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دانشجو کجای  
جغرافیای جامعه است؟

16 آذر ماه هرسال، نشاني است تا دوباره 
مرور کنيم دانشجو کجاي جامعه قرار 
دارد. سالگردي براي آنکه يادمان نرود 
دانشگاه فقط محلي براي علم آموزي 
نيست. دانشگاه  نمونه يک جامعه در 
ابعاد کوچک است. به چند دهه قبل 
برگرديم و روز هايي را  از خاطر بگذرانيم 
گري  مطالبه  بيرق  دانشجويان  که 
به  را  اجتماعي  در همه عرصه هاي 
دوش  کشيدند و  انقالب را به سرانجام 
رساندند.جواناني که بعد ها هم پرچم را 
زمين نگذاشته و در 8 سال دفاع مقدس 
خوش درخشيدند... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* امين جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4232

5عشایر مجبور به فروش دام هایشان شده اند2جوان ترین سردار خراسان جنوبی، احمد صمیمی ترک 145 بیمار مبتال به ایدز شناسایی شدند

 

سران اصالحات اراده ای برای 
تشکیل پارلمان ندارند
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دانشجویان عدالتخواه با رهبر 
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روحانی به بسیاري از  وعده هایش 
یا  نخواست یا  نتوانست  عمل کند 

با تضعیف ایران، خیلی ها 
در امان نخواهند بود

صفحه 6

روزانه ۵ میلیارد تومان چک بالمحل  

هر ۲ دقیقه یک چک 
در استان برگشت می خورد

  طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در خراسان جنوبی از ابتدای فروردين تا انتهای مهر ، 406 هزار و 800 چک مبادله شده که 
از اين تعداد 68 هزار و 100 چک برگشتی با 10 هزار و 903 ميليارد ريال بوده اند. با حسابی ساده می توان گفت روزی 315 
و ساعتی45 چک وتقريبا هر 2 دقيقه يک چک برگشت خورده است، به عبارت ديگر روزی 5 ميليارد تومان مبلغ چک های 
برگشتی در خراسان جنوبی است! با تغيير اوضاع اقتصادی کشور و کاهش قدرت خريد مردم، به نظر می رسد... ادامه در صفحه 5

زن ایرانی در راستای تقویت ارزش ها مسئولیت جهانی دارد
در اجالسیه شهدای زن خراسان جنوبی عنوان شد :

صفحه ۵

نمایشگاه کتاب
 خراسان جنوبی 
برگزار می شود
روز گذشته مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: دوازدهمين 
نمايشگاه کتاب خراسان جنوبی از 19 تا 24 آذر  در نمايشگاه بين المللی بيرجند برپا می شود.  ناصر نبی زاده، با اشاره به 
اينکه  تعداد 60 هزار عنوان کتاب از 186 ناشر کشور در قالب 116 غرفه در اين نمايشگاه به معرض ديد عموم گذاشته 
خواهد شد، افزود: اين کتاب ها با موضوعات آموزشی، حقوقی، مذهبی، دانشگاهی و زبان انگليسی با تخفيف 30 درصد در 
اختيار بازديدکنندگان قرار می گيرد. وی يادآورشد: اين نمايشگاه در سالن نمايشگاه های بين المللی استان  ... ادامه در صفحه 5
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جناب آقای محمد صادق معتمدیان 
استاندار محترم خراسان جنوبی

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، موفقیت و سربلندی شما  را 

 از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 
هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

شهرستان  بیرجند

در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب روسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل 
ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت 
شمشیربازی، تیراندازی و ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان را برگزار کند. لذا از 
تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به نشانی 
 بیرجند- مفتح ۲۷ استادیوم آزادی - حوزه ورزشی اداره کل شخصا مراجعه و ثبت نام کنند. 

مدارک مورد نیاز:
۱- اصل شناسنامه و روگرفت آن ۲- آخرین مدرک تحصیلی و روگرفت آن ۳- ارائه 
خالصه ای از سوابق ورزشی و مدیریتی ۴- اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن ۵- سه 

قطعه عکس ۴×۳ 6- تکمیل فرم های ثبت نام
شرایط احراز: 

اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور ۲- تابعیت 
جمهوری اسالمی ایران و اقامت در استان ۳- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن ۴- دارا بودن 
حداقل تحصیالت لیسانس ۵- نداشتن سوء سابقه کیفری 6- متقاضیان نباید بازنشسته 

باشند.
در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت ۱۰ روز پس از برگزاری 
انتخابات، شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و 

تاریخ انتشار: 97/9/18جوانان، به فدارسیون مربوطه ارسال نمایید.

اطالعیــه

آزمون استخدامی شرکت بادبان دریای ساحل قشم
 برای جذب ۳۷6 نفر، ثبت نام از سراسر کشور بین سطوح دیپلم تا لیسانس 
از میان خانم ها و آقایان * برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در آزمون

 در تاریخ 9۷/۰9/۱۷ به سایت سازمان تعاونی سنجش و آموزش کشور
 به آدرس www.sanjeshserv.com مراجعه نمایید.

استاندار محترم خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از توانمندی، 

عملکرد اجرایی و مدیریتی شما می باشد تبریک عرض 
نموده، از درگاه خداوند منان توفیق و سربلندی شما را 

مسئلت داریم.

مدیریت شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

جناب آقای محمدصادق معتمدیان

   آیـا می دانید های دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان...
شرح در صفحه 2

دعوت به همکاری: دکتر دندانپزشک جهت مشارکت در مطب  ۰۹۱۵۷۵۵۳۰۹۶

برادر بزرگوار جناب آقای    مهندس معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

سوابق و عملکرد شایسته اجرایی در مسئولیت های 
 مختلف ،حاصل انتصاب ارزشمند جناب عالی است. 
با کمال مسرت این انتصاب شایسته را صمیمانه 
 تبریک عرض نموده، رجاء واثق دارد همت بلند 
پیشرفت  و  توسعه  برای  نو  فصلی  عالی  جناب 

همه جانبه خراسان جنوبی را رقم خواهد زد.
 از درگاه بلند خالق سبحان سربلندی و توفیق روزافزون شما را برای خدمت به مردم شریف

 خراسان جنوبی آرزو دارم.
سید محمدحسین زینلی

 مدیرعامل شرکت کویرتایر
خوشمزه ترین ساعات روز 

در خدمت شما هستیم
همه روزه نهار و شام

آدرس:خیابان ارتش ، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی     ۳۲۲184۲۰
کیفیت عالی، محیطی زیبا و مناسب پیـک رایگـان همشهریان عزیزم مردم شریف بیرجند و قائن

با کمال احترام از ابراز همدردی و دلجویی شما عزیزان در هجران ابدی و غم از دست دادن 

برادرم سید مصطفی نوربخش
 و فرزندم دکتر سید تقی نوربخش

بی نهایت سپاسگزارم. از آنجا که جبران این میزان لطف و همراهی که موجب تسکین 
آالم داغدیدگان گردید در توانم نخواهد بود، از درگاه خداوند متعال برای شما خوبان طلب 
اجر و سالمتی دارم و بر خود الزم می دانم از لطف و مساعدت کلیه بزرگوارانی که در 
 برگزاری مراسم ما را یاری نمودند به ویژه معاونین محترم استانداری ، امام جمعه محترم ، 
ریاست،  اجتماعی،  تأمین  سازمان  درمان  محترم  معاونت  و  ریاست  محترم،  فرماندار 
مدیریت و پرسنل خدوم بیمارستان میالد بیرجند ، جناب آقای دکتر رضایی و جناب 
آقای مهندس موهبتی کمال تشکر را داشته باشم. همچنین از زحمات همسر برادرم، 
 خانم طاهره ساالری که عمری را صادقانه به ایشان خدمت نمود، صمیمانه سپاسگزارم.

دکتر سید مرتضی نوربخش
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اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست  

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حالی که ایران خودرو قیمت 4 خودرو را افزایش داده، گفت: اجازه 
افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست، اما به دنبال این افزایش قیمت ، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می دهیم. با اعالم 
رسمی ایران خودرو برای افزایش قیمت، 4 محصول این خودروساز عمال افزایش قیمت خودرو را آغاز کرد. 

)ادامه سر مقاله( دانشجویان با تبریک های خشک و خالی 

برخی دوستان در روز خود هیچ ... ندارند. شاید بهتر 
است همه مسئوالن از خود پرسند آیا آنقدر ها که 
دشمنان این مرز و بوم روی جوانان حساب کرده و 
برایشان برنامه ریزی کرده اند آنها هم، کاری کرده 
اند؟ متاسفانه نقش دانشجو هرروز به دلیل برخی بی 
مهری ها و بی تدبیری ها کمرنگ و کمرنگ تر می 
شود و این روند اشتباه در بلند مدت گریبانگیر جامعه 
خواهد شد. در دیگر سو دانشجویان نیز باید همچون 
دانشجویان دهه های اول انقالب، از این برخورد ها 
و بی مهری ها دلسرد نشوند  انها وظیفه دارند به 
طور مطلوب نقش خود را در جامعه ایفا کنند. نقشی 
که از راه مطالبه و روشن گری برپایه اطالعات و 
داده های درست بروز می کند. شاید ایجاد اتحادی 
قوی تر در بین دانشجویان و بهبود تعامالت موجو.د 
به سمت اهداف مشخص و مدون، از الزمه های 
فعالیت دانشجویی در این روزهاست. به امید روزی 
که هم دانشجویان به خوبی نقش خود را در جامعه 
بدانند و  برای آن تالش کنند و هم جامعه پذیرش 

بهتری از آنان داشته باشد.

مشکل دریافت ارز شرکت های 
هواپیمایی برطرف شد

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی با توجه به 
مشکالت شرکت های هواپیمایی برای تامین ارز 
مشکالت  گفت:  مرکزی  بانک  از  خود  نیاز  مورد 
های  شرکت  هزینه  تامین  برای  ارز  اختصاص 
هواپیمایی حل و فصل شده و شرکت ها می توانند 
نیما دریافت کنند. از سامانه  را  نیاز خود  ارز مورد 

قیمت مرغ رکورد زد

 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به 
١٢ هزار و ١٠٠ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد. 
مهدی یوسف خانی گفت: همچنین قیمت هرکیلوگرم 
سینه با کتف ٢١ هزار تومان، سینه بدون کتف ٢٠ 
هزار تومان و فیله ٢١ هزار تومان است. وی ادامه داد: 
همکاران ما توجه کنند قیمت های اعالمی فوق نرخ 
استعالمی بوده و آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید 
رسمی و با احتساب ١٠ درصد سود اقدام به فروش کنند.

نوزادها سهمیه بنزین می گیرند

جاللی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مطرح کرد: اگر بنزین سهمیه بندی نشود مجددا در 
درباره  بنزین خواهیم شد. وی  واردکننده  سال ۹۹ 
اینکه چه افرادی شامل یارانه بنزین قرار می گیرند و 
شناسایی آن ها به چه صورتی است، بیان کرد: آحاد 
ملت تحت پوشش این یارانه قرار خواهند گرفت؛ 
مهم نیست شما ماشین داشته باشید. یعنی نوزادی 
که به دنیا می آید هم سهمیه بنزین خواهد داشت. 

سرمقاله

دانشجو کجای 
 جغرافیای جامعه است؟

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... که دانشجویان بیرق مطالبه 

دوش   به  را  اجتماعی  های  عرصه  همه  در  گری 
کشیدند و انقالب را به سرانجام رساندند. جوانانی که 
بعد ها هم پرچم را زمین نگذاشته و در 8 سال دفاع 
مقدس خوش درخشیدند. برخالف گمان بسیاری 
بازهم این جوانان نسل های بعدبودند که پای آرمان 
هایشان تا پای جان ماندند. حال که انقالب به 4٠ 
سالگی خود رسیده بازهم شاهد ظهور نسل جوانی 
هستیم که رهبری نیز آنان را امید های آینده کشور 
و قوی تر از همیشه می دانند. آینده ایران در دستان 
نسل جوانی است که امروز در دانشگاه ها مشغول به 
تحصیل و فعالیت اند و تالش می کنند تا ایرانی آباد 
بسازند.تالشی که گاه از مسیر علم آموزی و گاه از 
مسیر مطالبه گری می گذرد. امسال نیز دوباره ١6 
دانشجویان  یاد  همه  روزی  چند  و  گذشت  آذری 
بوده و از اهمیت جایگاهشان گفتند. جایگاهی که از 
دیرباز همواره خاص و تاثیرگذار بوده و در برهه های 
گوناگون انقالب نیز ردپای آن دیده می شود. می 
گویند دانشجو موذن جامعه است؛ اگر دانشجو خواب 
بماند جامعه در خواب می ماند. در واقع این روزها 
بیش از همیشه ایران نیازمند دانشجویانی مطالبه گر 
و دغدغه مند است تا بتواند از این گردنه ها و پیچ 
های تاریخی با همت فرزندان خود گذر کند. ایران ما 
درگیر جنگی است که در خط مقدم آن جوانان قرار 
دارند که باید با روشنگری و مطالبه گری خود، چالش 
ها را گوشزد و به حل آن کمک نمایند. خوشبختانه 
در استان خراسان جنوبی دانشجوهای فعال و دغدغه 
که  جوانانی  هستند.  تحصیل  حال  در  زیادی  مند 
برخالف بزرگترها، بارها بدون درنظر گرفتن جناح  
بندی های  سیاسی و  فکری، در کنار هم قرارگرفته 
و  اعتالی کشور  واحد که  برای هدفی  و حاضرند 
استان است تالش کنند. با این همه اما دانشجویان 
نه آنطور که باید جدی گرفته می شوند و نه حمایت 
می شوند.بدتر از همه آنکه تقریبا هیچ نهادی به طور 
دانشجوها در  فعالیت  مشخص متولی سازماندهی 
تشکل ها یا انجمن های گوناگون نیست. موردی که 
باعث حرکات جزیره ای و در مواردی بی سرانجام می 
شود. دانشجویان استان احساس نیاز ویژه ای هم به 
حمایت و هم در موارد خاص که مربوط به استان و در 
راستای مطالبه گری است، نیاز به هدایت و همراهی 
هستند. واقعیت آن است که اگر دانشجویان با شور 
و انگیزه ویژه خود، بتوانند پرچم مطالبه گری را در 
استان برافرازند و جامعه را به سمت توسعه و مسئوالن 
را به سوی تالش مضاعف و جبران کاستی ها سوق 
دهنداینده ای روشن برای منطقه رقم خواهد خورد. از 
دانشجویان با ویژگی های خاص و منحصر به فرد 
خود می توان به عنوان شاه کلیدهای مطالبه گری در 
جامعه نقش ایفا کنند. دانشجویان فرصت های طالیی 
ای هستند که باید به طور درست و مثبت از ویژگی ها 
و قدرت ویژه آنان کمک گرفت و با حمایت از آنان 
جامعه را نیز به پیش برد. ... )ادامه سر مقاله در  ستون مقابل( 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری به دستور ایشان به بانک مرکزی برای تقویت 
هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز اهمیت استقالل بانک مرکزی خبر داد. روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: عبدالناصر 
همتی در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی از همکاری مطلوب بانک های کشور در تحقق برنامه ها 
و سیاست های بانک مرکزی برای سامان دهی نظام پرداخت به خصوص در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از سوء بهره برداری از 
جریان نقدینگی و صدمات ناشی از آن در بازار ارز و ثمرات خوبی برای اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز شد قدردانی 
کرد. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص ساماندهی دستگاه های کارت خوان و چک های تضمینی بر کنترل و نظارت بیشتر 
تاکید کردند. در همین راستا بر نظارت بیشتر بانک ها بر شرکت های PSP نیز مورد توجه قرار داده و اعالم کرد قطعاً در صورت 
عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت ها مجوز آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همتی ضمن اشاره 
به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری به دستور ایشان به بانک مرکزی برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز اهمیت 
استقالل بانک مرکزی اشاره و اعالم کردند بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی برای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری به  کار خواهد برد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری درخصوص تامین سرمایه 
در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید از مدیران عامل بانک ها خواست برنامه ریزی های الزم در این رابطه انجام دهند و اگر در 
مواردی نیاز به کمک و مساعدت بانک مرکزی باشند اعالم کنند. همتی به اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت توجه ویژه به این 
موضوع تاکید کرد. در ادامه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به الیحه بودجه سال ١3۹8 کشور ضمن تشریح برخی از جزئیات 
درآمدهای بودجه تاکید کرد بودجه ای متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای سال ١3۹8 تدوین شده و ان شااله شرایط مناسبی در 
پیش خواهیم داشت. همتی با توجه به برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در جهت مدیریت سیاست های پولی و 

