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2حکایت دو روستای  گردشگری شهرستان سربیشه۵۰۰5  برنامه در کارگروه فرهنگ و هنر اجرایی می شود 5شفافیت و مبارزه با قاچاق، راه غلبه بر مشکالت است

 »طراحی« حلقه مفقوده  
فضای سبز بیرجند

طراحی فضای سبز تخصصی است  که 
تحلیل ،برنامه ریزی، طراحی، مدیریت 
و  طبیعی  های  محیط  بر  نظارت  و 
انسان ساخت را در بر می گیرد. وظیفه 
اجتماعی و مهم طراحی فضای سبز 
ایجاد هماهنگی بین علم و هنر برای 
سازماندهی، برنامه ریزی و طراحی تمام 
محیط ومنظر است. در این فرآیند برای 
ایجاد مکان هایی آرامش بخش ، نشاط 
آور و زیبا از عناصر گیاهی به عنوان 
المان های بصری استفاده می کنند. 
طراحی فضای سبٍز مکان های حسی 

قوی و مثبت ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* مهرآیین

 

عدم اجرای توصیه های
 FATF پایان جهان نیست

صفحه 6

برخی آقایان اصرار 
عجیبی به خودزنی  دارند

صفحه 6

چه کسی قرار است در
 سال آینده فتنه کند؟

اگر اعتماد از بین برود، 
همه بازی را خواهند باخت

صفحه 6

صفحه 6

روزهای تلخ قنادی های بیرجند 
 قبل از اینکه از مشکالتش بگوید به این جمله تاکید می کند که »قبال بارها این چالش ها را به گوش 
مسئوالن رسانده ایم مسئوالن صنعت و معدن، نظارت و بازرسی، شورای شهر، اتاق اصناف همه جا این 

مشکالت را عنوان کردیم ، انگار کاری از دست کسی ساخته نیست«  ... ) مشروح در صفحه ۳ (

صعود هزینه  ، پروازهای عتبات  
را  زمین گیر کرد

 هزینه هوایی سفر به عتبات در بهمن ۳ میلیون و 500 هزار تومان و زمینی از یک میلیون و 900 هزار تومان تا 2 
میلیون و 100 هزار تومان پیش بینی شده است که زائران متقاضی سفر به عتبات در این دوره می توانند با مراجعه 
به یکی از دفاتر مجاز حج و زیارت در شهرها و روستاهای گوناگون برای نام نویسی  ... ) مشروح در صفحه 5 (

۲۷ هزار نفر
جویای کار

در استان

حماسه هفتم بهمن در بیرجند گرامی داشته شد
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صفحه 5

صفحه ۵

جناب آقای مهندس حسین حسین پور
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 مدیـرکـل امـور عشـایری استـان
 که حاصل تدبیر،  تجربه و درایت شایسته شما می باشد، صمیمانه 

تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از خداوند منان 
خواستاریم. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات صادقانه و ارزشمند 

جناب آقای غالمرضا قوسی توفیق بیش از پیش برایشان 
 آرزومندیم.

کارکنان اداره امور عشایر و شرکت تعاونی عشایری 
وحدت  نهبندان

جناب آقـای مهنـدس نخعـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
خراسان جنوبی

 که نشان از درایت و توان باالی مدیریتی شما می باشد، 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.

کارکنـان صنـدوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزی
 استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مهندس براهیـمی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های روستایی
 اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 که نشان لیاقت و پشتکار شما در حوزه راهسازی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
 موفقیت روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

جناب آقای مهندس اشرفی گل
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به سمت 

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیرتان می باشد، صمیمانه 

تبریک عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط 
و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی و پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران مسئلت داریم.
شرکـت فراز دانـه آونـد - شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

جناب آقای مهندس قوسی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

انتصاب مجدد
 جناب آقای مهندس اشرفی گل
 که از مدیران جهادی و پرتالش می باشند به سمت

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
 نویدبخش فردایی بهتر برای همه بهره برداران این بخش می باشد. ضمن عرض سپاس

 از جناب عالی، موفقیت و سالمتی ایشان را از درگاه احدیت آرزومندیم.
مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو - پورشمسیان

شرکـت تعـاونی مرغـداران بیرجنـد 
در نظر دارد: سهـام خود در کشتـارگاه خـاور پیشه را به باالترین 

قیمت به فـروش برساند. متقاضیـان می توانند قیمت پیشنهادی خود 
را به صورت کتبی به دفتر تعاونی واقع در میدان آزادی، خیابان آزادی 

 ساختمان زر مرغ ، طبقه دوم اعالم نمایند.

آگهـی مزایده فـروش دیزل ژنراتور و تـرانس
www.bagherancement.com

جناب آقـای حسیـن حسیـن پور
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت مدیر کل امور عشایری استان خراسان جنوبی

که نشان از لیاقت، تجربه، تخصص و درایت شما می باشد تبریک عرض می نماییم.
                     مهندسین مشاور پارس نقش-حسین صباغ

جنـاب آقـای  حسیـن ابـوذری
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر گرامی تان 

را خدمت شما و خاندان محترم تان تسلیت عرض نموده،
 از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما سرور گرامی 

و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی -  بیمارستان ایران مهر

حاج غالمرضا گنجی فرد
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شیوه استعالم بسته حمایتی دولت

خبرگزاری میزان -سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: کد دستوری # ۸*۱۴۲*  از سوی این سازمان برای بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که در 
خصوص بسته حمایتی دولت سوال دارند، اختصاص یافت. محمد حسن زدا، افزود: این افراد می توانند کد دستوری# ۸*۱۴۲* را شماره گیری و کد ملی 
سرپرست خانوار را وارد کنند تا پاسخ برای آن ها ارسال شود که آیا مشمول دریافت این کمک هستند یا خیر؟

سرمقاله

»طراحی« حلقه مفقوده  
فضای سبز بیرجند

 
*مهرآیین

فضای  ...طراحی  اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 
سبز مکان های حسی قوی ومثبت ، به  توانایی 
برانگیختن تصاویر ذهنی مطلوب با قابلیت به خاطر 
 سپاری در دوره های طوالنی زمان  منجر می شود .
 به عبارت ساده تر فضای سبزی که می تواند در 
حافظه بصری افراد ثبت و ماندگار شود بر همین 
اساس شهرت و ویژگی بسیاری از شهرها در جهان 
مرهون پوشش گیاهی ونحوه چیدمان المان های 
سبز آن  است که خود  جاذب گردشگر نیز هست.با 
آن که طراحی فضای سبز جزئی اساسی در طراحی 
منظر شهری به حساب می آید اما نحوه عملکرد 
شهرداری بیرجند طی سال های اخیر در این حوزه 
به گونه ای بوده که از اساس آدم شک می کند 
که این مفهوم به گوش گردانندگان این حوزه  و 
داعیه داران عناوین کارشناسی آن خورده باشد! با 
کمال تاسف و به مصداق آن چه عیان است در 
مرکز استان خراسان جنوبی کمترین ردی از درک و 
کاربرد این دانش وتخصص در ایجاد فضاهای سبز 
شهری وجود ندارند. بیرجند در تمام این سال ها نه 
فقط از ابتدایی ترین نقشه ها و برنامه  ها در کاشت 
گونه های گیاهی محروم بوده است بلکه مدیران  
فضای سبز  آن  حتی از  نگهداری صرف درختان 
و مراقبت از آن ها  نیز عاجز بوده اند که حاصل 
آن خشکاندن هزاران درخت کهنسال  و نابودی 
فضاهای سبز در اختیار سازمانها و ایجاد  محیطی 
افسرده در این شهر بوده  است!  آشفتگی  و بی 
نظمی،یکنواختی کسالت آور و نازیبایی و در عین آن 
تحمیل هزینه های سنگین به بیت  المال، رهاورد 
گذران امور شهر به شیوه باری به هرجهت  است. به 
عنوان مشتی از خروار به این چند مثال توجه کنید. 
سال هاست که بدون هیچ تفکری در هر کوی و 
برزن  این شهر کاج  کاشته می شود بی آن که به 
نیازهای گوناگون ومتنوع دیگر شهروندان توجه شود 
! کاشت انواعی از درختچه های سمی وخطرناک 
خرزهره در معابر عمومی  بدون توجه به عوارض 
آن وکمترین میزان زیبایی رایج است. کاشت درخت 
اکالیپتوس بدون توجه به ضرر آن برای لوله های 
آب و تاسیسات در پیاده روها و نزدیک منازل انجام 
شده است. کج سلیقگی و نبود تفکر آنجایی به 
اوج می رسد که در یکی از ورودی ها و یکی از 
بزرگترین پارک ها و گل جای شهر با گز بیابان! 
به استقبال مسافران و مهمانان  می روند، گزهایی 
که منظری زشت و هراسناک و ناایمن به پارکی 
می دهد که قرار است آبروی شهر و محل آرامش 
خانواده ها باشد ! بی توجهی به فواصل درختان از 
یکدیگر، کاشت درختان جایگزین به جای درختان 
خشک شده،  بی توجهی به کاشت گونه های گیاهی 
ومناسب و بومی منطقه ازجمله عناب و زرشک و بی 
توجهی به  اندازه سایه گستری درختان  در اقلیم گرم 
بیرجند ومیزان تولید  اکسیژن و بسیاری از معیارهای 
علمی و هنری دیگر و اصرار لجوجانه بر استمرار این 
وضع و بی توجهی به نظریات انتقادی  و ایده های 
شهروندان را باید از نقاط ضعف جدی در عملکرد 
مدیران فضای سبز این شهر دانست. با این مقدمه 
توجه مدیران  شهرداری و به ویژه مسئوالن فضای 
سبز شهری بیرجند را به چند نکته اساسی در این باره 
جلب می کنیم .بهمن و اسفند  بهترین  زمان  برای 
بهسازی فضای سبز شهری به شمار می رود از این 

رو در وهله اول نباید این فرصت را از دست داد. 
اولین قدم در طراحی فضای سبز یک مجموعه 
انتخاب گونه های مناسب برای هر مکان است آیا 
شهرداری به راستی برنامه ای در این زمینه دارد ؟ اگر 
چنین برنامه ای هست  بهتر است از طریق رسانه ها 
در منظر داوری مردم و صاحب نظران آزاد قرار گیرد

و اگر نیست بهتر است هرچه سریعتر در این باره اقدام 
شود فضای سبز نیز مانند دکوراسیون داخلی نیازمند 
هماهنگی است و با میزان افزایش جذابیتش سنجیده 
می شود.فضای سبز انرژی زیادی را وارد شهر می 
کند  رنگ سبز از رنگ های انرژی زاست اما آیا در 
یک روز  تابستان همین مسئوالن شهرداری وقتی از 
سفر به شهر بر می گردند و وارد جزیره گرمایی بیرجند 
می شوند با دیدن درختان افسرده و بی برگ و بار کاج 
که به نحو وحشتناکی اصالح شده اند یا با تماشای 
درختان گز پارک صیاد شیرازی و بلوارهایی که آرزوی 
سبز چمن را به گور برده اند  وجدان کاری خویش را 
زیر سوال نمی برند !؟)ادامه سرمقاله در ستون مقابل...(

برای بازنشستگان حقوق های کمتر از 
2.5میلیون همسان می شود

ایلنا -سخنگوی کمیسیون تلفیق از همسان سازی 
حقوق بازنشستگان حقوق بگیر کمتر از ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان خبر داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
ادامه داد: براساس یکی از مصوبات مقرر شد ۵ هزار 
میلیاردتومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که 
بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده بود بخشیده 
شود و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی 
شود و این مبلغ به عنوان سرمایه دولت در بانک مسکن 

منظور شود.

خبر خوش

آثار  دیدن  از  شهروندان  سرمقاله...(حس  )ادامه 
مدیریت  فضاهای سبز شهری چه خواهد بود ؟ 
تنوع گونه های گیاهی  تناسب و توازن وکاربرد انواع 
گل ، چمن و درخت و درختچه و ابتکار و خالقیت 
در این حوزه از اساسی ترین نیازها وگمشده های 
فضای سبز بیرجند است  که تاکنون به آن عنایتی 
نشده است. بدون شک تحرکات تازه در شهرداری 
در بخش های گوناگون  آن می تواند امید آفرین 
باشد اما زخم  کهنه فضای سبز بیرجند آن چنان 
عمیق وگسترده وتاریخی است که اگر متناسب با 
نیازو گستردگی  به آن پرداخته نشود به زودی سر 
باز خواهد کرد و تمام زحمات مجموعه شهرداری را 
بر باد خواهد داد از این رو توجه ویژه به فضای سبز ،  
احیا و طراحی هنرمندانه و علمی آن  کامال ضرورت 
دارد و این فرصتی است که هرچه زودتر باید از آن 
استفاده کرد. به ویژه آن که تغییرات مدیریتی  اخیر 
بر پایه جوانگرایی است و مدیران جوان هم صاحب 
انرژی اند وهم پذیرش بیشتری در برابر انتقادها و 

پیشنهادها  دارند .       

افزایش عرضه دام در جهت کوتاه 
کردن صف گوشت تنظیم بازاری

امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل  میزان-  خبرگزاری 
دام با اشاره به واردات هفتگی ۵۰ هزار رأس گوسفند 
افزایش  با  گفت:  گوشت  قیمت  کاهش  برای  زنده 
در صف های عرضه  کمتر  مردم  تا  درصددیم  عرضه 
گفت:  ورناصری  حمید  بمانند.  بازاری  تنظیم  گوشت 
رأس  هزار   ۵ هفته ای  تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
گوسفند زنده وارد شود و به زودی با عرضه گوشت آن ها 
به  قیمت ۴۰ هزار تومان، شاهد ارزانی گوشت قرمز در 
بازار خواهیم بود و با افزایش عرضه درصددیم تا مردم 
کمتر در صف های عرضه گوشت تنظیم بازاری بمانند.

