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کوله بری راهی برای 
تامین معیشت مرزنشینان

وقتی سخن از کوله بری به میان می 
آید، اغلب به یاد مرزنشینان غرب کشور 
می افتیم که بر دوش خود کاالها را از 
مرز جابه جا  می کنند. هرچند که این 
ذهنیت امروزه با توجه به سازو کارهای 
موجود کامال درست نیست ، اما اصل 
موضوع بر همین فرض تکیه داشته و 
این کار نوعی خرده فروشی محسوب 
می شود.طبق آمار موجود بیش از 8 
نفر در دو شهرستان مریوان و  هزار 
سروآباد استان کرمانشاه با کوله بری 
امرار معاش می کنند. عمده کوله بران 
نیز در استان های آذربایجان غربی، 

کردستان و.... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
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3رنج تئاتر از بی تدبیری ها 5آیین بزرگداشت پروفسور جمشید درویش  برگزار شد 5فرماندهی ارشد نظامی سابق آجا در استان: ما بیداریم!

 

بنده نشنیده ام که کسی بگوید 
با FATF اسالم زیر سوال می رود

صفحه 2

صفحه 2

 با اصالح طلبان تندرو 
روابط خوبی نداریم

صفحه 2

FATF هم چرخ زندگی

 مردم را نمی چرخاند

معتقدم نباید در حق
 دولت نامردي کنیم

صفحه 2

 ضررهای سنگین برای استان وکشور

افغانستان راه خود را از ایران جدا می کند
چندی پیش خبری با این عنوان در رسانه ها منتشر شد “افغانستان ایران را دور زد”  انتشار  این خبر موج 
گسترده ای از نظرات کارشناسان گوناگون را به دنبال داشت. افتتاح خط ترانزیت زمینی افغانستان- ترکمنستان- 

آذربایجان - گرجستان- ترکیه – اروپا و رسیدن افغانستان به آب های آزاد... ) مشروح در صفحه 5(

قلب شهر سبز می شود
با تصویب شورای شهر بیرجند و درختکاری اراضی پادگان سابق ؛

شرکت مهراس کویر، کارآفرین برتر استان در سال 1397  / صفحه ۶      قهرمانان حوزه اقتصادی هراس از تحریم ها ندارند  / صفحه ۶

عضو شورا : رسانه ها پیگیر خسارت ناشی از قطع درختان و مقصر آن باشند / دیوار کشی اراضی متروکه شهر توسط شهرداری

صورت جلسه احداث باغ ملی در اراضی قدیم پادگان 04توسط شهرداری، با موافقت تمام اعضای شورای شهر بیرجند به تصویب رسید. جاوید شهردار بیرجند دیروز در جلسه شورای شهر، با بیان این که در راستای دل نگرانی 
و دغدغه مردم نسبت به این اراضی به جمع بندی صرف نظر از تعداد درختان قطع شده رسیده ایم ، ادامه داد: طی صورت جلسه ای با امضا و تایید تمام دستگاه های ذیربط از جمله پادگان 04، راه و شهرسازی، دستگاه 

قضایی، شهرداری و سازمان سیما و منظر شهری ، مقرر شد آن قسمت از اراضی چسبیده به میدان ابوذر در قالب باغ ملی طراحی و در راستای رسیدگی به درختان آن اقدام شود  ... مشروح در صفحه ۳
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شرکت پخش تك ستاره خاوران
 براي راه اندازي الين جديد فروش

 تعدادي ویزیتور با مدرك دیپلم به باال
 استخدام مي نمايد. فارغ التحصيالن رشته هاي 
مرتبط با بازاريابي و بازارياب هاي با تجربه در اولويت 
قرار دارند. افراد استخدام شده از كليه مزاياي قانوني 
 اداره كار شامل بيمه و حقوق ثابت ، عيدي و پاداش ،

سنوات و پورسانت برخوردار خواهند شد. متقاضيان 
از ساعت  تا 97/9/2٨ شخصا  توانند حداكثر  مي 
9صبح الي ١٤به دفتر شركت واقع در شهدا ٤- 

ساختمان خاتم طبقه2 - واحد ٥ مراجعه كنند. 
شماره تماس: 09151601002

امور اداري شرکت پخش تك ستاره خاوران

آگهي استخـدام 

کباب کوبیده پارس
 واقعـا بی نظیــره

همه روزه نهار و شام

آدرس:خیابان ارتش ، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی     ۳221۸۴20
کیفیت عالی، محیطی زیبا و مناسب پیـك رایگـان

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه های عمومی ذيل را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ ١397/09/2٤ می باشد.

شماره فراخوانتاریخ بازگشاییمهلت ارائه پیشنهادزمان خرید اسنادرشته کاری و رتبه مورد نیازنام پروژهردیف

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی 1
سالن  ورزشی چند منظوره و فضاهای 

اداری و خدماتی نوغاب حاجی آباد قائن

ارائه پروانه بهره برداري فروشنده از وزارت 
صنایع ، معادن و بازرگانی و گواهینامه 

استاندارد کاالي موضوع مناقصه

97/09/2۴ لغایت 
ساعت 19 مورخ 

97/09/25

ساعت ۸ صبح روز 
پنجشنبه  مورخ 

97/10/06

ساعت 9 صبح روز 
پنجشنبه  مورخ 

97/10/06

200970165000027

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های  الف :  خراسان جنوبی - بيرجند - خيابان مفتح 27 - استاديوم آزادی - اداره كل ورزش و جوانان 
    روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیخراسان جنوبی تلفن: 0٥632٤03٥7١  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : ٤١93٤-02١                                      

يک واحد توليدی معتبر واقع در شهرک صنعتی بيرجند جهت تکميل كادر اداری و اجرايی 
خود يک نفر نيرو با مشخصات ذيل استخدام می نمايد. متقاضيان محترم مدارک الزم شامل 
مشخصات فردی، رزومه تحصيلی و شغلی،  دوره های آموزشی مرتبط،  آدرس و تلفن تماس 

خود را به نشانی اينترنتی info@dos-co.com تا تاريخ 97/9/30 ارسال نمايند. 
به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

مدرك و رشته عنوان شغلردیف
تحصیلی

تعدادمهارت های الزم

کارشناس 1
فروش 

محصوالت

لیسانس و 
فوق لیسانس

روابط عمومی باال،  آشنایی 
با فنون بازاریابی،  بازارهای 

فروش محصوالت دامی

1 نفر 
مرد

آگهـی استخـدام 

 جناب آقای محمودرضا یوسفی
مدیریت محترم شرکت مهراس کویر 

کارآفرین برتر  استانی
از اينکه با آگاهی كامل و با هدف توسعه اشتغال و نيز فعاليت های كارآفرينی قدم در اين راه 
پرمخاطره گذاشتيد؛ ضمن عرض تبريک كسب اين عنوان، از زحمات جناب عالی كمال تشکر را 
داريم و از خداوند متعال برای شما سالمتی و توفيق روز افزون در مسير پرفراز و نشيب صنعت 

را خواستاريم.
کارکنان شرکت مهراس کویر

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وكالت از بانک ملت در نظر دارد: امالک مشروحه ذيل در 
استان خراسان جنوبی را از طريق مزايده عمومی شماره 97/١02 به فروش برساند. متقاضيان می توانند 
جهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين دريافت اسناد مزايده از تاريخ 97/9/2٥ لغايت 97/١0/٤ از ساعت 
٨ الی ١٤ به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/١0/٤ می باشد.  ضمناً جلسه 
بازگشايی پاكات و اعالم برندگان مزايده ساعت ١0 صبح روز دوشنبه مورخ 97/١0/١0 در محل دفتر مركزی شركت برگزار می گردد. شركت در 

قبول يا رد يک يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.  
توضیحات: الف( در فروش های نقدی شرايط پرداخت به صورت ٤0 درصد پيش پرداخت، ٤0 درصد حداكثر 2 ماه بعد )همزمان با تحويل ملک( و 
20 درصد هنگام تنظيم سند در دفترخانه می باشد. ب(نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پيش پرداخت،تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول 
مندرج در آگهی می باشد. ج(در فروش های اقساطی اولويت با باالترين قيمت پيشنهادی و كمترين تعداد اقساط بوده و شركت مجاز است بر اساس 

پيشنهادهای واصله نسبت به تعيين برنده مزايده اقدام نمايد. د( ساير شرايط مزايده فروش امالک در اسناد مزايده درج گرديده است. 
توضیحاتآدرسشرایط فروشقیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربریکد شناسهردیف

اعیانعرصه

با وضعیت موجودبیرجند، میدان امام خمینی، حاشیه میدان )ضلع جنوبی(نقد و اقساط۴۸۳/121۳۴2۴5/600/000/000تجاری - اداری111۸9

با وضعیت موجود عرصه دارای اصالحی می باشدبیرجند- خیابان حکیم نزاری جمهوری ۸، پالك ۴1نقد و اقساط۳91/5۳6211/210/000/000مسکونی2۳0۴۳51
آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان: بيرجند- خيابان شهيد محالتی- نبش خيابان 7 تير- ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت - طبقه پنجم امور اداری و ساختمان 

 تلفن: 32٤٤66١6-0٥6 و  32٤٤٥٥7٥-0٥6 آقای عسکری  آدرس و تلفن دفتر مركزی:تهران، بزرگراه آفريقا، نرسيده به چهارراه جهان كودک، كوچه ژوبين پالک ٥    تلفن : ٨٨7٨١3١7 - ٨٨٨72200

نقد و اقساط

نوع سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

مسکونی 
تجاری،
 اداری،

 سرقفلی

۴0120 درصد

12 درصد2۴

1۳ درصد۳6

1۴ درصد۴۸

15 درصد60

دعوت به همکاری: دکتر دندانپزشك جهت مشارکت در مطب  ۰۹۱۵۷۵۵۳۰۹۶

سرکار خانم دکتر نرجس عباس آبادی
و ساير عزيزان راه يافته به 

چهارمین دوره شورای نظام دامپزشکی
استان خراسان جنوبی

اين موفقيت را به شما و خانواده بزرگ دامپزشکی استان تبريک 
عرض نموده و اميدوارم حضورتان در اين شورا منشا خير

 و تحوالت سازنده باشد.
دکتر مجتبی کیانی
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حتماً ضعف هایی در دولت  وجود دارد   

 انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شرایط اقتصادی امروز ناشی از یک عامل نیست. عوامل مختلفی 
در آن دخیل بوده که برخی مربوط به گذشته است. اینکه فکر کنیم در دولت ها اشکالی وجود ندارد و همه امور بر وفق 
مراد پیش رفته است، ادعای گزافی است و حتماً ضعف هایی وجود دارد. 

اندیشیده  )ادامه سر مقاله( و اگر راه چاره ای برای آن 

استان  ترین  امن  دیگر  سال  چند  مطمئنا  نشود، 
مسئوالن  تاکید  به  توجه  با  بود!  نخواهیم  کشور 
استان و اهمیت این موضوع، امیدواریم استانداری، 
نمایندگان مجلس و سایر مجموعه های ذیربط به 
این موضوع ورود و با یک اقدام کارشناسی و بررسی 
کوله بری در مرز های مشابه، اقدام به ایجاد بستر 
های الزم برای این نوع از اشتغال در استان بنمایند.

سکه به زیر ۳.۵ میلیون 
تومان رفت

سکه  و  بازگشت  نزولی  مدار  به  ارز  و  طال  بازار 
طرح جدید با شکست مرز ۳.۵ میلیون تومان وارد 
کانال ۳.۴ میلیونی شد. دالر نیز با اندکی کاهش 
قیمت دوباره به مرز ۱۰ هزار تومان نزدیک شد. 
در انتهای هفته گذشته روند نزولی قیمت ها متوقف 
شد و نرخ ها اندکی افزایش یافتند. با شروع هفته 
جدید، بازار طال و ارز دوباره به مدار کاهش قیمت 
بازگشت و از زمان بازگشایی، قیمت ها به روی مدار 

کم شیب نزولی حرکت کرده اند.

هیچ کارگری بسته حمایتی 
نگرفته است

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار 
نکرده  دریافت  بسته حمایتی  کارگری  گفت: هیچ 
است. در کارخانه ای کار می کنم که ۱۵۰ نفر فعالیت 
دارند اما هیچ کدام از آنها بسته حمایتی دریافت نکرده 
اند. وی گفت: از شریعتمداری انتظار داریم و منتظر 
برگزای شورای عالی کار برای افزایش دستمزد هستیم. 
بسته حمایتی اگر تعلق گیرد، مشکلی از کارگران حل 
نخواهد کرد. تا کنون خبری از جلسه شورای عالی 
کار نیست. حتی وزیر کار به جلسه فوق العاده هم 
توجهی نکردند. می بایست هر ماه یک جلسه برگزار 
می شد که تا کنون تنها ۳ جلسه برگزار شده است.

وعده پوچ برای کاهش قیمت 
لبنیات؛ محصوالت گران تر شد

در حالی با ابالغیه ۱۸ آذر ستاد تنظیم بازار انتظار 
اما  یابد،  کاهش  بازار  در  لبنیات  قیمت  می رفت، 
تعدادی  است.  یافته  افزایش  برندها  برخی  قیمت 
بازار  در  لبنیات  »قیمت  که  زدند  تیتر  رسانه ها  از 
از آن  ۹ درصد کاهش می یابد«. حدود یک هفته 
را  قیمت  کاهش  انتظار  مردم  و  می گذرد  تاریخ 
می کشند که یک دفعه قیمت جدید روی بطری های 
قیمت ها  می بینیم  ناباورانه  و  می شود  حک  شیر 
نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.

زمان واریز یارانه آذر مشخص شد 

 نود و چهارمین مرحله یارانه نقدي مربوط به آذر ماه 
سال جاري ساعت 2۴ روز دوشنبه 26 آذر به حساب 
سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد. 
الزم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتي هر یک 
از مشموالن دریافت یارانه نقدي همانند ماه هاي 

گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرمقاله

کوله بری راهی برای 
تامین معیشت مرزنشینان 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما اصل موضوع بر همین 

فرض تکیه داشته و این کار نوعی خرده فروشی 
 ۸ از  بیش  موجود  آمار  شود.طبق  می  محسوب 
هزار نفر در دو شهرستان مریوان و سروآباد استان 
کرمانشاه با کوله بری امرار معاش می کنند. عمده 
غربی،  آذربایجان  های  استان  در  نیز  بران  کوله 
کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ساکن 
اصلی  های  استان  جزو  استان   ۴ این  و  هستند 
محسوب می شوند. طبق بررسی های کارشناسان، 
دلیل اصلی میل به شغل کوله بری در نقاط مرزی 
این استان ها بیکاری شدید است که مردم را ناچار 
به این  کار کرده است. این در حالی است که در دید 
عموم مردم، کوله بران باعث قاچاق کاال و ضربه 
زدن به تولید ملی می شوند؛دیدگاهی که برخالف 
دیدگاه رهبر معظم انقالب می باشد چرا که ایشان 
در یکی از سخنرانی های خود عنوان نمودند: “مراد 
من از قاچاق، فالن کوله  بر ضعیف بلوچستانی نیست 
که می رود آن  طرف یک چیزی را بر می دارد روی 
چیزی  که  اینها  این طرف؛  آورد  می   خودش  کول 
نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود 
اشکالی ندارد.” بنابراین از دیدگاه رهبری کوله بران 
نقش آنچنانی در قاچاق کاال به کشور و ضربه زدن به 
تولید ملی ندارند. در زمان حاضر کوله بران در ده ها 
بازارچه رسمی کشور می توانند با حمایت قانون اقدام 
به صادرات و واردات ده ها کاالی مجاز کنند و دولت 
هم برای هر مرزنشین یک “حساب بانکی” باز کرده 
است که حق کوله بری خود را از طریق آن دریافت 
می کنند. قبال محدودیت هایی برای کوله بری وجود 
داشته است و فقط ۷۴ قلم کاال مجاز بود ولی هم 
اکنون این رقم به حدود چند هزار قلم رسیده است که 
همه آنها شامل تخفیف سود بازرگانی هم می شوند.