سود بانکی، پیش بینی های انجام شده در قانون بودجه سال ١3۹8 برای تحقق این برنامه را تشریح کرد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی شرط های که بر 
اساس آن قیمت خودروها افزایش می یابد را تشریح کرد. حمیدرضا فوالدگر، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در روزهای آینده 
نرخ های جدید خودروها اعالم می شود،گفت: در این زمینه سناریوهای مختلفی از 
سوی دولت و خودروسازان تدوین شده که در روزهای آینده اعالم می شود. وی با 
بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا قرار بر این است خودروهای به مانند تیبا و 
پراید و در گروه خودرو سازی ایران خودرو، گروه خودروهای به مانند سمند و پژو با 
سه شرط افزایش قیمت داشته باشیم، ادامه داد: شرط اول این است که محاسبه 
دقیقی از افزایش هزینه ها و قطعات از سوی دستگاه های نظارتی انجام شود و به 
یک عدد قطعی در این زمینه برسند. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

تصریح کرد: شرط دوم این است تمامی افزایش هزینه ها به دوش مصرف کنندگان 
نباشد بلکه خودروسازان باید از طریق افزایش بهره وری بخشی از قیمت ها را 
جبران کنند. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس اضافه کرد: شرط 
سوم این است که خودروسازان برای افرادی که سوداگر نیستند و خودروها را 
برای مصرف خود می خواهند شرایط فروش اقساطی با سود کم و بلند مدت را 

فراهم کنند.
فوالدگر با بیان اینکه با این 3 شرط افرایش قیمت ها را شاهد خواهیم بود، اظهار 
داشت: قرار بر این است قیمت خودروهای رقابتی نیز از طریق حاشیه بازار تعیین 
شود اما شرط این افزایش قیمت خودروهای رقابتی نیز این است که توزیع  و 

فروش نقدی آنها مستمر باشد تا قیمت حاشیه  بازار نیز کاهش پیدا کند.

امروز قیمت طال و سکه باافزایش قیمت مواجه شد که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر 
تهران، دلیل آن، افزایش نرخ جهانی طال و تغییرات در بازار نفت اوپک بوده است که امیدواریم به زودی نوسانات 
جهانی به پایان رسیده و آرامش به بازار سکه و طال برگردد. روند قیمت طال و سکه طی امروز و روزهای گذشته، 
عکس دو هفته اخیر است و افزایش قیمت ها مجددا به چشم می خورد، به گونه ای که به گفته ابراهیم محمد ولی - 
رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر -، قیمت سکه تمام بهار طرح جدید و طرح قدیم به ترتیب سه میلیون و ۹6١ 
هزار تومان و سه میلیون و 8٠٠ هزار تومان است. وی افزود: نیم سکه، دو میلیون و ۹8١ هزار تومان، ربع سکه، یک 

میلیون و ١۵١ هزار تومان و سکه یک گرمی، 6۵4 هزار تومان به فروش می رسد.

دستور رهبرانقالب به رئیس بانک مرکزی

جزئیات جدید از افزایش قیمت خودرو

جدیدترین قیمت طال بعد از تغییرات اوپک

سردار شهید احمد صمیمی ترک ٢4 فروردین سال ١344 
به  بیرجند چشم  در خانواده ای مذهبی در محله جوادیه 
جهان گشود.  نظامی بودن پدر و شجاعت مادرش از او یک 
شخصیت نترس و دلیر ساخته بود، چنان که دوستان و اقوام به 
شجاعت احمد از همان دوران کودکی در بازهای کودکانه اش 

یاد می کنند. او که تنها فرزند پسر خانواده بود از کودکی از 
محبوبیت خاصی بین خانواده، اقوام و دوستان برخوردار بود. 
تحصیالت ابتدایی را در دبستان شهید سندروس و راهنمایی 
را در مدرسه شهید مدرس گذراند. در دوران راهنمایی که 
با سن کمش در پخش  به حساب می آمد  نوجوان  هنوز 
شب نامه ها شرکت داشت، حضور فعال او در راهپیمایی ها و 
تظاهرات دلیل محکمی بر عالقه باطنی و غیر قابل وصف او 
به حضرت امام )ره( بود. همین امر او را مصمم به همکاری 
با بسیج و شرکت در دوره ها و آموزش های نظامی و عقیدتی 
بسیج می نمود. استعداد فوق العاده اش در تمام امور از او در 
مدت زمانی کوتاه یک بسیجی به تمام معنا ساخت و از آنجا 
که جنگی ناخواسته و خانمان سوز بر امت مسلمان ایران 

تحمیل شده، احساس وظیفه نمود و در کردستان مظلوم برای 
اولین بار در جبهه های نبرد مقابل دشمن بعثی سینه سپر کرد 
و برای حفظ کشورش و آرمان های بزرگش مردانه  جنگید. 
پس از مدتی کوتاه به عنوان کادر ثابت بسیج درآمد و در این 
مدت بارها در جبهه های جنگ حضور پیدا کرد و به عضویت 

رسمی سپاه پاسداران در آمد.
حضور  آن  در  احمد  که  می شد  دیده  عملیاتی  کمتر  در 
و  بسیج  آموزشی  مختلف  دوره های  در  او  باشد،  نداشته 
سپاه شرکت کرد و توانست دوره ها را با موفقیت سپری 
یک  تهران،  در  خاکی  آبی،  دوره  یک  در  جمله  از  کند. 
نیز  جنوب  عملیاتی  منطقه  در  غواصی  آموزش  دوره 
توانست موج خروشان اروند رود را به خوبی بپیماید. در 

و  بدر  خیبر،  بیت المقدس،  والفجر،  چون  عملیات هایی 
عملیات های نفوذی و زنجیره ای و عملیات های والفجر 8 
و کربالی ١ و ٢ و 3 و 4 و ۵ همه شاهد حماسه ها و 
دالوری های پرشور احمد بودند. شهید احمد صمیمی بارها 
تا مرز شهادت با جسمی مجروح پیش رفت و هیچ گاه 
خسته نمی شد و سرانجام در عملیات عظیم کربالی ۵ ٢۹ 
دی ١36۵ در محور شلمچه و حدود شرق بصره که از 
 مستحکم ترین خطوط دشمن به حساب می آمد و با رمز 
یا زهرا )سالم ا... علیها( شروع شده بود در حالی که تالش 
می کرد تانک های به جا مانده دشمن بعثی را جمع آوری 
کند، بر اثر ترکش دشمن به شهادت رسید و جسم پاکش 
سپردند. خاک  به  بیرجند  شهرستان  شهدای  مزار  در  را 

جوان ترین سردار استان خراسان جنوبی، احمد صمیمی ترک
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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

فردا نمایشگاه بزرگ کتاب افتتاح می گردد و به مدت 6  روز  ارائه خدمت می نماید ؟

نمایشگاه کتاب امسال با حضور تعداد 186 انتشاراتی برگزار می گردد ؟

ساعت شروع نمایشگاه بزرگ کتاب استان همه روزه از ساعت 15:30 تا 21:30 و همچنین  پنجشنبه 
و جمعه صبح ها عالوه بر بعدازظهر ، از ساعت 9 تا 11 نیز  برپا می باشد؟

جهت جلوگیری از اتالف وقت شما  امکان جستجوی انتشاراتی های کشوری حاضر در نمایشگاه و 
کتب موجود از طریق نصب اپلیکیشن درج شده در سایت www.icfi.ir  ) در خانه ، محل کار و...( 

از زمان شروع نمایشگاه فراهم گردیده است؟ 

جهت جلوگیری از اتالف وقت شما  ، امکان جستجوی انتشاراتی های حاضر در نمایشگاه  از طریق 
سایت اداره کل به آدرس الکترونیکی http://khj.farhang.gov.ir ، بخش نمایشگاه کتاب از 

زمان شروع نمایشگاه فراهم گردیده است؟ 

 در نمایشگاه کتاب می توانید کتب موردنیازتان را با 30% تخفیف خریداری نمائید. ) 20% از طریق 
خرید بن کارت و 10% تخفیف انتشاراتی ها(

ارائه کارت ملی برای دریافت بن کارت الزامی می باشد؟

سواالت  پاسخگوی  اطالع رسانی  غرفه  گذشته  سال  مطابق  نیز  امسال  کتاب  نمایشگاه  در 
بازدیدکنندگان درخصوص انتشاراتی های حاضر در نمایشگاه و کتب موجود است؟

در نمایشگاه امسال کتاب هایی با موضوعات علمی، پزشکی، حقوقی، دانشگاهی، زبان، عمومی ، 
کمک درسی ، کشاورزی ، کودک و نوجوان ، هنر  و... ارائه خواهد گردید ؟

در نمایشگاه کتاب امسال غرفه های برنامه های جنبی ، کودک و نوجوان ، ایثار و شهادت ، تازه 
های نشر و ... فعالیت داشته و برنامه های متنوعی را برای بازدیدکنندگان محترم ارائه خواهند نمود. 

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

 آیا می دانید های دوازدهمین  نمایشگاه بزرگ کتاب 

 کمیته اطالع رسانی نمایشگاه بزرگ کتاب- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی  دعوت از کلیه بستانکاران ورشکسته )آقای محمد براتی(

بدینوسیله از عموم بستانکاران آقای محمد براتی که حکم ورشکستگی مشارالیه 
به موجب دادنامه شماره 95099۷5610600231 شعبه پنجم دادگاه حقوقی 
بیرجند صادر و تاریخ توقف آن 139۴/0۴/01 تعیین شده و همچنین کسانی که با 
ورشکستگی موصوف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند و یا له یا علیه 
ورشکسته مزبور ادعای مالی اعم از بدهکاری و یا بستانکاری دارند درخواست می 
گردد از تاریخ نشر این آگهی حداکثر به مدت دو ماه نسبت به تسلیم تصویر مصدق 
مدارک و مستندات خود به هیئت تصفیه مستقر در بیرجند خیابان مطهری 1۷ 
 انجمن حمایت از زندانیان اقدام نمایند. )ضمنا کسانی که به ورشکسته مزبور بدهکارند 
می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی به هیئت تصفیه مراجعه و 
بدهکاری خود را در وجه هیئت تصفیه و یا به شماره حسابی که هیئت تصفیه 
اعالم خواهد نمود پرداخت نمایند. طبق ماده 2۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی 
، بدهکاران متخلف به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد مبلغ دین محکوم 
خواهند شد. ضمنا دادگاه ها می توانند بدهکاران متخلف را عالوه بر جریمه نقدی 
 به زندان تادیبی از سه تا شش ماه محکوم نمایند، کسانی که اموالی از ورشکسته 
در اختیار دارند مکلفند ظرف مدت دو ماه اموال مورد بحث را در اختیار هیئت 
تصفیه قرار دهند در غیر این صورت هرگونه حقی نسبت به آن مال داشته باشند 

از آنان سلب خواهد شد.
هیئت تصفیه امور ورشکستگی محمد براتی

 عرضه انواع برنج    ایرانی)کشت دوم،طارم هاشمی،طارم فجر،برنج الشه کشت دوم(
 لبنیات و نمایندگی کره خّرم - حبوبات درجه یک و غیره

      با بیش از 2۵ سال سابقهفروشگاه مواد غذايی پارسـا

شماره تماس:  0۹۱۵۹۱4۱2۱۸ - 0۵63222۸۹04
آدرس: بیرجند-خیابان ۱۷شهریور- نبش کوچه 2۸
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

خدا رو شکر که باالخره استانداری به استان آمد که 
دردها را می فهمد و کارش را بلد است .  اقداماتی که 
استاندار در مرز دستور آن را داده اگر فقط به تنهایی 
ثمره تمام دوران خدمتش در خراسان جنوبی باشد 
 باز هم شاهکار است لطفا پیام تشکر مرز نشینان