حکایت دو روستای  گردشگری شهرستان سربیشه 

نسرین کاری - در ۱۵ کیلومتری سربیشه  روستای 
پخت  از روستاهای قدمی استان قرار دارد بعد از مسافت 
حدود ۱۲کیلومتر بعد از روستای زیبای پخت روستای 
گورید باال واقع شده است، که با جمعیتی کم تر از 6۰ 
خانوار مشاهده می شود. بیشتر زنان این روستا، با صنعت 
برک بافی آشنایی دارند و اهالی روستا هنوز نمونه هایی 
از کت و شلوارهای برک با قدمت ۱۰۰ سال را به تن 
دارند. توبافی  )پارچه بافی( نیز در این آبادی رونق دارد. بافته 
های توبافی گورید باالاز پارچه های دیگر آبادی ها با کیفیت 
تر است. پارچه های ضخیم تر با تراکم بیشترکه دلیل آن وجود 
شانه های نزدیک به هم، در دستگاه های پارچه بافی این 
روستاست. در روستای گورید باال، عالوه بر تولید حوله صورت، 
بافت حوله های حمام نیز رواج دارد. جنس نخ پارچه های تولیدی 
،پنبه و نخ برق است. شما هنگام خشک کردن خود با این 
حوله ها ، گرمی خاصی را بر روی بدن خود حس می کنید.

روستای پخت قدمتی باالتر از 800 ساله دارد
شهریاری)فرهنگی بازنشسته( بانوی فعال و متولد این 
منطقه در گفتگو با خبرنگار آوا می گوید: روستای پخت 
قدمتی باالی۸۰۰ ساله دارد و پیشنه فرهنگی باالیی دارد 
و تقریبا ۱۵۰ خانوار ساکن روستا هستند.وی با اشاره به اینکه 
درگذشته  بزرگ  اجداد ما مرحوم میر غالمحسین خزاعی ملقب 
به )میرآخور( مسئول حل و فصل مشکالت منطقه بوده، می 
افزاید:  همچنین میر غالم رضا خزاعی ملقب  به )له له( مدرس 
و تعلیم دهنده فرزندان امیرشوکت الملک نیز در این روستا بوده 
است وهمچنین مرحوم میرمحمدرضا خزاعی نیز نایب الحکومه 
و خزانه دار حاکمان بوده است. که هم اکنون خاندان شهریاری، 
سعادتی، اعرابی، رکنی، ساالری، رفیعی و جاللی که در شهرهای 
گوناگون  سکونت دارند، یادگاران این مرحوم می باشند. وی 
با بیان اینکه قطعا در جایی که این افراد ساکن بوده اند مردم 
آن منطقه از نظر فرهنگی غنی هستند. زیرا در آن زمان این 
حاکمان محلی در خصوص رفع مشکالت مردم مکاتباتی با 
سیستان و قهستان انجام می داده اند. مردمان روستای پخت  
مردمانی نجیب، با ایمان، سخت کوش و مهمان نواز هستند.

روستای پخت یادگاری از دوران زندیه
شهریاری یادآور می شود: در روستای پخت مسجدی از 
دوره زندیه وجود دارد که به دستور امیرمحمدخان خزیمه 
ساخته شده نشانگر از قدمت تاریخی این روستاست. او 
یادآور می شود مسجد این روستا توسط میراث فرهنگی 
بازسازی شده و به لحاظ گردشگری مورد توجه قرار گرفته 
است. وی یادآور می شود با بیان اینکه قنات روستای پخت 

از داخل مسجد می گذرد، ادامه می دهد: بنای تاریخی 
مسجد دارای ستون های زیبا و شبستان است که خیلی 
مورد توجه گردشگران می باشد. وی می افزاید: این روستا 
دارای دو رشته قنات است که یکی در خود روستا و قنات 
بعدی )کرشک( در پایین جاده و دو کیلومتر با روستا فاصله 
دارد. وی با اشاره به اینکه همچنین برای بازسازی قنوات 
روستا در 3۰ سال اخیر کاری انجام نشده درخواست می 
کند: مسئوالن جهاد کشاورزی برای تامین اعتبار بازسازی 

قنوات روستا با توجه به پیشینه تاریخی آن حمایت کنند.

کرم خراط آفت باغات و مزارع روستای پخت 
فعال عمران و آبادانی یاد آور می شود: متاسفانه آفت کرم 
خراط  به جان باغات و مزارع روستای پخت افتاده است 

تاکید می کند:  پس از رفع آفت کرم خراط،  محلی 
تولید محصوالت درختی چون  برای  فراهم   خوب و 
وجود  است.  گالبی  و  سیب  هلو،  زردآلو،  گیالس، 
چرایی  مورد  در  مطالعه  سنجد  و  بید  فراوان  درختان 
کاشت  این درختان را برمی انگیزاند. تعداد زیادی از 
این درختان دچار آفت کرم خراط شده اند که با رفع 
این آفت ،  از کسالت و بیماری درختان کاسته خواهد 
شد .وی پیشنهاد می کند: جهاد کشاورزی برای رفع 
این مشکل وارد عمل شود و روستایان مجبور به هرس 
و پاکسازی درختان دارای آفت شوند چرا که اگر جلوگیری 
نشود افت منتقل می شود.شهریاری یادآور شد: وجود مسجد 
تاریخی و طبیعت زیبا اداب و رسوم کهن آن می تواند این 
روستا را هدف گردشگری کند. در این روستا در ماه محرم، 
ماه عزاداری ساالر شهیدان با مراسم خاصی انجام می پذیرد.

میر محمد میر شهریار نویسنده قران خطی در 
300 سال قبل در روستای گورید باال

باال  گورید  روستای  پخت  روستای  از  بعد  کیلومتر   ۴
جاده  در  روستا  این  است.  گردشگران  حضور  منتظر 
نیز  روستا  این  و  شده  واقع  مختاران  سربیشه  اصلی 
پیشینه تاریخی باالیی دارد.وی می افزاید با توجه به 
اینکه در این روستا مرحوم میر محمد میرشهریار در 
3۰۰ سال قبل نویسنده قرآن خطی بوده است، که هم 
اکنون این قرآن در موزه آستان قدس رضوی موجود 
می باشد و همچنین کتب زیادی به دست وی نگاشته 
شده که در دست بزرگ خاندان شهریاری است و اکنون 
خاندان شهریاری، خزاعی و یاوری، عرب و عرب پور از 

نوادگان این مرحوم هستند. شهریاری با اشاره به اینکه 
در روستایی گورید باال هم به واسطه قدمت روستا آیین و 
مراسم خاصی اجرا می شده است ادامه می دهد: در ماه 
محرم به مدت ۱۰ شب در این روستا عزاداری با آیین 
خاصی انجام می شود و همچنین مراسم خاصی در گذشته 
بوده از جمله حمام کشان عروس با همراهی اهالی روستا 
با ساز و دهل که عروس را بانوان روستا تا حمام قدیمی 
همراهی می کردند و همچنین یکی دیگر از آداب و رسوم 
این روستا مراسم »خرمن« بوده که بعد از جدا کردن کاه 
از گندم، گندم را در خرمن به صورت کوهی انباشته می 
کردند و روی آن با بیل نقش می زدند و به تبرکی یک 
سنگ از مزار و یک دسته سپند روی آن می گذاشتند 
و روز بعد با مراسم خاصی و با صلوات و نام ائمه گندم 
ها را در جوال ریخته و به منازل منتقل می کردند و در 

کندوک )محل ذخیره گندم( تخلیه می کردند. وی یادآور 
می شود:روستای گورید باال دارای 3 رشته قنات غنی می 
باشد که قنات علیا با پیگیری و به همت جهاد کشاورزی و 
اهالی روستا  و شورای اسالمی روستا در سال 9۲ بازسازی 
و مرمت شد.وی با تالش و کمک مالی استخر ذخیره آب 
قنات باال را به متراژ 3۰ در 3۰ ساخت و اکنون مورد استفاده 
مردم است می افزاید: همچنین قنات وسطی نیز در سال 9۴ 
را هم با متراژ 3۵۵ متر مرمت و بازسازی شد.وی ادامه می 
دهد: از مسئوالن جهاد کشاورزی برای تکمیل و مشکالت 
قنات وسطی  درخواست اعتبار و حمایت دارم.بانوی عالقمند 
یادآور می شود:  قنات سفلی در سال 96 با همت بلند دکتر 
غالمحسین یعقوبی )چشم پزشک( که خود نیز از مالکین 
قنات می باشد بعد از ۱۸ سال که مخروبه شده بود دوباره 
مرمت شد و استخری جدید احداث گردید. شهریاری با بیان 
اینکه اکنون در این روستا سه رشته قنات و  سه باب استخر 
سیمانی و جدید  ساخته شده است، و این روستا دارای قشر 
جوانی است که ماندن در روستا را بر مهاجرت و نشستن 
بیهوده در گذر شهرها ترجیح داده اند، از مسئولین امر دست 
یاری می طلبد. وی یادآور شد: امیدوارم بتوانم با احداث خانه 
ی بومگردی در این روستا پای گردشگران را به این منطقه 
باز کرده تا صنایع دستی اصیل این روستا مورد توجه قرار 

گیرد.

احداث موزه بوم در روستایی گورید باال
وی به قول از استاد احسانبخش  فعال بوم گردی یادآور 
شد که احداث موزه بوم در روستای گورید باال، در حالی که 
فضای بیشتری به این موضوع اختصاص یابد ، می تواند  
داستان تاریخی  زندگی بزرگان این منطقه را باز نمایی کند. 
نگارش داستان هایی کوتاه برای هر کدام از اشیایی که در 
این موزه بوم است ، به مثابه کتابی برای آشنایی با زندگی 
گذشتگان این دیار است .آشنایی با لوازم کسانی که با هر کدام 
از این اشیا ، زیستی جذاب و قابل شنیدن داشته اند . خانه 
ی بومگردی این روستا با مکان های دیگر بسیار متفاوت 
خواهد بود. محصوالت ارگانیک و لبنی روستا  به راحتی 
در خانه ی بومگردی این روستا در دسترس گردشگران 
تاکنون در خصوص  از تمام مسئوالنی که  بود.  خواهد 
رفع مشکالت روستا مساعدت نمودند تقدیر و تشکر دارد 
و برای این عزیزان آرزوی سالمتی می نماید.امید است با 
نگاه ویژه به روستاهای اصیل پخت، گورید باال، شورستان، 
برکوه، سنوک و زرسنوک و اشتغالزایی در این روستاها 
رونقی در منطقه صورت گیرد و از مهاجرت جلوگیری شود.

»پخت« و »گورید باال« دو روستا با پیشینه فرهنگی بسیار اصیل 
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آگهی دعوت بستانکاران شرکت منحله )در حال تصفیه( خدمات درمانی و بهداشتی 
ندای سالمت به شماره ثبت ۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۸۶۸۲- نوبت دوم 

در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و 
 نهادهای دولتی که ادعا یا طلبی نسبت به شرکت منحله )در حال تصفیه( فوق را دارند دعوت 
می شود حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن اسناد و مدارک 
مثبته به نشانی: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند،  کاالی پزشکی پویا و کدپستی ۹۷۱۳۹۴۳۶۳۱ 
به مدیر تصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نماینده گردانیده تا مورد 
رسیدگی و اقدامات الزم قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی طبق ماده ۲۲۶ قانون 

تجارت هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی باشد.
این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه کثیر االنتشار رسمی منتشر می گردد.

