷۹۸۲۶

جدول سودکو

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 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

0915   056   2100

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

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

به یک شاگرد جهت کار در کارواش 
نیازمندیم.   09902469917

برگ سبز خودروی هاچ بک به 
شماره پالک ایران 52 - 213 ب 
24 به نام مهری ناصری فرزند 
محمد ابراهیم به شماره ملی 

0650873602 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پیله وری به شماره 51/175 
صادره از صنعت و معدن استان 
خراسان جنوبی به نام لطف ا... 

خسروی فرزند حسنعلی به شماره ملی 
0652733141مفقود  گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک زوج ترجیحا بدون فرزند و حداقل 
سن 40 سال جهت سرایداری نیازمندیم.

09159625096

استخدام نیروی ماهر جهت کار در 
کارواش طهران 

آدرس: نبش غفاری 14 
شماره تماس: 

09157605001

یک موسسه عمومی جهت پشتیبانی سایت 
و پایگاه اطالع رسانی خود از شرکت های دارای 

تخصص مربوطه جهت عقد قرارداد دعوت 
می نماید. شرکت های متقاضی می توانند 

درخواست خود را به حساب کاربری – تلگرامی  
AKJNP1376 @ ارسال فرمایند.

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر

شهرام  مداحی

0۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶4۷ 

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

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

هشتگ
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

وای آمپولآستیگمات
16:152014:3021:30شروع سانس
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یادمان شهدای استان

»منظورم از رفتن به جبهه اين است كه از كشور اسالمي ام دفاع  و در خدمت امت اسالمي 
باشم و اگر به خاطر اسالم نباشد من هرگز كانون گرم خانواده ام را بر هم نمي زدم. «                                                                       
     “شهيد ذوالفقار جمعه گي نژاد ”

اخبار کوتاه

حوادث 

دامداران دغدغه کمبود دارو 
نداشته  باشند

ايرنا-رئيس اداره تشخيص و درمان اداره كل دامپزشکی 
برای  ای  دغدغه  هيچگونه  استان  دامداران  گفت: 
 تهيه داروی مورد نياز دام نداشته باشند، زيرا داروهای
 پر مصرف به اندازه كافی در داروخانه ها وجود دارد.

صباغ زاده افزود: با توجه به نوسانات بازار ارز تا حدودی 
در تهيه داروهای خارجی با مشکل مواجه شديم اما با 
توجه به وجود داروی مشابه داخلی با مکانيسم اثر خوب 

دغدغه ای در اين زمينه وجود ندارد.

بهره برداری از واحد تولید
 آهک هیدراته طبس

واحد توليد آهک هيدراته طبس تا هفته آينده وارد 
چرخه توليد می شود. به گزارش صدا و سيما، مديرعامل 
شركت شهرک های صنعتی استان ميزان سرمايه 
گذاری اين واحد را بيش از 24 ميليارد تومان اعالم 
كرد و گفت: اين واحد توليدی در زمينی به وسعت 
33 هزار و 557 مترمربع و با ظرفيت توليد روزانه 350 
تن از هر نمونه محصول ساخته شده است. جرجانی با 
بيان اينکه تا آخر هفته كوره اين واحد برای گرم شدن 
روشن می شود، افزود: در گذشته كارخانه های فوالد 
اين مواد را از خارج استان تهيه می كردند اما از اين به 
بعد اين مواد از اين كارخانه تهيه خواهد شد.وی گفت: 
فاز توسعه آن هم آهک و دولوميت كلسينه است كه 
بخشی از توليدات اين كارخانه در تکميل زنجيره صنايع 

فوالدسازی استان  پركاربرد است.

آموزش بیش از 4000 دانش آموز 
در جشنواره نخستین واژه “آب”

غالمی -  4  هزار دانش آموز با اهميت آب در نخستين 
جشنواره واژه “آب” آشنا شدند. مدير روابط عمومی شركت 
آب و فاضالب گفت: جشنواره ملی نخستين واژه “آب” 
همزمان با آموزش كلمه آب به دانش آموزان پايه اول در 
بيش از 60 مدرسه ابتدايی در استان برگزار شد كه نسبت 
به سال گذشته 33 درصد افزايش داشت.مهربان  هدف از 
اين جشنواره را آموزش در خصوص مصرف  بهينه آب از 

دوران كودكی، عنوان كرد.

گزارش کامل پیشرفت فیزیکی وریالی 
پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند 

 غالمی-جلسه پروژه های عمرانی شهرداری بيرجند 
اين هفته با ارائه گزارش كامل اطالعات پروژه ها به 
همراه پيشرفت فيزيکی و ريالی هر پروژه همراه شد. 
تصميمات  اتخاذ  اينکه  به  اشاره  با  بيرجند  شهردار 
مديريتی و راهبردی، روند پيشرفت پروژه ها را تسهيل 
می كند،  عنوان كرد: تهيه گزارش پيشرفت پروژه های 
در دست اقدام شهرداری به منظور پايش و همچنين 
تخصيص اعتبار به پروژه ها مدنظر می باشد. وی گفت: 
پروژه های شاخصی در دستور كار شهرداری قرار دارد 
كه می تواند تاثير بسزايی در توسعه بخش های مختلف 
عمرانی، فرهنگی، حمل و نقل و زير ساختی شهر داشته 
باشد كه از جمله اين پروژه ها می توان به بهسازی 
خيابان جمهوری، پارک خطی بلوار پيامبر اعظم )ص(، 

فرهنگسرای صياد شيرازی و ... اشاره كرد .

برداشت چغندرقندی با حدود
 15 برابر وزن معمول

صداوسيما- 2 كشاورز خضری دشت بياض، چغندر 
قندی با حدود 15 برابر وزن معمول در مزرعه خود 
برداشت كردند. مسئول روابط عمومی شركت سهامی 
زراعی خضری دشت بياض گفت: آقايان گرانبها و 
توانستند  شركت  اين  شماره 21  چاه  در  خاموشی 
چغندر قندی با وزن 20 كيلوگرم را برداشت كنند و 
اين در حالی است كه وزن معمول هر چغندرقند 1 تا 
2 كيلوگرم است.كشتگر افزود: آبياری به موقع ، كود 
مناسب و اجرای عمليات كف كاری سبب شده تا اين 
كشاورزان موفق در مزرعه خود چغندرقندهايی به وزن 

5 تا 6 كيلوگرم هم برداشت كنند.