را به ایشان ابالغ نمایید
ارسالی به تلگرام آوا
از همه عزیزانی که در برپایی زیبا و بی نظیر دعای 
ندبه در حسینیه جماران که با استقبال باشکوه و 
تماشایی همشهریان عزیز مواجه شد تقدیر و تشکر 

فراوان می نمایم.
915...135
سالم آوا جان لطف کن به مسئوالن اتوبوسرانی بگو 
از آه مظلوم  بترسند. حتما اهالی علی آباد )شهرک 
روزهای  نیستند  شهر  این  شهروندان  جزو  بعثت( 
تعطیل که اتوبوس ندارد، الاقل روزهای عادی با 
یک دستگاه اتوبوس یک خط در میان کار نکنید مردم 

برای کارهای روزانه خود برنامه ریزی می کنند. 
911...241
سالم و خیر مقدم خدمت استاندار محترم با توجه به 
افزایش زیاد قیمت زمین و مسکن در شهر بیرجند 
خواهشمندیم دستورات الزم جهت افزایش محدوده 
های قیمت  و  بازی  دالل  از  جلوگیری  و   شهر 

کاذب را صادر فرمایید.
915...484
در  چون  هستیم  خودمان  بیشتر  ها  گرانی  علت 
حق هم انصاف نداریم. هفته گذشته از فروشگاهی 
یک  وسیله خانگی گرفتم و رفتم و چند دقیقه بعد 
تصمیمم گرفتم از همون وسیله یکی دیگه بخرم 
دوباره که مراجعه کردم همون وسیله رو حدود 30 
تومان گرانتر می فروختند و در جواب اعتراضم که 
چرا در عرض چند دقیقه قیمت تغییر کرد گفتند 
باال رفته شما برین شکایت کنید. جالب  قیمتش 
اینجاست که شکایت هم  یک پروسه وقت گیر 
و طوالنی است که ممکن است راه به جایی نبرد؟؟ 

گرانی ها این طوری به وجود میاد
915...689
 واقعا باید برای دانشگاه ... و ... استان تاسف خورد. 
بنده به عنوان یک پژوهشگر و محقق که موقتا 
 ساکن بیرجند بوده و عازم آلمان هستم از دانشگاه... 
درخواستی مبنی بر استفاده از کتابخانه را به ریاست 
ارائه دادم ایشان موافقت نموده ولی اصال مساعدتی 
با درخواست بنده نشد واقعا جای تاسف دارد. بنده 
آقایان  و  آلمان هستم  هامبورگ  عازم  آینده  سال 
مسئوالن بدانند با نخبه کشی و تو سری زنی آینده 
کشور را تباه خواهند کرد؛ با این شرایط قطعا به ایران 

و علی الخصوص)بیرجند( باز نخواهم گشت. 
915...404
در جلسه مرزنشینان با استاندار حضور داشتم و یک 
نکته برایم جالب بود جلسه حدود 3 ساعت طول 
کشید همه را بقیه حرف زدند و فقط 5 دقیقه استاندار 
حرف زد جمع بندی کرد دستور داد و کار را به نتیجه 
رساند اما مسوولین قبلی هر وقت می آمدند 3 ساعت 
خودش صحبت می کردند اجازه حرف زدن به بقیه 
را هم نمی دادند بعدم تصمیماتی که فقط خودشان 
از آن سر در می آوردند می گرفتند و هیچ اقدامی 
نمی کردند . من به عنوان یک فعال مرزی دستان 

استاندار را می بوسم 
ارسالی به سروش آوا
آقای استاندار و نماینده لطفا یک نفر جلوی بنیاد 
مزایده  به  زمین  خواهد  می  بگیرد  را  مستضعفان 
پایه   از  یک بلوک 10 قطعه را به قیمت  بگذارد 
مثال 1 تومن به مزایده می گذارد برنده مزایده با 
قیمت 2 تومن آن را می خرد بعد 3 ماه بعد باقی 
زمین های همان بلوک را به قیمت پایه 2 تومن 
به مزایده می گذارند باز برنده آن را به 3 تومن می 
خرد و همینطوری قیمت زمین در بیرجند به اسم 

مستضعفان و با این روش سر به فلک می گذارد
ارسالی به تلگرام آوا 

باز هم استاندار که گلی به دست دانشجویان دادند 
و حداقل کمی مسبب دلگرمی شدند. کاش این کار 
زیبایشان مقدمه ای باشد که بیشتر به فکر مشکالت 
و آینده شغلی شان باشند. از طریق روزنامه آوا از 
و  تبعیض  بصورت  نه  کنیم  می  خواهش  ایشان 
و  همه   ... نه  دانشجویان  از  خاص  تعدادی  فقط 
همه را ببینند و گهگاهی نشستی پیرامون مسائل 
و مشکالت دانشجویی با آنها برگزار کنند.  همچنین 
ممنون از رئیس دانشگاه بیرجند که همیشه خوش 
درخشیدند و کلی برای ما و مشکالت دانشجویان 

دانشگاه بیرجند ارزش قائل می شوند
915...233
درون  مسیرهای  در  ها  تاکسی  راننده  از  بعضی 
مصوب  های  نرخ  این  با  شهری  برون  و  شهری 
سازمان  که نرخ هایش انگار باید حتما خورد داشته 
باشند راهی برای داللی باز کرده اند واقعا. روزی به 
چند نفر بگویند شرمنده خورد نداریم خودش برای 
خودش درآمدی می شود دیگر. کمی به فکر مردم 

هم  باشید مسئوالن عزیز
915...094
روز جمعه اول صبح که برای کاری از خانه خارج 
شدم  در میان درختهای حاشیه بلوار آوینی فردی 
و  بلوار  های  بلوکه  موشکافانه  دارد  که  دیدم  را 
فضاسازی های جدید کنار آن را کنترل می کند 
نزدیک تر که شدم شهردار را دیدم که با دقت دارد 
کار نیروهایش را رصد می کند خواستم از طریق 
روزنامه شما از این همت او تشکر کنم برایم واقعا 
جالب بود صبح جمعه و روز استراحت هم شهردار 
بدون هیچ همراهی و تک و تنها به پروژه ها سر می 
زند و از نزدیک به امور شهر می پردازد . امیدوارم 
همه مسووالن شهر اینگونه باشند و در همین جا 
از ایشان درخواست دارم که همانطور که به زیبایی 
ظاهری شهر اهمیت می دهند به نشاط مردم شهر 
نیز اهمیت داده و با برگزاری برنامه های متنوع دل 

مردم بیرجند را هم شاد کنند . 
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم خدمت مسئوالن سری بزنید به رانندگان 
به  بیمه  بدون  تومان  حقوق 900  با  ببینید  تا   ...
سختی امورشان را می گذرانند. جدیدا راننده های 
شرکتی هم همین مقدار را می گیرند و قانون اداره 

کار را دور می زنند. 
903...320
سالم  آوا. شهرک ... خیلی رها شده کوچه ها پر از 
زباله،  المپ های معابر سوخته و اخیرا هم پارک غیر 
استاندارد در کنار جاده . کاش از تجارب دهیاران قبل 

استفاده شود. باتشکر
915...988
برای  حمایتی  کاالی  سبد  اختصاص  برای  لطفا 
اعضای سازمان تامین اجتماعی پیگیری نمایید به 
همه کارمندان دولت و بهزیستی و کمیته امداد این 
بسته داده شد ولی خبری از کارگران تامین اجتماعی 

نشد گویا این قشر از جامعه فراموش شدند.
ارسالی به سروش آوا
سالم آو. وقتی یک بلوار مدتهاست درگیر زیباسازی 
است و هنوز که هنوز است تمام نشده چطوری می 
شود یک شهر در مدت باقی مانده فقط و فقط 3 
ماه دیگر قرار است زیباترین شهر کشور شود. این 

صحبت مسئوالن شعار بود نه؟ 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا لطفا گزارشی از وضعیت ترافیک شهر تهیه 
کن مخصوصا روزهای پنج شنبه دیگه امکان رفت 

و آمد در خیابان های شهر وجود ندارد 
ارسالی به تلگرام آوا

 اجرای طرح های آبخیزداری یکی از مهمترین راه های 
مقابله با بحران کم آبی در ایران به ویژه استان مرزی 
در  خاک  و  آب  منابع  تلفات  که  است  جنوبی  خراسان 
چند دهه اخیر شدت فزاینده ای داشته است. به گزارش 
هزینه  تحمیل  بر  و خشکسالی عالوه  اقلیم  تغییر  ایرنا، 
های اقتصادی منجر به تشدید وقوع سیالب ها، کاهش 
عمر مفید مخازن، از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش 
میلیون   700 ساالنه  است.  شده  کشاورزی  تولیدات 
از دشت های عطش  مترمکعب آب و شاید هم بیشتر، 
این  شود،  می  روانه  آباد  ناکجا  به  جنوبی  خراسان  زده 
میز  روی  ماجرا  این  نسخه شفابخش  که  است  درحالی 
مسئوالن، منتظر توجه و تامین اعتبار کافی است، کاش 
بیابان های عطش زده، آبخیزداری را فریاد می کشیدند.
کشور  بحرانی  استان  پنج  ردیف  در  جنوبی  خراسان 
، استانی که حاال درگیر خشکسالی ویرانگر،  قرار گرفته 
مهاجرت های پرچالش و البته فرونشست زمین شده است، 
باید تمام توان مسئوالنش را مطالبه کند تا اندکی از آالم 
یابد.  کاهش  آن  برای  بینی شده  پیش  های  خشکسالی 
نسخه عالج این درد بی پایان که انگار سرطانی مهلک 
است توسط مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری مدام به 
تا شاید همه  ارسال می شود  نماینده  آن  و  این مسئول 
همصدا شوند و دیگران هم بدانند که بهترین راه نجات 

استان اجرای کامل طرح های آبخیزداری است.
آبخیزداری به مجموعه ای از فعالیت های بیولوژیکی، 
بیومکانیکی، مکانیکی و برخی از رفتارهای مدیریتی در 
بخش مرتعداری و بیابان زدایی گفته می شود. از جمله 
آبراهه ها  به اصالح شیب  توان  مکانیکی می  عملیات 
بانکت  و  بندی  تراس  و سدها،  بندها  احداث  از طریق 
بستر  و  ها  کناره  حفاظت  برای  سازی  دیواره  سازی، 
گیاهی  های  گونه  کاشت  کرد.  اشاره  سایر  و  رودخانه 
مناسب، کشت نواری، کشت درختان با هدف جلوگیری 
از فرسایش خاک، جنگل کاری و سایر از جمله اقدامات 
بیولوژیکی در طرح های آبخیزداری محسوب می شود. 
کاشت،  بذر  مراتع  توسعه  بیابان،  گسترش  با  مقابله 
مدیریت ترکیب گیاهان مرتعی نیز از اقداماتی دیگری 
است که در طرح های آبخیزداری مورد توجه قرار می 
گیرد. کارشناسان این حوزه معتقدند؛ به ازای هر هکتار 
 25 تا   20 بین  توان  می  آبخیزداری  عملیات  اجرای 
درصد از حجم آب نگهداری شده و ذخیره ای در سفره 

های زیرزمینی را افزایش داد.

 فقط یک میلیون هکتار از 7.5 میلیون هکتار 
 عملیات آبخیزداری اجرا شده

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره 
به وجود واقعیت های انکارناپذیر درباره کیفیت آبخیزداری 
گفت: ساالنه حدود 700 میلیون مترمکعب روان آب در 
استان جاری و اغلب از دسترس خارج می شود. علیرضا 
نصرآبادی، حوضه های آبریز استان را 7.5 میلیون هکتار 
به  توجه  با  تاکنون  استان  تشکیل  از  بعد  اعالم کرد که 
شرایط اعتباری تنها در یک میلیون هکتار عملیات سازه 
پروژه های  از  قبل  به  که  اجرایی شده  آبخیزداری  های 

صندوق توسعه مربوط می شود.

 ذخیره سازی ساالنه 70 میلیون مترمکعب
 

وی اظهار کرد: در این سطح حدود 2 هزار و 600 سازه 

آبخوان و آبخیزداری با هدف کنترل و بهره وری از روان 
اثر  کنترل  پدیده خشکسالی،  اثر  کاهش  سیالب،  و  آب 

فرسایش آبی و خاکی کار شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، حجم ذخیره 
با  را  بوده  اندازه گیری  قابل  شده آب در سازه هایی که 
توجه به بارندگی های استان در چند سال گذشته از هشت 
با  ساالنه  افزود:  و  کرد  اعالم  مترمکعب  میلیون   46 تا 
وجود خشکسالی ها، این اتفاق خوشایند را در سازه های 

آبخیزداری استان شاهد هستیم البته این آمار ذخیره سازی 
فقط شامل سازه های آبخیزداری است. نصرآبادی با توجه 
به عملیات های بیولوژیکی، هاللی های آبگیر، حوضچه 
شده،  اجرا  ها  دشت  مختلف  نقاط  در  که  کوچکی  های 
کاشت گونه های گیاهی و سایر آمار ذخیره سازی نزوالت 
و روان آب ها را در سطح حوزه های آبخیز ساالنه بین 50 

تا 70 میلیون متر مکعب عنوان کرد.

 24 طرح حیاتی

نصرآبادی اظهار کرد: امسال 24 طرح در 11 شهرستان 
تعدادی  تاکنون  که  اجراست  در حال  سازه  با 78  استان 
نیز حدود 70 درصد  اتمام رسیده و تعدادی  از آن ها به 
پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان آذر ماه به بهره برداری 
می رسد. وی یادآور شد: با اجرای این طرح ها 2 میلیون 
و 200 هزار مترمکعب به حجم ذخیره سازی سازه های 
و  طبیعی  منابع  شود.مدیرکل  می  اضافه  آبخیزداری 

آبخیزداری خراسان جنوبی، اعتبارات امسال این حوزه را از 
محل صندوق توسعه ملی حدود 16 میلیارد تومان اعالم 
تخصیص  آن  تومان  میلیارد   6 از  بیش  تاکنون  که  کرد 
یافته و مقرر شده تا قبل از پایان سال تخصیص کامل 
داشته باشد. وی درباره اعتبارات استانی این طرح ها گفت: 
حدود هشت میلیارد و 900 میلیون تومان از محل اعتبارت 
استانی به این امر اختصاص یافته که اگر محقق شود در 
اجرای این طرح ها بسیار سودمند خواهد بود. نصرآبادی 

ادامه داد: اکنون عملکرد مثبت آبخیزداری، هزینه کمتر 
نسبت به احداث سد و همچنین اجرای سریع و زودبازده 
بر  است،  واضح  و  روشن  برای همه مسئوالن  آن  بودن 
این اساس انتظار داریم در این حوزه همکاری بیشتری با 
منابع طبیعی وجود داشته باشد، از جمله تخصیص کامل 
اعتبارات مصوب و پایداری رقم های اعتباری ویژه مانند 
صندوق توسعه برای طرح های این حوزه که نقش آن در 

استان مشهود است.