مدیر تصفیه شرکت منحله )درحال تصفیه( 
خدمات درمانی و بهداشتی ندای سالمت - علی دهقان

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط
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 100 درصد تضمینی
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فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     
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  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دو شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی و  قیـرگونـی

با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915
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فعال بودن 4 کارگاه تولیدی حمایتی معلوالن
صداوسیما- 4 کارگاه تولیدی حمایتی معلوالن زیرپوشش بهزیستی در خراسان جنوبی فعالیت  می کنند. رضازاده معاون توانبخشی بهزیستی به فعالیت 13 مرکز 
حرفه آموزی با 246 توانخواه زیرپوشش بهزیستی در استان اشاره کرد و افزود: این مراکز در شهرهای بیرجند، قاین، فردوس، طبس، سرایان، زیرکوه و بشرویه 

سالم. در روزنامه )یکشنبه( هفتم بهمن قیمت انواع فعالیت دارند و به منظور اشتغال حمایتی ویژه آن دسته از توانخواهانی است که دارای شرایط معلولیت شدید هستند و در بازار رقابتی آزاد، چندان موفق نیستند.
حبوبات در بیرجند، قیمت نخود را8500 تومان اعالم 
کردید درصورتی که دیشب هرکیلو نخود را 10400 
ازسوپرمارکت ...... خریدم. انگار دوستان درخواب به 

سرمی برند. مردم که مسخره نیستند....
915...481

با سالم . شهرداری بیرجند فکری به حال بلوار شعبانیه 
بکند. حجم ترافیک از مهرشهر به خیابان کارگران  

زیاد می باشد. با تشکر
915...675
ما بیمه تامین اجتماعی هستیم حقوقمان هم زیر سه 
میلیونه، هنوز بسته حمایتی برامون واریز نشده، شماره 
ای هم که سازمان  برای اعتراض اعالم کردن همش 

مشغوله، باید به کجا مراجعه کنیم؟
915...341
شهرستان  رانندگی  و  راهنمایی  محترم  ریاست 
بیرجند،کوچه شهدا 2، تقاطع طالقانی 3 به دلیل 
وجود دانشگاه علمی کاربردی، مسجد النبی)ص( و 
تعداد زیادی مطب پزشک ترافیک بسیار سنگینی 
صورت  در  است  خواهشمند  دارد.  بعدازظهر  در 
امکان اقدام به یک طرفه کردن کوچه نمایید تا 

از حجم ترافیک کاسته شود.
915...232

ایام  فرارسیدن  پیشاپیش  کنم  می  عرض  تبریک 
همشهریای  همه  خدمت  را  فجر  مبارک  دهه  ا... 
عزیز، از شهردار محترم و مسئوالن محترم استانی 
خواهشمندیم فکری به حال ورودی های افتضاح 
شهر بکنند، مسافرانی که از سمت مشهد و کرمان  
وزاهدان وارد این شهر می شوند، جز زمین های خاکی 
که باعث نمای زشتی شده است دیگر چیزی به چشم 

نمی خورد. لطفا پیگیری فرمایید. ممنون
903...300
لطفا پیگیری کنید چرامسئوالن بیمارستان ...یک 
پرستار باتجربه آشنا با دستگاه دیالیز رو جا به جا 
می کنند می برند بخش عفونی اگر برای ما بیماران 
مشکلی پیش بیاد مسئوالن جوابگوی ما بیماران 
و  بیمار  رگ  با  آوردند  کسی  چون  بود؟  خواهند 
بادستگاه آشنایی نداره لطفا آوا پیگیری کنید منتظر 

جوابتون هستیم ممنون
915...518
جای تاسف است مرکز استان یک حمام عمومی نداشته 
باشد به عنوان یک شهروند شرمنده شدم که یک مسافر 
در به در دنبال حمام می گشت هر جا که آدرس می 
دادم می گفت بسته بود سرویس بهداشتی و حمام جز 

نیاز های ضروری شهره آقایان شهرداری توجه!
915...332
11هزار روستایی در شمال شهرستان درمیان بخش 
مرکزی از حوزه کالنتری اسدیه ساکن هستیم با 
کیلومتر   25 و  کیلومتر  و20  18کیلومتر  فاصله 
شهرهای  از  آن  جمعیت  سرانه  نوغاب  روستای 
درمیان بیشتر است برای کالنتری و پاسگاه انتظامی 
تدبیری بیندیشید صیانت از حقوق شهروندی رضایت 
بخش نیست گشت کالنتری اسدیه جوابگوی این 

نقطه پرجمعیت نیست
915...468
سالم آوا. جریان این عابربانک میدان ابوذر چیست که 
یک روز باز می کنند و یک روز ِگل می گیرند . نکند 

خدایی نکرده خطایی سر می زند  از دستگاه بیچاره؟
ارسالی به تلگرام آوا
جناب استاندار که می فرمایند حرف مردم شنیده شود. 
مسئوالن محترم که عین خیالشان نیست و پشت 
میزهای گرم و نرمشان نشستند . سوال من این است 
این همه اعتراضات مردمی برای این اتوبوس های 
درون شهری یعنی یک نفر هم داخل این استان پیدا 
نمی شود که ساماندهی کند این وضع رو؟ اصال این 
مسئوالن محترم یک بار هم سوار این اتوبوس ها 
شده اند یا منتظر ایستاده اند در ایستگاه که بفهمند 
مردم چه می گویند؟ این حرف ها هم حرف مردم 
است، اعتراض مردم است کسی صدای ما را می 
شنود؟ برنامه زمان بندی اتوبوس ها افتضاح است 
باعث تاسف است که نیم ساعت به نیم ساعت حتی 
بیشتر باید منتظر بمانی در این استان به این عظمت 
مردم کار و زندگی دارند بخدا. در این سرمای زمستان 

به فکر خلق ا... باشید جای دوری نمی رود 
915...919

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

محمودآبادی- قبل از اینکه از مشکالتش بگوید به این جمله 
تاکید می کند که »قبال بارها این چالش ها را به گوش 
مسئوالن رسانده ایم مسئوالن صنعت و معدن، نظارت و 
بازرسی، شورای شهر، اتاق اصناف همه جا این مشکالت را 
عنوان کردیم ، انگار کاری از دست کسی ساخته نیست« اما  
ازتمام جمله های او مشهود است که روزگار صنف قنادان به 
تلخی می گذرد.نمی دانم چرا گاهی نوشتن این قدر سخت می 
شود، آخر این همه درگیری و مشکالت در کار تولید چه زمانی 
حل خواهد شد، مردها هر قدر هم که بخواهند روز و روزگارشان 
را خوب بگذرانند، وجود یک سری قانون ها در کشور ما انگار 

راه توسعه و آرامش را بسته است. 
البته گاهی این طور به نظر می رسد که در خراسان جنوبی 
قوانین بسیار سختگیرانه تر اجرایی می شود و کام تولید و 
اشتغال را تلخ و روزگارشان را سخت می کند. به مناسبت 
ماه های پایانی سال این بار از مسئوالن اتحادیه  قنادان 
خواستیم تا مهمان روزنامه آوا باشند. از مشکالت شان بگویند 
و راهکارهایی که باید برای رفع این مشکالت استفاده شود، 
اما مسئوالن این اتحادیه نیز مانند دیگر کسبه بازار دردهای 
متورمی داشتند که امروز به دمل های بحرانی تبدیل شده و 
فقط باید با جراحی اقتصادی درمان شود.محمد نیک افروز 
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان با اشاره به اینکه 
بارها مشکالت شان را به گوش مسئوالن رسانده اند، می 
گوید: متاسفانه مشکالت کشوری شده است، و مسئوالن 
اند، داشته  ما  با  را  است  همکاری  عنوان  به  آنچه   استان 

از همه مسئوالن صنعت و معدن، نظارت و بازرسی، شورای 
شهر، اتاق اصناف و...کمال تشکر را دارم اما واقعا با چالش 
مالیات و ارزش افزوده و قیمت های سرسام آور که روز به 

روز تغییر می کند، چه باید کرد.
وی ادامه می دهد: نمی دانم کسبه تا چه زمانی می توانند این 
نوسانات بازار را تحمل کنند اما هر چه هست این تحمل روح و 
روان اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است. وی با اشاره به تعداد 
 کارگرانی که در هر کارگاه شیرینی مشغول به کار هستند ،

اضافه می کند: کارگر ضامن این نیست که بازار در چه زمان و 
اوضاعی است، کارگر سر ماه حقوقش را می خواهد.

وی خطاب به برخی از افرادی که راهکار کاهش سود را مطرح 
می کنند، می پرسد: آیا در انتهای هر ماه وزارت نیرو اعالم می 
کند این ماه بازار دچار بحران بوده به همین دلیل هزینه  برق 
 را کمتر محاسبه کنید؟ دقیقا چه همکاری با کسبه می شود؟

نیک افروز معتقد است: همه همکاران او در اتحادیه از تمام 
داشته هایشان مایه گذاشته اند و می گذارند. کارگر در کارگاه 
به دلیل کسادی بازار بسیار کم کار و حتی بیکار است، اما اگر 
هزار تومان از حقوق کارگر کم شود، باید روز بعد به هزار 
مشکل دیگر که در اداره کار و بیمه برای او به وجود آمده 
رسیدگی کند. وی از واژه ایثار کردن برای فعالیت همکارانش 
در این اوضاع بازار استفاده می کند و می گوید: با هزینه های 
میلیونی آب ، برق، گاز و هزینه های باالی کارگری واقعا 

ادامه کار بسیار مشکل شده است.
وی با توجه به برداشته شدن تعرفه های تولیدی از قبض های 
انرژی ادامه می دهد: وقتی می گویم مشکالت را کشوری 
کرده اند یعنی همین. االن تمام بار را به دوش کسبه انداخته 
اند. طوری برای کسبه قیمت تعیین می شود انگار به چاه نفت 
وصلیم. برای یک مغازه 12 متری آبمیوه فروشی 5 میلیون پول 
برق ، 3 میلیون آب و ... حاال این را به هزینه های کارگری 
اضاف کنید البته مالیات را فراموش نکنید!!! چه چیزی برای 
ادامه کار وجود دارد.نیک افروز معتقد است برخی از کسبه فقط 
به واسطه آبرویی که در بازار دارند، مانده اند. انگار نه راه پیش 
 دارند، نه راه پس. هر دردی تا یک حدی قابل تحمل است.

 به طور متوسط هر شیرینی فروشی با 10 تا 20 کارگر اداره 
می شود، اما هر چه اوضاع جلوتر می رود، کارفرماها بیشتر به 

تعدیل نیرو می اندیشند، تا اشتغالزایی ...

هزینه های مواد اولیه

وی در ادامه چالش های پیش روی قنادی ها را بر می شمرد   
که اولین آن ها هزینه باالی تامین مواد اولیه است. او در حرفه 

خودش که تولید نبات و آبنبات است هل را مثال می زند و می 
گوید: هل شکسته ای که اول سال و در اوج گرانی دالر به 
قیمت هر کیلو 160 هزار تومان می خریدم، االن کیلویی220 
هزار تومان به فروش می رسد. حاال تصور کنید من برای 
خرید 5 کیلو هل چقدر باید هزینه پرداخت کنم؟ رئیس اتحادیه 
قنادان و شیرینی فروشان با این مثال توجه مسئوالن را به 
این نکته جلب می کند که در  زمان حاضر تامین مواد اولیه 
برای تولید کنندگان  نبات و شیرینی 10 برابر شده است،هر 
چند ممکن است ایده افزایش قیمت مطرح شود اما در حقیقت 
هیچکدام ما از افزایش قیمت راضی نیستیم، چرا که مشتری 
وقتی کیلویی 18 هزار تومان را می بیند به جای سه کیلو 
شیرینی یک کیلو می گیرد یا  از اصل بی خیال شیرینی می 
شود. این اوضاع را برای صنف ما بدتر و بدتر و بدتر می کند، 
 تا جایی که خرید این قدر پایین می آید که فروشنده ترجیح 
می دهد کارگاه را تعطیل کند. وی یادآور می شود: این روند 
تا 300  رقم های 200  با  ما  باعث شده سرمایه همکاران 
میلیونی  بخوابد، حاال راهکار چیست؟ مسئوالن در باالدست 
چه پیشنهادی برای آنهایی که در این بازار باقی مانده اند، دارند؟

   در نوبت ابطال پروانه

نیک افروز با ابراز تاسف از  وضع حاکم  بر بازار  از موضوع 
دریافت نوبت برای ابطال پروانه کسب خبر داده و می گوید: 
تا قبل از این ما لیست انتظار برای ارائه پروانه کسب داشتیم 
اما امسال برای ابطال پروانه در نوبت هستند. این نکته را نیز 
باید متذکر شوم که با هر ابطال پروانه حدود 20 نفر بیکار می 
شوند. بیکارانی که هر کدام وابسته به یک خانواده هستند. وی 
روزهایی که سه سال قبل برای دریافت شیرینی عید مجبور به 
دادن سفارش از یک ماه قبل بودن را یادآور می شود و می 
گوید: این طور که از شواهد پیداست امسال عید نیازی به دادن 
سفارش از قبل نیست، چرا که توانی برای تولید و میلی برای 

خرید در بازار دیده نمی شود.

عالوه بر کمبود ، افزایش 600 درصدی

این بار محمد حسن محمدی گیو نایب رئیس اتحادیه و نماینده 
صنف شیرینی سازها لب به درددل می گشاید. » عالوه بر کمبود 
مواد اولیه، برخی از اقالم و مواد اولیه تا 600 درصد افزایش قیمت 
داشته، همه این ها را با سند و مدرک اعالم می کنم ! برای من 
که کلی خرید می کنم قیمت پارسال آرد کیسه 40 کیلویی 64 
هزار تومان بوده االن 105 هزار تومان، شکر کیلویی 2 هزار و 
800 تومان بوده االن 3 هزار و 400 تومان، روغن پارسال حلب 
16 کیلویی 75 تا 78 هزار تومان بوده اما االن شده 135 تا 140 
هزار تومان، کاکائوی مالزی کیلویی 14 هزار تومان بوده االن 
شده کیلویی 75 هزار تومان، هل درجه یک االن کیلویی 600 
 هزار تومان، کاغذ کیک مثل کاغذ های کیک یزدی و... بسته ای

32 هزار تومان بوده االن بسته ده تایی 220 هزار تومان و 
است.«  محمدی  گل  شیرینی  کاغذ  هم  تومان  هزار   165 

وی ادامه می دهد: با این تورم باید هزینه های کارگری و 
قبوض میلیونی را نیز پرداخت کرد، کارگرانی که قبال در کارگاه 
های شیرینی سازی من اضافه کاری داشتند امسال فقط 20 
تا 28 ساعت کار دارند. وی از شیرینی ساز دیگری سخن می 
 گوید که به دلیل مشکالت به وجود آمده از صبح تا ساعت  5 
بعدازظهر فقط 95 هزار تومان دخل مغازه اش بوده است. این 
شیرینی ساز به گفته محمدی االن همه کارگرانش را  تسویه 
حساب کرده و به همراه همسر و یکی از فرزندانش کارگاه و 

فروشگاه را اداره می کند.