مصیبت مردم یمن در تاریخ 
بی مانند است

گفت:  موطن  توسعه  المللی  بين  سازمان  دبيركل 
مصيبتی كه امروز ظالمان و استکبار جهانی بر مردم 
يمن تحميل كرده اند در طول تاريخ جهان بی مانند 
است زيرا زنان و كودكان در خانه خودشان هم امنيت 
ندارند. به گزارش ايرنا، فضل الشرفی روز گذشته در 
ديدار با نماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی گفت: ظلم 
و ستمی كه امروز بر مردم مظلوم يمن می شود نياز 
به بازگو كردن نيست زيرا هزاران نفر غير نظامی در 
خانه هايشان به شهادت می رسند. الشرفی اظهار كرد: 
راه و آرمان شهدا نيازمند اهتمام بيشتر است و مومنانی 
كه راه شهدا را ادامه می دهند از خدا روزی شهادت را 
طلب می كنند. وی تصريح كرد: فعاليت های هنری 
در حوزه مقاومت تاثير بسزايی در شناخت اين راه دارد 
و آمادگی داريم هرگونه همکاری را در اين زمينه با 

هنرمندان ايرانی داشته باشيم.

هشدار پلیس در خصوص کالهبرداری 
شرکت های هرمی

دادرس مقدم-پليس آگاهی در خصوص كالهبرداری 
های شركت های هرمی هشدار داد. رئيس پليس 
آگاهی استان گفت: اخيرا سرگروه های شركت های 
هرمی از استان های ديگر با تماس تلفنی به دوستان 
دوران سربازی و يا دانشجويی خود در سراسر كشور و 
خراسان جنوبی، از آنها برای فعاليت و يک شغل پرسود 
در شركتی دعوت به همکاری می كنند. حسينی با بيان 
اينکه اين شركت ها عمدتا در تهران و كرج دايرند، 
افزود: پس از اينکه افراد برای همکاری به اين شركت 
ها مراجعه می كنند، از خروج آنها جلوگيری می شود 
و با برگزاری كالس های آموزشی چگونگی فعاليت 
شركت را برای آنها توضيح می دهند و آنها را مجاب 
می كنند كه از خانواده و يا دوستان خود به بهانه گرفتن 
پول اجاره و يا رهن منزل در تهران مبلغی را دريافت 
كنند. وی با بيان اينکه فعاليت در اين شركت ها جرم 
است و افراد تحت تعقيب قضايی قرار می گيرند، گفت: 
افرادی از  استان خراسان جنوبی نيز كه با اين شركت ها 
همکاری می كنند، در تهران با همکاری پليس آگاهی 
استان و تهران بزرگ شناسايی و دستگير شده اند. وی 
ضمن هشدار به خانواده ها افزود: بايستی هوشيار باشند 
و در صورت مشاهده مورد مشکوكی مبنی بر درخواست 
پول از سوی جوانان شان، پليس آگاهی را مطلع سازند.

واژگونی پژو در طبس یک کشته
 برجای گذاشت

اثر واژگونی يک  رئيس پليس راه استان گفت: بر 
سيمان  كارخانه  مقابل   206 پژو  سواری  دستگاه 
شهرستان طبس يک كودک كشته و يک نفر مصدوم 
شد. رضايی اظهار  كرد: بامداد ديروز با اعالم مركز 
فوريت های پليسی 110 مبنی بر واژگونی خودرو 
روبروی كارخانه سيمان شهرستان طبس،  نيروهای 
اعزام  به محل حادثه  پليس  امدادی و كارشناسان 
شدند. رضايی با بيان اينکه كارشناس پليس راه علت 
تصادف را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب 
آلودگی راننده خودرو اعالم كرد، افزود: كودک حادثه 
ديده هنگام انتقال به بيمارستان بر اثر شدت جراحات 

جان خود را از دست داد.

سوختن درخت و چوب در محوطه 
دانشگاه  بیرجند

يک اصله درخت و مقدار زيادی چوب انباشته شده در 
محوطه دانشگاه بيرجند طعمه حريق شد. فرمانده تيم 
اعزامی سازمان آتش نشانی شهرداری بيرجند گفت: 
با اعالم خبر آتش سوزی در محوطه دانشگاه بيرجند 
آتش نشانان ايستگاه شماره سه به دانشگاه بيرجند اعزام 
شدند. آذرپندار افزود: آتش نشانان به محض رسيدن به 
محل با استفاده از لوله های آبرسان نسبت به اطفای 
حريق اقدام كه با توجه به وسعت و پراكندگی آتش 
از ستاد فرماندهی درخواست كمک شد. جليلی زاده، 
معاون عمليات سازمان آتش نشانی هم با بيان اينکه 
دو دستگاه خودروی اطفای حريق به محل اعزام شدند، 
گفت:  پس از حضور در محل آتش نشانان با استفاده از 
لوله های آبرسان و امکانات موجود حريق را در كمترين 

زمان ممکن اطفا كردند.

*سيزدهمين آزمون طراحی و اجرای سيستم های 
آبياری تحت فشار در خراسان جنوبی 15 و 16 آذر 

همزمان در سراسر كشور برگزار می گردد.
*امانات پستی صادراتی ازابتدای امسال تاكنون در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال 105 درصد بيشتر شده است.

*جلسه هماهنگی و  مانور عمليات زمستانی با حضور 
واحدهاي عملياتي و شركت هاي هواپيمايي فعال در 
فرودگاه بيرجند براي ارائه خدمت در فصل سرما و 

شرايط بارش برف برگزار شد.
*266 زائر اولی به همت آستان قدس رضوی و سازمان 
اردويی سپاه انصاالرضا ) ع( خراسان جنوبی به مشهد 

مقدس مشرف شدند.
*مدير بنياد مسکن انقالب اسالمی سربيشه گفت: 
از محل اعتبارات امسال، 14 طرح هادی روستايی 
با اعتبار يک ميليارد و 150 ميليون تومان در اين 

شهرستان در دست اجرا است.
*به گفته مدير جهاد كشاورزی نهبندان، توزيع خوراک 
دام از ابتدای امسال تاكنون در شهرستان نهبندان 77 

درصد كاهش داشته است.
*معاون اشتغال و خودكفايی كميته امداد گفت: 57 
مددجوی خراسان جنوبی با نصب پنل خورشيدی، 

ماهانه 740 هزار تومان درآمد دارند.
*كارشناس هواشناسی  گفت: ناپايداری های جوی از 

اواخر وقت  امروز در خراسان جنوبی آغاز می شود.
*متهمان فروش غيرقانونی گوشت قرمز سهميه ای 

تنظيم بازار در فردوس به جزای نقدی محکوم شدند.