چند روز پیش در جلسه تجلیل از صادرکنندگان برتر 
استان، تعدادی از مسئوالن در خصوص کوله بری یا 
خرده فروشی در مرزها و اهمیت آن مواردی را مطرح 
کردند. ظرفیتی که گویا قانونی شامل حال مرزنشینان 
می شود ولی در استان توجهی به آن نشده است.
به طوری که نماینده یبرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس نیز به آن تاکید و تصریح کرد: »اگر در غرب 
باید  آزاد است  و شرق کشور کوله بری در مرزها 
تحقق این موضوع در خراسان جنوبی هم پیگیری 
شود.« با توجه به نکاتی که گفته شد، کوله بری راه 
درمانی برای مشکل بیکاری نیست. اما در روستاهای 
مرزی که روز به روز به دلیل مشکالت معیشتی خالی 
از سکنه شده و به طور مستقیم بر امنیت کشور تاثیر 
گذارند ، شاید کوله بری درمانی هرچند موقت برای 
این مشکل و راهی برای ایجاد اشتغال باشد. متاسفانه 
بیکاری از مهمترین معضالت استان و کشور است 
که حل آن حتی در مرکز استان هم به آسانی نیست 
چه برسد در مناطق مرزی که امکانات کمتری داشته 
و دور از مرکز قرار دارند.کوله بری شامل قوانین و 
مزایایی می شود که ساز و کار آن در سایر استان های 
مرزی اجرا می شود. خراسان جنوبی با توجه به مرز 
مشترک با افغانستان می تواند به خوبی از این ظرفیت 
قانونی استفاده کند. مهمتر آنکه امنیت مرز ارتباط 
به  درحالی که  دارد.  مرزنشینان  با حضور  مستقیم 
دلیل مشکالت معیشتی و بیکاری روستاهای مرزی 
استان در حال تخلیه است ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

FATFهمچرخزندگیمردمرانمیچرخاند

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با 
اشاره به تالش دولت برای اجرای همه الزامات مورد 
نظر دولت گفت: امروز هم دولت معتقد است با اجرای 
مطالبات FATF مشکالت اقتصادی حل می شود و 
وعده می دهد با اجرای این الزامات چرخ زندگی مردم 
می چرخد البته دو سه سال است که دولت این الزامات را اجرا می کند و معلوم 
شده است که تن دادن به این خواسته ها مشکالت کشور را بیشتر کرده است.

خبریازاجرایSPVنیست

جاللی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به 
عملیاتی نشدن سازوکار ویژه مالی اروپا )SPV( گفت: 
متاسفانه اروپایی ها در این زمینه تعلل زیادی کردند در حالی 
که انتظار می رفت این مسئله را زودتر عملیاتی کنند. پس 
از وعده های متعدد برای جبران خسارات خروج آمریکا 
از برجام، تا حدودی در افکار عمومی ایران نسبت به اروپایی ها اعتماد شکل گرفته 
بود اما با طوالنی شدن روند اجرای SPV، قطعا به این اعتماد خدشه  وارد شد. 

معتقدمنبايددرحقدولتنامرديکنیم

باهنر، دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: 2۰۰ 
مدیر نجومی بگیر پیدا شد و مردم فکر می کنند همه 
مدیران نجومی بگیرند. با وجود اینکه با دولت روحانی 
در یک جناح نیستم اما معتقدم نباید در حق او نامردی 
کنیم، زیرا او نیز کار کرده و در جاهایی موفق بوده و 
برخی موارد هم نبوده. افراط و تفریط داریم یکی دولتش دولت پیرمردهاست 
مثل دولت فعلی و یکی هم می آید می گوید می خواهد همه را جوان کند.

دفتر  رئیس  واعظی،  محمود 
که  چیزی  گفت:  رئیس جمهور 
درباره رئیس جمهور می توانم بگویم 
همان  رئیس جمهور  که  است  این 

رئیس جمهوری است که در ۳۰ سال 
پیش بوده با نظرات خودشان،  در سال 
بوده  رئیس جمهور  همان  هم   ۹2
و ۹6 هم همان بودند. این طبیعی 

است که در هر انتخاباتی عده ای از 
کسی حمایت می کنند و عده ای از 
وی  می کنند.  حمایت  دیگری  فرد 
گفت: اینکه ما در سال ۹6 با گروهی 

نشسته باشیم و با هم چیزی را به 
عنوان ائتالف امضا کرده باشیم خیر، 
نه در سال ۹2 این کار را کرده ایم و 
نه در سال ۹6. واعظی با بیان این 

که روحانی همواره اعالم کرده مشی 
به  بارها  را  این  و  اعتدال است  من 
مدیران و استانداران اعالم کردند که 
مشی اعتدال داشته باشند، گفت:  پس 
رئیس جمهور از چیزی عدول و عبور 
نکرده است بلکه دیگران هستند که 
چنین ذهنیتی دارند. همین االن ما با 
بسیاری از اصالح طلبان هم شخص 
رئیس جمهور و هم دفتر رئیس جمهور 
روابط خوبی داریم و این روابط خوب 
ادامه دارد،  البته ممکن است در این 
داشته  دیگری  نظرات  عده ای  بین 
باشند و خیلی تند باشند و ممکن است 
روابط خوبی با آنها نداشته باشیم. وی 
تصریح کرد: اینکه رئیس جمهور به 
وعده هایش عمل نکرده است درست 
وعده هایی  همه  به  ایشان  نیست، 
است. پایبند  داده،  مردم  به  که 

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امینت 
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
آمریکا در برجام نشان داد که اعتماد 
نداد.  را  الزم  نتیجه  کشور  این  به 
طرف  از  و  کرد  کارشکنی  آمریکا 
دیگر کشورهای دیگر به خصوص 
نتوانستند  تنهایی  به  هم  اروپایی ها 
روند  این  همه  دهند،  انجام  کاری 
باعث شد که ما حق شرط های قوی 
را در CFT لحاظ کنیم. وی ادامه 
داد: منتقدان FATF تجربه برجام را 
در مقابل خود دارند که ایران تعدیل ها 
و تاخیرهایی در برنامه هسته ای اش را 
انجام داد، اما به حقوق خود نرسید، لذا 
 FATF منتقدان دغدغه ای نسبت به
داشته که در این شرایط باید فارغ از 
فضای تقابلی به صورت اجماعی کار 
اضافه  ببریم. فالحت پیشه  پیش  را 

کرد: بنده نشنیده ام که تاکنون کسی 
بگوید با FATF اسالم زیر سوال 
می رود، ولی این را می دانم که نقادان 
نسبت به امنیت و منافع ملی دغدغه 

نگاه  همین  با  هم  ما  که  داشتند 
یکسری شروط و حق تحفظ ها را در
CFT لحاظ کردیم تا این دغدغه ها 
رفع شود. وی اظهار کرد: این که با 

الحاق به FATF مبادالت گران و 
یا ارزان می شود را هیچ گاه نمایندگان 
دولت در جلسات کارشناسی مطرح 
بیشتر  صحبت ها  تمامی  و  نکردند 

ناظر بر دفع ضرر بود، لذا اگر گزارشی 
است  الزم  دارد  وجود  باره  این  در 
به کمیسیون امنیت ملی به عنوان 
شود. داده   CFT بررسی  متولی 

اينکهرئیسجمهوربهوعدههايشعملنکردهدرستنیست
بااصالحطلبانتندروروابطخوبینداريم

FATFبندهنشنیدهامکهتاکنونکسیبگويدبا
اسالمزيرسوالمیرود

آخرينمهلتکارخانههایلبنیبرایاصالح
قیمتها

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: 26 آذر آخرین مهلت برای کارخانه های 
حک  خود  محصوالت  روی  را  جدید  قیمت های  تا  شده  تعیین  لبنی 
کنند. رضا باکری گفت: دوشنبه هفته گذشته به همه کارخانه های لبنی 
مهلت یک هفته ای دادیم تا قیمت های جدیدی را که ستاد تنظیم بازار 
ابالغ کرده است، روی محصوالت شان حک کنند. وی افزود: با توجه به 
حجم لبنیاتی که در بازار وجود داشت نیاز بود، پس از اتمام آنها در بازار 
محصوالتی که دوباره به بازار وارد می شوند، با قیمت های جدید بیایند. 

دستوررئیسجمهوربرایآغازنوبتدوم
توزيعبستههایحمايتی

وزیر رفاه گفت: شروع نوبت دوم توزیع بسته های حمایتی میان مددجویان 
بهزیستی و کمیته امداد به دستور رئیس جمهور ابالغ شده است. شریعتمداری 
افزود: سبد کاالی کارگران توزیع و تمام شد، آموزش و پرورش گرفته است 
دیگر وزارتخانه ها تک به تک با تایید ذی حسابان دریافت می کنند و برای 
تمام مددجویان بهزیستی وکمیته امداد و پشت نوبتی ها اقدام شد. در ادامه 
که  ساختمانی هستند  کارگران  و  رانندگان  مثل  دیگر  کسانی  گروه سوم 
حقوق زیر ۳ میلیون دارند به تدریج در گروه های مختلف ساماندهی شدند.

نرخسودسپردههایجديدبانکهایخصوصی
کاهشيافت

بانک های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود 2۰ تا 2۳ درصد سپرده افتتاح 
می کردند، با تاکید اخیر رئیس کل بانک مرکزی، نرخ های سود سپرده جدید را 
به 2۰ درصد کاهش داده اند. همان طور که پیش تر اعالم شد همتی رئیس کل 
بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد که این 
بانک با نرخ سود سپرده باالی 2۰ درصد برخورد خواهد کرد. البته کاهش نرخ 
سود سپرده به 2۰ درصد مشمول سپرده هایی شده است که پس از تاکید رئیس 
کل بانک مرکزی افتتاح می شوند و مشمول سپرده های قبلی نشده است.

مورد  در  شده  ایجاد  اخیر  محدودیت  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
تراکنش کارتی و صدور چک های تضمینی گفت: پولشویی آشکار از طریق 
چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که 

خوشبختانه این روند متوقف شده است.
از  تاکید بر ضرورت استفاده  با  بانکی  از ۴ سامانه  همتی درمراسم رونمایی 
ظرفیت حداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور 
در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، افزود: استفاده از زیرساخت های فناورانه 
برای اعمال سیاست های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت. 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال 

محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های 
تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک های 
تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه 
این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش 
ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و 

واقعی مردم ایجاد کنیم.
بر  مبنی  »مهک«،  سامانه  عملکرد  از  آماری  اعالم  ضمن  مراسم  این  در 
جلوگیری از فعالیت یک میلیون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت 
نامعتبر از هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی بر پاالیش و نظارت دقیق بر 

هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان 
و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در 
راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر 
اشراف کامل بر روند مبادالت و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان 
هر گونه سوء استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل 
اقتصادی از میان برود.  گفتنی است، در این مراسم از چهار سامانه »نهاب« 
پرداخت  )سامانه  بانکی(، »سپند  الکترونیکی مشتریان  )نظام هویت سنجی 
های نظام مند دوره ای(، »مهک« )مدیریت هویت کارت( و نیز استفاده از 

کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.

خبرخوش رئیس کل بانک مرکزی درباره یک عملیات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد 
سازندگی بیرجند راس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در محل نمازخانه سازمان جهاد 

کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۰/۱ به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو شرکت سه رای و هر فرد غیر 

عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت بازرسی شرکت تعاونی را دارند، موظفند حداکثر طی مدت ۱۰ 
روز از انتشار آگهی دعوت به همراه یک قطعه عکس ۴×۳ کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی 

پشت و رو ۲ سری و کپی مدرک تحصیلی یک سری به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۶  
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۷ - تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی - انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل برای مدت یک سال - تعیین خط مشی آتی شرکت.           هیئت مدیره

32446666/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحويلبگیريد

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف

حمـلاثاثیـهمنـزل
مداحـی

باخاورمسقفوکارگرماهرداخلوخارجشهر

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181شهراممداحی09153633647

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

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو 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  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

ايزوگـاممحمـدزاده
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32۴۴۷110

جنابآقایدکترنادرناصری
ودکترامینرضايی

از زحمات بی شائبه شما بزرگواران در درمان 
فرزنددلبندمان)علیرضاجان(کمال تشکر و قدردانی را دارم

از خداوند متعال توفیق روزافزون تان را خواستارم.

حاجیآبادی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

با تصویب شورای شهر و درختکاری اراضی پادگان سابق:

عضو شورا: رسانه ها پیگیر خسارت ناشی از قطع درختان و مقصر آن باشند

از میان نامه های رسیده

از بسته حمایتی کارمندان دولت قرار نیست خبری 
بشه؟ گفتند با حقوق آبان می دهند االن که به حقوق 

آذر هم رسیدیم خبری نشد مسئوالن استان بیدارند؟
939...929
پاسخگوی  ادارات  دیگر  مانند  هم  شهرداری  چرا 
پیام های مردمی نیست. این همه گله و شکایت 
مردم... شهردار محترم ما منتظر جوابگویی شما برای 

مشکالتمان هستیم. 
ارسالی به تلگرام آوا
دکترها  انگار خود درگیری دارند. یک بار می گویند 
گوجه  است... سس  سم  معده  و  بدن  برای  سس 
پژوهش  حاال  شود  می  فراموشی  موجب  فرنگی 
هایشان نشان می دهد سس گوجه فرنگی عاملی 
برای تقویت باکتری خوب در روده است که شما هم 

در صفحه 4 زده اید. 
ارسالی به تلگرام آوا
آوا شنیده ایم افغانستان هم ما را دور زد! یعنی کارمان 
به جایی رسیده که افغانستان هم حاضر نیست از ایران 
عبور کند. به جای اینکه هر روز با پیشرفت تمدنها ما 
هم پیشرفت کنیم بدتر از روز قبل به قهقرا می رویم 
ارسالی به تلگرام آوا
کتابخانه ای که در خیابان الهیه احداث کردند و آماده 
بهره برداری است پس چرا افتتاحش نمی کنند تا عموم 
مردم استفاده کنند و دعاگویشان باشند؟! همچنین از 
شهردار محترم تقاضا د اریم نسبت به تکمیل پارک 
این خیابان زودتر اقدامی کنند. مگر گذاشتن چهار تا 
تاب و سرسره و صندلی برای سرگرم کردن بچه های 
این محله چقدر کار دارد. مابقی زحمتش را که کشیدند 

لطفا این را هم زودتر حل کنند
ارسالی به تلگرام آوا
باز حادثه ای دیگر در بیست متری اول مدرس و چهار 
راه سعیدی 5. برای چندمین بار پیامک می دهم و 
انگار برای مسئوالن مربوطه جان و مال مردم مهم 
نیست. در این فقره حوادث شهرداری و راهنمایی و 

رانندگی بی تقصیر نیستند
939...212
خیلی از مغازه دارها مخصوصا سوپرهای محلی از 
این وضع آشفتگی بازار دارند برای خودشان خوب 
سوء استفاده می کنند و  به هر قیمتی که دلشان 
خواست می فروشند. چرا برچسب قیمت رو اجباری 
نمی کنند روی کاالها. خیلی ها هم که انگار یا پاک 
شده اند یا آنقدر جنس از قدیم بوده که اصال نه 
تاریخش مشخص است و نه قیمتش. اگر لطفی 
کنند مسئوالن تعزیرات و  اینجور مسائل هم جدی 
تر پیگیری شود ممنون می شویم. هم بحث جان 
مردم است و هم مال مردم. بگذارید اگر گران هم 
هست برای همه مردم الاقل شفاف سازی کامل 
تا  اجباری شود  باید  قیمت  برچسب  نظر  به  شود. 