تداخل صنفی قوز باال قوز   

 محمدی از تداخل صنفی سخن می گوید که تا به حال هر 
چه برای رفع و حل آن تالش کرده است ره به جایی نبرده ، 
معضلی که طی دو سال اخیر این قدر تن قنادی ها را لرزانده 
که عده ای از آنها نیز اعالم کرده اند ما نیز از این به بعد عالوه 

بر تولید شیرینی انواع نان ها را هم می پزیم.
وی ادامه می دهد: نانوایان آزاد پز نمی دانم با چه مجوزی 

انواع شیرینی را تولید می کنند، در این نانوایی ها شیرینی گل 
محمدی با پایین ترین کیفیت تولید می شود و با نصف قیمت  
فروخته می شود، خوب خریدار وقتی با قیمت شیرینی درجه 

یک 14 هزار تومان مقایسه می کند چه اتفاقی می افتد؟
البته  نیک افروز درباره پیگیری این ماجرا می گوید: هیچ پاسخی 
تاکنون از پیگیری ها نگرفته ایم. اعالم هم شده است، اگر به 
این موضوع رسیدگی عاجل نشود امکان اینکه از سال آینده در 
قنادی های ما نان و کماچ پیدا شود زیاد است و نباید اعتراضی 
از سوی نانوایی ها باشد!!!! در ادامه  دوباره محمدی معضل پخت 
های خانگی را عنوان می کند و می گوید: تمام امید قنادی ها به 
 شب عید است اما در این ایام با پخت های زیرزمینی شیرینی ها

به خصوص شیرینی های محلی مواجه هستیم، البته فروش 
آن در چهارشنبه بازار و انواع فروشگاه ها جالب است که برای 
رسیدگی به این موضوع نامه هایی به اتاق اصناف و حتی 
بهداشت فرستادیم اما همچنان آنچه نباید بشود، می شود. 

 
درد بی درمان مالیات

مالیات یکی دیگر از مشکالت عدیده ای برای قنادان محسوب 
می شود که نایب رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی پزها درباره 
آن  می گوید:»من قبال مالیاتم را تسویه حساب می کردم و هر 
چه با دارایی توافق می شد را پرداخت می کردم االن بر اساس 
همان فروش و تولید 4 سال قبل به نرخ روز حساب می کنند 
و نمی گویند فروش 70 درصد کاهش یافته. یعنی با همان 
فروش و با همان تولید حساب می کنند به هیچ عنوان حرف 

تولید کننده را قبول نمی کنند.«

تفاوت قیمت
وی ادامه می دهد: قیمت شیرینی خامه ای در تهران کیلویی 

28 هزار تومان است اما اینجا با همان کیفیت  18 هزار تومان 
است با این توضیح که ما اینجا هزینه حمل مواد اولیه هم داده 
ایم اما آن شیرینی ساز تهرانی هزینه حمل مواد اولیه را پرداخت 

نمی کند، چرا باید این همه تفاوت قیمت وجود داشته باشد.
رئیس اتحادیه درباره نرخ نامه ای حرف می زند که دیگر 
نمی توان به آن استناد کرد چرا که نرخ نامه سالیانه داده 
می شود اما ارقام تولیدی ازقبیل تخم مرغ روزانه و در برخی 
اقالم ساعتی تغییر می کند. این موضوع همچون پتکی بر سر 
تولید کننده می خورد و صدای فریادهای تولیدکنندگان نیز به 
جایی نمی رسد.رسول بادی دبیر اتحادیه قنادان درخواست 
راهکاری برای تهیه مواد اولیه دارد اینکه هیچ کاهشی در 
مواد اولیه نداریم اگر موضوع دالر است چرا با پایین آمدن 
قیمت دالر هیچ افت و کاهشی در قیمت ها نداریم؟ او می 
گوید: اگر دولت سهمیه ای برای قنادان در نظر بگیرد افزایش 
قیمت ها را نخواهیم داشت، با تعادل قیمت مردم قدرت خرید 
بیشتری دارند، خالل پسته کیلویی 300 هزار تومان، پودر 
نارگیل 30 هزار تومان و ... هر چه کار می کنیم ضرر است.

وی با اشاره به افزایشی که هر سال در حقوق کارگران و مبلغ 

بیمه به وجود می آید، ادامه می دهد: چطور مسئوالن آب و 
برق را گران می کنند ، دستمزد کارگر افزایش می یابد ، مواد 
اولیه همچنان رشد صعودی دارد، اما هیچ توجهی به قیمت ها 
ندارند هیچ توجهی به میزان و قدرت خرید مردم ندارند. اینجا  
فقط کارفرما  قربانی این بازار است. او معتقد است: این اوضاع 

کسبه را نسبت به ادامه کار مایوس می کند. 

سقف های بدون حریم

 از دیگر مشکالتی که رئیس اتحادیه به آن اشاره می کند، 
برداشته شدن حریم و سقف ارائه پروانه کسب است. موضوعی 
که هر چند برای اشتغال زایی بیشتر اجرایی شده اما مشکالت 
نیز برای کسبه به وجود آورده است. را   اقتصادی بیشتری 

نیک افروز با اشاره به وجود 9 قنادی در خیابان معلم می گوید: 
این موضوع مشکالت خاص خود را دارد که باز هم مربوط به 
مصوبات کشوری می شود و مسئوالن استانی در این باره فقط 
اعالم می کنند، این قانونی است که برای همه حرفه ها و 
مشاغل گذاشته شده است. اما نکته جالب توجه در این باره که 
محمدی آن را توضیح می دهد مربوط به وجود قنادی هایی 

با امتیاز ویژه است.
 به گفته او در تهران برخی شیرینی فروش ها با نام ممتاز 
کار می کنند که نرخ ندارند و آزادانه بر اساس نرخ مواد اولیه 
بازار قیمت شیرینی را تعیین می کنند. یعنی در پروانه ای که 
دارد قید شده ممتاز، اما در شهر ما این موضوع را هم نداریم. 
وی به  موضوع آبمیوه نیز اشاره ای کرده و می گوید: همین 
آبمیوه ای که در مغازه آقای بادی ترکیبی با موز و ... داده می 
شود در تابستان در شهر .... آن هم با کیفیت کمتری 12 هزار 
تومان گرفته ام اما در این جا 2 هزار و 500 تومان به فروش 
می رسد که حتی در طعم و مزه قابل مقایسه با همین آبمیوه 

در ... نیست. وی ادامه داد: اگر منطقی و عادالنه باشد باید برای 
این مغازه ها که محصول درجه یک دست مشتری می دهند 

تفاوتی در قیمت وجود داشته باشد. 

تقاضای ممتاز 
  

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی سازان در این باره از پیگیری 
هایی که برای معرفی برخی از قنادی ها و آبمیوه فروشی ها 
به عنوان ممتاز انجام داده است، خبر داد. چرا که تعدادی 
کارگری،  ساختمانی،  نظر  از  را  ممتاز  شرایط  که  اعضا  از 
تجهیزات کارگاهی و کیفیت محصول دارند معرفی شده اند تا 
مسئوالن پاسخ الزم را از صنعت و معدن و نهادهای وابسته 
به اتحادیه بدهند. وی این موضوع را آبروی شهر دانسته و 
می گوید: وقتی مهمان یا توریستی وارد شهر می شود باید 
صنف های ممتازمان برای مردم و مسئوالن شناخته شده 
باشند تا مهمان را در بهترین مکان با بهترین پذیرایی میزبانی 
کنند. به گفته وی ارزیابی ها و کیفیت سنجی توسط نایب 
رئیس اتحادیه در شیرینی فروشی های تهران که به عنوان 

ممتاز فعالیت می کنند، انجام شده است.
 نتیجه نشان داده که در بیرجند نیز با این کیفیت و چه بسا 
بهتر محصوالتی ارائه می شود. اما چالش اینجاست که حق 
انتخاب اینکه فالن قنادی ممتاز است توسط اتحادیه تهران 
تعیین می شود و در این استان اتحادیه در این زمینه اختیاری 
ندارد که باید این موضوع توسط مسئوالن رسیدگی و حق 

انتخاب به اتحادیه داده شود.

معضل نمایشگاه  

در مهر  مسئوالن محترم نمایشگاه پاییزه می زنند و کاسبی لوازم 
التحریری ها را کساد می کنند، نزدیک عید نمایشگاه آجیل و 
شیرینی و... می زنند. این موضوع را رئیس اتحادیه به شکل 
گالیه آمیز مطرح می کند و می گوید: سال گذشته 28 اسفند 
اعالم کردند در تقویم نمایشگاه عرضه شیرینی و شکالت را 
داریم. بعد هم که اعتراض کردیم گفتند از اتحادیه نماینده ای 

مراجعه داشته و هماهنگ شده است. 
حال آن نماینده چه کسی بوده است معلوم نیست.! با رئیس 
اتحادیه چرا هماهنگ نشده معلوم نیست! یعنی در فروشگاه 
بهاره تمام انرژی که عضو اتحادیه برای آخر سال گذاشته 
است را از بین می برند. نیک افروز از بررسی هایی که برای 
قیمت چند محصول در نمایشگاه بهاره انجام داده است، می 
گوید و محمدی گزارش را بر خالف انتظارش از نام نمایشگاه 

پر از اعداد و ارقامی اعالم می کند که نباید باشد.
 وی مثال می زند: باقلوا با بهترین کیفیت در مغازه بیرجند 
نمایشگاه  باقلوا در  اما همان  بود،  تومان  کیلویی 33 هزار 
کیلویی 50 هزار تومان عرضه می شد و مردم به نام نمایشگاه 
خرید می کردند. البته چند قلم مانند شکر، قند و مرغ که زیر 
نظر دولت است کمتر است اما  بهای شیرینی و... از نرخ 
مغازه ها بیشتر است.وی موضوع دیگری را  مثال می زند  
و اضافه می کند: شیرینی برنجی ما در بیرجند از برنجی که 
در نمایشگاه بهاره است ارزان تر است به این دلیل که آن 
شیرینی برنجی را یک کرمانشاهی از کیلومترها آن طرف تر 
آورده و قسم می خورد که در آن از روغن کرمانشاهی استفاده 
کرده و از طرفی هم کلی هزینه حمل داده است پس حق 
دارد که گران تر بدهد. ما هم نمی توانیم گالیه ای داشته 
باشیم چون هم صنف ما محسوب می شود و راه زیادی را 
آمده تا در نمایشگاه بهاره شرکت کند و در ضمن پول زیادی 

را باید برای غرفه بدهد.
 نمی دانم شاید این حرف ها برای مسئوالن مان تکراری باشد 
، شاید بسیاری از این دردها به گوش شان رسیده است که در 
مقابل این همه فشار قلبی به کسبه، دیگر به فکر فشار قبرشان به 
دلیل بی توجهی به مردم نباشند اما آنچه روشن است کار از باال 
گیر دارد و مسئوالن خراسان جنوبی همیشه یک پاسخ روشن به 
تمام مشکالت دارند»ما مجری قانونیم« هر چه هست و نیست 
معلوم است، آتش به جان کسبه افتاده است و هیچ آتش نشانی 

نیست. الغرض اینکه درد ما اقتصاد و این ها نیست.  

روزهای تلخ قنـادی ها 
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موفقیت و انرژی

چند کار همزمان، ممنوع

خوش بینی را فراموش نکنید

برای سخت کوشی باید یاد بگیرید که در محیط 
زیاد،  کارِ  تا سختی های  باشید  کار خود خوش بین 
فشار کمتری به شما وارد کند. در مشکالت کاری 
و اتفاقات منفی به دنبال جوانب مثبت باشید. افراد 
خوش بین رویدادهای منفی را موقتی و گذرا می بینند 
و بر مشکالت تمرکز نمی کنند. از جمله کارهایی که 
برای افزایش سخت  کوشی خود می توانید انجام دهید، 
موارد زیر هستند: بدبینی را کنار بگذارید. بدبینی با 
ایجاد حس درماندگی باعث سکون می شود و بازدهی 
مسئولیت ها  از  اینکه  جای  به  می دهد.  کاهش  را 
شکایت کنید، آنها را به عنوان فرصتی در نظر بگیرید 
تا تالش و وجدان کاری تان را به رئیس خود نشان 

دهید. موفقیت هایتان را به خود یادآوری کنید.

چند کار را همزمان انجام ندهید

شاید شما هم ادعا کنید که می توانید چند کار را به 
طور همزمان انجام دهید و به خوبی از پس آنها 
برآیید و البته شاید این ویژگی تان را سخت کوشی 
هم به حساب می آورید! ولی باید بدانید مطالعات 
نشان داده است که با این کار ممکن است بدون 
اینکه متوجه شوید اطالعات و موارد مهمی را از 
قلم بیندازید، خطا کنید و در نهایت کیفیت کارتان 
پایین بیاید. از کاری به کار دیگر پریدن مغز شما 
را گیج می کند و قسمت هایی از مغز را که مسئول 
حل مساله است از فعالیت بهینه باز می  دارد. شکایت 
کردن دردی را دوا نمی کند. شکایت از موقعیت ها 
بدون داشتن هدف و راه  حل در ذهن، باعث ایجاد 
چرخه های منفی در ذهن می شود که به استرس و 
افسردگی منجر می شود. پس اگر شکایت می کنید 
باشید،  داشته  مشکل  حل  برای  ایده هایی  حداقل 
 در غیر این صورت مسیر شما برای اینکه کارمند 

سخت کوشی باشید، سخت تر می  شود.
باعث  همدلی  و  بین  فردی  مهارت های  بهبود 
اهداف تان  به  بیشتر  و  کنید  کار  می شود جدی تر 
پایبند باشید. وقتی با همکارتان همدلی می کنید، 
مشکالت را از دریچه دیگری می بینید و احتماال 
ذهن  به  که  دهید  ارائه  راه حل هایی  می توانید 
با  را  شما  رابطه  همدلی  است.  نکرده  خطور  او 
همکاران تان مستحکم می کند و داشتن همکاران 
یکدل موجب افزایش رضایت شغلی و به تبع آن 
سخت کوشی می شود. تحقیقات نشان داده است 
بخش های به خصوصی از مغز در حالتی که خود 
فرد درد را تجربه می کند یا هنگامی  که شاهد درد 
کشیدن دیگران است، فعالیت مشابه دارند و آن 
بخش از مغز که مسئول پاسخ به درد است شروع 

به فعالیت می کند. خود را از دیگران جدا نکنید.