 قنات هایی که احیا شدند 

اتفاقات خوبی که به سبب اجرای طرح  وی اظهار کرد: 
یادآور شد که  را  است  افتاده  استان  در  آبخیزداری  های 
مهمترین آنها زنده شدن تعدادی از قنات های خشکیده 
بود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
پایین دست محدوده  در  که  هایی  قنات  از جمله  افزود: 
عملیات اجرایی آبخیزداری جان تازه ای گرفتند، می توان 

به قنات غیاث الدین حوضه مود شهرستان سربیشه که 
کامال خشک شده بود و دوباره زنده شد، اشاره کرد.وی 
اضافه کرد: همچنین قنات صقوری شهرستان قاینات که 
دبی آن افزایش یافت تا حدی که مردمی که از این مناطق 
مهاجرت کرده بودند دوباره به محله های خود برگشتند 
و فتح آباد بشرویه. البته مانند این نمونه ها در استان زیاد 
روستاییان  از  زیادی  تعداد  امروز  دلیل  همین  به  است 
روستاهایشان  در  آبخیزداری  اجرای طرح های  متقاضی 

و  استاندار  بین  نامه  تفاهم  تنظیم  به  هستند.نصرآبادی 
تومان  میلیارد  اعتبار 40  تامین  برای  ها  جنگل  سازمان 
افزود:  و  کرد  اشاره  آبخیزداری  های  طرح  اجرای  برای 
نقش  تواند  می  اعتبار  این  کامل  و  موقع  به  تخصیص 
بسزایی در عملکرد بخش آبخیزداری استان داشته باشد.
گاهی حل یک مشکل زمانی سخت و زمان بر می شود 
که راه حل نامفهوم و ناپیدا باشد، اما امروز درمان پدیده 
خشک شدن قنات ها، فرونشست های خطرناک و حتی 
سیل هایی که تخریب های هولناکی را به همراه داشته، تا 
جایی که هنوز با گذشت بیش از سه یا چهار سال خسارت 
می  را همه  نشده  پرداخت  متضرران  به  آن  برآورد شده 
استان  مشکالت  های  حل  راه  ترین  مهم  از  دانند.یکی 
آبخیزداری است با این وجود تعلل در پرداخت اعتبارات، 
آن  اجرای  هایی که  برای طرح  ها  بودجه  سرازیر شدن 
دیگر در جهان منسوخ شده و مشکالت زیستی آن بیشتر 
از مزایای آن است این سوال مهم را مطرح می کند که 
چرا برخی مسئوالن فرمول آسان آبخیز را حفظ نمی کنند؟

اهدای 10 سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمندخوسف

صداوسیما- 10 سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند شهرستان خوسف توزیع شد. رئیس مرکز نیکوکاری مسجد جامع خوسف گفت: در هر سری جهیزیه 25 قلم کاال از جمله یخچال 
فریزر، اجاق گاز، لباسشویی، فرش 12 متری، یک دست رختخواب، سرویس قاشق و چنگال، سرویس غذاخوری و قابلمه، جارو برقی، چای ساز، آبمیوه گیری، پلوپز، چرخ خیاطی، 
اتو و... گذاشته شده است.خوشحال، ارزش هر سری جهیزیه را 20 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: سری بعدی جهیزیه نیز برای توزیع بین نیازمندان در حال آماده سازی است.

 آبخیزداری عالج خشکسالی

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند: ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام 

می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
32227177- 09155618482          موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

آگهی مزایده اموال غیر منقول -  نوبت دوم
به موجب اجرائیه کالسه پرونده ۹۴۰۹۹۸۵۶۱۷۱۰۰۳۳۲ صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سربیشه آقای محمدرضا 
سمیعی و خانم سعیده دلجو به پرداخت مبلغ ۳۴۲/۴۵۱/۸۰۴ ریال در حق آقای داراب سمیعی و مبلغ ۱۵/۷۰۳/۱۴۱ ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا محکوم علیها در قبال پرداخت محکوم به، یک معدن بنتونیت برکوه 
به شماره پروانه بهره برداری ۱۶۹۴۱ واقع در ۸ کیلومتری معرفی نموده اند که کل ارزش آن معدن توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ ۶۴/۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید معدن مذکور در مورخ ۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی دادگستری سربیشه به میزان محکوم به فوق از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و 
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱۰ درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف 
خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر اینصورت ۱۰ 
درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به 
مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید می باشند، 

می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. 

مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اطالعیــه
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب روسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و 
جوانان استان خراسان جنوبی درنظر دارد مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت پزشکی ورزشی 
استان را برگزار کند. لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی 
 به نشانی بیرجند- مفتح ۲۷ استادیوم آزادی - حوزه ورزشی اداره کل شخصا مراجعه و ثبت نام کنند. 

مدارک مورد نیاز:
۱- اصل شناسنامه و روگرفت آن ۲- آخرین مدرک تحصیلی و روگرفت آن ۳- ارائه خالصه ای 
از سوابق ورزشی و مدیریتی ۴- اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن ۵- سه قطعه عکس ۴×۳ 

۶- تکمیل فرم های ثبت نام
شرایط احراز: 

اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور ۲- تابعیت جمهوری 
اسالمی ایران و اقامت در استان ۳- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن ۴- متقاضیان می بایست دارای 
مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی باشند ۵- نداشتن سوء سابقه کیفری ۶- متقاضیان نباید 

بازنشسته  باشند.
در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت ۱۰ روز پس از برگزاری انتخابات، 
شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدارسیون 

مربوطه ارسال نمایید.                    
تاریخ انتشار: 97/9/18

آگهی تغییرات شرکت مسافربری ارمغان سفر سربیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۰۴۶۸ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۸ و مجوز شماره ۳۳/۴۲۰۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، شهر سربیشه، شهریور ، خیابان ۱۷شهریور ، کوچه ۱۷شهریور۲ ، پالک ۸ ، طبقه همکف کدپستی 

۹۷۴۱۷۷۴۷۸۷ تغییر یافت و لذا ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید و شماره ثبت شرکت به شماره ۲۶ تغییر یافت

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )309493(

ثبت ۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۰۴۶۸  به شماره  ارمغان سفر سربیشه )سهامی خاص(  تغییرات شرکت مسافربری   آگهی 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی 
به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، شهر سربیشه، شهریور ، خیابان ۱۷شهریور ، کوچه ۱۷شهریور۲ ، 

پالک ۸ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۴۱۷۷۴۷۸۷ تغییر یافت و لذا ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )309494(

نت
نتر

 : ای
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موفقیت و انرژی

اهداف شغلی

عالیقغیرمرتبطباحرفه
تخصصیتانراپیگیریکنید

کسب دانش و مهارت در مورد موضوعاتی که شخصا 
به آنها عالقه مند هستید، حتی اگر این آموخته ها به 
مطمئنا  باشد،  بی ربط  تخصصی تان  حرفه   و  شغل 
باز هم در پیشرفت زندگی فردی و حتی موفقیت 
شغلی تان ارزشمند و تأثیرگذار خواهد بود. می توانید 
بسیاری از مهارت ها را در چندین و چند حوزه به کار 
ببرید و بعید نیست که روزی همین مهارت ها در 

شغل تان نیز به  درد بخورد.
با شرکت در کالس های آموزشی می توانید در یک 
محیط کامال ساختاریافته، از دیدگاه کارشناسان بهره 
ببرید و در گفت وگوهای سالم شرکت کنید. چنانچه 
نیستید،  حضوری  کالس های  در  شرکت  به  قادر 

می توانید در کالس های آنالین نام نویسی کنید.

ترسیمخطوطقرمزاهدافشغلی

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. آیا شما 
باید به همه آنها جواب مثبت بدهید؟ به عبارت دیگر، 
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. 
یک روانشناس می گوید: به خاطر دارم قبل از ۳۰ 
سالگی، تقریبا هر پیشنهاد کارآفرینی که به من ارائه 
می شد، به صورت 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. همه افراد، حتی کارآفرینان موفق در 
مسیر شغلی خود اشتباهاتی انجام داده اند. شاید این 
جمله به نظر خیلی ساده باشد: “از اشتباهات گذشته 
درس بگیرید” ولی باور کنید عمل به آن خیلی ساده 
نیست.  با یادگیری از اشتباهات، شما می توانید تهدید 

ها را به فرصت تبدیل کنید.

جدول۴۲۳۲                        

سخت  از  کنایه   -1 افقی: 
عصبانی شدن است - کالم معتبر 
و روشن 2- از حیوانات جنگلی - 
حرف   -۳ گهواره   - انگیز  خیال 
همراهی - ثبت کردن مطلب در 
جایی - ساکن جایی - جوهر قلیا 
امام هشتم  لقب   - پسندیده   -4
شیعیان )ع( - خبر گزاری رسمی 
جهت   - بخشش   -5 کشورمان 
ادبی! - آشکار شدگی - نقش 6- 
امپراطور آسمانی رومی - دستگاه 
مصر  شهر   -7 فیلم   نمایش 
باستان - بازنده شطرنج - نقاب 
- طبقه چهارم بهشت 8- تنبل - 
واال تباری و نجیب بودن - هدر 
و فاسد 9- کوزه سفالین - مقابل 
کهنگی  بوی   - عمده   - رفتن 
هم   شبیه   - قدرت  و  توان   -1۰
واحد   - سفالگری  خاك   -11
القاب  از   - هزینه   - زنی  مشت 
حضرت علی )ع( 12- از مکاتب 
ادبی که ترکیبی است از رئالیسم 
برقرار و  ناتورآلیسم - کمتر -  و 
دایر 1۳- فال نیک - ماری بزرگ 
و بی زهر - ورزش آبی - باالی 
و  سردار   - فرنگی 14- شریعت 

جنوب  در  ای  جزیره   - پیشوا 
گوی  شکوه   -15 کشورمان 
جدایی ها - کنایه از غرور و تکبر.

ای  مسابقه  حیوان  عمودی: 1- 
- نیرنگ او آشکار شدن 2- عصر 
تولستوی  از  داستانی   - روزگار  و 
 - کجاست؟  روسی۳-  نویسنده 
سنگی از جواهر کانی - خورشید 
 - عروس  جهاز  باردار 4-  ذره   -
و  مجلس   - مازندران  در  شهری 
انجمن 5- دهکده و آبادی - روزها 
 - مرج  یار  از فضا 6-  بخشی   -
ماده مقوی برخی خوراکیها - آشنا 
به انجام کاری یا راهی 7- تاخت 
- تظاهر به نیکی - اولین عدد سه 
رقمی - پیامبری مشهور به صورت 

 - عربستان  پایتخت   -8 خوش 
بلدرچین - توانا 9- مجرا - حرف 
حرکت اسب در شطرنج - اخالل 
کننده پایه 1۰- جانوری تنومند و 
خرطوم دار - متقی و امین - اخگر 
11- حرف زمین شوی! - سازمان 
 - نفت  کننده  صادر  کشورهای 
برج   -12 اصفهان  در  شهری 
فوق   - انجیر  سوره   - ایتالیا  کج 
و  واحدی در طول - ترس   -1۳
وحشت - شفابخش است اگر خدا 
بخواهد - غذای ساده 14- گروه 
بزرگی از گیاهان بی گل که تولید 
مثل آن ها آشکار نیست - وزارت 
15- رمان معروف گابریل گارسیا 

مارکز - پایتخت چین.

جدولکلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

راه های موثر و کارآمد
 برای پاکسازی ریه 

برای پاکسازی ریه ها پیاز بخورید. پیاز عالوه بر تمیز 
نگه داشتن ریه ها از ابتال به بیماری های ریوی نیز 
جلوگیری می کند. همچنین پیاز باعث جلوگیری از رشد 

سلول های سرطانی می گردد. یکی دیگر از مواد غذایی 
برای پاکسازی ریه ها، زنجبیل می باشد.  اضافه کردن 
زنجبیل به رژیم غذایی روزانه می تواند باعث افزایش 
سالمتی گردد. بهترین راه برای پاکسازی ریه نکشیدن 
سیگار، استنشاق هوای پاك و ورزش مالیم در هوای 

پاك و دور ماندن از موارد آلودگی است.

درمان سریع آفت دهان 
بدون دارو

کمبود ویتامین ب 12 ، آهن، اسید فولیک،  کلسیم  
نقش موثری در بروز آفت دارند، همچنین عصبانیت 
و استعمال سیگار و کمبود تغذیه ای و حساسیت های 

غذایی نسبت به موادی مانند چیپس و بادمجان از علل 
ایجاد آفت شمرده می شوند. بهترین راهکار برای رفع 
آفت، تقویت سیستم ایمنی بدن است که برای این امر 
می توان از سبزی ها، سیب، شاتوت، اسفناج، ریحان و 
گوجه که سرشار از امالح و ویتامین ها هستند، کمک 

گرفت.

روش های صحیح برای
 شستن پوست صورت

بهترین روش تمیز کردن صورت، شستشو با آب و 
صابون است. شستشو نباید بیش از دو دقیقه طول 
بکشد. به طور معمول، شستن صورت یک یا 2 بار 

در روز کافیست و بیشتر از آن می تواند باعث ناراحتی 
بیشتر چربی شود. در روزهایی که  تولید  پوست و 
صورت خود را آرایش نکردید، یا از ضد آفتاب استفاده 
نکردید، نیازی نیست از تمیز کننده پوست استفاده 

کنید کافیست صورت تان را با آب ولرم بشویید.