 در یادواره شهدای  خراسان جنوبی مقیم مشهد انجام شد:

غالمی-مراسم تجليل از 62 شهيد ورزشکار 
استان شامگاه روز گذشته، با حضور مسئوالن 
استانی،  مديران كل دستگاه های اجرايی و 
واليت  سالن  در  ورزشکار  شهدای  خانواده 

مجموعه غدير برگزار شد.
اين  سرپرست، مدير كل ورزش و جوانان در 
يادواره تجليل از شهدای معزز و ترويج فرهنگ 
انقالب اسالمی  بقای  مايه  را  ايثار و شهادت 
دانست و افزود: امروز ايران اسالمی در عرصه 
های ملی و بين المللی به بركت شهدای انقالب،  

بر قلل رفيع و منيع افتخار ايستاده است.
سرپرست، تکريم و تعظيم از مقام شامخ شهدا و 
خانواده بزرگوارشان را يک وظيفه و ضرورت غير 
قابل انکار برشمرد و ادامه داد: شهدا با تأسی از 
اعمال و رفتار امام حسين )ع( درس فداكاری، 
وفاداری، از خود گذشتگی و شجاعت، شهامت 
و صداقت آموختند و در عمل نيز آن را به اثبات 
رسانيدند و در راه دفاع از اهداف مقدس اسالم 

جانفشانی كرده و حماسه ای جاويد آفريدند.
مديركل ورزش و جوانان يادآور شد: جمع آوری 

خاطرات،  نامه،  وصيت  زندگينامه،  اطالعات، 
تصاوير و فيلم شهدای ورزشکار، ديدار با خانواده 
شهدا، برگزاری 5 يادواره شهدا در شهرستان ها 
و تجليل از خانواده شهدای ورزشکار در اختتاميه 
مسابقات ورزشی كشوری واليبال دختران نونهال 
و كشتی فرنگی استعدادهای برتر كشور از جمله 
برنامه هايی بوده كه اداره كل ورزش و جوانان 
در راستای زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدای 
ورزشکار و همچنين تجليل از خانواده های اين 

شهدای گرانقدر انجام داده است.

گروه خبر- دبير اجرايی اجالسيه شهدای بانوان در 
خراسان جنوبی گفت: سند سه جلدی برای پنج 
شهيد زن خراسان جنوبی در اجالسيه شهدای 

بانوان رونمايی می شود.
 زهره روستا روز گذشته در نشست خبری با 
آذر  هفدهم  شنبه  كرد:  اظهار  رسانه  اصحاب 
سال جاری اجالسيه بانوان در حسينيه جماران 
برگزار خواهد شد. وی با بيان اينکه 10۸ كتاب 
درباره كنگره دو هزار شهيد استان تاليف شده 
است، افزود: 30 كتاب جيبی توسط جامعه زنان 
پيرامون  عنوان   10 از  بيش  كه  شده  تدوين 
شهدای زن است. دبير اجرايی اجالسيه بانوان در 
خراسان جنوبی با اشاره به اينکه شهيده معصومه 
سرتنگی تنها شهيد دفاع مقدس استان خراسان 
جنوبی است، گفت: فرهنگ سازی سبک زندگی 
شهدای زن و پايدار ماندن اين فرهنگ در جامعه 
از اولويت های ما در برگزاری اجالسيه بانوان بوده 
است. وی ادامه داد: نصب المان و دو تنديس از 
شهدای زن در ميدان دانشگاه آزاد، كاشت دو 

هزار درخت مثمر به ياد شهدا، نامگذاری بلوار 
و خيابان به نام پنج شهيد زن، برگزاری يادواره 
شهدای زن و ديدار با خانواده های مددجو از 
در  زن  شهدای  اجرايی  كميته  اقدامات  جمله 

استان بوده است. روستا با بيان اينکه 400 قطعه 
عکس نفيس از شهدای بانوان جمع آوری شده 
كه از 20 عکس منتخب در اجالسيه رونمايی 
پنج  برای  جلدی  سند سه  افزود:  شد،  خواهد 
شهيد زن استان شهيده ليال حسنی از طبس، 
شهيده طوبی تاجريزی از بيرجند، شهيده خاتون 
مهديان، معصومه محمودی سرتنگی و نسترن 
خسروی شهيد حادثه تروريستی عاشورای سال 

۸۹ در چابهار صادر شده كه در روز اجالسيه 
رونمايی خواهد شد. 

وی با اشاره به اينکه يکی از برنامه های خاص 
خدمت رسانی مشاوره ای در سطح محله ها 

بوده است، گفت: 16 هزار نفر به نيابت از شهدا 
توزيع نذورات فرهنگی، اطعام، 71 مورد اهدای 
مورد   2۹5 آسمانی،  پيوند  طرح  در  جهيزيه 
اهدای لوازم التحرير و چادر، 30 هزار و 555 
اردوهای جهادی يک روزه، سه روزه و ده روزه، 
717 مورد توزيع سبد غذايی به قشر نيازمند و 
45 نفر اعزام به كربال از اهم برنامه های كنگره 

بانوان بوده است.