درمان دندانپزشکی برای
 بیماران تبخالی درست نیست

انجام درمان هاي دندان پزشکي براي بیماراني که 
دچار تبخال هستند ممنوع است و درمان باید تا زمان 
برطرف شدن زخم به تعویق بیفتد. علت این مسئله 

احتمال پخش شدن ویروس در هوا و آلوده کردن 
محیط و خود بیمار و کادر پزشکي است، بنابراین اگر 
تبخال مي زنید وقتي به دندانپزشك مراجعه کردید 
به دندانپزشك خود اطالع دهید. همچنین اگر دچار 
تبخال شدید و وقت درمان بود حتماً به دندانپزشك 

خود اطالع دهید.

با دست غذا بخورید
 تا غذا بهتر هضم شود

نادانسته خورند،  می  غذا  انگشتان  با  ها   هندی 
اندام های حسی را فعال می کنند و انرژی را در 
دارند. غذا خیلی خوب هضم می  نگه می  تعادل 

شود زیرا وقتی دست غذا را لمس می کند، اعصاب 
 روی نوک انگشت آن را دریافت می کند و سپس 
سیگنال هایی را به مغز می فرستد که بدن برای 
ترشح آنزیم های گوارش کمك می کند. شاید به 
همین دلیل خوردن غذا با دست بهتر است و طعم 

بهتری حس می شود.

معرفی یک راه آسان تر
 برای کوچک کردن بینی

ماسك  از  توانید  می  بینی  کردن  کوچك  برای 
با  توانید  می  کنید.  استفاده  بینی  کننده  کوچك 
کردن،  کانتور  مانند  آرایشی  ترفندهای  از  استفاده 

بینی خود را کوچك نشان دهید.با استفاده از کرم 
برنزه که 2 درجه از رنگ پوست شما تیره تر است، 
بینی خود را از هر دو طرف سایه بزنید. یك هایالیتر 
مات برای ترسیم خطوط باریك بینی خود به کار 
ببرید و از یك اسفنج اشکلی )بیوتی بلندر( برای 
برجسته نمودن سایه ها و هایالیت ها استفاده کنید.

عوارض جانبی 
الک پاک کن ها

پاک کننده حاوی استون دارای موادی مانند دی 
متیل فرمالدئید و دی متیل کتون می باشد که اثرات 
بدی دارند. استون به دلیل کاهش فشار خون به 

سیستم قلب و عروق آسیب وارد می کند. استون 
روی سیستم گوارشی تاثیر منفی می گذارد و باعث 
درد شکم، حالت تهوع و استفراغ می شود. استون 
ممکن است باعث تنگی نفس و یا مشکل در تنفس 
باید  استون  تصادفی  مصرف  صورت  شود.در  می 

سریع به پزشك مراجعه کنید.

ماسک موی طبیعی و گیاهی 
به منظور خارش موی سر 

یك مخلوط مساوی از سرکه و آب تهیه کنید و آن 
را به مو و پوست سر خود بمالید و سپس با شامپویی 

مالیم آن را بشویید.

صورت  به  و  کنید  حل  آن  در  را  شیرین  جوش 
مستقیم روی پوست سر خود بزنید و بعد از چند 
دقیقه با آب بشویید. ماده غلیظ میانی یا همان ژل 
گیاه آلوئه ورا را به سر بمالید و بعد از گذشت 15 
دقیقه با شامپو بشویید. بعضی از چای ها به خصوص 

چای بابونه خارش سر را تسکین می دهد.

متاسفانه برخی از تنقالت تجاری مثل انواع فرآورده های غالت حجیم شده به طور بی رویه توسط کودکان و دانش 
آموزان مصرف می شوند. مصرف چیپس و این فرآورده ها، به خصوص قبل از وعده های غذایی، به دلیل ایجاد سیری 
کاذب دانش آموزان را از خوردن غذاهای اصلی که باید مواد مغذی مورد نیاز رشد را تامین کنند، بازمی دارد. از سوی دیگر 
نمك موجود در آن ها ذائقه را به خوردن غذاهای شور عادت می دهد. مطالعات رابطه بین مصرف نمك و افزایش فشار 
 خون در دوران بزرگسالی را به اثبات رسانده است. والدین باید دانش آموزان را به مصرف تنقالت سنتی مثل نخود چی
کم نمك یا بدون نمك، کشمش، گردو، بادام، پسته، گندم برشته، توت خشك وانجیر خشك تشویق کنند و سر سفره 

نمکدان را حذف کرده و به جای نوشابه های گازدار برای افراد خانواده از دوغ کم نمك و بدون گاز استفاده کنند.  
 مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 سرتان را ماساژ دهید: این کار، موثر است به خصوص اگر درد به تازگی شروع شده باشد. ماساژ دادن سر به مغزتان 
کمك می کند که راحت تر از شر درد خالص شود. الزم است که نقاط فشاری مختلف را بشناسید تا بتوانید دردتان را تا 
حد زیادی کاهش دهید. آب بنوشید: اگر می دانید که سردردتان به خاطر کم آبی بدن است، می توانید با نوشیدن آب این 
مشکل را به راحتی حل کنید. برخی اوقات ممکن است به علت سمومی که در بخش های مختلف بدن تان وجود دارند، 
احساس سردرد کنید. همچنین برای آنکه هیچ گونه سردردی را تجربه نکنید، الزم است از برخی محصوالت غذایی 
اجتناب نمایید. دوش بگیرید: بعضی اوقات ممکن است به دالیل مختلفی، یك سردرد بد بگیرید. برای خالص شدن 
از شر درد،بهتر است یك دوش آب سرد بگیرید. این کار به رقیق کردن عروق خونی کمك خواهد کرد و می تواند در 

نهایت به خالص شدن از شر درد کمك کند. پس از دوش آب سرد، می توانید به سراغ آب گرم بروید.

درمان های خانگی برای سردردهای بعد بیدار شدن از خوابهشدار در مورد مصرف بی رویه تنقالت غذایی کم ارزش

یکی از روان شناسان معروف به نام »فروید« اعتقاد داشت که 
تخلیه هیجانی یعنی ابراز جسمانی هیجان به وسیله یادآوری 
رویداد ناراحت کننده باعث برطرف شدن ناراحتی می شود. در 
فرهنگ عامه، اصطالح تخلیه هیجانی به ابراز هیجان فرد به 
عنوان راهی برای کاهش خصومت و پرخاشگری اشاره دارد. اما 
تحقیقات جدید نشان می دهد این موضوع از نظر علمی تایید 
نشده و باعث کاهش هیجانات منفی نمی شود. برای شاهد این 
ادعا به دو تحقیق در این زمینه که به تازگی انجام و نتایج آن 
هم در منابعی معتبر چاپ شده است، اشاره می کنیم. همه ما به 
 دالیل مختلفی در طول روز، ممکن است عصبانی شویم اما 

آن هایی موفق ترند و بعد از تجربه خشم از رفتارهای شان 
پشیمان نخواهند شد که به درستی این هیجان را مدیریت کنند. 
- تنفس شکمی یا دیافراگمی را یاد بگیرید. با سه شماره نفس 
را به داخل ریه ها بکشید و با سه شماره آن را خارج کنید. این 

فرآیند را به آهستگی انجام دهید و در طول روز تمرین کنید.
- از یك تا 1۰۰ یا از 1۰۰ تا یك بشمارید. این کار به مغز شما فرصت 
می دهد تا موقعیت خشمگین کننده را تحلیل کنید و فوری واکنش 

نشان ندهید یا به اصطالح اجازه دهید خون به مغزتان برسد.
- تا می توانید به زمان حال فکر کنید و به ذهن خود اجازه پرواز 

به گذشته و یادآوری خاطرات نامطلوب را ندهید.

- تکنیك های تن آرامی را یاد بگیرید و تمرین کنید. این 
کار از تنش و انقباض عضالت کم می کند و به شما آرامش 
می دهد. می توانید این فرآیند را با شنیدن یك موسیقی آرام 

بخش همراه کنید.
- آخرین نکته دور شدن از موقعیت و فاصله گرفتن از شخصی 
است که باعث عصبانیت شما شده است. برای مثال اگر با 
همسرتان مشاجره می کنید به جای ادامه دادن دعوا به اتاق 
دیگری بروید و تا زمان آرام شدن بیرون نیایید یا هنگام دعوا با 
همکار یا رئیس خود به بیرون از اداره بروید تا فرصتی برای آرام 

شدن به خود داده باشید.

توصیه هایی برای کاهش خشم به صورت اصولی

آیه روز

 و چون آیات ما بر او خوانده شود با نخوت روی برمی  گرداند چنانکه گویی آن را نشنیده ]یا[ گویی در 
گوش هایش سنگینی است پس او را از عذابی پر درد خبر ده. )سوره لقمان/ آیه ۷(

سخن روز

بهتر است که خودت را پاک و پرانرژی نگه داری؛ تو پنجره ای هستی که از طریق آن باید دنیا را ببینی. 
)جرج برنارد شاو(
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مایل  روشن  سبز  رنگ  افقی:1- 
به زرد - ستارگان 2- سرپرست - 
تعمیر - خرمای عرب - ضمیر وزنی 
پایتخت   - سرافکنده  و  ذلیل   -3
کوبا - مدرک 4- عیب و کمبود - 
داخل شدن - زبان مردم پاکستان 
5- چاشنی گوجه ای - اداره کننده 
پیمان بستن، ساخت  پنهانی -   -
اجاق  باالی  هواکش  پاخت 6-  و 
گاز - پاک و مطهر - مگر - مزه 
دهان جمع کن ۷- جانور مکار - 
استان کویری - خوش قد و قامت 
8- نشانه - نهنگ  - قلمه گیاه 
9- درشت - شعور - درامد 1۰- 
حرص - کشور عربی- کمبود - 
گونه ای کشتی باری 11- پولشان 
از پارو باال می رود - مبارزه -زبانه 
آتش 12- شك و گمان - مخترع 
باتری برقی - دیوار نازک خشتی 
13- رهن - فعالیت بیش از اندازه 
غده - دیکته 14- حرف تاسف - 
شوخی نیست - واحد پول عربستان 
- نوشتن در روزنامه و مجله 15- 
ده هزار متر مربع - مقداری غذا که 

فقط مانع مرگ می شود.

برای  است  بیماری  عمودی:1- 
 -2 استراحت  محل   - سر!  موی 

گزافه گویی - مو طالیی - پایان 
ریز  های  نقطه   - تحصیلی  نامه 
ضرر،   -3 تلویزیون   روی  سفید 
 -4 مارال   - چارپایان   - خسارت 
مکان  نانجیب -  نااهل،   - شماره 
5- کشنده بی صدا - آسیبها - تلخ 
عرب - سرپرست خانواده 6- سبزی 
خونساز - گریبان - تکنولوژی ۷- 
حریف در جنگ - کلمه ای برای 
ادای تعجب - آسمان و سپهر 8- 
آتش باستانی - نام پسر کیومرث 
کار  کهنه  بازیگر   - شاهنامه  در 

 ایرانی 9- اصطالحی در فوتبال -
می زنند تا خیره شوند - فیلمنامه 
1۰- توفان- عجم نیست - رفیق 
سرخ   - بیهوشی  حالت   -11
- برافروخته  آتش   -  کمرنگ 
می دهند تا رسوا کنند 12- سخن 
آ!  برون   - مرج  و  هرج   - یاوه 
مونس   - دادگر   - مخفیانه   -13
بند  14- طناب گرفتاری - شکم 
طبی - قاعده و هنجار - گویشی از  
مردم غرب کشورمان 15- اسباب 

مختصر زندگی - پاره پاره

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
ستودافبنراولد1
ریامهالکماهیا2
ینرامیدبایمر3
جورلامتزوکهو4
هونونابناساا5
اهراکرماسنوت6
کلاناواهعدار7
مدمهرازیبورمک8
یریشهنایشاگر9
جنکملیدسورال1۰
ازایاهمیرنوه11
نویمرندماردم12
شلراوبایباروک13
یرامعیسراسولا14
نمسمعدمنگتنور15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
09157237922

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

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811
تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

به یک فروشنده مرد با سابقه کار 
در پوشاک آقایان نیازمندیم.

09155622318

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.   09158254172

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

به یک شاگرد نوجوان به طور تمام 
وقت یا نیمه وقت در مغازه میوه و 

تره بار نیازمندیم. 09307882078

به یک نیروی آقا جهت کار در 
خشکشویی و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

به یک بازاریاب مجرب با 
روابط عمومی باال،  با حقوق،   

بیمه و پورسانت عالی 
نیازمندیم.    32450693

کار خوب اتفاقی نیست

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

به دو شاطر خانم جهت پخت نان هیزمی 
نیازمندیم.

09155632257 -09016967988
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شفافیت و مبارزه با قاچاق، راه غلبه بر مشکالت است

حماسه هفتم بهمن در بیرجند گرامی داشته شد

همایش رسانه و چهل سالگی انقالب برگزار می شود

زنگ انقالب در ۲۷۰۰ آموزشگاه به صدا در می آیدمدارس علمیه سه برابر شده است

اعتراض به استخدام پیمانی ورودی های 97 دانشگاه فرهنگیان

ایسنا-بسیاری از دانشجو معلمان به دلیل تضمین آینده شغلی و استخدام رسمی این سازمان، این رشته ها و این 
دانشگاه را انتخاب کرده اند بنابراین با اعتراض خود نسبت به مسئله استخدام پیمانی خواستار لغو این حکم و صدور 

حکم کارگزینی خود، مانند پذیرفته شدگان سال های گذشته به صورت آزمایشی رسمی شده  اند.