کاهش استرس و درد گردن و کمر
 از فواید به پشت خوابیدن

به پشت خوابیدن می تواند از دردهای کمر و گردن 
جلوگیری کند و همچنین باعث کاهش استرس و 
 از چروك شدن پوست صورت و گردن پیشگیری 

می نماید. خوابیدن به پشت می تواند به کاهش هر 
گونه تورم صورت و یا پف کردن اطراف چشم ها 
کمک کند. زمانی که افراد گردن خود را روی بالش 
می گذارند، این تورم به میزان قابل توجهی به حداقل 
می رسد. بعد از یک خواب خوب به پشت، احساس 

اعتماد به نفس بیشتری دارید.

نشانه های کمبود
 اکسیژن در خون

احساس اضطراب معموال با ضربان شدید قلب یا 
تپش قلب همراه است. این عالمتی است که نشان 
می دهد قلب شما به سختی در حال کار کردن است تا 

اکسیژن کافی به تمام جاهای الزم در بدن تان برساند 
زیرا این اندام ها کمبود اکسیژن دارند. هر گونه عالمت 
اضطراب و باال رفتن ضربان قلب، می تواند به دلیل کم 
بودن سطح اکسیژن در خون باشد. همچنین خستگی 
مزمن، یکی از عالئم اصلی کمبود اکسیژن در خون 

است.

اصلی ترین راهکار طب سنتی برای تقویت مژه استفاده از سرمه مغزها می باشد که از بین آنها سرمه مغز 
بادام در اولویت قرار دارد و بعد از آن سرمه مغز پسته و فندق می باشد. 

چنانچه کبد دچار گرمی زیاد شود، ریشه موها ابتدا در سر، ابروها و مژه ها آسیب دیده و باعث بیماری آلوپسی 
آره آتا یا همان کچلی منطقه ای می شود که در مژه ها می تواند باعث ریزش تمام آنها شود.

استفاده از میوه های ترش و قرمز به طور مستقیم باعث خنک شدن کبد می شود که به طور غیر مستقیم 
جلوگیری از آسیب دیدن موها می کند. آب زرشک و انار از مهمترین مواد غذایی موثر در فصل پاییز می 

باشند که برای سالمتی و تقویت موها، ابروها و مژه ها مفید هستند.

هل یک درمان سنتی در طب چینی است که می توان از آن برای بهبود مشکالت گوارشی همچون درد شکم 
استفاده کرد اما علم نیز از این موضوع پشتیبانی می کند.

هل زمانی که صحبت از کمک به حل مشکالت گوارشی به میان می آید رتبه باالتری نسبت به سایر ادویه ها 
خواهد داشت. عصاره ادویه ها یکی از مواردی است که می تواند در کنترل اختالالت معدی روده ای همچون 
اسیدیته، گاز، گرفتگی شکمی و نفخ مفید باشد. مطالعات نشان می دهد هل خاصیت محافظت کنندگی از معده را 
دارد و به بهبود زخم معده کمک می کند. هل می تواند افرادی که با مشکالت تنفسی همچون آسم روبرو هستند 
را هم بهبود بخشد. هل سرشار از منگنز است و همین باعث می شود این ماده یک انتخاب عالی برای افراد دیابتی 

و افرادی که با مشکالت مرتبط با قند خون دست و پنجه نرم می کنند، باشد.

هلدرمانگرسنتیبرایحلمشکالتگوارشیتقویتمژهبااستفادهازسرمهمغزها

برای ۳ تا 5 سال آینده، چه برنامه  و اهدافی برای کار خود 
دارید؟ بعد از پاسخ به این سؤال از خودتان بپرسید، الزم است با 
چه افرادی ارتباط برقرار کنید؟ شبکه سازی، یکی از مهم ترین 
کارهایی است که می توانیم برای گسترش و تقویت کسب وکار 
خود انجام دهیم. البته شبکه سازی، به تنهایی کافی نیست، 
بلکه نحوه  شبکه سازی نیز اهمیت دارد. برای ایجاد شبکه ای 
از سازمان ها و افراد تأثیرگذار در کسب وکار، این توصیه ها را 

درنظر بگیرید. 
ذهنیتتاناشتباهاست

اولین مانع شما برای ساخت یک شبکه  استراتژیک ذهنیت شما 

است که ممکن است فکر کنید شبکه سازی، مفهومی یک طرفه 
است و فقط برای یک طرف سود خواهد داشت. بسیاری از افراد 
فکر می کنند شبکه سازی فقط به نفع خودشان است و دوست 
ندارند از کسی درخواست کمک کنند. درحالی که این طرز فکر، 

اشتباه است.
شبکهخودرامحدودمیکنید

راحت ترین کار این است: با افرادی که می شناسیم و دوست 
داریم، شبکه سازی کنیم. بنابراین معموال افرادی با پیش زمینه 
و اهداف و نظرات یکسان را دور خود جمع می کنیم. تحقیقات 
نشان می دهد این نوع شبکه های بسته، فرصت آشنایی ما با 

افراد دیگر را محدود می کند؛ افرادی که می توانند ارتباطات 
جدیدی برای ما ایجاد کنند و ایده های نویی داشته باشند.

استفادهبهینهدرروابط
ما افراد زیادی را مالقات و کارت بیزینس آنها را جمع آوری 
می کنیم. حتی قرارهای مالقات اولیه را برنامه ریزی می کنیم، 
چند باری همدیگر را می بینیم، ولی این روابط ادامه پیدا نمی کنند. 
این افراد را به خوبی نمی شناسیم و آنها هم فرصت کافی برای 
آشنایی با ما پیدا نمی کنند. در مورد روابط مان باید با برنامه عمل 
کنیم و برای شناخت بیشتر و بهتر افراد وقت بگذاریم تا بتوانیم از 

مزایای دوطرفه  این روابط، بهره مند شویم.

شبکه سازی؛ باید و نبایدهای برقراری ارتباط موثر با دیگران 

آیه روز

و اگر عقوبت کردید همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید ]متجاوز را [ به عقوبت رسانید و اگر 
صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است. )سوره نحل/ آیه 126(

پیام روز

موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری 
محدود است. )جان ماکسول(
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1234567891۰1112131415
دامعریمکوهدنیو1
هلبانادریشاکی2
اپارسهقمارات3
ندیابتلامبتا4
دسهیاسیرنردم5
روسهلاوننسای6
هناسارهخاشکن7
ناجیبااردنیا8
بالارییارادس9
انبهناوساکرو1۰
روایدیبابالخ11
ویمداکانامات12
مدنانرتدانسا13
تلکیناداننیلم14
روتینامیناتسوا15

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

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

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در بیرجند نیازمند است.

09157213545

به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

ساعت تماس 11 ظهر الی 5 عصر
3234224 -09363654746 

یک شرکت  معتبر راهسازی جهت 
تکمیل پرسنل کارگاهی خود 
نیاز به تخصص های زیر دارد 

راننده کامیون 
راننده لودر  

09151611709 - 32442886

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به دو 
نفر کارشناس فروش خانم دارای 

روابط عمومی باال با حقوق ثابت 
و پورسانت نیازمند است.

32230873
09365403880

یک شرکت معتبر جهت
 لوله کشی آب و گاز به تعدادی
 لوله کش و جوشکار به صورت 

روزمزد نیازمند است.
09154784313

شرکت سامان صدرآب جهت تکمیل 
کادر اداری به یک نفر کارپرداز مجرب 
با حداقل سه سال سابقه کاری مفید 

نیازمند است . 
056- 32455503 - 32455224  

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر نماینده رسمی محصوالت
 پارس حیات )مولفیکس - ببم- تنو- پاپیا- مولپد( در استان خراسان جنوبی

 استخدام می نماید. 
توضیحاتجنسیتنیروی مورد نیاز

با تجربه و روابط عمومی باالآقا/خانمفروشنده تلفنی

با تجربه و روابط عمومی باالآقا/خانماپراتور فروش

با تجربه و روابط عمومی باالآقا/خانمویزیتور حرفه ای
افراد واجد شرایط با شماره 05632255698 بین ساعات 9 صبح تا 13 

تماس حاصل نمایند.
 آدرس: شهرک صنعتی بیرجند- بلوار نوآوران 2- بازرگانی وزین تجارت مشاهیر

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

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده09151652600-32447110

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

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

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

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  ۰915
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یادمان شهدای استان

 »از تمام برادران و خواهران مسلمان مى خواهم گوش به فرمان امام و روحانيت راستين باشند و با تكيه
 به ا... پشتيبان همين قشر باشند كه تنها حاميان راستين اسالم و حامى مستضعفين جهان باشند.«                                                                       
     “شهيد رضا مشفق ”

در دومین کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان بیان شد:

اخبار کوتاه

كاری- روز گذشته مدیر كل فرهنگ و ارشاد 
با  اسالمى خراسان جنوبى در نشست خبری 
اصحاب رسانه عنوان كرد: دوازدهمين نمایشگاه 
كتاب خراسان جنوبى از ۱۹ تا ۲۴ آذر  در نمایشگاه 

بين المللى بيرجند برپا مى شود. 
ناصر نبى زاده، با اشاره به اینكه تعداد ۶۰ هزار 
عنوان كتاب از ۱۸۶ ناشر كشور در قالب ۱۱۶ 
این نمایشگاه در معرض دید عموم  غرفه در 
با  ها  كتاب  این  افزود:  شد،  خواهد  گذاشته 
موضوعات آموزشى، حقوقى، مذهبى، دانشگاهى 
و زبان انگليسى با تخفيف ۳۰ درصد در اختيار 
بازدیدكنندگان قرار مى گيرد. وی یادآورشد: این 
المللى   بين  نمایشگاه های  نمایشگاه در سالن 
واقع در خيابان غفاری بيرجند از ساعت ۱۵:۳۰ 
است.  مندان  عالقه  بازدید  آماده   ۲۱:۳۰ الى 

وی ضمن اشاره به برپایى غرفه ویژه كودک، 
با موضوعات  خبرنگاران، كارگاه های آموزشى 
آسيب های اجتماعى و زندگى ایرانى اسالمى، 
شد:  یادآور  مجازی  فضای  از  بهينه  استفاده 
برگزاری  و  شعر  شب  و  امضاء  جشن  مراسم 
ویژه شب های فرهنگى شهرستان های طبس، 

فردوس و قاین از برنامه های جانبى یازدهمين 
نمایشگاه كتاب استان است.

رونمایی از کتاب »سیمای شیدایی« 
در حوزه ایثار و شهادت

وی خاطر نشان كرد: همچنين رونمایى از كتاب 

حاج  »سيمای شيدایى« شهيد حجت االسالم 
ایثار و شهادت و تجليل  محمد شهاب، غرفه 
از خانواده شهدا و نشست با نویسندگان كتب 
زندگى نامه شهدا از جمله برنامه های روز افتتاحيه 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیركل  مى باشد.  نمایشگاه 
اسالمى ادامه داد:۹۰ ميليون تومان یارانه بن خرید 
كتاب در نمایشگاه  از طریق شعبه بانک در اختيار 

بازدیدكنندگان  قرار  مى گيرد. 
وی افزود:  مؤسسات آموزشى، علمى و دانشگاهى 
نيز مى توانند از ۳ ميليون و۵۰۰ هزار ریال تا ۳۰ 
ميليون ریال خرید داشته باشند. نبى زاده ادامه داد: 
در این نمایشگاه كتبى با موضوعات گوناگون از 
قبيل پزشكى، حقوقى، دانشگاهى، كشاورزی، 
عمومى و مذهبى، كمک آموزشى ، كودک و 

نوجوان ، هنر و غيره عرضه خواهد شد.

تسهیالت ۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی 
برای تجهیز کتاب فروشی ها

معاون فرهنگى و رسانه اداره كل فرهنگ و ارشاد  
هم عنوان كرد:  حمایت از ناشران استان در برنامه 
های این اداره كل است و كتاب فروشى هایى 
كه قصد تجهيز دارند، مى توانند از ۳۰ تا ۳۵۰ 
ميليون تومان تسهيالت چهار درصد دریافت كنند. 
رمضانى  با اشاره به اینكه در سال جاری سه كتاب 
فروشى برای تجهيز  از تسهيالت قرض الحسنه  
استفاده كردند، افزود: از ابتدای سال جاری تا كنون 
حدود ۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت ارائه شده 
است. رمضانى با بيان اینكه اگر استقبال مردم زیاد 
باشد یارانه نيز افزایش خواهد یافت، عنوان كرد: 
سال گذشته در نمایشگاه كتاب استان ۴۰۰ ميليون 

تومان فروش داشته ایم.