جلوی این سوءاستفاده ها هم گرفته شود. 
ارسالی به تلگرام آوا
مطلبی که در رابطه با منشی ها نوشته بودید خیلی 
به دلم نشست خواهشمندم این موضوع را جدی تر 
پیگیری کنید و این اخالق بد خیلی از این منشی ها 
را هم به گوش مسئوالن برسانید بعضی از این منشی 
ها که خودشان را از دکترها هم باالتر می دانند و اصال 
مالحظه حال مریض را نمی کنند و با بی ادبی تمام 
همیشه پاسخگوی مردم هستند نیازمند تربیت و تست 
اعصاب و روان  هستند که پزشکان محترم در نظر بگیرند
ارسالی به تلگرام آوا

به دانشجو اهمیت دهید

در کشور ما هر شهر دارای چندین دانشگاه است 
و هر دانشگاه چند هزار دانشجو می پذیرد. در هر 
شهر دانشجویان زیادی وجود دارند که باید به آنها 
توجه شود. دانشجو نسل جدید جامعه است سرشار از 
انگیزه و شادی که می تواند آینده مملکت را بسازد و 
رقم بزند دانشجو به عنوان نیروی جوان در مملکت 
سرمایه ای ارزشمند منسوب می شود. جوانان می 
توانند به عنوان نیروی خالق در جامعه فعالیت داشته 
باشند و باعث پیشرفت مملکت شوند باید ایده و نظر 
او محترم شمرده شود و انگیزه الزم برای او در زمینه 
کسب علم  و دانش فراهم گردد تا موجب پیشرفت 
علمی جامعه شود. اهداف و حرکت دانشجو در جامعه 
بسیار سریع و موثر است.  دانشجو در سایه علم و 
دانش به کمال می رسد و تجربه هایی در زمینه علم 
و دانش همچنین صنعت و کار تجربه کسب می 
کنند که باید جامعه به آنها توجه کند تا خود را باور 
کنند و واژه ما می توانیم را در کنار هم عملی کنند. 
روز  مسایل  به  نسبت  خیلی  تواند  می  دانشجو 
حساسیت داشته باشد و عامل خیلی از تغییرات باشد. 
اما در جامعه امروز دانشگاههای زیادی وجود دارد 
با دانشجوهای بسیار که متاسفانه هیچ انگیزه ای 
ندارند و فقط برای مدرک درس می خوانند و جامعه 
در حق آنها کم لطفی می کند، به آنها هیچ توجهی 
نمی کنند خواه و ناخواه در جامعه استعدادهای آن 
و  کار  برای  ای  انگیزه  هیچ  و  شود  می  سرکوب 
فعالیت ندارند و خود را به کارهای متفرقه سرگرم 
می کنند و هیچ تجربه مفیدی در سال های تحصیل 
برایش فراهم نمی گردد به جای اینکه برای جامعه 

سودمند باشد به جامعه ضرر می رساند.
 آسیب هایی را به وجود می آورد و جامعه را تضعیف 
می کند ،باعث رشد و فساد اخالقی می شود و شور و 
حال ندارد و سردرگم می شود و در نتیجه خود باخته 
می گردد و دیگر نمی تواند برای مملکتش مفید 
باشد. پس دانشجوی محترم بدان که راه سختی در 
پیش رو داری باید خودت بدانی که آمده ای برای 
مملکت مفید باشی، نه اینکه به آن ضرر برسانی. 
دانشجو  به  دانشگاه  مسئوالن  و  ما  جامعه  مردم 
اهمیت دهید و به او توجه کنید تا خود را باور کند و 

اینکه برای جامعه اش مفید باشد.

تولید یک میلیون و 250 هزار شاخه گل رز در خراسان جنوبی

صداوسیما-یک میلیون و 250 هزار شاخه گل رز از آغاز سال تاکنون درگلخانه های خراسان جنوبی تولید شد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی 
استان با بیان اینکه این گل ها 37 میلیارد و 500 میلیون ریال ارزش دارد، گفت: 90 درصد گل های تولید شده به استان های خراسان رضوی، 

تهران و اصفهان ارسال می شود. رضایی افزود: هم اکنون 2 واحد گلخانه تولید گل با یک و نیم هکتار در خراسان جنوبی فعال است.

زندگی  روایت  برنگشتن”،  وقت  به  آبادی-“زندگی  مهدی 
خواهر و برادری است که هر دو قصد مهاجرت دارند و هرکدام 
روش مخصوص به خود را برای این کار انتخاب کرده اند. 
ایده اولیه این نمایش درباره طرحی از یک شرکت هلندی با 
موضوع سفر بی بازگشت به مریخ که توسط ایرانیان استقبال 
زیادی شده، است. این نمایش داستان تنهایی انسانی است که 
برای خارج شدن از وضع فعلی خود کارهایی را انجام می دهد 
که نباید انجام دهد. “زندگی به وقت برنگشتن” در جشنواره 
تئاتر استان در شهرستان قائن موفق به جوایز متعددی از جمله 
مقام نخست کارگردانی، نویسندگی و طراحی صحنه شد. این 
تئاتر به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
معرفی شده است و هیئتی از تهران برای ارزیابی این نمایش 
به بیرجند خواهند آمد و پس از بررسی آن درباره حضور آن در 

جشنواره تئاتر فجر تصمیم می گیرند.

کمبود سالن های نمایشی در استان

در پالتوی استاد عبداللهی، محلی که برای تماشاگران آماده 
شده می نشینم و منتظر شروع نمایش می مانم. دیوارهای سالن 
نمایش سراسر مشکی است و مکان کوچکی برای نشستن 
تماشاگران وجود دارد که بیشتر از 50 نفر برای تماشای نمایش 
نمی توانند در این محل حضور یابند. جایگاهی که برای اجرای 
تئاتر انتخاب شده،  برای تمرین گروه های هنری مناسب و 
انتخاب این محل برای تماشای عمومی نشان دهنده کمبود 
سالن های مناسب در استان است. طراحی صحنه  “زندگی 
از نکات مثبت این نمایش می توان  به وقت برنگشتن“ را 
دانست که در حین اجرا، زیبایی آن کامال آشکار و نشان دهنده 
با  نمایش  اتمام  از  بعد  است.  مجری صحنه  خوش فکری 
تعدادی  با حضور  یادگاری  گروه، عکس  عوامل  درخواست 
از تماشاگران گرفته می شود. وقتی درخواست خود را برای 
مصاحبه با عوامل “زندگی به وقت برنگشتن” مطرح می کنم، 
اعضای گروه، یکی از نویسندگان را نماینده خودشان معرفی 

می کنند و همراه با او به اتاقی برای گفتگو می روم.

شروع کار

نویسنده “زندگی به وقت برنگشتن” می گوید: با شکل گیری 
ایده اولیه نمایش کار نوشتن متن شروع شد و در مدت یک ماه 
کمبودهای اولیه آن رفع و اصالح گردید و در این زمان، آقای 
امیری و خانم پدید بازیگران اصلی این تئاتر انتخاب شدند که از 

20 مرداد تا قبل از اجرای عمومی تئاتر در سالن انجمن نمایش، 
اعضای گروه به تمرین می پرداختند. وی درباره هزینه این تئاتر 
می گوید: حدود 4 میلیون تومان توسط کارگردان  از بانک، وام 

گرفته شده و این نمایش هیچ گونه حامی نداشته است. 
حمیدیان فر درباره نحوه انتخاب بازیگران می افزاید: با آقای 
امیری و خانم پدید در گذشته همکاری و از توانایی هایشان 
اطالع داشتیم اما تعداد بازیگران تئاتر در استان بسیار کم 
است و افراد پس از مدتی به دلیل مشکالت مالی و نبود 

انگیزه، از این حرفه می روند.   

تئاتر استان محکوم به شکست است

صحبت های حمیدیان فر سراسر نقد و گالیه از کم توجهی 
مثلث  اگر  اینکه  بیان  با  است. وی  استان  نمایش  انجمن 
مردم، مسئوالن و هنرمندان شکل گیرد تئاتر استان وضع 
مناسبی خواهد داشت، می گوید: انجمن نمایش استان از توان 
مدیریتی مناسبی برخوردار نیست و از هنرمندان در مقابل  
برخی هجمه های تند و برچسب هایی نظیر بی دینی و غربی 
بودن حمایت نمی کند و این در حالی است مسئوالن انجمن 
توانایی الزم برای دفاع از هنرمندان را دارند اما نمی دانم چرا 

این کار را انجام نمی دهند؟ 
از  و  نیست  مناسب  استان  تئاتر  وضع  می دهد:  ادامه  وی 
این روش،  استمرار در  بی تدبیری مسئوالن رنج می برد و 

چیزی جز شکست برای تئاتر به همراه نخواهد داشت.
وی دخالت نهادهای غیر مسئول را از دیگر مشکالت تئاتر 
استان می داند و می افزاید: با وجود این شرایط و حمایت  نکردن 
مسئوالن، نمایش های معرفی شده به جشنواره تئاتر فجر به 

مرحله نهایی نخواهند رفت.

گالیه های مالی کارگردان

در حالی که با حمیدیان فر درباره حمایت های انجام گرفته از 

نمایش “زندگی به وقت برنگشتن” صحبت می کنم، کارگردان 
نمایش به جمع ما اضافه می شود.)) شرکت((، حمایت های 
مسئوالن را راضی کننده نمی داند و می گوید: 750 هزار تومان 
بالعوض و 500 هزار تومان هم کمک هزینه اجرای عمومی 
به ما پرداخت شده اما دکور نمایش 3 میلیون و 700 هزار 
تومان برای گروه خرج برداشت. وی ارتباط با هنرمندان کشور 
را گامی بسیار بزرگ برای بهبود کیفیت تئاتر استان می داند و 
ادامه می دهد: اکنون نه فقط این تعامل شکل نگرفته ، بلکه در 
سال کارگاه هایی از قبیل کارگردانی، نویسندگی،بازیگری برای 
آموزش عالقه مندان تئاتر در استان برگزار نمی شود. کارگردان 
نمایش “زندگی به وقت برنگشتن” ابراز امیدواری می کند: 
سوءتفاهم هایی که درباره هنرمندان در برخی از نهادهای استانی 

شکل گرفته پایان یابد و نگاه مسئوالن به این هنر مثبت شود.

پرداختن به برخی موضوعات، 
مشکالت را بیشتر می کند

مسئول انجمن نمایش استان درباره گالیه های هنرمندان 
مبنی بر حمایت نکردن از آنها گفت: سالن انجمن نمایش 
برای تمرین و اجرا در اختیار این گروه تئاتری قرار داده شده اما 
متاسفانه در زمینه مالی به دلیل بودجه بسیار پایین این انجمن 
از همه گروهای نمایشی حمایت های مناسبی نخواهیم داشت. 
علی شریفی با اشاره به حواشی پیش آمده درباره فعالیت برخی 

آنها  از  انجمن حمایت های مناسبی  از هنرمندان می گوید: 
داشته ولی با مشورت های گرفته شده، تصمیم گرفتیم آن 
را رسانه ای نکنیم، همچنین پرداختن بیش از حد به برخی 
موضوعات مشکالت آن را بیشتر می کند. وی ادامه می دهد: 
اما  بگیرد  انجام  در موضوعات فرهنگی دخالت هایی شاید 
انجمن نمایش فقط به اداره کل ارشاد پاسخگو است و گالیه 
ایم. کرده  منتقل  ارشاد  اداره  به  ها،  دخالت  از  را  خود  های 

بودجه و ما ادراک بودجه 

مسئول انجمن نمایش، بزرگترین مشکل نمایشی استان را نبود 
زیرساخت های الزم و بودجه می داند و می گوید:  بیشتر سالن 
های بیرجند تعطیل هستند و فقط پالتوی مرحوم عبداللهی برای 

اجرا و تمرین گروهای نمایشی در اختیار انجمن است، همچنین 
از نظر مالی، بودجه دریافتی  بسیار پایین و پاسخگوی همه برنامه 
ها نیست.شریفی می گوید: امسال با همکاری موسسه “عرفان” 
کالس هایی در زمینه بازیگری و ... برنامه ریزی کرده ایم که 
امیدواریم با استقبال هنرجویان رو به رو شود. در شهرستان های  
قاین و سرایان کالس هایی نیز برگزار شده است، اما متاسفانه در 
برخی از شهرستان ها یا استقبال نمی شود و یا محدود است. وی 
بودجه پایین آموزشی را از دالیل کم بودن کالس های آموزشی 
در استان می داند و می افزاید: بیشتر هزینه این کالس ها باید 

توسط هنرجویان تامین شود ولی به دلیل استقبال اندک، این گونه 
برنامه ها در استان و بیرجند کم است.

حمایت از تئاتر، حمایت از فرهنگ

کوچکترین حمایت از تئاتر، به معنی حمایت از فرهنگ آن 
معرفی  باعث  استان  در  تئاتر  بالندگی  و  است. رشد  جامعه 
از  مسئوالن  حمایت  است.  جنوبی  خراسان  مردم  فرهنگ 
هنرمندان بومی باعث شکوفا شدن استعدادهای فراوانی در 
جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم مردمان این دیار خواهد 
شد. هنرهای نمایشی استان با مشکالت زیاد نیازمند حمایت 
مسئوالن استان برای کاستن از این مشکالت است و این 

خواسته هنرمندان نمایش استان است. 