اوایل  استان گفت:  علمیه  مدیر حوزه های  گروه خبر- 
انقالب 9 مدرسه علمیه در خراسان جنوبی داشتیم و امروز 
26 مدرسه در استان مشغول به فعالیت است که رشد سه 
نشست خبری  در  نصیرایی  االسالم  دارد.حجت  برابری 
اظهار کرد: حوزه های علمیه در طول قرن های متمادی 
فعالیت ها و رسالت های فراوانی را بر عهده داشتند و همواره 
در خط مقدم خدمت به مردم و دفاع از ارزش های اسالمی 

نقش آفرینی کرده اند.
 وی با بیان اینکه در طول تاریخ محور همه فعالیت های 
خدمت رسانی حوزه های علمیه، علما و روحانیت بوده اند، 
افزود: حوزه های علمیه در بحش شکل گیری انقالب 

اسالمی نقش محوری و اساسی داشته است. 
وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی مولود حوزه های 
علمیه است و مهم ترین دستاورد حوزه های علمیه در 
سده های اخیر بدون شک مسئله نظام جمهوری اسالمی 
بوده است، گفت: استکبار جهانی همواره سعی کرده عوامل 
موثر و حیاتی که مقابل او ایستادگی و مانع محقق کردن 
اهداف آن ها شده اند را از رسالت اصلی خود دور و با 
غافل کردن علما به مسائل جانبی بتوانند اثر گذاری آن ها 
را کاهش دهند. نصیرایی ادامه داد: با وجود همه هجمه ها 
و کارشکنی های دشمن حوزه ها و علما توانسته اند مسیر 

خود را به بهترین شکل دنبال کنند.

مهر-معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان 
و ۷۰۰  هزار  دو  از  بیش  در  انقالب  زنگ  گفت:  جنوبی 
آموزشگاه استان روز سیزدهم بهمن  سالجاری نواخته می 
شود. جعفری روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: انقالب اسالمی به معنای تغییر وضع موجود برای 
رسیدن به وضع مطلوب است.وی با بیان اینکه انقالب 
اسالمی ایران حاصل اندیشه و گفتار و رفتار شهروندان است، 
افزود: انقالب اسالمی مفهومی است که ماهیت آن را ملت و 
حاکمیت ایجاد می کند.وی با اشاره به اینکه اگر امروز کاستی 
هایی وجود دارد قطعا به خود ملت برمی گردد، گفت: همواره 
باید در جهت حفظ انقالب تالش کنیم چراکه دشمنان لحظه 

به لحظه انقالب اسالمی را تهدید می کنند.
وی با بیان اینکه در سال جاری بالغ بر ۱۷۰ هزار دانش آموز 
در سامانه های رسمی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ثبت 
نام کرده اند، عنوان کرد: این داشن آموزان در دو هزار و ۷۵2 
مدرسه مشغول به تحصیل هستند. جعفری با اشاره به اینکه 
در حال حاضر ۱۴ هزار و ۸6 معلم در سطح استان مشغول به 
فعالیت هستند، بیان کرد: از مجموع معلمان  شش هزار و ۸22 
نفر آقا و هفت هزار و 2۸۴ نفر خانم هستند. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۱۴ دارالقرآن الکریم در سطح استان فعال است، 
اظهار کرد: یکی از گسترده ترین نمازهای جماعت از نظر 

کمی در آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی 
در دیدار با نماینده ولی فقیه گفت: اگر مبارزه با 
قاچاق کاال تشدید و شفافیت ایجاد شود به طور 

حتم بر مشکالت موجود غلبه خواهیم کرد. 
نماینده ولی فقیه در استان نیز روز گذشته در 
جمع مدیران ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در خراسان جنوبی گفت: بسیاری از 
دستاوردهای انقالب اسالمی به ویژه در حوزه 
دانش بنیان از برکات محاصره اقتصادی است. 
اقتصادی  از سویی محاصره  افزود: وقتی  وی 
باشد و از طرف دیگر بی عدالتی، اختالس و 
حقوق نجومی باشد اینها اثر سوء در جامعه دارد 
اما اگر به عنوان مردم انقالبی کارمان را صادقانه 
انجام دهیم و عدالت را که محور قانون اساسی 
است رعایت کنیم نه فقط این محاصره ها برای 
ما ضرر ندارد بلکه باعث سازندگی هم می شود 
که بازتاب جهانی نیز همین طور است. عبادی 
افزود: مدیران و مسئوالنی که در عرصه اقتصاد 
کار می کنند باید توجه داشته باشند برای جامعه 

راضی  نباید  وقت  هیچ  و  بانک خون هستند 
شوند کمر جامعه خم شود. عبادی با اشاره به 
برخی مشکالت در حوزه تولید افزود: دلیل این 

مشکالت آن است که قوانین الزم چه در مسایل 
مدیریت ها، رساندن کاال و اجناس به دست 
مردم یا کنترل ورود قاچاق کاالهای نامرغوب 
اگر قوانین  تاکید کرد:  رعایت نمی شود. وی 
رعایت شود نه تنها محاصره های اقتصادی به ما 

ضرر نمی رساند بلکه فایده هم دارد چون نفس 
انسان راحت طلب است و وقتی کاالی مورد نیاز 
در دسترس باشد یا از طریق نامشروع به دست 

آمده باشد به طور طبیعی حس ابتکار خود را از 
دست می دهد. وی خطاب به مدیران اقتصادی 
گفت: امروز جنگ اقتصادی است ولی اگر ما 
جایگاه فرهنگی، دین و ایمان را حفظ کنیم همه 

مسایل حل می شود. 

ادامه    در  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
اقتصادی  جنگ  در  مقاومت  برای  اظهارکرد: 
باید سیاست های اقتصاد مقاومتی رعایت شود 

و یکی از نیازهای اصلی کشور در شرایط فعلی 
وحدت و همدلی است. وی افزود: در شرایط فعلی 
که معاندان نظام اعالم کردند انقالب ایران ۴۰ 
سالگی خود را نخواهد دید اگر مبارزه با قاچاق کاال 
تشدید و شفافیت ایجاد شود حتما بر مشکالت 

باید تالش کنیم که شعار  غلبه خواهیم کرد. 
افتخار به گذشته و امید به آینده را عملی کرده 
و جشن ۴۰ سالگی انقالب را باشکوه برگزار کنیم 
تا دشمن از مکر و حیله خود ناامید شود. مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی گفت: دشمن باید بفهمد 
علیرغم همه توطئه ها رابطه مردم و رهبری عمیق 
تر شده است و مدیران هم باید با بازگویی و مقایسه 
وضع قبل و زمان حال انقالب نسل های جوان را 
از خدمات نظام مطلع کنند. وی با اشاره به جاده 
های نامناسب پیش از انقالب افزود: در همین 
بیرجند برای سفر به مشهد باید از جاده ای عبور 
می کردیم که حتی یک پل نداشت و گاهی به 
خاطر بارندگی مجبور بودیم یک روز در راه بمانیم. 
وی بیان کرد: جاده بیرجند به زاهدان نیز آن زمان 
یک جاده شوسه پر از موج بود که وقتی خودرویی 
از آن عبور می کرد با خاک همرنگ می شد. وی 
با تاکید بر اینکه شعار محوری نظام مردم ساالری 
است ادامه داد: باید تمام مشکالت مردم با وحدت 

رسیدگی و حل شود. 

حماسه هفتم بهمن ماه ۵۷ در بیرجند و یاد و نام 
شهدای این واقعه با حضور جمعی از مسئوالن 
و مردم گرامی داشته شد. به گزارش ایرنا، رئیس 
اسالمی خراسان جنوبی  انقالب  حوزه هنری 
شامگاه شنبه در حاشیه این آیین که در سینما 
بهمن بیرجند برگزار شد،  گفت: حماسه هفتم 
بهمن ۵۷ را می توان با قیام شهدای تبریز و 
تهران مقایسه کرد چون این مهم در شرایط 

خفقان اتفاق افتاد. مجید کریمیان افزود: هفتم 
بهمن ماه ۵۷ پس از حضور مردم و تظاهرات 
در خیابان ها، 2 نفر شهید و 6 نفر جانباز شدند.

وی بیان کرد: حوزه هنری استان تاکنون سه 
جلد کتاب خالصه ای بر تاریخ انقالب در سال 
۵۷، خاطرات کوتاه شاه پَر و خاطرات کوتاه ۱3 
امامی ها را در خصوص شهدای بهمن ۵۷ چاپ 

و منتشر کرده است.

وی اظهار کرد: در حوزه های نمایشگاهی نیز 
نمایشگاه تاریخ انقالب اسالمی به روایت تصویر 
در بیرجند و نمایشگاه مبارزات حضرت روح ا... از 
سال ۴2 تا رحلت امام خمینی )ره( از دیگر برنامه 

های حوزه هنری است.
کریمیان گفت: حوزه هنری در بخش مستند 
اقدام به تولید مستنداتی از جمله زندگی شهید 
سندروس و سورگی و مستند هفتم بهمن کرده 

است که دهه فجر و هفته هنر انقالب شاهد 
رونمایی برخی آثار خواهیم بود.

وی یادآور شد: سال های انقالب نصف شهر 
بیرجند را پادگان و گروه های نظامی و از طرفی 
نفوذ خاندان اسدا... علم که تحت نفوذ انگلیس 
و رژیم دست نشانده انگلیس یعنی پهلوی بود، 
تشکیل می داد. رئیس حوزه هنری افزود: این 
موضوع سبب شده بود شهر بیرجند دارای جو 

خفقان بوده و هرگونه تظاهرات میدانی با برخورد 
بسیار شدید مواجه شود در حالی که مردم از سال 
۴2 تا ۵۷ هیچ وقت از مبارزه دست نکشیدند.

کریمیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
سال ۵۷ فرماندار وقت اعالم کرده بود اگر برای 
تظاهرات به خیابان ها بیایید دستور تیر مستقیم می 
دهم اما مردم به خیابان ها آمدند و قبل از پیروزی 

انقالب رشادت های زیادی از خود نشان دادند.

خیرآبادی- مدیر عامل خانه مطبوعات استان در 
اولین عصرانه کاری  اصحاب رسانه با اشاره به 
اینکه از جمله پیشنهاداتی که به خانه مطبوعات 
داده شده است همایش رسانه و چهل سالگی 

انقالب است، گفت: این برنامه به صورت جشنواره 
یا همایش بعد از دهه مبارک فجر برگزار خواهد 
شد.سمانه ساالری افزود:  از مهمترین کارهایی 
که سال گذشته در موضوع آموزش انجام شده 

نویسی، شیوه نگارش  آموزش دوره های خبر 
فارسی، تکنیک های مسابقه روابط عمومی و 
گزارشات بوده که با استقبال خوبی روبرو شد. وی 
با اشاره به این که بیش از ۵۰ نفر در این دوره ها 
و سمینارها شرکت کردند،  افزود: پشتوانه تمام این 

جلسات خانه مطبوعات بوده است.
وی خاطر نشان کرد:  چنانچه اصحاب رسانه 
متقاضی شرکت در دوره هایی حتی خارج از 
استان باشند پشتوانه مالی آن به وسیله خانه 
بیان  با  ساالری  شود.  می  تامین  مطبوعات 
اینکه می توانیم ادعا کنیم ما جزو اولین استان 
هایی در کشور بوده ایم که در نمایشگاه ها با 

کمک اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی غرفه ای 
ویژه برای خانه مطبوعات داشته ایم، ادامه داد: 
متاسفانه از نظر سخت افزاری با مشکالتی روبه 
رو بودیم که امیدواریم بتوانیم در نمایشگاه های 
با  برطرف کنیم. وی  را  این مشکالت  بعدی 
اشاره به اینکه از دیگرکارهای خانه مطبوعات 
پیگیری  تامین کاغذ بوده است،یادآور شد: برای 
تهران درخواست کاغذ داده ایم به ما قول هایی 
هم داده اند که این موضوع را حل کنند ما نیز 
خانه  عامل  کنیم.مدیر  پیگیری می  همچنان 
مطبوعات با اشاره به اولین تور  شهرستانی که 
هفته گذشته در سربیشه برگزار شد، تاکید کرد:  

هدف از برگزاری این تورها معرفی قابلیت ها و 
ظرفیت های شهرستان ها  بوده است.ساالری 
با اشاره به اینکه سال گذشته از کارت عضویت 
خانه مطبوعات در روز خبرنگار رونمایی شد، 
افزود: کارت ها به پشتوانه استانداری چاپ و 
صادر خواهد شد.وی یادآور شد: ۸۰ درصد این 
برنامه  انجام شده و بقیه آن در دست اقدام است 
و  قول می دهیم این کارت ها را تا فروردین 
به طور کامل صادر کنیم تا اعضا بتوانند از آن 
استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد: مسابقه خاطره 
نویسی با حضور اصحاب رسانه سال آینده در روز 

جشن خبرنگار  برگزار خواهد شد.

طنین انداز شدن سرود یکهزار نفری 
انقالب در خراسان جنوبی

صداوسیما-همزمان با ۱2 بهمن، سالروز ورود امام 
خمینی )ره( به کشور، سرود یکهزار نفری انقالب در 
خراسان جنوبی طنین انداز می شود. مسئول دبیرخانه 
کانون های مساجد استان گفت: این سرود را اعضای 
کانون های فرهنگی هنری مساجد با پوشش متحد 
الشکل در میادین اصلی مرکز هر شهرستان، در محل 
برگزاری مراسم ورود امام خمینی )ره(، اجرا می کنند.
از این تعداد، یک  حجت االسالم سبزه کار افزود: 
گروه سرود 2۰۰ نفره در شهرستان بیرجند و در دیگر 
شهرستان ها نیز هر کدام یک گروه سرود ۸۰ نفره، 
سرود انقالب را اجرا می کنند. وی گفت: سرود انقالب 
کانون های مساجد خراسان جنوبی، متشکل از ابیاتی از 
سرودهای انقالبی سال های نخست پیروزی انقالب، 

افتخارآفرینی ها و امید به آینده است.