جواد رضایى- دومين جلسه كارگروه سالمت و 
امنيت غذایى استان با حضور رئيس اداره همكاری 
بين بخشى و هيئت علمى دبيرخانه شورای عالى 
سالمت و امنيت غذایى كشور و مدیران استانى 
برگزار شد.معاون بهداشتى دانشگاه علوم پرشكى 
بيرجند گفت: شيوع HIV در استان ۱۰7 در یكصد 
هزار نفر نسبت به كشور مى باشد و تعداد بيماران 

در استان ۱۴ نفر كه ۶ زن و ۸ مرد مى باشد.
رئيس اداره همكاری بين بخشى و هيئت علمى 
دبيرخانه شورای عالى سالمت و امنيت غذایى 
كشور نيز در این مراسم بيان كرد: افراد مبتال به 
ایدز باید مانند یک فرد عادی در جامعه شناخته 
شوند و از خدمات استفاده كنند. نرگس رستمى 
گوران افزود: 7۵ درصد سهم  حوزه سالمت در 
كشور بر عهده دستگاه ها مى باشد،طرح جامع 
سالمت در همه استان ها در حال تدوین مى 
باشد كه نقش هماهنگى دستگاه ها در جهت 

بررسى و رفع مشكالت در حوزه سالمت را دارد 
كه اميدواریم در  ۵ سال آینده شاهد افزایش  
شاخص های سالمت دستگاه ها باشيم. وی 
افزود: برنامه جامع سالمت استان ها در كشور 
این  اميدواریم  كه  است  اجرا  حال  در  الگوی 
مصوب  استان  ریزی  برنامه  شورای  در  طرح 
شده باشد و همه دستگاه ها در اجرای آن خود 
را موظف بدانند.وی با اشاره به ۱۴ بيمار مبتال 
به ایدز در استان اظهار كرد: این تعداد نسبت 
به آمار كشوری  مناسب است ولى با توجه به 
اینكه الگوی انتقال در استان بر خالف كشور 
الگوی جنسى  از طریق تزریق مى باشد،  كه 
است،هشدار محسوب مى شود كه باید از طریق 
اطالع رسانى و آموزش كنترل شود. رئيس اداره 
همكاری بين بخشى و هيئت علمى دبيرخانه 
غذایى كشور  امنيت  و  عالى سالمت  شورای 
از تشكيل شورای پيام گذاران خبر داد و افزود: 

این شورا متشكل از نمایندگان از هر دستگاه مى 
باشد كه باید در آن حضور فعال داشته و مسائل 
و موضوعات حوزه سالمت بررسى شده و نتایج 
آن به كارگروه سالمت و امنيت غذایى ارائه شود. 
فرهنگى  و  اجتماعى  امور  دفتر  كل  مدیر 
استانداری نيز بيان كرد: حقوق بيماران مبتال به 
ایدز باید مورد توجه قرار گيرد و فرهنگ سازی 
شود تا این افراد از تمام حقوق درمانى و اجتماعى 
برخوردار شوند.حسينى،معاون اجتماعى دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند هم از راه اندازی ۳7 كانون 
سالمت تا پایان سال در استان خبر داد و افزود: 
از این تعداد ۵ كانون در شهرستان بيرجند، قاین 
فردوس و طبس ۴ ، زیركوه ،نهبندان و سرایان ۳   
و شهرستان خوسف ۲ كانون مى باشد. معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پرشكى بيرجند با اشاره 
به ۱۰ آذر روز جهانى ایذر بيان كرد: بر اساس 
اطالعات سازمان بهداشت جهانى بيماری ایدز 

برای اولين بار در آفریقا مشاهد شد و طى یک 
دهه در مناطق مختلف آفریقا و آسيا و تا سال 

۲۰۰۵ در تمام قاره ها گسترش یافت. 
مهدی زاده ادامه داد: ۱7 درصد جمعيت مبتالیان 
به بيماری ایذر در كشور را زنان و ۸۳ درصد 
مربوط به مردان مى باشد و شایع ترین روش 
اینكه  بيان  با  وی  باشد.  مى  تزریق  انتقال 
شناسایى این بيماری در سال های اخير روند رو 
به افزایش داشته است، افزود: فعال ترین گروه 

های سنى ۴۵-۲۰ سال مى باشد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پرشكى بيرجند 
گفت: شيوع HIV در استان ۱۰7 در یكصد هزار 
نفر نسبت به كشور مى باشد و تعداد بيماران در 

استان ۱۴ نفر كه ۶ زن و ۸ مرد مى باشد.
وی با بيان اینكه شایع ترین روش انتقال در 
استان از طریق رابطه جنسى مى باشد، افزود: 
در حوزه پيشگيری 7 هزار تست از گروه های 

پر خطر انجام شده است كه اميدواریم این تعداد 
تا پایان سال به ۱۵ هزار مورد برسد،همچنين 
در استان ابتال از مادر به فرزند و فوتى وجود 
روش  كرد:  تصریح  زاده  است.مهدی  نداشته 
های انتقال این بيماری در رسانه ها و جراید 
استان اطالع رسانى شده است و گروه های 
سيار با حضور در محل های تزریق به معتادان 
كاندوم و سرنگ  مى دهند كه از ابتدای سال 
توزیع شده است،همچنين  ۱7 هزار سرنگ  
باردار و  زنان  به  را  آموزش الزم   DIC مراكز

گروه های پر خطر ارائه مى دهند.  
وی ادامه داد: بيماران مبتال به HIV در استان 
تحت كنترل درمانى و آموزش قرار مى گيرند.

دهقانى سرپرست دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
هم با اشاره هزینه های بستری معتادان بيان كرد: 
اعتبارات الزم برای این حوزه به بيمه سالمت داده 

شده ولى  تاكنون اقدامى نشده است.

حسينى- دبير ملى اجالسيه شهدای بانوان كشور 
و مسئول بسيج جامعه بانوان با اعتقاد بر این كه 
زن ایرانى در راستای تقویت ارزش ها مسئوليت 
جهانى دارد، عنوان كرد: هفت هزار زن شهيد 
ایران اسالمى ستارگان و چراغ راه كسانى هستند 

كه مى خواهند مادر و همسری نمونه باشند.
جنوبى  خراسان  زن  شهدای  اجالسيه  دیروز 
برگزار شد. مينو اصالنى با بيان این كه اگر امروز 
بندگى مى كنيم، مدیون سيد الشهدا)ع( و كسانى 
دادند هستيم،  ادامه  را  الشهدا)ع(  سيد  راه  كه 
اضافه كرد: زمانى كه استكبار مى گفت خدایى 
بودن و خدا محوری امری شخصى است انقالب 
اسالمى شكل گرفت و نشان داد كه خداوند در 
زندگى جاری است و عبودیت انسان مرهون 
توجه به پروردگار است. وی یكى از بزرگترین 
انقالب اسالمى در عصر حاضر  دستاوردهای 
را راهنمایى انسان به سمت عبودیت دانست و 
افزود: خانواده های شهدا با فرستادن فرزندان 
شان به جبهه این انقالب را رقم زدند. وی با 
اشاره به این كه انقالب اسالمى برای بانوان در 
مسير عبودیت و بالندگى دستاوردهای بسياری 
و  خمينى)ره(  امام  كرد:  تصریح  است،  داشته 

انقالب اسالمى به زن هویت بخشيدند.
 دبير ملى اجالسيه شهدای بانوان كشور به رشد 
و شكوفایى زن در عرصه های مختلف بعد از 
انقالب اسالمى اشاره و بيان كرد: امروزه غرب 
در حوزه زن و خانواده با مشكالت عدیده ای رو 
به رو است كه این مهم در كالم اندیشمندان 
زن غربى مكرر تبيين شده است. اصالنى ادامه 
داد:  دنيا از فرهنگ اباحه گری، مادی گری و 
ولنگاری خسته شده  و به دنبال گفتمانى ریشه 
دار در فطرت انسانى است، و انقالب اسالمى 
این گفتمان را به عالم هدیه مى كند بنابراین اگر 
بتوانيم این گفتمان را تقویت كنيم، دنيا گفتمان 

انقالب اسالمى را برای خود انتخاب مى كند.

نقش موثر زن و دختر ایرانی
 در جبهه های فرهنگی

استاد  ميرباقری  حميد  سيد  االسالم  حجت 

حوزه و دانشگاه و كارشناس مذهبى نيز با بيان 
این كه پيامبر اكرم)ص( نگاه جامعه را به زن 
 تغيير داد و فرمودند” انسان كریم به زن احترام 
مى گذارد و انسان پست به زن توهين مى كند” 
ادامه داد: اولين شهيدی كه در اسالم در راه خدا 
به شهادت رسيد سميه مادر عمار بود كه یک 
فضيلت بزرگ برای جامعه زنان به شمار مى 
رود. وی با اشاره به این كه زنان در دوران جنگ 
تحميلى نقش بسياری داشتند، یادآور شد: اگر 
حضور زنان در دوران جنگ نبود در جنگ پيروز 
نمى شدیم چرا كه توان روحى زنان بود كه جنگ 
را اداره كرد. به گفته وی زنان انقالب اسالمى 
اجازه ندادند جبهه ها خالى بماند و همسران و 
و  فرستادند  مى  ها  جبهه  به  را  خود  فرزندان 
این نشان مى دهد زنان توان باالیى در تربيت 
با تاكيد  فرزندان دارند. این كارشناس مذهبى 
بر این كه امروز در جنگ دیگری قرار داریم و 

این جنگ، جنگ با نيزه و شمشير نيست بلكه 
جنگ نرم است، اضافه كرد: امروز نيز اگر زنان 
و دختران مى خواهند در عرصه جنگ فرهنگى 
تأثيرگذار باشند باید ستون های خانه و خانواده 
را مستحكم نگه دارند. ميرباقری با بيان این 
و  ازدواج  آمار  كاهش  راستای  در  دشمن  كه 
فرزندآوری سال هاست تالش كرده است، افزود: 
متأسفانه برخى از دختران مذهبى جامعه ما نيز 

تمایل به ازدواج و فرزندآوری ندارند. 
به گفته وی كاهش ازدواج و فرزندآوری كشور را 
با بحران جمعيت رو به رو مى كند، فرزندآوری از 
آن جهت حائز اهميت است كه ما با داشتن نيروی 
جوان و با انگيزه مى توانيم به رشد و موفقيت 
برسيم. وی به نقش زنان در اقتصاد مقاومتى 
اشاره و عنوان كرد: اگر زنان از همسران خود 
خرید كاالی ایرانى را بخواهند جامعه یک گام 

مهم به سمت خودكفایى برداشته است.

كاری - استاندار خراسان جنوبى با بيان اینكه شاهد 
استقبال بسيار خوب مردم از نمایشگاه ملى صنایع 
دستى در استان بودیم، گفت: این حضور نشان از 

پيشرفت صنایع دستى در منطقه دارد.
محمدصادق معتمدیان جمعه شب در بازدید از 
نمایشگاه ملى صنایع دستى خراسان  سومين 
جنوبى، اظهار كرد: سيستم استان خراسان جنوبى 

بر توسعه اشتغال روستایى است.
وی با بيان اینكه خوشبختانه كمک های بسيار 
خوبى در راستای توسعه اشتغال پایدار روستایى به 
استان انجام شده است، افزود: یک و نيم ميليارد 
تومان تسهيالت صندوق توسعه ارزی از سوی 
مقام معظم رهبری به استان تخصيص داده شده 

كه بسيار اثربخش بوده است.
استاندار با اشاره به اینكه برای تامين اعتبارات 
گرفته  انجام  خوبى  اقدامات  روستایى  بخش 
های  استان  از  جنوبى  خراسان  گفت:  است، 
برتر در حوزه اعطای تسهيالت اشتغال پایدار 
روستایى است و توانسته رتبه چهارم كشوری 
را در این خصوص كسب كند.وی با بيان اینكه 
طى ارزیابى اوليه و بازدید از غرفه های سومين 
خوشبختانه  استان  دستى  صنایع  نمایشگاه 
شاهد استقبال بسيار خوب مردم بودیم، عنوان 
كل  اداره  در  ریزی  برنامه  با  اميدواریم  كرد: 
ميراث فرهنگى در آینده نمایشگاه های زیادی 
كه در برگيرنده توليدات و محصوالت استان در 

سایر استان ها باشد، برپا شود.

صنایع دستی رویکرد بسیار خوبی
 برای توسعه اشتغال منطقه است  

در  نيز    استان  ریزی  برنامه  سازمان  رئيس 
حاشيه بازدید از سومين نمایشگاه ملى صنایع 

برگزاری  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان  دستى 
نمایشگاه های صنایع دستى اقدامى بسيار زیبا 

و ارزنده و قابل تقدیر است.
 آرین با بيان اینكه در سنوات گذشته جای 
این گونه نمایشگاه ها در استان بسيار خالى 
صنایع  های  نمایشگاه  برگزاری  افزود:  بود، 
های  آیين  و  توليدات  معرفى  برای  دستى 

مردم منطقه بسيار موثر است.
رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: 
مردم استان با برگزاری نمایشگاه های صنایع 

دستى خصوصا در ایام سفرهای تابستانه و عيد 
های  استان  سوغات  از  بخشى  و  توليدات  با 
كرد:  عنوان  آرین  شوند.  مى  آشنا  گوناگون  
نمایشگاه صنایع دستى جذبه خاصى دارد كه 

همه مردم را برای بازدید مشتاق مى كند.وی 
با اشاره به اینكه صنایع دستى رویكرد بسيار 
خوبى برای توسعه اشتغال منطقه است، بيان 
كرد: احصای فرهنگ های قدیمى و اشتغال 
بر این اساس جامعه روستایى را محرک و منبع 
درآمد جدیدی برای مردم روستا ایجاد مى كند.
وی ادامه داد: با رشد صنایع دستى زنجيره های 
مختلف در این صنایع آماده و مشغول به كار 
خواهند شد كه اميدواریم با حمایت مسئوالن 

بتوانيم آثار آن را ببينيم.

بزرگترین مانع توسعه 
صنایع دستی مشکل بازاریابی است

معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  شهركى  داوود 
و تجارت هم در حاشيه این  بازدید اظهار كرد: 

برگزاری و شركت در نمایشگاه صنایع دستى 
فرصت بسيار مطلوبى برای معرفى ظرفيت های 
خراسان جنوبى است.وی بيان كرد: معرفى صنایع 
دستى خراسان جنوبى به دیگر استان ها و شناخت 
صنایع دستى دیگر مناطق ایران موجب تبادل 
فرهنگى و اجتماعى و در نتيجه رونق اقتصادی 

و ایجاد فرصت های شغلى مى شود.
وی ادامه داد: بخشى از مؤلفه های تأثير گذار در 
رونق صنایع دستى مى تواند توسط رسانه ها در 
جامعه ترویج شود. شهركى گفت: باید مردم را 

به سمت خرید صنایع دستى به عنوان سوغات 
و هدیه در مناسبت های مختلف تشویق كرده 
و ادارات نيز اگر بنا بر تقدیر و دادن هدیه دارند 
نيز از صنایع دستى در این زمينه استفاده كنند. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت  با اشاره 
به اینكه یكى از موانع رشد و توسعه صنایع 
بازاریابى است، اظهار كرد:  دستى مشكل در 
طریق  از  بازاریابى  و  دستى  صنایع  معرفى 
الكترونيكى و معرفى رشته های صنایع دستى 
خراسان جنوبى در سطح بين المللى به بازاریابى 
كمک مى كند. شهركى یادآور شد: مى توان با 
در نظر گرفتن غرفه هایى در نمایشگاه های 
آستان قدس و دیگر اماكن زیارتى و اقامتى 

گام مهمى در بازاریابى صنایع دستى برداشت.

عالقه گردشگران به بوریا بافی طبس 
و  دستى  صنایع  فرهنگى،  ميراث  اداره  رئيس 
گردشگری شهرستان طبس هم گفت: استقبال 
و عالقه بازدیدكنندگان و تورهای داخلى و خارجى 
از رشته سنتى و اصيل بوریا بافى بسيار زیاد است.