اجالسیه شهدای ایثارگران 
خراسان جنوبی برگزار می شود

دبير اجرايی كميته ايثارگران كنگره ملی 2 هزار 
شهيد استان گفت: اجالسيه شهدای ايثارگران 
استان 1۸ آذر امسال در بيرجند برگزار می شود. 
اجالسيه  اين  افزود:  سمن  محسن  سرهنگ 
در ادامه سلسله اجالسيه هايی است كه برای 
كنگره 2 هزار شهيد خراسان جنوبی پيش بينی 
شده و در حسينيه جماران بيرجند برگزار می شود.
وی اظهار كرد: در اين اجالسيه 3 هزار و 200 
نفر از شهرستان بيرجند و ۸40 نفر از شهرستان 
های تابعه استان به عنوان ميهمان حضور دارند.
مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور ايثارگران و 
مسئول كميته ايثارگران كنگره ملی 2 هزار شهيد 
خراسان جنوبی هم در اين نشست گفت: كميته 
ايثار گران كنگره ملی 2 هزار شهيد استان از خرداد 
ماه سال 13۹6 شروع به كار كرد و با توجه به 
شرح وظايف خود برنامه هايش را آغاز كرد. زارعی 
افزود: در كميته ياد شده برنامه برگزاری اجالسيه 

ايثارگران، ديدار از خانواده معظم شهدای استان 
 با عنوان ياد آالله ها را در دستور كار قرار داديم.

وی بيان كرد: در زمينه تامين هزينه ديدار با خانواده 
شهدا از مشاركت دستگاه های اجرايی استفاده شد 
و امروز ۹5 درصد اعتبارات يادشده توسط دستگاه 

های اجرايی جمع آوری شده است. 
دبير هيئت رزمندگان اسالم  استان هم در اين 
نشست گفت: در راستای برنامه های كنگره ملی 
2 هزار شهيد استان 16 آذر، مراسم دعای ندبه 
كشور همزمان با نماز جماعت صبح در حسينيه 
جماران بيرجند با سخنرانی حجت االسالم سيد 
حميد ميرباقری و مداحی سيد مهدی ميرداماد 
برگزار و از شبکه يک پخش می شود.محمد 
از مردم متدين و واليتمدار  افزود:  رضا صادق 
استان تقاضا داريم راس ساعت 30: 5 دقيقه صبح 
در مراسم حضور داشته باشند. وی يادآور شد: با 
هماهنگی های انجام شده با شهرداری بيرجند، 
ناوگان اتوبوسرانی بيرجند با همه ظرفيت در اين 

خصوص به مردم خدمت رسانی می كند.

 اولين اجالسيه شهدای خراسان جنوبی مقيم 
مشهد مقدس با حضور خانواده های شهدا و 
مسئوالن استان های خراسان رضوی و جنوبی 
معاون  نيا  فرازی  االسالم  حجت  شد.  برگزار 
آستان قدس رضوی، حجت االسالم نوفرستی 
قائم مقام نماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی، 
حجت االسالم بابايی امام جمعه فردوس، سردار 
شهيد  بنياد  مديركل  احمدی،  سردار  مولوی، 
در  استانی  مسئوالن  ساير  و  جنوبی  خراسان 
اين يادواره حضور داشتند. در حاشيه اين مراسم 
از دو كتاب”سردار خوبان” با  نويسندگی خانم 
هادی  نويسندگی  به  “اسطوره”  و  جهانگشته 
از  صبوری   شهيد  سردار  موضوع  با  صبوری 

فرماندهان دوران دفاع مقدس رونمايی شد.
به گزارش خبرنگار آوا، سردار احمدی يکی از 

اين  در  ديروز  مقدس  دفاع  دوران  فرماندهان 
اجالسيه اظهار كرد: پيامبراكرم)ص( برای شهيدان 
چند ويژگی برشمردند و فرمودند خدا اين چند 
ويژگی را به شهدا عنايت كرده كه به پيامبران 

اولوالعزم و حتی به من نداده است.
اين فرمانده دوران دفاع مقدس با بيان اينکه امام 
راحل فرمودند گرامی داشت ياد شهدا كمتر از خود 
شهادت نيست، خاطرنشان كرد: شهدا برای دفاع 
از اصل اسالم حماسه ای در دوران دفاع مقدس 
ايجاد كردند. احمدی اظهار كرد: بيش از ۹5 درصد 
شهدا در وصيت نامه هايشان انگيزه خود در دوران 
مقدس را دفاع از جمهوری اسالمی ايران و اصل 
اسالم دانستند و بيش از ۹0 درصد اين شهدا نيز 

در آثار خود بر اطاعت از ولی فقيه تاكيد كردند.
وی  گفت: امروز بيش از هشت سال منطقه در 

آتش خشم دشمنان و استکبار جهانی می سوزد و 
كشورهای منطقه را با خاک يکسان كردند و قتل 
و عام می كنند. احمدی با بيان اينکه جای ناراحتی 
دارد كه فرزندان حزب اللهی اين مرز و بوم فقط دو 
درصد فرمايشات امام راحل و رهبری را می خوانند، 
بيان كرد: اگر شهدای مدافع حرم نبودند امروز 
بايد پشت ديوارهای كرمانشاه و همدان و ديگر 

شهرهای ايران با دشمنان می جنگيديم.
وی با اشاره به اينکه امروز مدافعان حرم توطئه های 
دشمنان را خنثی كردند، عنوان كرد: شهدا برای 
اينکه فرمايشات رهبری بر زمين نماند در دوران 

دفاع مقدس حضور يافتند.
احمدی افزود: اگر مقابل دشمنان كوتاه بياييم و در 
مقابل دشمنان مقاومت و استقامت نکنيم صرف 

چند سال ما را از پای درمی آورند.

یازدهمین یادواره شهدای ورزشکار برگزار شد

رونمایی از دو کتاب ”سردار خوبان” و” اسطوره”

رونمایی از سند سه جلدی شهدای زن خراسان جنوبی

دی
رآبا

:امي
س 

عک

ان
ضرب

س : 
عک

نت
نتر

س :اي
عک

يما
وس

صدا
س :

عک

يرنا
س : ا

عک

زعفران ایران شناسنامه افغانی گرفت !