 گازرسانی به 6 روستای سرایان
 آماده بهره برداری است

ایرنا-سرپرست فرمانداری سرایان گفت: گازرسانی به 
6 روستای شهرستان و سه واحد صنعتی و تولیدی با 
اعتبار 3۰ میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال آماده بهره برداری 
است. رسولی مقدم افزود: یکی دیگر از پروژه های قابل 
افتتاح سامانه آبیاری کم فشار در زمینی به مساحت ۷۰ 
هکتار واقع در موتور پمپ اثنی عشر سه قلعه است که 
از محل اعتبارات ملی و با مشارکت مالک سه میلیارد 
و 9۱۷ میلیون ریال هزینه شده است. وی گفت: این 
پروژه با زیربنای 9۸۰ متر مربع در سه طبقه آماده بهره 
برداری است که 6 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار 

برای آن صرف شده است.

7۰ درصد راه های استان نیاز به روکش دارد

غالمی-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی با بیان اینکه ۷۰ درصد روکش راه 
های خراسان جنوبی نیازمند اقدام است،گفت: در سطح 
خراسان جنوبی 2۷ نقطه مهم حادثه خیز و ۴9 نقطه 
دارای تصادف وجود دارد. شهامت در چهارمین جلسه 
شورای راهداری با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل 
۱۰۷ شرکت در استان فعال است، گفت: در بخش 
حمل و نقل، سهم خراسان جنوبی یک تا یک و نیم 
درصد  است که به نسبت جمعیت در سطح باالیی قرار 
داریم اما به لحاظ وسعت در سطح پایین تری هستیم.
وی با بیان اینکه باید جاده های کویری در شهرستان 
های طبس و نهبندان مورد توجه ویژه قرار گیرد،گفت: 
با همکاری دانشگاه علوم  رانندگان  کارت سالمت 
پزشکی استان در حال انجام است و از رانندگان تست 

روانی در حوزه مسافربری گرفته می شود.

۲7 هزار نفر در استان جویای کار هستند

فارس- در کمیته تخصصی آسیب های اجتماعی 
ذیل ستاد امور جوانان ، به 2۷ هزار نفر جویای کار 
در استان اشاره شد و اعضا به تغییر نگرش متولیان 
این حوزه از حالت تدافعی به تهاجمی تأکید کردند 
تا به محض مواجه شدن به یک معضل اجتماعی 
بتوان ضمن درمان از نشر آن جلوگیری کرد. معاون 
فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان با 
گالیه از عدم برگزاری کارگروه های ابالغی ستاد 
ساماندهی استان توسط دستگاه های مربوطه اظهار 
کرد: تنها سازمان بهزیستی نسبت به تشکیل کارگروه 
اعضای  مابقی  و  کرده  اقدام  اجتماعی  آسیب های 
کمیته گزارشی از عملکرد حوزه خود ارائه نداده اند.  
مریم مهرور خواستار فرهنگ سازی، همگون سازی 
امور  متولی  سازمان های  همراهی  و  کارگروهی 
خدمت رسانی  برای  مشترک  اهداف  در  جوانان 
هدف  جامعه  به  اجتماعی  آسیب های  کاهش   در 
شد.مدیرکل ورزش و جوانان نیز در این کارگروه از 
مشارکت گریزی دستگاه های اجرایی در حوزه اهداف 
یکسان گالیه کرد و گفت: فرهنگ کارگروهی در 
سیستم اداری نهادینه نشده و دستگاه های متولی 
سازمانی  اختیارات  ملی،  الزامات  از  جوانان  حوزه 
و  هدفمند  به صورت  خود  اختصاصی  اعتبارات  و 
به  اشاره  با  سرپرست،  کرده اند.  عمل  جزیره ای 
حمایت اداره کل ورزش و جوانان از مراکز تخصصی 
مشاوره ای خانواده و آسیب های اجتماعی اظهار کرد: 
خصوصی  بخش  مشاوره ای  مراکز  از  یک  هر  به 
حوزه ازدواج ۱3 میلیون تومان وام بالعوض پرداخت 
می شود و از طرح ها و پایان نامه های دانشجویی نیز 

حمایت معنوی و اعتباری می شود.

اخطار شورای آموزش و پرورش فردوس
 به مدیران پیش دبستانی ها

سربازی-ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش 
فردوس با حضور تمام اعضا و با دستور کار استحکام 
بخشی ساختمان پیش دبستانی ها، فروش اموال مازاد 
بر نیاز روستایی و تجلیل از برترین های کنکور تشکیل 
شد. به گزارش آوا، مدیر آموزش و پرورش فردوس با 
اشاره به تنگناهای دولت در زمینه اعتبارات گفت: با این 
وجود در سال جاری یک میلیارد و صد میلیون تومان 
برای پروژه های عمرانی این مدیریت تصویب شد که 
 با کمک گرفتن از سایر منابع درآمدی توانسته ایم 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبارات عمرانی 
اینکه در فردوس 2۷  بیان  جذب کنیم. خداخواه،با 
مرکز پیش دبستانی فعالیت می کند، گفت: متاسفانه 
هیچکدام از این مراکز از استحکام بنای استاندارد بر 
خوردار نیست. وی تاکید کرد: بر اساس بخشنامه های 
وزارت آموزش و پرورش  موضوع استحکام بنای پیش 
دبستانی ها را باید جدی پیگیری کنیم و بر همین 
اساس به تمام این مراکز تا اول مهر فرصت دادیم تا  
برای  مقاوم سازی ساختمان های خود اقدام نمایند در 
غیر  آن مجبور به لغو مجوز و تعطیلی آنها خواهیم شد. 

جاده نهبندان - زابل بازگشایی شد

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی گفت: محور نهبندان 
- زابل که بر اثر واژگونی تانکر حامل مشتقات نفتی 
دیروز )یکشنبه( به مدت سه ساعت مسدود بود با کمک 
نیروهای امدادی بازگشایی شد. نیکمرد اظهار کرد: تانکر 
حامل هیدروکربن که از مبدا ساوه به مقصد افغانستان 
در جاده نهبندان - زابل حرکت می کرد ساعت هشت 
را  حادثه  این  علت  وی  شد.  واژگون  دیروز   صبح 
بی احتیاطی راننده و توجه نکردن به جلو عنوان کرد و 
افزود: حادثه واژگونی در کیلومتر هفت نهبندان - زابل 

رخ داد و خسارت جانی در برنداشت. 

حوادث 

* رئیس پارک علم و فناوری گفت: در شورای پارک 
علم و فناوری استان مصوب شد یک میلیارد و 2۴۰ 
میلیون تومان تسهیالت به هفت شرکت دانش بنیان 

متقاضی استان پرداخت شود.
*مهرواره نمایش عروسکی در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شماره یک و فراگیر بیرجند آغاز شد.
*مدیر دانشجویی دانشگاه بیرجند از ثبت نام وام های 
ـ9۷ در  دانشجویی مربوط به نیمسال دوم تحصیلی 9۸

دانشگاه بیرجند خبر داد.
*بیرجند یکشنبه شب با دمای ۴ درجه سانتیگراد زیر 

صفر دومین مرکز استان سرد کشور گزارش شد.
مقصد  تاکنون  امسال  مهر  از  بشرویه  *شهرستان 

گردشگری 9۴۵ مسافر بوده است.
*هزار و ۱۰۱ راس دام سبک و سنگین و 2۷9 تن 
فرآورده خام دامی غیر مجاز از ابتدای امسال تا کنون در 

شهرستان طبس توقیف شد.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

صعود هزینه  ،
 پروازهای عتبات  
را  زمین گیر کرد

 نسرین کاری- هزینه هوایی سفر به عتبات در بهمن
 3 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و زمینی از یک میلیون و 
9۰۰ هزار تومان تا 2 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش 
بینی شده است که زائران متقاضی سفر به عتبات در این 
دوره می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر مجاز حج و 
زیارت در شهرها و روستاهای گوناگون برای نام نویسی 
این سفر معنوی اقدام کنند.  با  اینکه خراسان جنوبی 
حدود یک درصد جمعیت کشور را دارد اما 2.۵ درصد 
زائران کشور از این استان هستند، با این حال آخرین 
پرواز به عتبات عالیات در خراسان جنوبی محرم سال 
گذشته بود حاال مسافرانی که قصد رفتن به کربال دارند  
و سفر زمینی برایشان سخت یا غیر ممکن است یا باید 
سختی راه زمینی را به جان بخرند و  یا به استان دیگری 

بروند و از آنجا به عراق سفر کنند. 
یک مطلع در این باره به خبرنگار آوا گفت: هزینه گزاف 
عتبات دلیل اصلی حذف این پرواز از مرکز استان است 
چرا که یک خانواده چهار نفره که قصد سفر به عتبات 
را داشته باشد باید هزینه باالی ۱۵ میلیون تومان بپردازد 
که عمال هزینه ای بسیار زیاد است و با این مخارج 
سنگین زندگی تامین آن ممکن نیست، از آن طرف 
برای انجام یک پرواز حداقل باید ۱2۰ نفر متقاضی باشد 

تا  ظرفیت هواپیما تکمیل  شود. 
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی هم عنوان کرد: با 
توجه به نرخ جدید بلیت ها و افزایش زیاد آن و تفاوت 
قیمت زیاد زمینی و هوایی، هم استانی ها رغبت کمتری 
برای سفر هوایی دارند، چرا که فقط هزینه بلیت هواپیما 
2 میلیون تومان می باشد. ابوالفضل نوفرستی یادآور  
شد: پیگیر انجام پرواز از بیرجند به نجف و همچنین 
پرواز از بیرجند به ایالم بوده ایم که باز هم به دلیل 
هزینه باال انجام نشد. وی در پاسخ به این سوال که 
چرا پروازها هفته ای و ماهانه انجام نمی شود تا ظرفیت 
هواپیما  تکمیل  شود، می گوید: این هم امکان پذیر 
نیست چون باید پرواز از برگشت هم تکمیل باشد و 
زمانی که یک هواپیما خالی باشد برای  شرکت های 
هواپیمایی صرفه اقتصادی ندارد و آن را نمی پذیرند و 
این موضوع خسارت غیر قابل جبرانی به آنها می زند.  
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.( ۵۰۰  برنامه در کارگروه فرهنگ و هنر استان اجرایی می شود
کاری- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  در 
نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: در 
قالب   در  برنامه  بیش ۵۰۰  فجر  روزهای دهه 
کارگروه فرهنگ و هنر استان آماده شده و تا پایان 

سالجاری اجرایی می شود. 
فرهنگی  حوزه  در  داد:  ادامه  زاده  نبی  ناصر 
انقالب شکوهمند  به معنی عام آن  و هنری 
اسالمی بیش از هر چیزی رویکرد حوزه فرهنگ 
را مد نظر داشته است. وی با بیان اینکه برگزاری 
همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها، جلسات 
کرسی های آزاد اندیشی، اجرای تئاتر، اکران فیلم  
از برنامه های این روزهاست، افزود: همچنین 
تولید برنامه ها و مستندات، خاطره گویی از مهم 

ترین برنامه های کارگروه فرهنگی و هنری در 
روزهایی دهه فجر خواهد بود.

۲۲۳ جشنواره ملی و استانی
 برگزار شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  با بیان اینکه 
قبل از انقالب اسالمی هیچ گونه پروژه عمرانی در 
حوزه فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی وجود 
نداشت، افزود: امروز 3۴ پروژه در استان افتتاح و 
یا در مرحله اجرا است.وی یادآور شد:  اکنون  ۱۱ 
اداره  فرهنگ و ارشاد در استان فعالیت می کنند در 
حالی که قبل انقالب هیچ اداره کلی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه قبل از انقالب اسالمی فقط  

فعالیت  استان   در  خبرگزاری  چهار سرپرست 
داشت، ادامه داد: خوشبختانه این خبرگزاری ها  
به ۱3 خبرگزاری رسیده است. مدیرکل  امروز 
فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: تعداد نشریات مکتوب 
استان قبل از انقالب  فقط هفده نشریه بوده که 

امروز به ۷۷ نشریه رسیده است.
نبی زاده با اشاره به اینکه امروز  ۸  نگارخانه 
در استان فعالیت می کند  ادامه داد: تعداد 26 
و  فرهنگی  نمایشگاه   36۸ مفاخر،  نکوداشت 
هنری، ساخت ۱2 پالتوی تخصصی، برگزاری 
223 جشنواره ملی و استانی از دیگر دستاوردهای 
انقالب اسالمی در استان بوده است.وی ادامه 
داد امروزه ۴۱ آموزشگاه آزاد هنری و سینمایی 

در استان فعالیت می کنند که در عرصه های 
هنری و آموزشی فعال هستند.وی با اشاره به 
اینکه با وجود اینکه قبل از انقالب اسالمی  فقط 
سه چاپخانه در استان فعالیت می کردند، ادامه 

داد:  اما اکنون  ۵6 چاپخانه وجود دارد نبی زاده 
با اشاره به اینکه امروز  6۴۵ کانون فرهنگی و 
هنری مساجد در استان فعال هستند، افزود: ۵۸ 
هزار و ۷۰۰ نفر  عضو این کانون ها هستند.
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قرآن را نیكو تالوت کنید که سودمندترین داستانها است و از آن شفا بجویید
 که شفای سینه ها است.