قدیم  اراضی  در  ملی  باغ  احداث  جلسه  حسینی- صورت 
پادگان 04توسط شهرداری، با موافقت تمام اعضای شورای 
شهر بیرجند به تصویب رسید. جاوید شهردار بیرجند دیروز در 
جلسه شورای شهر، با بیان این که در راستای دل نگرانی 
و دغدغه مردم نسبت به این اراضی به جمع بندی صرف 
نظر از تعداد درختان قطع شده رسیده ایم ، ادامه داد: طی 
صورت جلسه ای با امضا و تایید تمام دستگاه های ذیربط از 
جمله پادگان 04، راه و شهرسازی، دستگاه قضایی، شهرداری 
از  و سازمان سیما و منظر شهری ، مقرر شد آن قسمت 
اراضی چسبیده به میدان ابوذر در قالب باغ ملی طراحی و در 
راستای رسیدگی به درختان آن اقدام شود. وی این تصمیم 
را مهمترین تصمیم شهرداری و شورا طی یک سال گذشته 
دانست و اضافه کرد: بخشی از این اراضی متعلق به ارتش 
بوده که خود وظیفه نگهداری از درختان را برعهده گرفته و 
شهرداری ناظر بر کار آن ها است، بخش متعلق به راه و 
شهرسازی نیز در اختیار شهرداری قرار گرفته که به صورت 

دائم العمر برای نگهداری و آبیاری درختان اقدام خواهد شد.
جاوید از کاشت درختان در این باغ برای جبران درختان قطع 
شده نیز سخن گفت و افزود: در گذشته انتفاع مردم از این 
درختان مشخص نبود که اکنون با ایجاد میدان اجتماعات و باغ 
ملی طرح بسیار ایده آل و مناسبی برای مردم دیده شده است.

احداث کتابسرا در باغ ملی شهر 
در ادامه صندوقی کارشناس طراحی فضای سبز در سازمان 
سیما و منظر شهری شهرداری به شرح جزئیات این طرح 
پرداخت و عنوان کرد: مساحت طرح 10.68 هکتار می باشد 
که 7.4 هکتار پهنه تفرجگاه و 3.2 هکتار به عنوان میدان 
اجتماعات در نظر گرفته شده است. وی با بیان این که ایده 
پردازی اولیه با هدف ایجاد کانون ارتباطی بین بافت میانی و 
فرسوده شهری و محلی برای برگزاری مراسم آیینی و ملی 
می باشد، اضافه کرد: هویت بخشی تحت ایجاد باغی ایرانی 
و محلی برای نمایش فرهنگ و هنر شهری از دیگر اهداف 

ما برای طراحی این پروژه است.
 به گفته وی عناصر اصلی تفرجگاه، ورودی ها  و سر در باغ 
و کوشک که تحت عنوان کتابسرا با هدف توسعه فرهنگ 
این  باشد.  می  فرنگی  کاله  ارگ  شکل  به  و  کتابخوانی 
کارشناس با اشاره به این که ورودی باغ از سمت بلوار صیاد 
شیرازی خواهد بود، خاطرنشان کرد: پارکینگی نیز به مساحت 

420 مترمربع در ضلع شمالی دیده شده است.صندوقی از 3.9 
هکتار مساحت برای ایجاد فضای سبز و درختکاری با گونه 
های متنوع گیاهی خبر داد و یادآور شد: همچنین محدوده 
ای برای باغ گل ها و رواق هایی برای معرفی مشاهیر نیز در 

نظر گرفته شده است.

ایجاد حس تعلق در اهالی مناطق کم برخوردار 
فخیم زاده معاون شهرسازی شهرداری نیز به با تاکید بر این که 
میدان ابوذر کارکرد اجتماعی نداشته و فقط به عنوان فلکه ای 
برای مسائل ترافیکی به کار می رود، ادامه داد: نیاز به میدانی با 
کارکرد اجتماعی به خصوص با توجه به مطالبه گری شهروندان 
احساس می شد، از طرفی احداث این باغ ملی و میدان اجتماعات 
به اهالی مناطق کم برخورداری همچون 17 شهریور حس تعلق 
به محله خواهد داد. به گفته وی عالوه بر این ها، این باغ 
که  افرادی  و  هنرمندان  متعددی همچون  ذینفعان  ایرانی 
خواهان برگزاری مراسم آیینی و هنری هستند،خواهد داشت. 
فخیم زاده با بیان این که حاشیه تجاری باغ معمولی نبوده 
برای تجاری های فرسوده خیابان  تواند جایگزینی  و می 
جمهوری باشد ، خاطرنشان کرد: از طرفی این قسمت نقش 
نظارت اجتماعی را هم در باغ ایفا خواهد کرد تا شاهد اتفاقی 

که در پارک دکتر گنجی رخ داده است در اینجا نباشیم.
پس از ارائه این توضیحات، شهردار متن صورت جلسه را 
قرائت کرد که طی آن اجازه ورود به این محدوده شهری 
به شهرداری داده شده تا برای به حفظ اشجار و نگهداری از 
آن ها اقدام کند. همچنین برای این اقدام ، ارتش هیچ گونه 

ممانعتی نخواهد داشت.

ضمانت اجرایی این دفعه امضای 
دستگاه ها چقدر است؟

پرداختند.  خود  نظرات  بیان  به  شورا  اعضای  ادامه،  در 
حسنی صفت یکی از اعضای شورا، ضمن تشکر از پیگیری 
شهردار و پای کار آمدن دستگاه های ذیربط عنوان کرد: 
دفتر  در  نیز   ،96 اردیبهشت  جلسه  صورت  این  همانند 
دادستان توسط همین افراد امضا شد ولی قدمی برداشته 
نشد، ضمانت اجرایی این دفعه چقدر است؟ وی همچنین 
خواستار تعیین مالکیت این اراضی نسبت به فعالیت های 
شهرداری شد و گفت: ممکن است با پیش آمدن فراز و 
فرودهایی، در بحث این اراضی مجدد مشکل پیش بیاید. 
وی به خشک شدن و قطع حدود دو هزار و 410 درخت در 
محدوده اراضی پادگان نیز اشاره و تصریح کرد: متاسفانه در 
روندی این اراضی و لکه سبز شهری به کویری تبدیل شد، 
از رسانه ها درخواست مطالبه گری در زمینه جبران خسارت 
این آسیب به شهر را دارم ، پیگیر باشید که جواب این ضرر 

بزرگ به شهر را چه کسی قرار است بدهد؟
 طاهری دیگر عضو شورا با اشاره به این که در مصوبه جلسه 
مد نظر که در راستای تعیین تکلیف اراضی پادگان صورت 
گرفته وظایفی برای نزاجا مشخص شده است، بیان کرد: از این 
جهت مصوبه باید به تعیین مقامات صالحیت دار در نزاجا برسد 

تا در آینده از منظر حقوقی مشکلی ایجاد نشود.

رضایت مسئوالن استانی نسبت به این طرح
جاوید در پاسخ به این بیانات ، به امضای دادستان در این 
صورت جلسه اشاره کرد و گفت: به لحاظ حقوقی قوی است 

اما از آنجایی که ترسیدیم فضا عام المنفعه نباشد در متن 
صورت جلسه شهرداری متولی شناخته شده و هزینه آن را 
هم پذیرفتیم ، اکنون نیز ابهامی باقی نمانده و قصد سرعت 
ترافیکی  مسائل  درباره  وی  است.  کار  اجرای  به  بخشیدن 
پروژه نیز توضیحاتی ارائه داد و افزود: حتی در اصالحیه بودجه 
شهرداری هم این موضوع دیده شده است برای طراحی فضای 
سبز نیز از مشاوران بزرگی همچون مشاور میراث فرهنگی و 
ناظر پروژه باغ فین کاشان کمک گرفته ایم. به گفته وی با 
تصویب صورت جلسه در شورا، طرح درختکاری تا پایان دی 
آماده شده و از اول بهمن و در اسفند کار انجام خواهد شد. 
جاوید درباره کاربری این اراضی نیز ابراز رضایت کرد و گفت: 
خوشبختانه تمام مسئوالن استانی در کمیسیون ماده 5 خواهان 
اجرای این طرح هستند. در نهایت صورت جلسه و طرح باغ 

ملی مورد موافقت تمام اعضا و به تصویب رسید.

مشخص شدن برنامه پنج ساله تمام پروژه  ها 
و اقدامات عمرانی - فرهنگی شهرداری

 توسط دانشگاه بیرجند
از دیگر موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، 
راه اندازی واحد و معاونتی برای برنامه ریزی در شهرداری 
این  را در  بود که اعضای شورا نکته نظرات خود  بیرجند 
باره تبیین کردند. طاهری عضو شورای شهر با تاکید بر این 
که نظارت در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، 
عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی به 
شورای شهر محول شده، پیشنهاد کرد: شهرداری به اتفاق 
معاونان و سازمان های ذیربط در جلسات شورا حاضر و به 

ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه های متعدد بپردازد. وی 
هر شش ماه یک بار را مناسب برای ارائه گزارش دانست 
این  بررسی و شناخت  با  این گونه شورای شهر  افزود:  و 
کمبودها می تواند تصمیمات کارشناسی اتخاذ کند. شهردار 
نیز با اشاره به این که کار شهرداری و شورای شهر در دو 
جمله برنامه ریزی و نظارت خالصه می شود، گفت: برخی 
از این برنامه ها کوتاه مدت )در قالب بودجه( و برخی نیز 
راهبردی است. وی به انعقاد قرارداد شهرداری با دانشگاه 
بیرجند اشاره و بیان کرد: اگر این قرارداد تصویب شود طی 
اقدامات عمرانی -  و  پروژه  ها  تمام  پنج ساله  برنامه  یک 
فرهنگی مشخص خواهند شد. میری عضو شورای شهر، 
بیان کرد: شهرداری ها بر حسب عادت تعدادی از پروژه ها را 
تکرار می کنند، زمانی که با برنامه ریزی همراه باشد اولویت 

بندی در پروژه ها نیز مشخص می شود.  
حسنی صفت دیگر عضو شورا البته نظر دیگری داشت و 
به وضع  توجه  با  را  موازی  کار  با  تشکیالت جدید  ایجاد 
موجود به صالح ندانست و افزود: اگر شورا در نظارت نیاز به 
ابزار دارد باید به رأی و مشورت گذاشته شود وگر نه نظارت 
اولیه را همراه با اهداف و برنامه های خود انجام داده است. 
پیرو این موضوع مقرر گردید؛ شهردار بررسی های الزم را 
پایان  را اعالم کند. همچنین مصوب شد  نتیجه  انجام و 
هر فصل شهرداری به اتفاق معاونان و سازمان های ذیربط 
در جلسات شورا حاضر و به ارائه گزارش عملکرد خود در 

زمینه های متعدد بپردازند.

دیوار کشی اراضی متروکه شهر 
توسط شهرداری

اعمال تخفیف های درخواستی شهروندان برای بدهی های 
شهرسازی از دیگر موارد مطرح شده بود که مقرر شد پرداخت 
، 30 درصد  تا 30 دی  بازه 1  نقدی در  بدهی به صورت 
تخفیف، از 1 تا 22 بهمن با 25 درصد تخفیف ، 23 بهمن 
تا 25 اسفند 20 درصد تخفیف و در خارج از این بازه ها 10 
درصد تخفیف اعمال خواهد شد. دیوار کشی اراضی متروکه 
شهر که عالوه بر ایجاد نازیبایی به کارگاه های جوشکاری 
و ... نیز تبدیل شده از دیگر موارد مطرح شده بود که مصوب 
و  شود  داده  ارجاع  مناطق  های  شهرداری  به  مراتب  شد 
درصورت دیوارکشی توسط شهرداری، مبلغی به همراه 10 

درصد جریمه از دستگاه مربوطه دریافت شود.
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رنج تئاتر استان از بی تدبیری ها 
اگر مثلث مردم، مسئوالن و هنرمندان شکل گیرد تئاتر استان وضع مناسبی خواهد داشت



موفقیت و انرژی

پیشرفت در سازمان

اثر ورزش در موفقیت

ورزش کردن هم روی موفقیت شما در زندگی تاثیر 
به  بدن  زیرا  کنید،  ورزش  روز  هر  پس  می گذارد. 
ورزش روزانه نیاز دارد. در واقع سعی کنید ورزش  را 
در برنامه های روزانه خود بگنجانید. بد نیست بدانید   
ورزش  فقط برای سالمت جسم نیست، بلکه در روحیه 

ما نیز خیلی موثر است. 
پس از چند دقیقه ورزش روحیه  پس از ورزش و بعد 
از ورزش را مقایسه کنید. ورزش  سموم بدن را دفع 
می کند و باعث شادابی می شود، کالری های اضافه 
در بدن را می سوزاند، ضریب هوشی را باال می برد و 
خستگی ناشی از کارهای روزانه را از بدن دفع می کند. 
در نتیجه زمانی که ورزش می کنید سالم تر و سرحال تر 
می شوید، آن وقت بهتر می توانید با مشکالت خود 

کنار  بیایید.

راهکار مهم برای موفقیت 
و پیشرفت در سازمان

در عصر تکنولوژي و دنیاي متغیرکنوني، مدیریت 
دانش محور کلید بقا در عرصه خدمت دهي و ارائه 
محصول با کیفیت مي باشد. ارائه محصول و خدمت با 
کمترین هزینه و با کیفیت مورد نظر مشتري، دغدغه 
اصلي مدیران سازمان ها مي باشد، به گونه اي که 
یك لحظه غفلت از تحوالت تکنولوژي ، انتظارات 
مشتریان و تغییرات سریع رقبا باعث خروج سازمان از 

عرصه رقابت خواهد گردید.
کنار  در  مدیریتي  نوین  مفاهیم  از  استفاده  ن  بنابای
ابزارهاي توسعه یافته مرتبط و نیز راهکارهای ارائه 
کلید  تواند  مي  مدیریت،  توسط صاحبنظران  شده 

موفقیت مدیران وکارکنان باشد.
در ذیل راهکارهای مهم براي موفقیت و پیشرفت در 

سازمان پیشنهاد مي شود که عبارتند از:
- متمرکز برآینده بوده و استراتژي برد/ برد داشته باشید.
- پافشاري کامل در تعقیب یك هدف و اعتماد باال 

داشته باشید.
- تعهد کامل دوسویه داشته باشید.

- بلند پرواز و سختگیر براي سازمان و خود باشید.
- غیر قابل انعطاف در مورد نتایج ، قابل انعطاف در 

مورد وسایل و روش هاي موجه باشید.
- دستورات سازماني را به سوي اقدام ، راه حل و 

تمرکز برآینده هدایت کنید.
- وفداري یعني پشتیباني همیشگي از آرمان هاي سازمان.
- یك مدیر سختگیر موفق، به افراد وفادار نیاز دارد.

-  به طور گزینشي بجنگید : نبرد بزرگ.
- به دنبال فرصت ها و تجربه براي پیشرفت باشید.

- هدفدار باشید.
- کارآفرین و قابل اعتماد باشید.