3 سال پيش روزنامه »۸ صبح« افغانستان در 
گزارشی مفصل به وضع توليد و صادرات زعفران 
در افغانستان پرداخت و درباره نگرانی مقامات 
ايرانی از خارج شدن بازار اين محصول راهبردی از 
دست شان مطالبی درج نمود. بنا  بر اين گزارش  : 

شورای عالی زعفران ایران، با ابراز نگرانی 
در  زعفران  تولید  روز افزون  رشد  از 
از دولت آن کشور خواست  افغانستان 
از دست  تولید زعفران  بازار  تا نگذارد 
ایرانی ها خارج و به دست افغان ها بیفتد. 
این شورا گفته است: »روزی خواهد رسید 
که چشم بازکرده، خواهیم دید که تولید 
ما خارج  از دست  زعفران  و صادرات 
شده است و نباید به هیچ کشور دیگری 
تولید  که  را  محصولی  تا  دهیم  اجازه 
عمده اش در انحصار ماست از دست مان 
از  افزایش حمایت  ایران،  خارج کند.« 
»نقشه  را  افغانستان  در  زعفران  کشت 
سیاه دنیا برای طالی سرخ ایران« لقب 
ایرانی  داده است. چندی پیش روزنامه 
جام جم، نگاشته بود که زعفران افغانستان 
نابودی  به  را  ایران  در  زعفران  صنعت 
پیاز  که  معتقدند  ایرانی ها  می کشاند. 
زعفران از ایران به هرات قاچاق می شود 
و دلیل کیفیت عالی زعفران هرات همین 

پیازی است که قاچاق می شود. همچنین 
نایب رئیس شورای عالی زعفران ایران 
نیروی  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  از 
کرده  درخواست  کشور  آن  انتظامی 
ایران را  از  پیاز زعفران  تا قضیه قاچاق 
برای  الزم  تمهیدات  و  گرفته  جدی 
غالمرضا  بیندیشد.  آن  از  جلوگیری 
میری، گفته است: »با توجه به حمایت های 
مالی  و حمایت  سیاسی  تکنولوژیکی، 
و  می شود  افغان  زعفران کاران  از  که 
همین طور روند خروج پیازچه زعفران 
از ایران می توان گفت در آینده، افغانستان 
رقیب ایران می شود ، این در حالی است 
که در ایران از این کشت حمایت مالی و 
تکنولوژی نمی شود و هیچ گونه حمایت 
اما  ندارد  وجود  ایران  بازار  از  سیاسی 
سازمان ملل و کشورهای هلند و فرانسه 
از کشت زعفران در افغانستان حمایت 
جهانی  گوناگون  بازارهای  و  می کنند 
را در اختیارشان قرار می دهند که خیلی 
راحت محصول شان را به فروش برسانند. 
همزمان کاوه زرگران، رئیس کمیسیون 
و  معادن  تجارت، صنایع،  اتاق  زراعت 
زراعت تهران، در گفتگو با خبرنگاران 
به  زعفران  پیاز  قاچاق  درباره  با هشدار 
افغانستان و چین و تهدید بازار صادراتی 
این محصول برای ایران بیان کرد: کشت 

زعفران در انحصار ایران بوده است اما 
همان طور که نهال پسته را به کشورهای 
دیگر برده و این محصول را در جایی 
دیگر تولید کرده اند، برای زعفران هم این 
اتفاق افتاده است و شاهد توسعه کشت 
همچون  کشورهایی  در  محصول  این 
افغانستان و چین هستیم.بنا بر این گزارش 
نتیجه خوب کشت زعفران در والیت ها 
موجب شده که اکنون دهقانان داوطلبانه 
زعفران  کشت  زیر  را  زمین های شان 
می آورند و از جانب دیگر شرکت های 
آموزشی  دوره های  زعفران،  صادراتی 
رایگان را برای دهقانان دایر می کنند و 
زمین های تحت کشت زعفران را بیش از 

پیش ثبت فهرست شان می کنند.
افغانستان   زعفران  مورد  در  ايرانی  رسانه های   
يک سال گذشته بسيار ابراز نگرانی كرده اند.اما به 
لطف بی توجهی  مسئوالن ما ديری نپاييد كه اين 
نگرانی ها به واقعيت پيوست، پياز زعفران ايرانی ، 
بهترين زعفران جهان را در افغانستان به بار آورد و 
برای سه سال پياپی از آن زمان محصول كشور 
افغانستان به مدد همراهی دانشگاه های اين كشور 
با كشاورزانش و حمايت های دولتی و بين المللی 
مقام اول كيفيت را كسب نمود تا جايی كه روزنامه 
)اطالعات روز ( چاپ افغانستان  حدود 3 سال بعد 

از ابراز نگرانی ايرانی ها نوشت :
گونه    300 میان  از  افغانستان  زعفران 

برای  گوناگون،  کشورهای  از  زعفران 
دنیا  زعفران  بهترین  پیاپی  سال  سومین 
از سوی انستیتو جهانی ذائقه و کیفیت 
انتخاب شد. زعفران افغانستان در رقابت 
با زعفران ایران و اسپانیا، به عنوان بهترین 

زعفران سال برگزیده شده است.
 اما طومار بی اعتباری زعفران ايران به اينجا ختم 
نشد و اخيرا نيز اظهار نظر يکی از اعضای شورای 
ملی زعفران صفحه جديدی در دفتر رويدادهای 

اين محصول راهبردی باز كرده است. 
كشوری كه تا 3 سال پيش نگرانی ما از صادرات 
و  مسئوالن  دغدغه  آنها  اسم  به  مان  زعفران 
اين حوزه  توليدكنندگان بود حاال به حدی در 
پيشرفت كرده كه توليدكنندگان ايرانی برای كسب 
اعتبار خود، زعفران شان را به نام افغانستان صادر 
می كنند و توسط افغان ها متقلب نيز خوانده می 
 شوند. برای اين موضوع نيز واكنش های رسانه ای

در داخل نيز به وجود آمد: 
علی شریعتی مقدم، عضو اتاق بازرگانی 
ایران، در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته 
است: »زعفران ایران امروز به افغانستان 
قاچاق می شود و از آن جا بسته بندی و به 
نام این کشور صادر می شود در صورت 
ادامه این وضع در آینده شاهد برند شدن 
زعفران افغانستان خواهیم بود.«  به گفته  او 
“ قاچاق زعفران به علت حجم سبک آن 

افزایش یافته است.” 