)شرح غررالحكم : ج 2، ص 65۷(

انرژی اتمی درباره   علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
سازوکار ویژه مالی برای ایران که قرار است از سوی 
کشورهای اروپایی راه اندازی شود، گفت: امیدواریم قبل 
از آنکه خیلی دیر شود، به ویژه اروپایی ها به آنچه ماه 
ها قبل قول داده اند، عمل کنند. وی افزود: تالش های 
نداریم  تمایل  ما  لذا  گیرد،  برجام شکل  تا  شد  زیادی 
در  مانده  باقی  اعضای  از  یک  هر  توسط  توافق  این 
آن، شکسته و نقض شود. رئیس سازمان انرژی اتمی 
تصریح کرد: اگر اعتماد از بین برود، همه بازی را خواهند 
باخت. ما به دنبال آن هستیم که همه در این میدان 
برنده باشند و با همکاری یکدیگر می توانیم از برجام 
سود ببریم. اگر برجام برنده ای نداشته باشد، قطعا به 
نفع اروپایی ها نخواهد بود به ویژه اینکه این توافق به 
لحاظ امنیت آفرینی هم برای اروپایی ها بسیار حیاتی 
است. این عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: 
اگر  و  است  زیادی  مشکالت  گرفتار  خاورمیانه  امروز 
برجام هم به مشکالت این منطقه اضافه شود، دیگر چه 

کسی می تواند از آن سود ببرد؟ رئیس سازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: آخرین حرف من به اروپایی ها این 
است که در روند اجرای سازوکار ویژه مالی، سریع تر 
حرکت کنند قبل از آنکه زمان به پایان برسد. وی تاکید 
ایران همواره به تعهداتش در  کرد: جمهوری اسالمی 
قبال برجام پایبند بوده است و 13 گزارش پی در پی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شاهدی روشن برای این 
موضوع است، اما اروپایی ها چندین ماه است که وعده 

داده اند و محقق نشده است.

اگر اعتماد از بین برود
 همه بازی را خواهند باخت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسالمی 
ایران ضمن اینکه چشمداشتی به منافع کشورهای دیگر 
رویکرد  است  ممکن  خودمان  منافع  حفظ  در  اما  ندارد، 
باقری  محمد  سرلشکر  باشم.  داشته  )تهاجمی(  آفندی 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با تغییر رویکرد 
عملکرد نیروهای مسلح از پدافند به آفند در جمع خبرنگاران 
گفت: بر اساس آموزه های اسالم و آرمان های جمهوری 
اسالمی ایران، کشورمان تجاوز، تهاجم و چشمداشتی به 
خاک هیچ کشوری ندارد و در راهبردهای کالن کشور 

ما یک راهبرد دفاعی مشخص داریم، به این معنی که از 
استقالل و تمامیت ارضی و منافع کشور و ملت ایران دفاع 
خواهیم کرد. وی افزود: آنچه بیان شد به معنای آن نیست 
که در رویکردهای سطح عملیاتی و تاکتیکی صرفاً دفاعی و 
منفعالنه عمل کنیم. جمهوری اسالمی ایران ضمن این که 
هیچ چشمداشتی به منافع و خاک کشورهای دیگر ندارد، اما 
در حفظ منافع خودمان رویکرد آفندی را ممکن است داشته 
باشیم و اگر کسی قصد تجاوز به منافع کشورمان داشته 
باشد و آثار و شواهد آن دیده شود نیروهای مسلح کشور 
دست روی دست نخواهد گذاشت که منافع ملت، امنیت و 
آرامش کشور آسیب ببیند و یا به خطر بیفتد. سرلشکر باقری 
ادامه داد: رزمایش هایی که در خلیج فارس یا دریای عمان 
و زمین و هوا در سال جاری در حال انجام است یک تغییر 
ماهیت در آنها پیدا شده است و این مسیر رو به ارتقا است 
تا این که نیروهای مسلح آمادگی آن را داشته باشند و چنان 
چه ضرورتی داشت در تاکتیک ها این تغییرها را اعمال کنند.

در حفظ منافع خودمان ممکن است
 رویکرد آفندی داشته باشم

برخی آقایان اصرار عجیبی به خودزنی  دارند

هاشمی طبا می گوید: هیچ کس نمی تواند تاخیر در امور 
ضروری را توجیه کند. متاسفانه بعضی از آقایان اصرار 
عجیبی به خودزنی  دارند و اصال هم توجه نمی کنند که 
کشور در چه شرایطی است و چه نیاز هایی دارد. قانون 
پالرمو اگر منفعتی برای  ما نداشته باشد، حتما جلوی 
ضرر های زیادی را خواهد گرفت.  باید به دولت و مجلس 
و سایر ارگان های رسمی و قانونی اعتماد  کنیم تا بلکه از این گذرِ سخت رها 

شویم،ای کاش تندر ها قرار را بر عقل گرایی بگذارند.

عدم اجرای توصیه های FATF پایان جهان نیست

قالیباف  گفت: عدم اجرای توصیه های FATF پایان 
باعث  آن هم  پذیرش  این که  نیست، ضمن  جهان 
نخواهد شد بخش اعظم مشکالت اقتصادی و حتی 
مشکل تعامل بانکی ما با سایر کشور ها حل و فصل 
شود. وی ادامه داد: وقتی مقدمات و لوازم گرفتن یک 
تصمیم درست و بهتر فراهم نیست، حجت و دلیلی برای 
تعجیل وجود ندارد. تصویب شتاب زده کنوانسیون پالرمو یا رد چشم بسته آن، هر 

دو مظاهری از تصمیم گیری ناقص و نادرست هستند.

ترکان: چه کسی قرار است در سال آینده فتنه کند؟

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره وقوع 
فتنه ۹۸، با طرح این سوال که آیا کسی قرار است در سال 
آینده فتنه کند، گفت: نکند عده ای نگران شکست خودشان 
هستند به این معنی که تا شکست خوردند بگویند دیدید 
فتنه شد.ترکان با بیان اینکه فکر نمی کنم سال آینده فتنه  
ای داشته باشیم، تصریح کرد: اگر منظور از فتنه تحریم های 
ایاالت متحده است که همین حاال هم وجود دارد، البته شاید قرار است عده ای در 

یک رقابت سیاسی ببازند و بعد بگویند این همان فتنه ای است که ما می گفتیم.

 مذاکرات با اروپا صرفا سیاسی و اقتصادی است

قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه مذاکرات با 
اروپا صرفا سیاسی و اقتصادی است، اظهار کرد: با صدای 
بلند گفته ایم که مذاکره موشکی نمی کنیم و در این جلسات 
نیز گفته ایم که توان موشکی ما بازدارنده و مربوط به حوزه 
دفاعی است و به صراحت موضع خودمان را در  زمینه 
موشکی بیان کرده ایم و در این تماس ها و مذاکراتی که 
داشتیم مواضع مان به طور صریح و شفاف بیان شده است. وی ادامه داد: مذاکرات 

سیاسی هر شش ماه یک بار در سطح معاون وزیر  بین طرفین برگزار می شود.

جهانگیری: باید صدای اعتراض مردم شنیده شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: همه نهادهای کشور هر 
تصمیمی که برای آینده و سرنوشت نظام و ایران می 
گیرند باید مقابل ملت پاسخگو باشند.جهانگیری بیان کرد: 
در مقطعی هستیم که مردم حتی اگر اعتراضی هم دارند 
باید صدای آنها شنیده شود و گفت و گو برقرار شود و 
مسایل و مشکالت آنها حل شود، با شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم 

در صورتی که مردم به صحنه بیایند می توانیم از مسایل کشور عبور کنیم. 

آوایی: هیچ کس برای ارتکاب جرم مصون نیست

وزیر دادگستری گفت: از افتخارات نظام جمهوری اسالمی 
ایران است که هر فردی که در دستگاه های اجرایی و 
قضایی فعالیت داشته باشد، نمی تواند خود را مصون ببیند 
اگر مرتکب لغزشی شد و به امانتی که در اختیار داشت، 
خیانت کرد، واکسینه شده است و با وی برخورد نخواهد شد. 
سید علیرضا آوایی گفت: ساختارهایی که در نظام حکومتی 
کشور وجود دارد به گونه ای است که ممکن است همه افراد در آن در معرض اشتباه 
و لغزش قرار گیرند که قطعا وزارت دادگستری هم از این قاعده مستثنی نیست.

 با همکاری ایران و روسیه، منطقه 
را از فاجعه نجات می دهیم

رئیس جمهور ترکیه با ادعای اینکه تا کنون نزدیک 
به 300 هزار آواره سوری بعد از عملیات های آنکارا در 
 شمال سوریه، به خانه های خود بازگشته اند، اظهار کرد :
مصمم هستند با همکاری ایران و روسیه، منطقه را 
نجات دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
با رد گزارش ها مبنی بر تجاوز نظامی آنکارا به سوریه، 
گفت: اولویت اصلی ترکیه استفاده از ابزارهای سیاسی 

و دیپلماتیک است.

ادعای  وزیر صهیونیستی
 درباره ایران

گاالنت،وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی در پی اهداف 
سلطه جویانه مقامات صهیونیستی و توهم آن ها درباره 
فعالیت نظامی مستقل ایران در سوریه مدعی شد: 
اسرائیل به دنبال بیرون راندن ایران از سوریه بوده و با 

روسیه نیز در این زمینه مواضع مشترک دارد.

هاشمی نه چپ بود
 نه سوپر رادیکال

موسوی  مهندس  دولت  ارشاد  وزیر  معادیخواه 
گفت:هاشمی نه سوپر رادیکال بود، نه چپ. اصال 
این حرف ها به ایشان نمی خورد. در کل تیپی که من 
از آقای هاشمی  می شناسم، آن چیزی که ته  دلش 
بود و به زبان می آورد با آنچه در عمل نشان می داد، 
قابل فهم نبود. چون ایشان چهره ای پیچیده بود و 

مصلحت سنجی هایی هم  داشت.

تذکر گوشتِی نماینده مجلس
 به سه وزیر

نماینده مردم بهشهر در تذکری به وزرای کشاورزی، 
صنعت و کشور عنوان کرد که چرا بر قیمت گوشت 
قرمز و نیز قاچاق دام زنده از کشور و برخرده فروشی ها 
و عمده فروشی ها نظارت نمی کنید.علی محمد شاعری 
گفت: چرا گوشت قرمز به ۹0 هزار تومان در هر کیلو 
رسیده است؟ چرا بازار گوشت قرمز را کنترل نمی کنید؟ 
چرا قاچاق دام زنده را مدیریت نمی کنید؟ چرا نظارت 

بر خرده فروشان و عمده فروشی وجود ندارد.

استاد دانشگاه کانزاس: 
ترامپ شبیه احمدی نژاد است

اف. مایکل وودریچ، استاد علوم سیاسی و روابط بین 
الملل دانشگاه کانزاس نظرات خود را درباره برجام، 
اس پی وی و روابط ایران و آمریکا مطرح کرد و گفت: 
ترامپ یک پوپولیست است. خوب است که وی را با 
محمود احمدی نژاد مقایسه کنید. رفتار آنها خیلی به 
هم شبیه است. در زمان انتخابات ترامپ بسیاری از 
وعده ها را به طرفدارانش می داد ، او اصال نمی دانست 

توافق هسته ای خوب یا بد است.

واکنش وزیر احمدی نژاد به جشن 
تولد جهانگیری در کاخ سعدآباد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم به جشن تولد 
معاون اول رئیس جمهور در کاخ سعدآباد واکنش نشان 
داد.سّید محّمد حسینی گفت: جناب فرمانده اقتصادی 
دولت که با برجام، امید بستن به غربی ها و برنامه های 
غلط اقتصادی، مشکالت معیشتی مردم را مضاعف و 
اشک طبقات ضعیف و متوسط را درآورده اید، لطفاً با 
نمایش جشن تولد و ادا و اطوارهای مرفهان بی درد، 

نمک به زخم مردم گرفتار نپاشید.

هیچگاه از ناحیه نیازمندان آسیبی 
به جمهوری اسالمی نرسیده است

پرویز فتاح ،رئیس کمیته امداد امام  خمینی )ره( با تأکید 
بر اینکه هیچگاه از ناحیه نیازمندان و حاشیه نشینان 
گزند و آسیبی به جمهوری اسالمی نرسیده است، 
اظهار کرد: این قشر همیشه حامی جمهوری اسالمی 
و پایبند رهبری و والیت فقیه بوده و در طول سالیان 

گذشته به خوبی این امر را نشان دادند.

بعید است FATF ایران را در 
لیست سیاه قرار دهد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: از ۴1 مورد ایرادی که FATF به ایران وارد کرده 
است بیش از ۵0 درصد آن رد شده و ما به توصیه ها 
وزارت  اختیار  در  زنی  چانه  موارد  لذا  کرده ایم  عمل 
خانه های خارجه و اقتصاد قرار دارد. فالحت پیشه افزود: 
بعید است FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد.

فرار از استیضاح که شوخی است
 من آذر استعفا داده بودم

عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی بیان کرد: 
آقای روحانی می گفتند من طرفدار اقتصاد آزاد هستم؛ 
من قبول نداشتم. می گفتم پس وقت اجرای آنها چه 
زمانی است؟ این شد که دیگر به این نتیجه رسیدم که 
باید از این دولت جدا شوم.وی ادامه داد: فرار از استیضاح 

که شوخی است، من از آذر استعفا داده بودم.

بـه اطـالع 
همشهریـان عزیـز 
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 به یاد اموات 
توسط قاریان قرآن 
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بیماران سرطانی 
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