- مبتکر، منطقي و روش مند باشید.
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از   - دخترانه  نامی   -1 افقی: 
  - بیرجند  معروف  ای  روستاه
بالکن 2-  دوختن پارگی و سوراخ 
لباس -  جشنواره -  نیایش 3- 
پارسی  موی مجعد - مقدس در 
ماههای  از   - فالگیر   - باستان 
فرنگی 4- بامداد، پگاه -  دریاچه 
منکر   -5 سویس  کشور  در  ای 
در  احتراق  قابل  گلوله  شدن-  
زمان  در  که  مخازنی   - جنگ 
را  جنگی  اداوات  و  لحه  اس صلح 
در آن انبار می کردند - اسب زیبا 
برای  باستان که  ایرانیان  نماد   -
نگهداری انسانهای نیکو اهورامزدا 
شده 7-  هدایت   - بود  ه  فرستاد
رکیك  که حرف  مسیر - کسی 
توابع  از  بزند - روستای  و زشت 
 جیرفت 8- کلمه که هنگام درد ادا 
بدن  از  عضوی   - شود می 
 - آرایشی  لوازم  برای  -مارکی 
خاطر  به    -9 متصل  ضمیری 
بنیان   - حاجت  نیازو   - آوردن 
- ظریف 10 - ولیعهد - محلی 
که اتومبیل را در آن گذارند- جا و 
محل 11- روستای از بخش نطنز 
کاشان - مهمترین مرکز ساعت 
در  پول  واحدی  هان-  ج سازی 
انگلیس 12- مشمول - ورق13- 
روی  فرشته   - کارخانه  سربست 

سازی  اتومبیل  کارخانه   - زمین 
معروف آمریکایی - بخوان عربی 
14- سوزش التهاب - معروفترین 
ساختمان های سومری زمین های 
درارتفاع-  معبدهایی  ا  ب مسطح 
مخالف نزدیك 15- سخن اشتباه 
و غلط - نوعی ماهی - خداشناس

بانوی  نخستین   -1 عمودی
ایران-  سنتور  تکنواز  و  مدرس 
گذار  و  گشت   -2 گندیده  تباه، 
نمایش  و  اجرا  برای  ی  محل   -
- نابینا 3- درخت انگور - کاسه 
گلی - علم - از غالت 4- مایعی 
را  پارچه  که  کتیرا  یا  سته  نشا از 
 -5 لگام    - کند  براق  و  سفت 
از   - جنگی  کشتی   - گریختن 
واجبات 6- رختخواب -  از نت 

های موسیقی - حیوان وفادار- 
فربه و چاق 7- حرف نهم است 
موی  قلم  یونانی-  ف  حرو از 
ری   - صنوبر  کاج   - درشت 
قدیم 8- از ماههای پاییز - جمع 
ناحیه ای  لون - سو 9-  رمز - 
از فصول  از شهرستان سمنان- 
درنگ   -10 شخص   - وی   -
کردن - خط کشی کاغذ ، تنظیم 
- ناحیه ای در قسمت استخوانی 
بینی 11- رئیس روحانیون تبت 
نام   - جو-  یا  گندم  ه  خوش   -
 - آشیانه   -12 راسان  خ قدیم 
آور  زبان   - پا  اثر   -1 3 قسمت 
داد  توانگری-  نیرو,   - فصیح 
 - جملگی  همه،   -14 ان  پای بی 
بشریت - مخالف نزدیك  15- 
اثر ژرژ سیمون -  تعریف کننده
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گیاهانومیوههای
خونسازرامیشناسید؟

از جمله گیاهانی و میوه هایی که خاصیت خونسازی 
دارند، می توان به گزنه ، شبدر ، عناب ، زرشك ، آلبالو ، 
دیگر،  خونساز  غذای  داشت.  اشاره  سیب  و  انار 

می توان عسل را نام برد. به  محض ورود به کبد، 
تبدیل به خون می شود این غذا، عالوه بر مغذی 
کنجد  همچنین  دارد.  نیز  دارویی  خاصیت  بودن، 
شب  هر  می شود  توصیه  دارد  خونسازی  خاصیت 
همراه شام یك تا دو قاشق غذاخوری از آن را کاماًل 

جویده و میل کنید. 

بیمارانقلبیمیوهوسبزی
وانواعماهیمصرفکنند

بیماران قلبی معموال دیر به دکتر مراجعه می کنند. 
 دقیقا زمانی که مشکل شان دیگر با دارو برطرف 
نمی شود و باید آنژیو گرافی یا عمل انجام دهند. برای 

اینکه دچار بیماری قلبی نشویم باید از خوردن انواع 
چربی ها خودداری کنیم، سیگار نکشیم و سعی کنیم 
استرس و اضطراب نداشته باشیم. به این افراد توصیه 
می شود: به طور روزانه از 5 وعده میوه و سبزی 
استفاده کنید.از انواع ماهی ها مانند:ماهی آزاد، قزل 

آال و تن هفته ای دو بار استفاده نمایند. 

درمانخروسک
بامصرفمایعاتوبخور

دچار  حنجره  که  می  دهد  رخ  هنگامی  خروسك 
عفونت ویروسی می  شود. درمان سرپایی خروسك 
شامل استراحت، مصرف مایعات و بخور است. خانواده 

باید توجه داشته باشند که در صورت بروز عالئمی 
همچون آبریزش از دهان، کبود شدن لب، بیقراری، 
تند شدن تنفس و اضطراب در کودک سریعا وی را 
با  باکتریایی این بیماری  به پزشك برسانند. نوع 
آنتی بیوتیك قابل درمان بوده و شرایط بهتری برای 

بیمار مهیا می شود.

بازشدنمجاریتنفسی
باروغنگیاهینعناعفلفلی

برای باز شدن مجاری تنفسی از روغن گیاهی  فلفلی 
استفاده کنید. 2 تا 3 قطره از این روغن گیاهی را در 
یك ظرف آب داغ بریزید و بخور دهید. توجه داشته 

باشید که مدت زمان بخور نباید بیشتر از 15 دقیقه 
باشد. حواستان باشد زمانی که بخور می دهید، چشم 
هایتان را ببندید. استفاده از روغن گیاهی نعناع فلفلی 

برای بچه های کمتر از شش سال ممنوع است.
آویشن هم تاثیر زیادی در ضدعفونی کردن مجاری 

تنفسی دارد و بینی گرفته را باز می کند.

روغنپستهتقویتکنندهقلب
وخوشبوکنندهدهان

روغن پسته قلب را تقویت می کند و خوشبوکننده 
دهان است؛ چکاندن چند قطره روغن پسته در بینی 

برای تقویت حافظه و دفع سموم نیز موثر است.
  

یکی دیگر از خواص روغن پسته ترکیب فیبری و 
ارزش غذایی باالی آن است، روغن پسته همچنین 
برای جلوگیری از چروک شدن پوست، حفظ شادابی 
و نرم شدن پوست  مفید است. روغن پسته به دلیل 
اینکه فاقد اسید چرب مضر می باشد، به بیماران قلبی 

توصیه می شود.

متخصصان پوست توصیه می کنند از ترکاندن جوش های ناحیه موسوم به »مثلث خطر« در صورت تان 
جداً خودداری کنید. این ناحیه از گوشه های لب شروع می شود و تا برآمدگی بینی ادامه پیدا می کند. اما چرا 

ترکاندن جوش های این ناحیه خطرناک است؟
 عروق خونی مثلث خطر به نواحی مختلف جمجمه متصل هستند در نتیجه هرگونه عفونتی در مثلث خطر به 
سرعت گسترش می یابد و تبدیل به مشکلی جدی می شود. اگر عفونت پوستی جدی ای در این ناحیه رخ دهد 
اما درمان نشود، این عفونت به مغز خواهید رسید، مسأله ای که می تواند جان شما را به خطر بیندازد. اگرچه 
متخصصان پوست معتقدند احتمال به وجود آمدن یك عفونت کشنده در اثر ترکاندن جوش ها کم است اما 

ضرری ندارد.

 اگر “زیره” با آرد باقال، پودر و خمیر شود و روی ورم ها گذاشته شود، التهاب ها ورم ها را از بین می برد. می توانید 
غذاهای گوشتی را با زیره بپزید تا مضرات گوشت را کم و غذا را خوشمزه تر کند. مخلوط کردن زیره با برنج و غذاهای 

دیگر باعث الغری می شود چون بسیار گرم است، هر نوع ورم و چاقی را از بین می برد.
خیلی از افراد ترجیح می دهند برای الغری و کاهش وزن از گیاهان دارویی استفاده کنند که یکی از این 

گیاهان دارویی “زیره سیاه” است. 
اگر زیره را در ظرفی خیس کنید و با آب آن صورت خود را بشویید، رنگ صورت تان باز می شود. پودر زیره را با 
آب جوش مخلوط کنید و روی صورت خود بگذارید و نرمی و لطافت را به صورت خود هدیه بدهید. ترکیب پودر زیره 

با آب جوش می تواند باعث نرمی و لطافت پوست صورت شود. 

نرمی و لطافت پوست با استفاده از این ترکیب ساده طب سنتیبالیی که با ترکاندن جوش ها بر سر خودتان می آورید

 حضرت امام حسن عسکری )علیه السالم( سال 232 هجری 
قمری روز هشتم ماه ربیع الثانی در شهر مدینه به دنیا آمد، پدر 
آن حضرت امام هادی و مادرش خانمی به نام حدیثه بود. نام 
ایشان حسن وکنیه آن بزرگوار ابومحّمد واز القاب ایشان زکی و 
عسکری است. هنوز چند سالی از عمر مبارکش نمی گذشت 
که به همراه پدر بزرگوارش امام هادی علیه السالم از مدینه به 
سامرا تبعید شدند. آن حضرت و پدرش به مناسبت این که در 
محل استقرار لشکریان حکومت ناگزیر به سکونت شده بودند، 

عسکریین علیه السالم )دو عسکری( لقب یافته اند.
ویژگی های شخصیتی امام علیه السالم

امام حسن عسکری علیه السالم در کلیه صفات و ویژگی های 
مثبت شخصیتی زبانزد عام و خاص بود. در این میان شجاعت 
و صالبت روحی، قوت قلب و جرأت و شهامت، از ویژگی های 
شخصیتی ایشان به شمار می آید. آن بزرگوار به همه انسان ها 
عشق می ورزید و همواره با آنان به نیکی و احسان رفتار می کرد. 
بدین جهات بود که نگاهش تا اعماق جان نفوذ می کرد و چون 

پناهی مطمئن برای بی پناهان و امید ناامیدان بود. 
نمودار خلوص و پاکی

امام حسن عسکری علیه السالم سرچشمه ایمان و جلوه ای از 
نور الهی بود. در سیمای تابناکش نور عشق و ایمان خانه داشت 

و در راز و نیاز شبانه اش با پروردگار خلوص و پاکی موج می زد. 
پیشوای یازدهم ما به عبادت، تهجد و نماز شب بسیار اهمیت می 

داد، به طوری که هیچ گاه آن را ترک نمی کرد. 
در مسیر تربیت مردم

امام حسن عسکری علیه السالم یکی از مربّیان الهی بود که 
همواره با رفتار و گفتار خویش نکته های پندآموز و نغز به 
 پیروان راستین خویش و حتی دشمنان اهل بیت علیهم السالم

می آموخت. شخصیت آن حضرت چنان بود که دوست و دشمن 
را تحت تأثیر قرار می داد و تحّول عمیق در افکار و اعمال مردم 

پدید می آورد.

والدتامامحسنعسکری)علیهالسالم(تهنیتباد

آیه روز

و از آسمان آبی به اندازه ]معین[ فرود آوردیم و آن را در زمین جای دادیم و ما برای از بین بردن آن 
مسلما تواناییم. )سوره مومنون/ آیه 18(

پیام روز

بریان تریسی می گوید: »هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تالش کوچك و عادی است که مورد توجه 
و ستایش دیگران قرار نمی گیرد«
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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

۰۹۱۵۱۶۳۳۹۰۳

خدماتتاسیساتیدهشیبی

شعبهدیگرینداردنقدیتخفیفویژهویژه
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیکفرازی
۰۹۱۵۵۶222۹۱

۳22۱۱۶84

ایزوگامشفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

نقاشیساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    ۰۹۱۵۶۶۳۳2۳۰- برگی

ایزوگاموقیرگونیآراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

۱۰سال ضمانت

هشتگ
۱8:۱۵شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

وایآمپولآستیگمات
۱۶:۱۵2۰۱4:۳۰2۱:۳۰شروع سانس

به تعدادی نیروی خانم و آقا و یک پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.
 ساعت تماس: ۱۱ ظهر الی ۵ عصر
۳2۳42244 -۰۹۳۶۳۶۵47۹۶

به یک سند اجاره ای
 تا مبلغ دویست و پنجاه 

میلیون تومان جهت ضمانت 
نیازمندیم.

۰۹۹۰224۳۶۶4

پروانه معمار تجربی به شماره اشتغال 
۶۳۹۰۱۳4۰ به نام عباس بهرامی فرزند 
ابراهیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی وانت دو کابین 
به شماره پالک 27۵ ل ۳8 ایران 
۳2 به نام فضل اله عثمانی رودی 

فرزند عباسعلی به شماره ملی 
۰7۶۹4۳۶722 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دستگاهسابسیارامیرآبادیزاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۶7۰۶۵۳8

برقخورشیدی)22۰-12(ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     ۰۹۱۵۱۶۳۱4۹8

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

۰۹۱۵   ۰۵۶   2۱۰۰

حملبارواثاثیهوهرگونهکاالیصنعتیوخردهبارباکامیونو

کامیونتهایمسقفومجهزبهپتووضربهگیربابیمهباررایگان

)داخلوخارجشهر(

بههمراهکارگرماهروحرفهای

تبلیغاتشعارمانیست،تضمینکارماست
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی
اتوبارقاصدک/۰9157563875-سعدی

به یک آقا جهت تبلیغات 
با تن پوش عروسک 

در غذای آماده واقع در 
شمال شهر نیازمندیم.

۳2۳۱۱7۱7
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اخذ مجوز راه اندازی واحد پرورش 4 هزار نفری شتر

صدا و سیما- مجوز راه اندازی واحد پرورش 4 هزار نفری شتر در بشرویه اخذ شد. سرپرست اداره کل امور عشایر با بیان اینکه برای راه اندازی این واحد 23 میلیارد 
ریال تسهیالت بلند مدت درخواست شده است، گفت: هم اکنون پروانه تاسیس و زمین واگذار شده است و  پیش بینی می شود با اجرای آن برای 8 نفر مستقیم 
اشتغال ایجاد شود. حسین پور افزود: نژاد این شترها از نوع بلوچی بوده که در سال های اخیر به عنوان دام سود آور در این شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

اخبار کوتاه

 ضررهای سنگین برای استان وکشور

  افغانستان راه خود را از 
ایران جدا می کند 

حسینی-  چندی پیش خبری با این عنوان در رسانه 
ها منتشر شد “افغانستان ایران را دور زد”  انتشار  این 
خبر موج گسترده ای از نظرات کارشناسان گوناگون را 
به دنبال داشت. افتتاح خط ترانزیت زمینی افغانستان- 
ترکمنستان- آذربایجان - گرجستان- ترکیه – اروپا و 
رسیدن افغانستان به آب های آزاد اروپا بدون گذر از 
افغانستانروز  رئیس جمهور  بود که  ایران موضوعی 
پنجشنبه 22 آذر مطرح کرد. محمد اشرف غنی، راه 
“الجورد” را خروجی برای انزوای ۱۷ ساله این کشور 
دانسته و گفته بود: چهارده سال پیش می گفتند که اگر 
یک راه خود را مسدود کنیم در افغانستان نان خوردن 
پیدا نخواهد شد، اما امروز ما متکی به یک راه نیستیم، 
ما انزوا نمی خواهیم بلکه ارتباط و همکاری می خواهیم”.