خراسان  زعفران  سرنوشت  كه  ديد  بايد  حال 
جنوبی به عنوان خاستگاه اصلی زعفران ايران 
به كجا خواهد رسيد؟ در حالی كه دانشگاه ها 
و البراتوارهای افغانستان به كمک موسسات 
بين المللی در حال تحقيق روی افزايش توليد و 
كيفيت زعفران هستند آيا مسئوالن ما و به طور 
خاص سازمان های نظام مهندسی كشاورزی 

نقش موثری را در اين روند ايفا خواهند كرد؟  
شواهد حاكی از آن است كه تصميم كشورمان 
در جايگزين كردن كشت خشخاش با زعفران در 
افغانستان آسيب جدی به اين محصول راهبردی 
زده است و از ديگر سو شنيده ها حاكی از آن 
است حتی زمانی كه والی استان مرزی افغانستان 
پيشنهاد كشت چغندر قند برای تامين مواد اوليه 
كارخانه قند را به مسئوالن استان داده است  كه 
می توانسته كشت جايگزين نيز باشد با مخالفت 
مسئوالن وقت خراسان جنوبی مواجه و معمای 
پيچيده دست های پنهان كمرنگ كردن رنگ 
بنفش زعفران ايران را در بازارهای جهانی را 

پيچيده تر كرده است.

خبر ویژه
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جواد رضایی - روز گذشته نشست خبری 
بیرجند در یک  پیرامون عملکرد شهرداری 
سال گذشته با حضور شهردار و اصحاب رسانه 
در  سال 96  کرد:  بیان  شهردار  شد.  برگزار 
حوزه مالی بودجه 67 میلیارد تومانی در نظر 
گرفته شده که فقط 35 درصد از آن تحقق 
یافته بود با برنامه ریزی های انجام شده در این 
حوزه این مقدار به 107 درصد افزایش یافت و 
بودجه سال 97 به 88 میلیارد تومان افزایش 
یافته که در روزهای آینده در نظر داریم 6 
اضافه  بودجه  این  به  دیگر  تومان  میلیارد 
شود. جاوید با اشاره به اینکه مطالبات مردم 
و پیمانکاران در یک سال گذشته به صورت 
به روز پرداخت می شود، ادامه داد: تغییرات 
در بخش های مختلف شهرداری انجام شده، 
از جمله استفاده از کارشناسان خبره در زمینه 
مناسبی  عملکرد  موجب  که  گوناگون  های 

شده است.
هر  دوشنبه  مردمی  مالقات  برگزاری    

هفته

شهردار گفت: برای رسیدگی به خواسته ها و 
رفع مشکالت مردم دوشنبه هر هفته دیدار 
مردمی پیش بینی شده که در یک سال اخیر 
35 جلسه برگزار شده است. جاوید در مورد 
تملک ها و پروژه های عمرانی نیز اظهار کرد: 
در این حوزه تمام هزینه ها به صورت نقدی و 
با توجه به منابع موجود پرداخت می شود تا 
شهرداری در آینده بار مالی سنگینی را متحمل 
نشود. وی با اشاره به اینکه در گذشته صدور 
پروانه های ساختمانی به صورت کامال سنتی 
انجام می شده، عنوان کرد: آشفتگی هایی در 
حوزه شهرسازی وجود داشت که متناسب با 
اقدامات صورت گرفته  با  نبود،  استان  مرکز 
صدور پروانه های ساختمانی در حال حاضر 
به صورت الکترونیک و با استفاده از سیستم 
الکترونیک شهرداری صورت می گیرد که در 
کاهش وقت و هزینه مراجعه کنندگان بسیار 
موثر خواهد بود. همچنین با راه اندازی سامانه 
ای با عنوان »ایساپ« تمام موضوعات مربوط 
به شهروندان قابل پیگیری است و عالوه بر این 

بر خالف گذشته عوارضات در محل شهرداری 
مرتفع  از  وصول می شود. جاوید همچنین 
کارگشا  باغ  مانند،  اراضی  مشکالت  شدن 
با  اراضی موسوی خبر داد. وي همچنین  و 
شهري  خدمات  حوزه  در  اقدامات  به  اشاره 
تصریح کرد: در حوزه خدمات شهری معوقات 
پیمانکار مربوطه به صورت به روز پرداخت می 
شود. همچنین جایگاهی برای دفع پسماند 
شده  گرفته  نظر  در  هکتار   85 مساحت  با 
که 26 هکتار آن خاک برداری و برای دفع 
زباله آماده شده است. شهردار ادامه داد: برای 
جمع آوری سگ های ولگرد نیز پناهگاهی 
در نظر گرفته شده است. جاوید اظهار کرد: 
مشکالت  شهر  در  میوه  فروش  های  وانت 
ترافیکی و بهداشتی ایجاد کرده که با جمع 
آوری در محل بازار روز سامان دهی شده اند، 
همچنین چهارشنبه بازار بهسازی شده است و 
محل جدیدی در محدوده بلوار مسافر با تمام 
مهندسی  های  غرفه  از جمله  الزم  امکانات 
ساز، مسجد، سرویس بهداشتی و فضایی برای 
نشستن در نظر گرفته شده که تا پایان سال 
به بهره برداری خواهد رسید و تمام افرادی که 
محصوالت کشاورزی دارند، می توانند در آن 

محصوالت خود را به فروش برسانند.
بهره برداری از فرهنگسرای شهر در نیمه 

اول سال 98
شهردار با بیان اینکه در زمینه های فرهنگی 
باید زیرساخت های اولیه فراهم شود تا فعالیت 
های فرهنگی به خوبی صورت گیرد، بیان کرد: 
در این حوزه نیاز به فرهنگسرا در شهر می 
باشد که در سال جاری برای تکمیل آن )واقع 
در بلوار صیاد شیرازی( مبلغ 4 میلیارد تومان 

اختصاص داده شده که امیدواریم در نیمه اول 
سال 98 به بهره برداری برسد. وی ادامه داد: 
این مرکز 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و با توجه به استانداردهاي روز و ظرفیت 2 
هزار صندلی در نظر گرفته شده است. جاوید 
خیابان  راه  پیاده  پروژه  مورد  در  همچنین 
وجود  به  توجه  با  کرد:  اظهار  نیز  جمهوری 
بازار جدید و قدیم شهر، قلعه، پارک آزادی 
در این مسیر ظرفیت خوبی برای ایجاد فضای 
مناسب  وجود دارد. وی ادامه داد: اجرای این 
پروژه برای امالک اطراف دارای ارزش افزوده 
خوبی خواهد بود که  امیدواریم با همراهی 
کسبه، اجرایی شود. شهردار گفت: ایجاد مرکز 
بزرگ اجتماعات با انتقال ساختمان شهرداری 
و شورای شهر از دیگر پروژه های در دست 
اقدام شهرداری عنوان کرد و افزود: این میدان 
مناسبت  فرهنگی،  تجمعات  برای  شاخصی 

های ملی و مذهبی خواهد بود.
بازسازی خانه شوکت المک و گسترش 

مقبره حکیم نزاری
تبدیل  برای  ها  پیگیری  کرد:  عنوان  جاوید 
یکی از ساختمان شهر به عنوان موزه هستیم 
که خانه شوکت الملک با مبلغ 500 میلیون 
تومان بازسازی شده و برای این منظور مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت، همچنین دو ملک 
در اطراف مقبره حکیم نزاری تملک، تخریب 
و بازگشایی شده که در مورد ادامه این پروژه 
در حال تصمیم گیری هستیم. وی از بهره 
برداری المان 2 هزار شهید استان در 20 آذر 
خبر داد و افزود: رویکرد شهرداری در زمینه 
می  ثابت  های  المان  ساخت  شهری  المان 

باشد.