رسول بهبهانى در بازدید از نمایشگاه ملى صنایع 
دستى اظهار كرد: رشته های بومى این شهرستان 
دیگر  به  نسبت  و  هستند  خاصى  های  رشته 

شهرستان ها رشته های هنری متفاوتى دارند.
وی گفت: در بازدیدی كه از نمایشگاه انجام 
شد بيشتر بازدیدكنندگان بسيار راضى بودند و 

فروش باالیى نسبت به پارسال داشتند.

دوازدهمین نمایشگاه کتاب با حضور ۱۸۶ ناشر برپا می شود

۱4 بیمار مبتال به ایدز در خراسان جنوبی شناسایی شدند

زن ایرانی برای تقویت ارزش ها مسئولیت جهانی دارد

پیشرفت صنایع دستی در خراسان جنوبی

حوادث 

روزانه ۵ میلیارد تومان چک بالمحل
 در خراسان جنوبی کشیده می شود 

هر ۲ دقیقه یک چک 
در استان برگشت می خورد

حسينى- طبق آمار رسمى بانک مركزی، در خراسان 
جنوبى از ابتدای فروردین تا انتهای مهر ، ۴۰۶ هزار و 
۸۰۰ چک مبادله شده كه از این تعداد ۶۸ هزار و ۱۰۰ 
چک برگشتى با ۱۰ هزار و ۹۰۳ ميليارد ریال بوده اند. 
با حسابى ساده مى توان گفت روزی ۳۱۵ و ساعتى۴۵ 
چک وتقریبا هر ۲ دقيقه یک چک برگشت خورده 
است، به عبارت دیگر روزی ۵ ميليارد تومان مبلغ چک 

های برگشتى در خراسان جنوبى است!
با تغيير اوضاع اقتصادی كشور و كاهش قدرت خرید 
مردم، به نظر مى رسد بيش از پيش شاهد چک های 
برگشتى هستيم و خواهيم بود، به گونه ای كه با كاهش 
نقدینگى مردم در بازار، ميزان مبادالت و انتقاالت مالى 
توسط چک در كشور افزایش داشته و افزایش چشمگير 
چک های برگشتى ثمره آن است. در بخش دیگری 
از آمار بانک مركزی، تعداد چک های مبادله شده در 
مهر ۹7 استان ، ۶۵ هزار و 7۰۰ فقره با مبلغى بالغ بر 
۳ هزار و ۸۰۳ ميليارد ریال بوده كه از این ميزان ۹ هزار 
و ۳۰۰ چک برگشت داده شده است. با این حال در 
مقایسه كلى این آمار با سال ۹۶، مى توان گفت عالوه 
بر كاهش ۱۸.۹7 درصدی تعداد چک های مبادله ای 
با ۵۰۲ هزار و ۱۰۰ چک در سال ۹۶ ، تعداد چک های 
برگشتى نيز با 7۴ هزار و ۹۰۰ چک بيشتر شده است.

به طور كلى ، باال بودن آمار چک های برگشتى نشانه 
مستقيمى از ركود اقتصاد استان و كسادی بازارها دارد 
و مهر تایيدی بر بى اعتمادی مردم بر بازار و متقابال 
بازاریان بر شهروندان خواهد بود. در این شرایط اصناف و 
توليدكنندگان، كسانى كه مخاطب اصلى چک هستند، 

با مشكالت عدیده ای روبه رو شده اند. 
به گفته آنها، با وجود ركود، تامين هزینه ها برای آنها 
بسيار سخت شده و پرداخت مبالغ چک ها به راحتى 
انجام نمى شود. عمده علت بى اعتمادی اقتصادی نيز 
همين چک های برگشتى است، زمانى كه سازنده 
مسكن در خراسان جنوبى از بى ارزشى اعتبار خود در 
بازار سخن مى گوید، یا كارخانه دار شهرک صنعتى 
در پرداخت چک های خرید مواد اوليه خود مى ماند 
و فروشنده بازار توان خرید را به دليل وصول نشدن 
چک های در دست خود ندارد، همه از عوارض چک 
های برگشتى است. برخى معتقدند این بين باید قانون 
چک اصالح و بازنگری شود، اما به نظر مى رسد برای 
حل معضل چک های برگشتى كه قطعا سكته های 
اقتصادی به دنبال خواهد داشت، باید به دنبال عللى 
ریشه دار تر ناشى از تغيير شرایط اقتصادی كشور بود. 
خوانندگان ارجمند مى توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب كاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

آغاز اجرای بزرگترین طرح شهری 
شهرداری طبس

عنوان  به  طبس  شهر  خمينى  امام  ميدان  احداث 
بزرگترین طرح شهری شهرداری آغاز شد.  به گزارش 
صداوسيما، شهردار طبس با بيان اینكه طرح بهسازی 
بازار اطراف ميدان امام خمينى با مشاركت اصناف در 
حال اجراست، گفت: سال گذشته احداث و بازسازی 
ميدان امام خمينى طبس حدود ۵۰ درصد پيشرفت 
داشت كه امسال نيز این طرح با اجرای هزار و ۸۰۰ 
متر رواق به طول ۴۰۰ متر و عرض ۴ متر در باالی 
۱۶۹ باب مغازه انجام خواهد شد. بهارستانى یزدی، اعتبار 
عمرانى مورد نياز این طرح را بدون هزینه های اجرای 
تاسيسات 7 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: این طرح 
در ۲ خيابان خرمشهر و نواب صفوی، براساس برنامه 

زمان  بندی شده انجام مى شود.

۲ طرح فرآوری کشاورزی 
آماده بهره برداری است

اميد خراسان جنوبى  كارآفرینى  ایرنا-مدیر صندوق 
گفت: ۲ طرح مشاركتى در زمينه فرآوری محصوالت 
كشاورزی زرشک، زعفران و عناب در شهرستان های 
قاینات و بيرجند آماده بهره برداری است.زنگنه افزود: 
برای این طرح ها ۳۸ ميليارد ریال هزینه شده كه با بهره 
برداری از آنها زمينه اشتغال ۵۰ نفر در این شهرستان ها 
فراهم خواهد شد. وی اظهاركرد: در استان ۱۰ طرح 
مشاركتى به مبلغ ۱۶۰ ميليارد ریال با كارمزد صفر 
و سه درصد در حال اجرا است كه از این تعداد چهار 
طرح مشاركتى با موضوع پرورش شتر ، توليد خوراک 
دام، پرورش ماهى و بسته بندی زرشک و زعفران در 
نهبندان، طبس و سربيشه به بهره برداری رسيده است.

یک کشته و یک زخمی در محور
 طبس- بشرویه

 جانشين پليس راه خراسان جنوبى از واژگونى یک 
خودروی پراید در كيلومتر ۲۰ جاده طبس- بشرویه  
ساعت ۳ بامداد روز گذشته خبر داد و گفت: این حادثه 
یک زخمى و یک كشته به دنبال داشته است.نيک مرد 
علت واژگونى را بى احتياطى از سوی راننده و خستگى 
دانست و افزود: متاسفانه در این حادثه، راننده جان خود 

را از دست داد و سرنشين مصدوم شده است.

عشایر استان مجبور به فروش
 دام هایشان شده اند

تسنيم- سرپرست امور عشایر با بيان اینكه ساالنه 
بيش از ۶ هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایری 
استان توليد و به بازار عرضه مى شود، گفت: با توجه 
به افزایش نرخ نهاده های دامى و نداشتن هزینه خرید 
دام هایشان  فروش  به  مجبور  استان  عشایر  علوفه 
شدند. حسين پور دیروز در بازدید از مناطق عشایری 
بيرجند اظهار كرد: متاسفانه خشكسالى های چندین 
ساله باعث فقر شدید مراتع شده و عشایر برای تامين 
خوراک دام خود مجبور به خرید علوفه از جمله جو 
شده اند كه با توجه به افزایش نرخ نهاده های دامى، 

عشایر مجبور به فروش دام های خود شده اند.

 ویزیت رایگان 5 هزار و 89 نفر 
در کاروان نورآوران سالمت بشرویه

كاروان نورآوران سالمت در 7۰ روز حضور در روستای 
 رقه  بشرویه ۵ هزار و ۸۹ نفر را رایگان ویزیت كرد. 
به گزارش صدا و سيما، در این مدت ۳ هزار و 7۴۰ نفر 
از خدمات چشم پزشكى و هزار و ۳۴۹ نفر از خدمات 
دندانپزشكى كاروان نورآوران سالمت بهره مند شدند. 
هچنين هزار و ۱۱۸ عينک رایگان تحویل و ۱۵۰ 
شد.كاروان  انجام  رایگان  مروارید  آب  چشم  عمل 
نورآوران سالمت از 7 مهر تا پایان این هفته در رقه 
بشرویه فعاليت دارند. بنياد خيریه نورآوران سالمت 
منطقه شرق كشور از سال ۹۲ فعاليت خود را آغاز 

كرده و این سومين سفر این كاروان به استان است.

میدان توحید بیرجند زیبا می شود

سبز  فضای  و  منظر  سيما،  سازمان  غالمى-رئيس 
و  بهسازی  پروژه  آغاز  از  بيرجند  شهرداری  شهری 
زیباسازی ميدان توحيد و لچكى های چهارراه جوادیه 
خبر داد. ابراهيم زاده عنوان كرد: در راستای زیباسازی 
و بهسازی ميادین شهر، بهسازی ميدان توحيد به 
مساحت ۱۵۲۰ متر مربع و لچكى های چهار راه جوادیه 
به مساحت ۴۹۰ متر مربع در دستور كار سازمان سيما، 
منظر و فضای سبز شهری قرار گرفت. وی افزود:  برای 
 اجرای عمليات بهسازی و مرمت ميدان توحيد مبلغ

 ۹۰ ميليون تومان اختصاص یافته است.
ابراهيم زاده عمليات اجرایى طرح های یاد شده را شامل 
سنگفرش، اجرای آبنما، گلكاری و نورپردازی بر مبنای 

طرح تهيه شده توسط این سازمان عنوان كرد.

برگزاری اولین جشنواره بازی های 
هدفمند و ورزش های رشدی کودکان

صداوسيما-اولين جشنواره بازی های هدفمند و ورزش 
های رشدی كودكان در دانشگاه فرهنگيان بيرجند 
برگزار شد. در این جشنواره به مناسبت روز دانشجو 
، 7۰ دانشجوی دختر، بازی های مشاركتى را برای 
انتقال به دانش آموزان آینده با هدف افزایش حس 
مشاركت، همكاری، تعامل و كمک به یكدیگر تمرین 
كردند. آقایى، مشاور كودک، بازی درمانگر و كارشناس 
اختالالت یادگيری كودكان گفت: این بازی ها در كنار 
بهبود اختالالت یادگيری با رویكرد نشاط، تقویت اعتماد 
به نفس و بهبود روابط آنان با یكدیگر برگزار مى شود. 
معاون پژوهشى و فناوری دانشگاه فرهنگيان نيز در 
حاشيه این مراسم، توسعه دانشگاه فرهنگيان را تابع 
نياز آموزش و پرورش به كادر آموزشى دانست و گفت: 
توسعه دانشگاه فرهنگيان در شهرستان ها منوط به 
از شورای عالى  اخذ مجوز  و  زیرساخت ها  توسعه 

گسترش آموزش عالى كشور است.

خبرهای ویژه

* رئيس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بخش 
دیهوک گفت: عمليات راهداری زمستانى شامل تنقيه 
پل ها و آبراه ها، اصالح حریم راه ها، عمليات لكه گيری 
و نصب عالئم ایمنى و هشدار دهنده و اصالح و شيب 
بندی رفع افتادگى شانه راه های آسفالتى در محورهای 

مواصالتى دیهوک اجرا شده است.
* به گفته رئيس ستاد بازسازی عتبات عاليات استان ۶ 
هزار متر مربع سنگ توليد شده در معادن استان از ابتدای 

سال تاكنون برای بازسازی عتبات عاليات ارسال شد.
* معاون اشتغال و خودكفایى كميته امداد امام خمينى 
)ره( خراسان جنوبى گفت: هم  اكنون سه هزار و ۱۰۰ 

نفر مشغول قالى بافى هستند.
*رئيس شبكه لرزه نگاری بيرجند گفت: در ۸ ماهه 
امسال۸۰۰ زمين لرزه در استان ثبت شده و ساليانه بيش 

از هزار زلزله در خراسان جنوبى رخ مى دهد.
*مدیر عامل شركت آب منطقه ای استان از تخصيص 
۱۵ ميليارد تومان اعتبار برای توسعه طرح آبرسانى به 

شهر بيرجند خبر داد.
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رونمایی کتاب “ از دیار خوسف” 

دیروز به مناسبت كنگره ملى دو هزار شهيد، كتاب “از 
دیار خوسف” رونمایى شد.به گزارش صداوسيما، این 
كتاب در برگيرنده زندگى نامه و خاطرات  شهيد محمد 
ابراهيم نخعى است كه در نشست ساماندهى گلزار 
شهدای خوسف رونمایى شد. شهيد نخعى از فرماندهان 
ارتش جمهوری اسالمى كه ماه ها در دوران دفاع 
مقدس در جبهه های حق عليه باطل حضور داشت، 
در سال 7۵ در حادثه سقوط هواپيمای ۳۰۱۳۰ ناجا حين 
ماموریت به درجه رفيع شهادت نائل آمد. همچنين المان 
ایثار و مقاومت در بلوار شهدای عبادی خوسف بهره 
برداری شد. برای ساخت این المان ۲۰ميليون تومان 
هزینه شده كه نماد آن شامل یک محراب برگرفته از 

مسجد جامع به عنوان نماد مقاومت است.
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
لَِم اعلَُموا أنُّه َمن یَتَِّق ا... یَجَعْل  لَُه َمخرجا مِن الِفتَِن، ونورا مِن الظُّ

بدانید که هر کس تقوای الهی درپیش گیرد، خداوند برای او راه خروجی از فتنه  ها 
و نوری در تاریكي ها قرار دهد.

)نهج البالغه : خطبه 183(

آمریکا  برای ایجاد مزاحمت در 
روابط ایران و اروپا تالش می کند

به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزیر  محمد جواد ظریف، 
ایران  علیه  آمریکا  موشکی  اتهامات  درباره  سوالی 
گفت: آمریکایی ها هر تالشی کرده اند تا در روابط 
از  ایجاد کنند و حتی بیش  اروپا مزاحمت  و  ایران 
آنکه روابط ایران و اروپا را به خطر بیندازند تالش 
آنها این است که مسائل منطقه ای را وارونه جلوه 
دهند. آمریکایی ها منطقه را انبار باروت کرده اند.