 ایجاد خط ترانزیتی جدید در پاکستان که متوسط 
زمان ارسال بار ترانزیتی آن به افغانستان 4 روز است 
در مقایسه با ارسال بار 2۱ روزه ترانزیت از بندرعباس 
یا چابهار به افغانستان از دیگر هشدارهای جدی به 
مسئوالن کشور بوده که این روزها بارها شنیده می 
شود. در این بین نه فقط خراسان جنوبی به عنوان 
استانی با 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و 
استانی ترانزیتی برای حمل بار از این کشور و رساندن 
آن به جاده ابریشم، متحمل ضرر شده بلکه تمام 
کشور درگیر مشکالت متعددی خواهد شد. یکی از 
کارشناسان این حوزه، علت این تغییر رویه افغانستان 
را ایجاد مشکالت متعدد برای تجار در ایران دانست و 
بیان کرد: زمانی که فقط پس از سه هفته گذشتن از 
جلسه با همتای افغانستانی، مرز استان به مدت 50 روز 
به روی 4 قلم کاالی اساسی بسته می شود و بار تاجر 
دپو شده باقی می ماند، قطعا تمایلی برای تجارت از 
این طریق باقی نمی ماند. برخورد بد برخی مسئوالن 
با تجار بین المللی از دیگر موارد برای قطع ارتباط از راه 
ایران است. یکی از مسئوالن و کارشناسان در حوزه 
گمرک استان البته این تغییر مسیر را بسیار هزینه بر 
برای تجار عنوان کرد و گفت: گذر از 5 کشور با قوانین 
ملی متفاوت حتی با وجود عضویت در کنوانسیون 
های بین المللی و حمل ترکیبی بار که زمینی، ریلی و 
دریایی بوده ، همگی موجب مشکالتی می شود مگر 
این که دامپینگ )بازار شکنی ، تعیین تعرفه هایی که 
صادرات کاال با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده انجام 
می شود( مطرح بوده و کشورهایی همچون آمریکا و 
... برای ایجاد فشار به ایران این شرایط را ایجاد کرده 
باشند. این کارشناس به ترکیه به عنوان کشوری که 
درآمد حاصله از ترانزیت آن معادل اوج درآمد نفتی 
ایران است، اشاره و افزود: با رونق راه “الجورد” صنعت 
ترانزیت کشور دچار مشکل می شود. به غیر از فرصت 
های شغلی از بین رفته در این وسط و هزینه های 
تحمیلی به دولت برای افراد بیکار و کاهش فعالیت 
شرکت های بین المللی ایرانی، می توان گفت تمام 
افرادی که در مسیر ترانزیت و 2۱ پایانه مرزی کشور 
های  مجتمع  ها،  رستوران  از  اعم  نان می خورند 
خدماتی و حتی مشاغلی همچون آرایشگری در نقاط 
مرزی با کاهش درآمد مواجه می شوند. گفتنی است با 
یک حساب و کتاب معمولی ، ضررهای ناشی از این 
رخداد در استان، نه تنها اقتصادی بلکه امنیتی نیز خواهد 
بود. اتفاق رخ داده کار یک شبه نبوده و سال ها زمان 
برده است و این موضوع سوالی را مطرح می کند که 
مدیران ارشد کشور در حین رخداد این موضوع کجا بوده 
اند؟ و اکنون با پیامدهای ناشی از آن چه می توان کرد؟ 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

اجرای طرح کرامت در حاشیه
 شهرهای استان

تسنیم-مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه طرح کرامت در حاشیه شهرهای استان با اعتبار 
حدود 4 میلیارد تومان اجرایی شده است، خاطرنشان 
کرد: همچنین 4 پروژه در حوزه احداث مدارس روستایی 
آغاز شده که تاکنون دو پروژه به اتمام رسیده است. 
هنری دیروز در کارگروه ایجاد هماهنگی، پشتیبانی 
و نظارت بر برنامه های بسیج سازندگی اظهار کرد: در 
قالب اشتغال روستائیان طرحی آماده شده که در 3 روستا 
از هر دهستان اجرایی می شود و در این راستا تاکنون 
این طرح شناسایی شدند. اجرای  برای  ۱86 روستا 

آموزش توبافی در بندرعباس
 به دست بانوی بیرجندی

صداوسیما-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بیرجند گفت: یک دوره آموزشی به مدت 
۱0 روز در بندرعباس برگزار که در آن آموزش های 
مقدماتی و تخصصی توبافی به بیش از 50 بانوی 
هرمزگانی ارائه شد. فوالدی افزود: این دوره برای ترویج 
و توسعه آموزش های صنایع دستی با همکاری اداره 
کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان برگزار شد. وی گفت: 
با توجه به جهانی شدن توبافی روستای خراشاد، تقاضا 
در خصوص آموزش نساجی سنتی از سوی دیگر استان 
ها رو به افزایش است و درخواست های سایر استان ها، 
در حال بررسی است. فوالدی از تمام تولید کنندگان 
نساجی سنتی درخواست کرد که در اولین فرصت برای 
اخذ برند تولیدات خود با محوریت عنوان شهر بیرجند 

و روستای خراشاد یا استان خراسان جنوبی اقدام کنند.

وجود ۱۷۰۰ پروژه نیمه تمام در استان

گروه خبر-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با 
اشاره به وجود بیش از یکهزار و ۷00 پروژه نیمه تمام در 
استان که بین 30 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، 
گفت: در زمان حاضر از نظر اقتصادی تمام دستگاه ها 
در مضیقه هستند که باید تحمل کنند. علوی مقدم روز 
گذشته در کارگروه هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر 
اظهار  خراسان جنوبی  سازندگی  بسیج  برنامه های 
کرد: هر چند در مورد محرومیت زدایی دستگاه های 
مختلفی برنامه اجرا می کنند ولی متأسفانه در این حوزه 
جزیره ای عمل شده است. وی اظهار کرد: برنامه های 
محرومیت زدایی باید منسجم بوده و بر اساس آن 
کارها انجام گیرد تا از کارهای جزیره ای جلوگیری 
شود. وی گفت: تمام دستگاه های اجرایی که در امر 
محرومیت زدایی فعالیت دارند باید کارها و اقدامات خود 
را در تمام عرصه ها با اولویت بندی انجام دهند و در ۱0 
روز آینده باید این برنامه های اولویت بندی شده را برای 

ارائه گزارش به استاندار اعالم نمایند.

۱۰ سازه آبخیزداری در شهرستان 
بیرجند در دست اجراست

غالمی- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 
۱0 سازه آبخیزداری با اعتبار ۱2 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی در 
شهرستان بیرجند در دست اجرا است. علیپور افزود: 
کنترل سیالب ها و روان آب ها، بهبود کمی و کیفی 
منابع آب زیرزمینی،افزایش دبی قنوات وچشمه ها،  
احیای مراتع و کاهش خسارت خشکسالی و جلوگیری 
طرح  این  اجرای  اهداف  از  بادی  های  فرسایش  از 
ها می باشد. وی ادامه داد: وسعت حوزه های آبخیز 
شهرستان 250هزار هکتار است که ساالنه به طور 
میانگین 60 میلیون مترمکعب روان آب در شهرستان 
بیرجند هدر می رود ، با توجه به استمرار خشکسالی 
و بروز وضع بحرانی تالش ما این است که با اجرای 
طرح های آبخیزداری نهایت استفاده را از این روان آب 
ها داشته باشیم.وی بیان کرد: با توجه به تغییر اقلیم، 
کاهش بارندگی سالیانه و فقر منابع آبی اگر برنامه ای 
در خصوص تقویت منابع آب زیرزمینی نداشته باشیم به 

طور قطع در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

 ساخت 4۰ پروژه بهداشتی درمانی
 با کمک خیران 

سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل  خاوران-  پیام 
خراسان جنوبی با بیان اینکه سال گذشته خیرین 
سالمت ۱3 میلیارد تومان در خراسان جنوبی هزینه 
کردند، گفت: امسال 40 پروژه در خراسان جنوبی با 
کمک خیرین و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی در 
حال ساخت است. حسینی با بیان اینکه امسال نیز 
خیرین کمک های نسبتا خوبی داشته اند، یادآور شد: 
از  خیرین تقاضا  می کنیم در صورت امکان در زمینه 
تامین داروی بیماران سرطانی نیز ورود کنند تا بیماران 
دغدغه ای جز بیماری نداشته باشند. حسینی اظهار 
کرد: تاکنون مشارکت خیرین سالمت در استان بسیار 
خوب بوده است و خیرین سالمت بازوی بسیار قوی 

برای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هستند.

 انجمن بیماران سرطان پستان 
نیازمندکمک خیران 

پیام خاوران- به همت انجمن حمایت از بیماران سرطان 
پستان خراسان جنوبی نخستین جشن گرامیداشت 
مبتالیان به بیماری سرطان پستان و خانواده های 
آنان با حضور تعدادی از بیماران عضو انجمن، پزشکان 
و متخصصان این حوزه و تعدادی از مسئوالن حوزه  
سالمت خراسان جنوبی برگزار شد. مدیرعامل انجمن 
حمایت از بیماران سرطان پستان با بیان اینکه ۱35 بیمار 
در این انجمن تشکیل پرونده داده اند، بیان کرد: در این 
انجمن برنامه های مختلفی اعم از برگزاری کالس 
ورزش یوگا، استخر، پیاده روی و کالس های گل 
سازی برای بیماران برگزار می شود. خزاعی از برگزاری 
کارگاه های آموزشی ،کارگاه های فردی و گروهی و 
تهیه پکیج مواد غذایی و ارسال برای بیماران توسط این 
انجمن خبر داد و تصریح کرد: این انجمن نیازمند کمک 

مردم و خیران می باشد.

خبرهای ویژه

 *مدیرعامل شرکت گاز گفت: در مجموع در سال 
جاری و در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی بیش از 200 روستا و 4 شهر با هزینه 220 
میلیارد تومان و ظرفیت ۱4 هزار و 200 خانوار در استان 

از نعمت گاز بهره مند شده یا خواهند شد.
*مسئول پایش محیط زیست گفت: 60  اخطار طی دو 
ماه گذشته به مراکز درمانی و آزمایشگاهی و کلینیک ها در 
زمینه لزوم تفکیک پسماندهای پزشکی داده شده است.
*خیران مؤسسه خیریه قمر بنی هاشم)ع( به مناسبت 

شب یلدا، طرح یلدای مهربانی برگزار می کنند.
*3 هزار و 300 مددجوی کمیته امداد با مشارکت 
خیران از ابتدای سال به اردوهای زیارتی اعزام شدند.
*رئیس پلیس راه  گفت: دارندگان گواهینامه های پایه 
سه، بیشترین مقصران تصادفات برون شهری خراسان 

جنوبی در هفته گذشته بودند.
* به گفته  رئیس امور اجرایی زکات  استان هشت هزار 
اصله درخت در راستای اجرای طرح شجره طیبه در 

استان پالک گذاری شده است.

گروه خبر- محمد دهقانی فیروزآبادی روز گذشته 
در آیین امضای تفاهم نامه همکاری با موضوع 
توسعه تکنولوژی آموزش پزشکی بین پارک علمی 
فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی واداره کل ارتباطات 
و فناوری  اطالعات  عنوان کرد: امضای تفاهم 
نامه سه جانبه می تواند امکان حضور موثرتر و بهتر 

را در بازار بین المللی آموزش فراهم کند.
وی گفت: در حوزه آموزش علوم پزشکی مسیر 
توسعه و پیشرفت به خوبی در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در حال ادامه دادن است.
وی بیان کرد: ارتقای آموزش پزشکی در نهایت 
بهتر و موثرتر و  دانشجویان  تربیت  به  منجر 
افزایش آگاهی سطح سالمت جامعه می شود 
که در رسیدن به اهداف وزارتخانه متبوع کارساز 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  بود.  خواهد 

بیرجند اظهار کرد: اجتماعی شدن سالمت یکی 
از اهداف مهمی است که در حوزه معاونت های 
اجتماعی دانشگاه ها تعریف شده و محتواهای 
ارتقای سطح سالمت  برای  مناسب  آموزشی 
اشاره  با  بود. وی  خواهد  کننده  جامعه کمک 
به اهمیت ارتباط بین صنعت و آموزش عنوان 
کرد: در خراسان جنوبی به عنوان استانی که از 
لحاظ جغرافیایی و اقتصادی وضع خاصی دارد 
آموزش می تواند به عنوان یک ابزار بسیار مهم 
زمینه ایجاد همکاری های بین بخشی را فراهم 
کند. دهقانی افزود: همکاری های بین بخشی نیز 
اتفاقات خوبی برای رشد شرکت های دانش بنیان، 
تولید محتواهای آموزشی و فرصت های شغلی 
رقم خواهد زد. وی یادآور شد: ظرفیت های علمی 
و زیرساخت های بسیار مناسبی در حوزه ارتباطات 

و فن آوری اطالعات و شرکت های دانش بنیان 
در استان وجود دارد که می توان از آن برای ارتقای 
آموزش بهره مند شد. نایب رئیس شورای طرح 
تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بیرجند 
هم گفت: مرکز رشد فن آوری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی از سال 94  آغاز به کار کرد.کاظمی 
افزود: طرح های فن آورانه به این مرکز ارسال می 
شود و طرح هایی که در شورا مصوب شود مورد 

حمایت و بودجه در اختیار آنها قرار می گیرد. 
وی اظهار کرد:  سه شرکت دانش بنیان در زمینه 
محصول زعفران و تولید کیت های تشخیص 
آزمایشگاهی در مرکز رشد دانشگاه فعالیت دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
یادآور شد: این مرکز به دنبال توسعه رشد اقتصادی 
منطقه، تنوع اقتصاد و سرمایه گذاران و کمک 

به آنهاست. رئیس پارک علم و فناوری خراسان 
جنوبی هم گفت: اینکه دانشگاه علوم پزشکی و 
دانشگاه بیرجند ارتباط بین صنعت و آموزش را 
مورد توجه قرار داده اند، مایه مباهات است. ناصری 
افزود: خراسان جنوبی دارای نیروی توانمند انسانی 
است که ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن 
دانشگاهی امری بسیار ضروری است. وی تاکید 
کرد: فعالیت مراکز رشد در حوزه سالمت از اهداف 

و امیدهای ماست تا از این طریق زمینه اشتغال 
بخشی از افراد در حوزه های غیر پزشکی نیز 
فراهم شود. تفاهم نامه سه جانبه بین دانشگاه 
و  ارتباطات  کل  اداره  بیرجند،  پزشکی  علوم 
فناوری  و  علم  پارک  و  اطالعات  آوری  فن 
تکنولوژی  توسعه  موضوع  با  جنوبی  خراسان 
آموزش پزشکی مبنی بر ظرفیت های علمی و 

زیرساختی استان امضا شد.

 نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
اسالمی  روز گذشته با شهریاری، مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان دیدار کرد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر در این 
دیدار با بیان اینکه بالگرد برای هالل احمر نیاز جدی استان 
است، گفت: نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 
برای احداث آشیانه بالگرد و اختصاص اعتبارات تملک دارایی 

برای هالل احمر پیگیری کنند.
 به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه در مقطعی جمعیت هالل 
احمر در استان فقط پنج شعبه داشت،ادامه داد: اما اکنون تمام 

نیروی  به جذب  دارای شعبه است که منجر  شهرستان ها 
امدادگر، تجهیزات و امکانات شده است.

فعالیت 28 پایگاه هالل احمر در استان
شهریاری با بیان اینکه پایگاه های هالل احمر توسط داوطلبان 
اداره می شود،عنوان کرد: اکنون 22 پایگاه ثابت و 6 پایگاه موقت 

هالل احمر در استان فعالیت  می کنند. 
وی افزود: در تمام شهرستان ها حداقل یک پایگاه و در برخی سه 
پایگاه فعال است  و در طبس نیز به جهت مسافت و وسعت چهار 

پایگاه هالل احمر وجود دارد. 