ساخت آیلند و اصالح سیستم آبیاری و 
نورپردازی

جاوید با اشاره به بعضی نگرانی ها در زمینه 
ساخت آیلندهایی در خیابان های شهر عنوان 
کرد: استفاده از سنگ در ساخت آیلندها مفید 
خواهد بود، چرا که عالوه بر زیبایی، ماندگاری 
در  بیشتر  ها  هزینه  از صرف  و  دارد  باالیی 
سال های آتی جلوگیری می کند. همچنین 
و  آبیاری  های  سیستم  آیلندها  ساخت  با 
نورپردازی نیز اصالح می شود، این سنگ ها از 
معادن استان می باشد و استفاده از آن باعث 

رونق معادن نیز خواهد شد.
بازگشایی مسیر فرزان و 230 مترمربع 

آسفالت در مناطق شهر
وی همچنین از اجرای 230 مترمربع آسفالت 
در مناطق شهر که عمدتا مناطق کم برخوردار 
بوده است، در یک سال گذشته خبر داد و 
افزود: بازگشایی مسیر فرزان که چندین سال 
بالتکلیف رها شده بود با اختصاص 7 میلیارد 
تومان از منابع داخلی شهرداری انجام شده 

و الحاق پل به بلوار موسی بن جعفر)ع( نیز 
پیشرفت خوبی داشته که امیدواریم دردهه 
بهره  به  مسیر  این  سال  پایان  تا  یا  و  فجر 

برداري برسد.
خریداری 18 دستگاه اتوبوس و6 دستگاه 

مینی بوس
جاوید بیان کرد: در حوزه حمل و نقل 18 
دستگاه اتوبوس به ارزش 10 میلیارد تومان 
خریداری شده که شماره گذاری گردیده و در 
چند روز آینده به ناوگان حمل و نقل اضافه 
خواهد شد. همچنین 6 دستگاه مینی بوس 
نیز به ناوگان اضافه شده است. شهردار عنوان 
کرد: درآمدهای شهرداری در سال 1396، 29 
میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که در سال 
جاری به 56 میلیارد تومان افرایش یافته و این 
افزایش در تمام حوزه های درآمدی صورت 
گرفته است. جاوید در مورد اخذ هزینه پروانه 
ساخت از دستگاه های اجرایی هم بیان کرد: 
طبق قانون کلیه دستگاه ها موظف هستند که 

هزینه پروانه را به شهرداری پرداخت کنند.

اقدامات طاليي و چشمگير شهرداري  در سايه همدلي شوراي شهر بيرجند
عکس: ناصری

سیده الهام حسینی - صبح دیروز معتمدیان، استاندار 
خراسان جنوبی از منطقه ویژه اقتصادی مرکز استان و 
واحدهای تولیدی این منطقه به همراه جمعی از معاونان 
استانداری و مسئوالن استانی بازدید کرد. صفدری زاده 
رئیس سازمان منطقه ویژه با بیان این که امیدواریم با 
انگیزشی و هدف گرا،  فردی  به عنوان  استاندار  وجود 
فرصت های موجود در استان را برای رسیدن به منافع 
مشترک مردم استان و کشور، تحقق بخشیم، ادامه داد: 
بتوانیم موانع و مشکالت در مسیر توسعه منطقه ویژه 
به عنوان موتور محرکه اقتصادی استان را رفع و همان 
طور که این منطقه ویژه بین مناطق ویژه کشور شاخص 
است، خراسان جنوی را نیز تبدیل به الگویی برای سایر 
استان ها کنیم. وی در ادامه منطقه ویژه اقتصادی استان 
را معرفی کرد و افزود: از معدود مناطق ویژه ای هستیم 
که یک سایت مرکزی و یک قطعه منفصله در مرز دارد، 
همزمان با مصوبه استان، 16 منطقه ویژه دیگر نیز در 
کشور مصوب شد اما فقط 3 منطقه ویژه عملیاتی شده 
که خراسان جنوبی نیز یکی از آن هاست.  رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی با اشاره به این که تاکنون برای 
تامین زیرساخت ها اقداماتی انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: برای جهش بیش از پیش اوضاع اقتصادی، به تمام 
زیرساخت های قانونی و فنی نیاز داریم تا در راستای 
منویات مقام معظم رهبری و هدف گذاری دولت پیش 
برویم. صفدری زاده، به حدود یک سال گذشته که حجم 

از 50  افغانستان در استان بیش  کاالهای صادراتی به 
درصد حجم کل کاالهای صادراتی کشور به لحاظ وزنی 
بود، اضافه کرد: با این حال این درصد مدتی است ضعیف 
شده و امیدواریم با اشراف و تدبیر استاندار اوضاع بهتر 

شود. 
اخذ 4 مورد معافیت مالیات بر ارزش افزوده 

برای کاالی تولیدی منطقه ویژه
وی به برخورداری منطقه ویژه اقتصادی و هم گمرک 
استان از تمام رویه ها همچون صادرات، واردات، ترانزیت 
داخلی و خارجی و ترانشیت اشاره کرد و یادآور شد: از 
معدود مناطق ویژه ای هستیم که عضو سامانه بهین یاب 
شده است، همچنین در سامانه متمرکز صدور جوازها 
ویژه  فعاالن  اقتصادی  بازرگانی  کارت  و  داشته  حضور 
منطقه توسط این سازمان صادر می شود. رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی، اعطای معافیت های مالیاتی بر 
اساس الزامات حضور در کمیسیون ارزش افزوده را یکی 
از مزیت های مهم این منطقه دانست و افزود: تاکنون 4 
مورد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای کاالهای 
از  زاده  صفدری  است.  شده  اخذ  ویژه  منطقه  ساخت 
برگزاری دوره های آموزش کسب و کار برای بومی ها و 
محلی های استان جهت سوق دادن آنان به سمت تجارت 
و صنعت سخن گفت و بیان کرد: خراسان جنوبی با وجود 
داشتن مردمانی فرهنگی، فرهنگ ضعیفی برای حضور در 

کسب و کار دارند. 