استعفای نمایندگان شوخی نیست

به  اشاره  با  شاهین شهر  نماینده  دلیگانی،  حاجی 
گفت:  مجلس  نمایندگان  دسته جمعی  استعفای 
برخی فکر می کنند شوخی است اما این طور نبوده و 
استعفای ما جدی است، طی نامه ای که به الریجانی 
رئیس مجلس نوشته ایم اعالم کردیم که دسته جمعی 
استعفا می دهیم و در این تصمیم جدی هم هستیم.

اعتقادی به حرکت های 
پوپولیستی ندارم

حل  گفت:  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  عارف، 
مشکالت کشور در گرو همدلی مردم و مسئوالن 
و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، عقالنیت و 
پرهیز از غوغاساالری و حرکت های نمایشی است 
و علیرغم فشارهای زیاد با توجه به اشراف بر عمق 
و  رویه  همین  ادامه  در  سعی  گرفتاری ها  ریشه  و 
پرهیز از روش های پوپولیستی و عوام فریبانه را دارم.

دانشجویان عدالتخواه دائمًا با رهبر 
در یک کادر دیده مي شوند

انقالب  عالی  شورای  عضو  ضرغامی،  ا...  عزت 
فرهنگی گفت: دانشجویان عدالتخواه رویش های 
انقالبند. آنان مانند »اویس قرنی« از صحابه رهبر 
جامعه اند، حتی اگر او را ندیده و یا سخنان او را رو 
در رو نشنیده باشند. همواره کسانی هم هستند که 
با امام و رهبر جامعه در یک کادر دیده می  دائماً 

شوند ولی فاصله شان زیادتر از آنهاست.

انصافا 40 روز زمان خوبي 
براي ارزیابي عملکرد وزیر نیست

پزشکیان، نایب رئیس مجلس با اشاره به نقدهایی که 
از وزرای جدید می   شود، گفت: حضور وزرای جدید 
هنوز به دو ماه هم نمی رسد و من نمی دانم مالک 
منتقدان از طرح بعضی نقدها چیست. نقد منصافانه 
و دلسوزانه قطعا راهگشاست اما ابزار و لوازمی هم 
دارد، انصافا ۴۰ روز زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد 
وزیر یک وزارتخانه وسیع مثل وزارت صمت نیست.

مجلس از دولت خروجي 
مذاکرات با اروپا را مي خواهد 

 
محسن کوهکن، عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
انتقاد از عدم اجرای تعهدات اروپا پس از خروج  با 
وقت ُکشی   اروپایی ها  کرد:  اظهار  برجام،  از  آمریکا 
زیادی تاکنون کرده اند و باید خروجی وعده های اروپا 
را ببینیم اما متاسفانه با گذشت چندین ماه از وعده 
آنان، ما چنین مسئله ای را نمی بینیم. مسلم است که 
مجلس از دولت خروجی مذاکرات با اروپا را می خواهد.

در میان مسئوالن کسانی را
 می بینیم که افکار غرب گرایانه دارند 

اظهار  شیعیان  تقلید  مرجع  همدانی،  نوری  آیت ا... 
می بینیم  را  کسانی  مسئوالن  میان  متاسفانه  کرد: 
که افکار غرب گرایانه دارند، اما باید بدانیم که غرب 
به دنبال تحت سیطره قرار دادن ملت است و باید 
باشند. داشته  را  الزم  هوشیاری  مسئوالن  و  ملت 

مقام سابق اماراتی 
علیه ایران نظرسنجی گذاشت

 مشاور سابق ولی عهد ابوظبی در ادامه رویکرد ضد 
امنیت  برای  را خطری  ترکیه  و  ایران  ایرانی خود، 
جهان عرب دانست. عبدالخالق عبدا... یک نظرسنجی 
مطرح کرد که بزرگ ترین خطر برای امنیت و ثبات 
جهان عرب کدام است؟ و سه گزینه اسرائیل، ایران 
دنبا ل کنندگان صفحه  از  و  را مطرح کرد  ترکیه  و 
مجازی خود خواست تا نظرات خود را اعالم کنند.

روحانی امروز حتی 2 میلیون 
رأی هم ندارد

صادق زیباکالم، فعال سیاسی گفت: در این مساله که 
محبوبیت روحانی طی 18 ماه گذشته دچار سقوط آزاد 
شده هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. بدون شک اگر 
امروز یعنی در آذر سال1397 دوباره انتخابات ریاست 
جمهوری29 اردیبهشت سال96 برگزار شود بنده بعید 
باشد.  داشته  رأی  میلیون  حتی 2  روحانی  می دانم 

اصولگرا و اصالح طلب باید 
یکجا جمع شوند

کنعانی مقدم، فعال سیاسی با تاکید بر اینکه تنها 
نیست،  کافی  هم  یکدیگر  با  جریان  دو  وحدت 
خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم اختالفات بین دو 
جریان کم شود اما فقط این موضوع کافی نیست 
و هر دو جریان و تمام نیروهای سیاسی در کشور 
در جهت حل مشکالت  و  شوند  یکجا جمع  باید 
مردم خصوصاً در موضوعات اقتصادی کمک کنند. 
مردم از دو قطبی و دودستگی خسته شدند و در پی 
کسانی هستند که بتواند مشکالت آنها را حل کنند.

پول مي گیرند که کار کنند 
ولي به نظام شان فحش مي دهند

 
ده نمکی، فعال فرهنگی گفت: ایران تنها کشوری 
است که مسئولینش نقش اپوزیسیون و مخالف خوانی 
را خودشان بر عهده می گیرند برای فریب مردم نقش 
سوپاپ اطمینان را بازی می کنند تا دهان ها را ببندند. 
پول می گیرند که کار کنند و از عملکرد ۴۰ سال 
گذشته امثال خودشان دفاع کنند ولی به نظام شان 
فحش می دهند یعنی هم از توبره می خورند هم از 
آخور. این ها حتی شرافت برخی ژنرال های شاه را هم 
ندارند که تاپای چوبه اعدام به نظام شان وفادار ماندند.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت 
اسالمی   شورای  مجلس  رئیسه 
درباره طرح سازش با آمریکا که از 
سوی برخی از چهره های سیاسی 

است،  شده  مطرح  کشورمان  در 
نیست  باور  قابل  واقعا  کرد:  اظهار 
به  عده  یک  مملکت  این  در  که 
به فکر حل مشکالت  اینکه  جای 
مردم باشند در جهت نحوه مذاکره 

را  اظهاراتی  آمریکا  با  سازش  و 
مطرح می کنند که هیچ نهاد و حتی 
فردی در کشور خواهان شنیدن آن 
نیست. وی افزود: حضراتی که طرح 

سازش با آمریکا را مطرح می کنند 
به گوش باشند که ملت ایران اجازه 
نخواهد داد هیچ سازش و مذاکره ای 
گیرد.  آمریکا صورت  و   ایران  میان 
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح 

و  مذاکره  طرح  چطور  آقایان  کرد: 
سازش با آمریکا را مطرح می کنند 
آیا بالیی که برجام بر سرمان آورده 
امیرآبادی  کردید.  فراموش  را  است 
اشتباه  بار  یک  ما  کرد:  خاطرنشان 
کردیم و پای میز مذاکره با آمریکایی 
ها در قالب توافق برجام نشستیم و 
رو  این  از  دیدیم،  را هم  آن  نتیجه 
دیگر سخن گفتن از سازش برای ما 
معنا و مفهومی ندارد. وی تاکید کرد: 
هیچ بستر و زمینه ای برای مذاکره 
و  ندارد  آمریکا وجود  و   ایران  میان 
نخواهد داشت و ما با همان رویکرد 
رهبری  معظم  مقام  که  مقاومتی 
فرمودند در مقابله با دشمنان خود که 
در راس آن آمریکا است، ایستادگی 
دشمنان  مقابل  و  کرد  خواهیم 
مان سر خم نمی کنیم و پای میز 
مذاکره با آنان نیز نخواهیم نشست.

قابل باور نیست که یک عده به جاي حل مشکالت مردم 
در جهت نحوه سازش با آمریکا اظهاراتي را مطرح مي کنند 

سیاسی  تحلیلگر  حجاریان،  سعید 
به  عقدی  روحانی  با  ما  گفت: 
 صورت ائتالف نبسته بودیم. ایشان 
مردم  و  دادند  مردم  به  وعده هایی 
پای  وعده ها  همان  به دلیل  هم 
صندوق رای رفتند. دفاع ما، براساس 
همین وعده ها بود و نه خواسته های 
به  ایشان  اما،  خودمان.  حداکثری 
یا نخواست  از وعده هایش  بسیاری 
فی الواقع  و  کند  عمل  نتوانست  یا 
طبعًا  کرد،  عبور  خود  از  که  زمانی 
ناگزیر  هم  اصالح طلبان  از  بخشی 
با ایشان زاویه پیدا کردند. وی ادامه 
 88 وقایع  از  بعد  اصالح طلبان  داد: 
حداکثری  شعارهای  نمی توانستند 
خود را مطرح کنند لذا به حداقل ها 
تن دادند و به پروژه برجام که پروژه 
اعتدالی بود، روی آوردند. به امید آنکه 
این پروژه، شرایط را عادی کند. اما، 

ما،  اصالح طلب  دوستان  از  بعضی 
کماکان معتقدند اصالح طلبان نباید 
به  را  خود  سرنوشت  مقطع  آن  در 
اعتدالیون گره می زدند و باید هویت 

خود را حفظ می کردند. من تا آنجا که 
کمک  عادی سازی  پروژه  به  برجام 
کرد، مدافع دولت روحانی بودم و در 
کنار آن انتقادهایم را مطرح کرده و 
می کنم. حجاریان افزود: من درباره 

در  زیرا  نمی کنم  فکر   1۴۰۰ سال 
شش ماهه  مدت  بلند  برنامه  ایران، 
است! لذا معتقدم تا 1۴۰۰ راه درازی 
در پیش داریم. فرض کنیم، طی این 

مدت ائتالفی علیه ایران شکل بگیرد 
و خدای ناکرده به ما حمله نظامی شود. 
آنگاه قاعدتاً اصالح طلبان مانند هر 
فرد میهن دوست دیگری تحت لوای 
بهترین فرمانده نظامی خواهند رفت.

روحانی به بسیاري از وعده هایش یا نخواست یا نتوانست عمل کند 
زماني که از خود عبور کرد، بخشي از اصالح طلبان هم با او زاویه پیدا کردند

همه چیز را گردن تحریم نیندازیم

محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسالمی 
نیستم.  سابق  دولت  از  دفاع  موضع  در  من  گفت: 
دولت سابق همانند دولت فعلی و همانند دولت های 
قبلی هم یکسری نقاط قوت و هم یکسری نقاط 
ضعف دارد و انصاف حکم می کند همه را با هم در 
نظر بگیرد. من با برخی از کارشناسان اقتصادی همان زمان صحبت کردم، 
کارشناس خبره ای که هم علم اقتصاد را می دانستند و هم عمل اقتصادی بلد 
بودند، از این افراد پرسیدم چند درصد از این اوضاع نابه سامان اقتصادی ناشی 
از تحریم است. بین 25-2۰ درصد گفتند ناشی از تحریم است. بنابراین این 
که همه چیز را گردن تحریم بیاندازیم حرف درستی نیست. قبول کنیم در 
مواقعی تیم اقتصادی ما ناموفق عمل کرده است. برخی از افراد تیم اقتصادی 
ما خیال می کنند فقط باید به خارجی ها اتکا کنیم تا مسائل اقتصادی ما حل 
شود. برخی هنوز این حرف غلط را باور کردند و همواره تکرار می کنند. 

سران اصالحات اراده ای برای تشکیل پارلمان ندارند

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی 
که  گمانه زنی هایی  به  اشاره  با  کارگزاران،  حزب 
می شود،  زده  اصالحات  پارلمان  تشکیل  درباره 
یا  اصالحات  پارلمان  طرح  کردن  عملی  گفت: 
و  سخت  کار  اصالح طلبان  عمومی  مجمع  همان 
پیچیده ای است. معموال این رهبران جریان اصالحات هستند که اینگونه 
طرح ها و پیشنهادات را باید با جدیت پیگیری کنند تا به سرانجام مشخصی 
برسد. وی افزود: با این تفاسیر تاکنون اراده ای در رهبران جبهه اصالحات 
رئیس  نکردم.  پارلمان اصالحات مشاهده  به سرانجام رسیدن طرح  برای 
شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: طرح ایجاد پارلمان اصالحات هم 
اکنون در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصالحات مطرح شده و 
احزاب عضو این شورا در حال بررسی آن هستند. اما به اعتقاد من این طرح 
اصطالحا در مرحله طوفان مغزی است و هنوز به مرز پختگی نرسیده است. 

با تضعیف ایران، خیلی ها در امان نخواهند بود

حسن روحانی، رئیس جمهور گفت: ایران به حکم 
برابر  در  بزرگی  سد  امروز،  خود  بزرگ  رسالت 
است  بوده  فالکت  دالالن  و  خشونت  سوداگران 
از  نفر  هزاران  را  ایستادگی  این  سنگین  بهای  و 
دالوران ما با جان شان پرداخته اند. رئیس جمهور 
اضافه کرد: برای لحظه ای تصور کنید که  اگر رخنه ای در این سد ایجاد 
شود؛ چه فاجعه ای به بار می آید. ما در مبارزه با تروریسم به همین اندازه 
راسخ بوده ایم. ما در راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی گری هم صدها 
نفر از نیروهای ارزشمند خود را فدا کرده ایم و هم ساالنه میلیون ها دالر 
هزینه کرده ایم؛ بدون این فداکاری ها و هزینه ها این منطقه، شاهد ظهور 
و قدرت گیری خالفت وحشیانه داعش در پهنه ای بسیار پهناور بود. روحانی 
تاکید کرد: با تضعیف ایران از راه تحریم، خیلی ها در امان نخواهند بود؛ آنها 
که حرف ما را باور ندارند، خوب است به نقشه جغرافیا نگاهی بیاندازند.
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