70 درصد ماموریت های هالل احمر  
برای حوادث جاده ای است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر با تاکید بر اینکه ست نجات 
در پایگاه های هالل احمر از اهمیت باالیی برخوردار است، 
حوادث  برای  احمر  هالل  ماموریت های  درصد  گفت: ۷0 
جاده ای است بنابراین تجهیزات ست نجات از نیازهای اولیه 
پایگاه های امداد و نجات بین شهری استان است. وی ادامه 

داد: در موضوع بالگرد هالل احمر آمادگی دارد یک بالگرد 
به خراسان جنوبی بدهد اما برای آشیانه متاسفانه مشکل 
دارد و در حال پیگیری هستیم.وی بیان کرد: تعداد 2 هزار 
و 500 بسته حمایتی خارج از اعتبارات جاری برای مادران 
شیرده کم بضاعت در استان در نظر گرفته شده که در حال 
توزیع شهرستانی است.شهریاری خواستار حمایت نمایندگان 
استان از جمعیت هالل احمر شد تا بهتر بتوانند به مردم 
حادثه دیده کمک کرده و آسیب ها را به حداقل برسانند و به 
انتقال مصدومان سرعت ببخشند تا به شرایط عادی برگردند.

امین جم - مراسم تودیع و معارفه فرماندهی ارشد نظامی 
آجا در خراسان جنوبی و فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق 
دیروز با حضور جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیا)ص(، نماینده ولی فقیه و جمعی از فرماندهان نظامی 

و انتظامی در بیرجند برگزار شد.

نمی شود ساکت بنشینیم 
و ظلم را تماشا کنیم

نماینده ولی فقیه  در این جلسه عنوان کرد: دنیا همین است 
که برای گرفتن امتیاز حیات باید در آن بجنگیم و دفاع کنیم و 
جز این راهی نیست و برای ادامه حیات باید در مقابل ویروس 
ها، آسیب ها و حوادث مجهز شویم و این اجتناب ناپذیر است 

و این راه همواره در طول تاریخ بوده است.
حجت االسالم سید علیرضا عبادی تصریح کرد: نمی شود 
ساکت بشویم و افرادی مثل صدام بیایند و انسان های مظلوم 
را بکشند و ما بنشینیم و تماشا کنیم. آمریکا، اسرائیل و انگلیس 
همین کار را انجام می دهند که بدتر از صدام هستند و در 

کشورهایی چون یمن دست به قتل و غارت می زنند.

 هوا نیروز از جایگاهی استثنایی
 در تامین امنیت کشور برخوردار است

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی با 
امام راحل به عنوان نماینده حضرت مهدی)عج( بیعت کردند، 
ادامه داد: نیروهای مسلح در همه جبهه ها سرفراز بیرون 
 آمدند و خار چشم دشمن و نور چشم حضرت مهدی )عج(

و نایبش و طرفدارانش هستند. 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تمام کشور 
خانه نیروهای مسلح محسوب می شود، افزود: در هر جایی 
خدمت کردن افتخاری برای نیروهای مسلح است و انتظار 
به معنای قانع نشدن به وضع موجود آلوده و ستمگری و ستم 

پذیری است. حجت االسالم سید علیرضا عبادی با اشاره به 
اهمیت نیروهای سه گانه در تأمین امنیت کشور، گفت: در این 

میان هوا نیروز از جایگاه استثنایی برخوردار است.

طبق فرمایش مقام معظم رهبری
 اولویت امروز پدافند هوایی است

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( نیز 
با بیان اینکه فرصت خدمت در این نظام برای ما مهیا شده و 
باید از ثانیه ثانیه استفاده کنیم و ممکن است این فرصت از 
دست برود، ادامه داد: هر کس باید به گونه ای نقش خود را 
ایفا کند تا بتوانیم بازدارندگی برای افرادی که چشم طمع به 

این کشور دارند را ایجاد کنیم.

امیر سرتیپ علیرضا الهامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
همواره بر هم افزایی، هماهنگی و همکاری در همه بخش 
ها تاکید دارند، افزود: اگر همکاری بین بخش های مختلف 
وجود نداشته باشد بدانید که فرصت ها را از دست خواهیم 

داد و به هم افزایی دست نخواهیم یافت. 
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( با 

اشاره به اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری اولویت اول 
امروز پدافند هوایی است، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری 
یک حکم والیی محسوب می شود و مسئوالن دیگر باید به 
این موضوع توجه داشته باشند و باید تالش کنیم تا پدافند 
هوایی مجهزتر شود تا بتواند یک نیروی منسجم و قدرتمند 

در مقابل تهدیدهای دشمن باشد.

 ارتش دوشادوش همرزمان خود 
تالش می کند تا امنیت را برقرار کند

الهامی در ادامه بیان کرد: با همت مردم و هدایت های مقام 
معظم رهبری امسال با افتخار و عزتمند تولد چهل سالگی 
انقالب اسالمی را جشن خواهیم گرفت و پیام انسانیت و آزاد 
مردی را به دنیا ابالغ خواهیم کرد. وی عنوان کرد: وقتی 
غیرت مرزبانان را در نیروی انتظامی می بینیم که جان خود 
را کف دست نهاده و به دفاع از کشور می پردازند افتخار می 
کنیم و ارتش نیز دوشادوش همرزمان خود در سپاه و نیروی 
انتظامی تالش می کند تا وظایف خود را با باالترین کیفیت 

ارائه دهد و امنیت را برقرار کند.

ما بیداریم و اجازه نمی دهیم حتی یک 
ریزپرنده وارد آسمان کشور شود

فرمانده سابق منطقه پدافند هوایی شرق نیز در این مراسم با بیان 
اینکه حدود 5 سال در خراسان جنوبی خدمت کرده ام و این جا 
سرزمینی است که والئیان و متدینان در آن حضور دارند، ادامه 
داد: در شرقی ترین نقطه کشور آفتاب از کشور ناآرام افغانستان 
ظهور می کند.امیر سرتیپ دوم عباسی تجدد افزود: این نا 
آرامی ها امنیت استان خراسان جنوبی و کشور را تهدید می کند 
و نیروهای مسلح برای ایجاد امنیت و آرامش خاطر در این استان 
حضور دارند.اگر امنیت نباشد جذب سرمایه وجود نخواهد داشت 
و در این راستا اشتغال نیز وجود ندارد.وی با بیان اینکه مسئولیت 
بزرگ در پدافند هوایی باعث شده جوانان ما شبانه روز بیدار باشند 
تا کشور با گزندی روبرو نشود، ادامه داد: اجازه نمی دهیم حتی 
یک ریز پرنده به کشور وارد شود. طی این مراسم از زحمات امیر 
سرتیپ دوم علی اکبر عباسی تجدد فرماندهی ارشد نظامی سابق 
آجا در استان و فرمانده سابق منطقه پدافند هوایی شرق تقدیر شد 
و سرهنگ ارسالن پرویز به عنوان فرمانده ارشد نظامی آجا در 

استان و فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق معرفی شد.

کاری- روز گذشته آیین بزرگداشت استاد پروفسور جمشید درویش 
پدر علم بیوسیستماتیک با حضور اساتید دانشگاه و دانشجویان در 
تاالر والیت دانشگاه بیرجند برگزار شد.خامسان رئیس دانشگاه 
بیرجند در این مراسم عنوان کرد:  این استاد مردی با  فضیلت،  
معلمی دانشمند و نویسنده ای توانا بود که متاسفانه  در 24 آبان 
سال گذشته فوت کرد. وی با بیان اینکه  همیشه اسم این مرد 
بزرگ در دوران زندگی اش به نیکی برده شده است، ادامه داد: 
در زمان تصدی ریاست دانشگاه توسط او زیرساخت ها به راحتی 
امروز نبود و پروفسور درویش زحمات زیادی برای توسعه دانشگاه 
و حتی استان کشید. وی ابراز امیدواری کرد: آن قدر کوشا باشیم 
تا پرچم توسعه که این بزرگان به دست ما رسانده اند را به نسل 
بعدی بسپاریم.خامسان با اشاره به اینکه  آموزش عالی فقط 
تربیت نیروی انسانی نیست،  افزود: اگر  آموزش عالی و فرهنگ 
پروری در کنار هم نباشد توسعه پایدار مشکل دار می شود.

درویش از کودکی به کتاب و کتابخوانی عالقه مند بود
رونقی رئیس اسبق دانشگاه  بیرجند هم بیان کرد:  یاد و خاطر  

بزرگانی چون دکتر گنجی،  دکتر علوی،  دکتر نوربخش و همه 
بزرگان از خاطره ها محو نمی شود.

وی یادآور شد: پروفسور درویش سال ۱330 در بیرجند متولد 
شد و خانواده ای ساده و با صفا داشت، او از کودکی با کتاب و 
کتاب خوانی آشنا و بسیار عالقه مند بود. رونقی  خاطر نشان 
کرد: درویش چهره  ماندگار  علوم زیستی ایران و از نخبگان 
استان و کشور است و دوران تحصیلی  ابتدایی  و دبیرستان را 
در مدرسه شوکتیه گذراند. وی با اشاره به اینکه  این استاد برای  

ادامه تحصیل در رشته زیست شناسی به دانشگاه تبریز رفت، 
افزود: بعد از آنجا موفق به کسب بورسیه ادامه تحصیل شد و 
در سال ۱353 برای کسب مدرک فوق لیسانس و دکترا به 
فرانسه مهاجرت کرد.وی خاطر نشان کرد: این مرد نامی استان  
۱9 تشویق نامه در پرونده کاری خود دارد و در واقع سرمایه 
ملی و فرهنگی ماندگار است. وی با بیان اینکه تاسیس مرکز 
لرزه نگاری، تاسیس گروه زمین شناسی و دانشکده پزشکی 
و دانشگاه بیرجند از فعالیت های این استاد برجسته است، 

افزود: همچنین راه اندازی شعبه ای از مرکز تحقیقات کویری و 
بیابانی دانشگاه تهران در دانشگاه بیرجند از دیگر فعالیت های 
درویش می باشد. وی خاطر نشان کرد:  پروفسور درویش 
برگزار کننده سمینار بررسی عوامل و موانع پیشرفت های 
فرهنگی و آموزشی خراسان جنوبی و هجدهمین کنفرانس 

ریاضی کشور در دانشگاه بیرجند بود.

بزرگداشت فرهیختگان الگوی مناسب برای جوانان
احمدی زاده  رییس بنیاد نخبگان   هم در این مراسم  با اشاره 
به اینکه بنیاد ملی نخبگان همه ساله نکو داشت برای بزرگان و 
فرهیختگان برگزار می کند یادآور شد: : برای الگوسازی هویت 
سازی در  اردیبشهت سال گذشته بزرگداشت خاندان راشد را 
برگزار کردیم. وی خاطر نشان کرد:  بزودی کتاب فرهیختگان  
و پدران علم چاپ می شود که  عمده آنها میهن پرست واقعی 
و ایثارگر هستند. وی تاکید کرد: الزم است بزرگداشت این 
فرهیختگان نه بعد از فوت آنها بلکه در زمان حیات آنها برگزار 
شود تا تاثیر بیشتری برای قشر جوان و تحصیلکرده داشته باشد.

فرماندهی ارشد نظامی سابق آجا در استان: ما بیداریم!

آیین بزرگداشت پروفسور جمشید درویش  برگزار شد

امضای تفاهم نامه سه جانبه برای توسعه فن آوری آموزش پزشکی

اعتبارات تملک دارایی هالل احمر پیگیری شود

مراسم تودیع و معارفه فرماندهی ارشد نظامی استان برگزارشد

بر مبنای ظرفیت های علمی و زیرساختی استان انجام شد:   
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امام کاظم علیه  السالم فرمودند :
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خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می کوشند؛ اینان ایمنی یافتگان روز قیامت  اند .
)کافی : ج 2 ، ص 1۹۷( 

از  تجلیل  جشنواره  دوازدهمین  آذر،   21 چهارشنبه   - رضایی  جواد 
کارآفرینان برتر استان با حضور مسئوالن استانی برگزار شد و از مجموعه 

صنعتی مهراس کویر به عنوان کارآفرین برتر استان تقدیر شد.
هر 50 روز یک نفر اشتغال زایی 

مدیرعامل شرکت مهراس کویر بیان کرد: این مجموعه فعالیت خود را از 
سال 85 در زمینه تولید انواع لوله های upvc  آغاز نموده و محصوالت این 
شرکت در دو بخش لوله های نیپل pvc  مورد مصرف در صنعت طیور 
و لوله های upvc برقی نسوز مورد مصرف در صنعت ساختمان تقسیم 
گردیده است. یوسفی ادامه داد: ظرفیت تولید این شرکت در ابتدا 700 
تن در سال و اکنون پس از اجرای چندین طرح توسعه در سال های اخیر 
به بیش از 6 هزار تولید انواع لوله و اتصاالت upvc رسیده است. وی بیان 
کرد: کیفیت بسیار باالی محصوالت تولیدی این شرکت و مزایای منحصر 
به فرد آن منجر به کسب عنوان شرکت دانش بنیان در سال 95 برای 
این شرکت گردیده و به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در این حوزه و 
بزرگترین شرکت تولید لوله و اتصاالت UPVC  در شرق کشور شناخته 
شده است.مدیرعامل شرکت مهراس کویر افزود: عالقه به تولید و صنعت، 

ایجاد کار تیمی و اشتغال برای جوانان هم سن و سال در ابتدا و همچنین 
تولید محصول با کیفیت و ارائه به بازار و برطرف نمودن نیاز بازار از این 
محصول تولیدی و ایجاد تحول در این صنعت با توجه به منحصر به فرد 
بودن محصول نهایتا به ایجاد این واحد صنعتی و رشد و توسعه آن در سال 
های اخیر گردید. وی با بیان اینکه به طور میانگین هر 50 روز برای یک 
جوان در این مجموعه اشتغال زایی می شود، ادامه داد: شرکت مهراس کویر 
با عنایت به لطف خدا و تالش و پشتکار کارکنان و با اجرای چندین طرح 
توسعه تاکنون زمینه اشتغال برای 80 نفر به صورت مستقیم و بیش از 
200 نفر به صورت غیرمستقیم فراهم کرده است. یوسفی همچنین از طرح 
توسعه ای با زیربنای 3 هزار متر با هدف تولید لوله و اتصاالت upvc  مورد 
مصرف در صنعت انتقال فاضالب ساختمان خبر داد و افزود: این طرح با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور در سال جاری شروع شده 
که با بهره برداری کامل برای 100 نفر اشتغال زایی خواهد شد. مدیرعامل 
مجموعه مهراس کویر بیان کرد: تولید کنندگان و کار آفرینان جهادگران 
عرصه اقتصاد هستند و تولید در شرایط کنونی کشور و جنگ اقتصادی که 
گریبانگیر فعاالن و نه دالالن اقتصادی می باشد، امری مقدس و جهادی 