ماهیرود می تواند تبدیل به بزرگترین درگاه 
صادراتی کشور شود

و  مالی  قارچ گونه موسسات  این که رشد  بیان  با  وی 
اعتباری در خراسان جنوبی و ضررهای وسیع مردم از 
پدیده و میزان، نشان می دهد منابع مالی کافی بین این 
مردم وجود دارد، اضافه کرد: این موضوع به ما نشان می 
دهد که باید همه کمک کنیم تا سرمایه گذاری را امری 
مقدس و پسندیده جلوه دهیم. رئیس سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی از استاندار خواستار انتقال آب، برق و گاز 
به قطعه منفصله مرز ماهیرود شد و گفت: پیشنهاد 24 
ساعته شدن مرز ماهیرود را به اداره کل گمرک داده ایم 
و حاضریم تمام امکانات و زیرساخت های مورد نیاز برای 
برقراری این موضوع را فراهم کنیم. به گفته وی، روزهایی 
بوده که هزار کامیون برای صادرات از مرز ماهیرود به 
افغانستان آمده بودند و با اضافه کردن یک شیفت دیگر، 
ماهیرود از نظر عملیاتی همچون بندر شهید رجایی شده 
و می تواند تبدیل به بزرگترین درگاه صادراتی کشور شود. 
خاشی مدیر کل گمرک نیز، با ارائه گزارش عملکردی 
از وضع گمرک استان عنوان کرد: امروز اولین محموله 
سرمایه گذار خارجی با 45 کانتینر که در سربیشه برای 
ایجاد نیروگاه برق اعالم آمادگی کرده بود، وارد گمرک 
منطقه ویژه بیرجند می شود. به گفته وی، اولین محموله 
تراکتورهای صادراتی نیز وارد منطقه ویژه شده و تشریفات 

آن در حال انجام است.

مدیران موافق، کارشناسان سخت گیر!
لشکری یکی از سرمایه گذاران منطقه ویژه با اشاره به این 
که عالوه بر معافیت های مالیاتی منطقه ویژه، محرومیت 
استان نیز شرایط معافیت را فراهم می کند، یادآور شد: اما 
در استان قانون به گونه ای دیگر اجرا می شود، افرادی در 
این استان فعالیت دارند که می خواهند دقیقا طبق قانون 
و حتی فراتر از آن پیش بروند و هیچوقت حاضر به تفسیر 
قانون در جهت تسهیل نیستند. به گفته وی، این قبیل 
رفتارها موجب دلسردی و فرار سرمایه گذار می شود. 
لشکری با بیان این که مدیران خراسان جنوبی همگی 
خواهان انجام گرفتن کارها هستند، اظهار کرد: اما در بدنه 
کارشناسی به نوعی دیگر عمل شده و کار قفل می شود.

منطقه ویژه خراسان جنوبی از بزرگترین 
مناطق شرق کشور و رو به توسعه است

معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی نیز ضمن تشکر از 
تالش های انجام شده در منطقه ویژه اقتصادی، عنوان 
کرد: زیرساخت های بسیار خوبی در این جا ایجاد شده 
و نیاز به ورود استانداری برای تقویت زیرساخت هایی 
همچون آب، برق و گاز دیده می شود. وی با اشاره به این 
که خوشبختانه منطقه ویژه خراسان جنوبی از بزرگترین 
مناطق شرق کشور و رو به توسعه است، ادامه داد: این 
منطقه با شرایط بسیار خوبی که دارد چشم انداز موثری 
را در رابطه با توسعه تجارت استان و کشور ایجاد کرده 
کریدورهای  ثقل  مرکز  در  شدن  واقع  استاندار  است. 

منطقه ای و بین المللی، موقعیت جغرافیایی، وسعت 
در  قرارگیری  و  فرد  به  منحصر  استعدادهای  کافی، 
کریدور بین المللی شمال شرق به جنوب شرق کشور 
و دسترسی به بازارهای افغانستان و کشورهای آسیای 
میانه را علل اهمیت منطقه ویژه خراسان جنوبی دانست 
و افزود: بخش خصوصی بدون بهره گیری از تسهیالت در 
منطقه ویژه وارد عمل شده و بیش از 125 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری کرده است. معتمدیان از ایجاد بیش از 
820 شغل در این منطقه سخن گفت و یادآور شد: با 
افتتاح فاز دوم منطقه ویژه 480 شغل دیگر نیز ایجاد 
خواهد شد. به گفته وی 11 واحد به بهره برداری رسیده 
و بیش از 28 واحد نیز در حال احداث است؛ همچنین 
 ورود سرمایه گذاران خارجی به استان را به فال نیک 
می گیریم، امیدواریم با ایجاد فضای مناسب از ظرفیت 

این افراد در منطقه ویژه بهره ببریم.
دستورات رئیس جمهور برای استفاده

هر چه بهتر از مرز 
استاندار از جلسه ای که با رئیس جمهور و هیئت وزیران 
داشته، سخن گفت و افزود: گزارش مختصری از ظرفیت 
های استان خصوصا مرز و منطقه ویژه ارائه شد که رئیس 
جمهور با اشراف خوبی که دارد، دستوراتی به من و وزیران 
برای استفاده هر چه بهتر از مرز دادند. معتمدیان خاطرنشان 
کرد: با وجود تحریمات ظالمانه دشمن، استان می تواند در 
تامین کاالی مورد نیاز کشور و منطقه نقش آفرینی کند.

استاندار از جلسه خود با هیئت دولت سخن گفت:

دستورات رئيس جمهور برای استفاده هر چه بهتر از مرز 
عکس: حسینی