است که حمایت همه جانبه بخش حکومتی و دولتی را برای حفظ واحدهای 
تولیدی می طلبد. وی ادامه داد: واحدهای تولیدی در استان در حال حاضر 
با مشکالت متعددی از جمله رکود بازار، نوسانات قیمت ارز، افزایش چند 
برابری هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصول،کمبود و عدم تامین 
مواد اولیه با قیمت مناسب و کمبود نقدینگی در بازار در سطح کالن روبه رو 
می باشند که نه تنها منجر به ایجاد حاشیه های مختلف گردیده، بلکه باعث 
کاهش انگیزه تولیدکنندگان و فاصله گرفتن از تولید و در نهایت تعطیلی 

واحدها بسیاری گردیده است. 
عدم توجه به بخش اقتصادی یکی از دالیل عدم توسعه یافتگی

 استان است
یوسفی، عدم دسترسی به منابع بانکی ارزان قیمت و تسهیل در روند تامین 
مالی توسط بانک ها و همچنین مشکالت ایجاد شده بین فعاالن اقتصادی 
و برخی سازمان های دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی را 
از دیگر مشکالت تولید استان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: رفع این موانع 
تنها راه حلی است که می تواند به صورت آنی از ایستادن نفس های واحد 
های تولیدی استان جلوگیری کرده که با ایجاد عزم جدی و اتخاذ تصمیم 
و سیاست های کارشناسی شده توسط متخصصان این حوزه و عملیاتی 
نمودن آن و همچنین تغییر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی و ایجاد 
فرهنگ اجتماعی در حمایت از تولید کاالی ایرانی محقق شود. مدیرعامل 
مجموعه مهراس کویر عدم توجه به بخش اقتصادی را یکی از دالیل عدم 
توسعه یافتگی استان بیان نمود و اظهار کرد: این بی توجهی از ایجاد صنایع 

گوناگون جلوگیری کرده و همچنین ظرفیت های استان در حوزه های 
معدنی و کشاورزی نادیده گرفته شده و متاسفانه منجر به خام فروشی شده 
است. وی افزود: حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در 
استان و ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاران یقینا به توسعه 
استان کمک به سزایی خواهد کرد. یوسفی بیان کرد: مجموعه مهراس کویر 
در سال های اخیر با پروژه های متعددی در کشور همکاری داشته و با توجه 
به کیفیت باالی محصوالت تقریبا به کلیه استان های کشور عرضه داشته و 
همچنین در بخش عمرانی، دولتی، درمانی، تجاری و مسکونی و تاسیسات 
 برق ساختمان در حال حاضر از محصوالت این شرکت استفاده می کنند. 
وی ادامه داد: با توجه به این مهم که این شرکت به عنوان شرکت دانش 
بنیان و تنها شرکت دانش بنیان در این حوزه در استان و کشور شناخته 
می شود، به فعاالن اقتصادی سرمایه گذاری در راستای دانش بنیان نمودن 
فعالیت های اقتصادی خود را پیشنهاد نمود، مشروط به اینکه پارک علم 
و فناوری استان نیز حمایت خود را در تخصیص بدون قید و شرط مزایا و 
امتیازات شرکت های دانش بنیان در کشور را صورت دهد. یوسفی افزود: 
به جوانانی که می خواهند به عرصه کارآفرینی وارد شوند توصیه می کنم از 
آنجایی که کار آفرینی با توجه به شرایط فعلی بسیار سخت و نفس گیر است 
بدون انجام تحقیقات و ارزیابی کامل از طرح خود وارد این عرصه نشوند 
و تا حد امکان کلیه جوانب توجیهی طرح خود را با مجریان و متخصصان 
با عشق و  درمیان بگذارند، ولی زمانی که وارد عرصه کارآفرینی شدند 
پشتکار حرکت کرده و استفاده از جوانان با انگیزه را سرلوحه امور قرار دهند.

شرکت مهراس کویر، کارآفرین برتر استان در سال 1397
عکس: نارویی

جواد رضایی - چها رشنبه 21 آذر مراسم تجلیل از تالش فعاالن 
با  اصناف  و  معدن  صنعت،  صادرات،  حوزه  در  استان  اقتصادی 
همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و حضور 
ایرج موفق، مشاور معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان ها و 

مسئول هماهنگی امور استان های وزارت صمت برگزار شد. 
محسن احتشام با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط بسیار سختی 
در حال فعالیت هستند، گفت: به عنوان قهرمانان حوزه اقتصادی 
و با پشتکار، هراسی از تحریم ها نداریم به شرط این که با بخش 
نام های خلق الساعه هر روز مواجه نباشیم. رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی استان خراسان جنوبی که با حضور مشاور معاون 
وزیر و مسئول هماهنگی امور استان های وزارت صنعت، معدن 
دیگر  و  نمایندگان مجلس  استاندار خراسان جنوبی،  تجارت،  و 
مسئولین استانی برگزار شد، بیان کرد: نظرات و پیشنهادات بخش 
خصوصی جنبه علمی و کارشناسی دارد که باید مورد توجه قرار 
گیرد. وی با بیان اینکه اعتقاد داریم تصمیماتی غیر موثر و غیر 
کارا در حوزه صادرات گرفته شده که از مبنای مدیریت استراتژیک 
برخوردار نیست، گفت: مدیران حوزه اقتصادی باید تفکر استراتژیک 
داشته و مبنای تصمیم گیری هایشان مفاهیم مدیریت استراتژیک 
باشد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان 
این مطلب که فضای کسب و کار نشات گرفته از فضای کسب و 
کار بین المللی است، افزود: تصمیم گیری ها باید فعاالن اقتصادی 
را از بحران های فضای کسب کار دور کرده و به سمت اهداف ایجاد 
اشتغال ، توسعه اقتصادی و ارزآوری هدایت کند.احتشام با اشاره به 
موانع پیش روی صادرکنندگان بیان کرد: پیمان سپاری ارزی از 
جمله مشکالت صادرکنندگان بوده که از ابتدای سال مطرح است. 
وی با بیان اینکه چالش های محیط کسب و کار به درستی تجزیه 
و تحلیل نشده است، افزود: باید چاره ای اندیشیده شود که فعاالن 
اقتصادی را از چالش نجات داده و به سوی اهداف توسعه اقتصادی 

هدایت نماید.
قیمت پایه صادرات واقعی شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره 
کنونی  شرایط  در  افزود:  صادراتی  پایه  قیمت  شدن  واقعی  به 
صادرکننده ها سر درگم هستند و نمی دانند محصوالت را با چه 
نرخی صادر کنند. احتشام با تاکید بر اینکه باید قیمت های پایه 
صادراتی بر اساس فروش واقعی صادرکننده باشد، گفت: چگونگی 
برگشت ارز باید با توجه به محدودیت های موجود باشد. وی اظهار 
کرد: همچنین بخشنامه صادراتی از تصمیم استراتژیک برخوردار 
نیست چراکه صادرکنندگان را به هدف تحقق صادراتی نمی رساند. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: در 
استان مرزی خراسان جنوبی که پیشرو صادرات است، انتظار داریم 
یکسری موانع موجود از جمله ضعف زیرساخت های تردد در محور 
ماهیرود – فراه افغانستان برطرف گردد زیرا این مسیر استاندارد 
نیست در حالی که سرمایه گذاری خوبی در این مرز انجام شده 
است. وی با اشاره به غیر فعال بودن نمایندگی وزارت خارجه در 
بیرجند بیان کرد: فعالیت این نمایندگی نقش مستقیمی در توسعه 
صادرات داشته که خواستار فعال شدن آن هستیم. احتشام، گمرک 
نشدن بازارچه میل 73 و بازارچه یزدان را از دیگر مشکالت دانست 
و اظهار کرد: این بازارچه ها در تسهیل مراودات ایران به کشور 
افغانستان می تواند نقش زیادی ایفا کند. وی ادامه داد: مرز مشترک 
طوالنی به کشور افغانستان داریم اما از ظرفیت های بازار این کشور 
به نحو احسن استفاده نمی کنیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند افزود: گمرک شدن میل 73 و بازارچه 
یزدان بیشترین صادرات کاال را در زمان فعال بودن داشته است که 
باید فعال شود در این زمینه مراودات، مذاکرات و مکاتبات زیادی با 
طرف افغان شده و طرح توجیهی برای رایزن افغانستان نوشته ایم 
که می توان تقابل دوطرفه در این مرز ایجاد کرد. وی عدم توازن 
تجاری را از دیگر مشکالت دانست و عنوان کرد: طرف افغان مدام 

از ما انتظار دارند توازن تجاری رعایت شده و صادرات و واردات هر 
دو توسط ایران و افغانستان انجام شود. احتشام اظهار کرد: تعرفه 
ترجیحی از مدت ها پیش قرار بود در افغانستان برقرار کنیم اکنون 

نیز خواهان این موضوع هستیم.
 زمینه خرده فروشی برای مرزنشینان فراهم شود

وی با اشاره به این که از ظرفیت های قانونی مرزنشینان استفاده 
نمی شود، یادآور شد: مرزنشینان ثروت بزرگی برای استان هستند 
لذا با فراهم کردن اشتغال از طریق خرده فروشی امکان ماندگاری 
آنها در مرز بیشتر می گردد. این فعال اقتصادی با اشاره به نبود 
ریسک پذیری در بازار افغانستان افزود: صندوق ضمانت صادراتی 
این ریسک را پوشش نمی دهد که در این زمینه مکاتباتی انجام شد 
اما می طلبد این موضوع پیگیری شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند بر لزوم مدیریت واحد در پایانه مرزی 
میل 78 تاکید کرد و گفت: انتظار می رود هماهنگی بیشتری بین 
سازمان های متولی باشد چون با تراکم زیادی در مرز مواجه ایم. وی 
اضافه کرد: صادرکنندگان بابت صف های طوالنی و روند ترخیص 
برای ورود به بازار افغانستان گالیه مند هستند که باید چاره اساسی 

شده و زمینه مراودات با افغانستان تسهیل شود. 
 30 درصد از صادرات کشور از طریق استان خراسان جنوبی 

صورت می گیرد
مشاور معاون وزیر و مسئول هماهنگی امور استان های وزارت 
صمت، صادرات کشور را در سال جاری 31 میلیارد دالر عنوان 
کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد 
داشته است و30 درصد از صادرات کشور توسط خراسان جنوبی 
انجام می شود. وی با بیان اینکه در حوزه صادرات هر استان باید با 
توجه به ظرفیت هایی که داراست دیده شود، گفت: شرایط خراسان 
جنوبی متفاوت نسبت به استان های دیگر کشور می باشد که باید 
در حوزه صادرات در نظر گرفته شود. مشاور معاون وزیر و مسئول 
هماهنگی امور استان های وزارت صمت با اشاره به ظرفیت مرزی 

استان اظهار کرد: فعال سازی نمایندگی امور خارجه در استان مورد 
پیگیری قرار خواهد گرفت تا بتوان از ظرفیت های کشور افغانستان 
در جهت رونق صادرات استفاده موثرتری صورت گیرد. موفق ادامه 
داد: خراسان جنوبی با دارا بودن 43 نوع ماده معدنی به عنوان قطب 
معدنی کشور مطرح  است که امیدواریم با استخراج و کشف معادن 

جدید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.
نماینده بیرجند، خوسف و درمیان نیز بیان کرد: افغانستان ظرفیت 
مناسبی برای صادرات و همچنین واردات دارد که اخیرا تسهیل 
شده و امیدواریم از ظرفیت آن به طور کامل استفاده شود تا شاهد 
صف های طوالنی کامیون ها در مرز نباشیم. عبادی بر آسفالت 
جاده والیت فراه افغانستان تاکید کرد و افزود: بخشی از این جاده 
هنوز آسفالت نشده و همچنین راه سربیشه به طرف مرز نیز دچار 
مشکالتی است که نیازمند رسیدگی می باشد. وی فعال سازی 
بازارچه های مرزی را حائز اهمیت دانست و گفت: دفتر نمایندگی 
امور خارجه با تالش های زیاد تاسیس شد که قرار است امکاناتی از 
طریق استانداری به آن داده شود ولی اکنون مدتی است که تعطیل 

شده است. 
صادرات نیاز به ارتباط دوسویه دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با بیان 
اینکه صادرات در استان باید به طور ویژه دیده شود، گفت: اگر 
صادرات برابر با واردات در استان صورت گیرد باعث تداوم صادرات 
خواهیم شد. عابدی با اشاره به تعطیلی دفتر نمایندگی امور خارجه 
افزود: این موضوع در حال پیگیری است و اکنون امور آن توسط 
نمایندگی مشهد پیگیری می شود ولی درحد انتظار نیست. عابدی 
با بیان اینکه برای 4 بازارچه مرزی استان مجوز صادر شده، تصریح 
کرد: صادرات نیاز به ارتباط دو سویه دارد و از این رو برای افزایش 

صادرات استان باید شرایط کشور افغانستان مد نظر قرار گیرد.
ثبت جهانی زعفران قاین،زرشک و عناب بیرجند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استان در سه 

بخش تجارت، معدن و کشاورزی ظرفیت توسعه و رشد دارد، افزود: 
این سه عامل می توانند دیگر ظرفیت های استان را هم فعال کنند. 
شهرکی ادامه داد: طی سال گذشته زعفران قاین، زرشک و عناب 
بیرجند نشان جغرافیایی ملی را کسب کردند و در سال 97 به 
همت فعاالن اقتصادی، به ثبت جهانی رسید. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اظهار کرد: در سال 98، هشت محصول 
معدنی استان نشان جغرافیایی ملی دریافت و سپس جهانی خواهد 
شد. شهرکی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی با بیان 
اینکه مدیران حوزه اقتصادی، مدیرانی استراتژیک هستند، گفت: 
بخشی از مدیران، با پیگیری هایشان قوانینی را در حوزه مالیات و 
نرخ ارز اصالح کردند که قابل توجه است. وی با اشاره به وضعیت 
میل به سرمایه گذاری در استان بیان کرد: این امر نسبت به سال 
92، بیش از 50 درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: همچنین در 
حوزه سرمایه گذاری انجام شده 260 درصد، اشتغال 40 درصد و در 

زمینه کشف ذخایر معدنی 81 درصد رشد داشته ایم.
همچنین رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان نیز اظهار 
کرد: منطقه ویژه اقتصادی به عنوان موتوری محرک برای توسعه 
نگاه  با  استان  اقتصاد  برای توسعه  از کشور  این خطه   اقتصادی 
بین المللی مسیر خوبی را طی کرده است. وی با بیان اینکه در این 
راستا امروز شاهد تمرکز 40 بنگاه اقتصادی در بخش های صنعتی، 
خدماتی و تجارتی هستیم، افزود: قطعه منفصله مرزی ماهیرود نیز 
توانسته است در افزایش امر صادرات محصوالت در مرز میل 78 
نقش خود را ایفا کند گرچه هنوز به تمام پتانسیل های خود نرسیده 
است. صفدری زاده تصریح کرد: همدلی و هم افزایی بین بخشی 
همه فعاالن اقتصادی و مسئوالن دستگاه های اجرایی می تواند ما 
را در هدف مقدسی که همانا الگو قرارگرفتن روش توسعه یافتگی 

خراسان جنوبی در سال های نه چندان زیادی است، کمک کند. 
 در پایان از 12صادرکننده برگزیده و شایسته تقدیر شد و همچنین

از 4 برند جهانی محصوالت استراتژیک استان رونمایی گردید.

بخشنامه های خلق الساعه صادر نشود

قهرمانان حوزه اقتصادی هراس از تحریم ها ندارند
عکس: اکبری


