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استاندار سومین دِر توسعه را گشود 
معتمدیان در گفتگوی اختصاصی با آوا از تفاهم نامه همه جانبه با سیستان و بلوچستان گفت

* هرم پور

 ناسیونالیسم استانى
آرى یا خیر؟!

سال هاى اخیر، سال هاى تاریخى 
و بى مانندى براى خراسان جنوبى 
هستند. استان جواِن پانزده ساله ما، 
فضاى جدید و گفتمان هاى تازه 
اى را تجربه مى کند و مردم، نگاه 
هاى متفاوت و خاص ترى نسبت 
به اطراف شان پیدا کرده اند که با 
قبل از شکل گیرى استان و حتى با 
یک دهه قبل متفاوت است. ناگفته 
پیداست قلب همه مردم استان براى 
توسعه مى تپد و این تپش بى وقفه 
در صفحه 2 مشروح   ... مداوم  و 

 

 

 

 اصالح طلبان پیش از هر 
انتخاباتى جوسازى  مى کنند 

حجت االسالم ابراهیمى:
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 پذیراى هیچ مذاکره اى
 با آمریکا نیستیم 

نقوى حسینى: 

منتظریم ببینیم شوراى 
نگهبان چه مى کند

موالوردى:

صفحه  2
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طرح فروش پکیج هاى ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبى، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

جناب آقاى فرهاد افشارى
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالى را به سمت 

معاون اداره امور شعب بانک ملى خراسان جنوبى

که بیانگر تعهد، توانمندى و حسن سوابق خدمتى شما 
مى باشد صمیمانه تبریک عرض نموده

 توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

جمعى از دوستان و همکاران 

جناب آقاى خسروى
جناب آقاى حجت  فلکى و جناب آقاى کوهکن

بدینوسیله از شما مسئوالن محترم و پرجوش و پرانرژى که صادقانه و دلسوزانه
 در راه خدا و قرآن و نظام جمهورى اسالمى زحمت مى کشید

 کمال تشکر و قدردانى را دارم، توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالى آرزومندم.
 علیرضا فارسى

جناب آقاى حاج محمود چهکندى نژاد 
لیاقت، شایستگى، تجارب، تعهد، درایت، کاردانى، توانمندى و مدیریت جناب عالى

 بر مشتریان محترم بانک تجارت پوشیده نیست 
صمیمانه ترین تبریکات ما را در پست جدید بپذیرید 
توفیق روز افزون آنجناب را از ایزد منان خواستاریم.

مجموعه هاى فروشگاهى و خدماتى آریا تله کام، فرمان، سامسونگ، 
نیاتل، نیاتل طالیى

جناب آقاى محمد فرهادى
انتصاب ارزشمند جناب عالى را به سمت

 مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان خراسان جنوبى
 که مبین شایستگى و تجارب ارزنده تان مى باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 توفیق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.
شرکت راهسازى مسیریاب بیرجند 

آگهـى استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق، واقع در شهرك صنعتى بیرجند جهت تکمیل 

کادر ادارى و اجرایى خود یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام مى نماید. متقاضیان 
محترم مدارك الزم شامل مشخصات فردى، رزومه تحصیلى و شغلى، دوره هاى آموزشى 
مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانى اینترنتى info@dos-co.com تا تاریخ 

98/9/26 ارسال نمایند. به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

مدرك و رشته تحصیلى عنوان شغلردیف
(از دانشگاه معتبر)

تعدادمهارت هاى الزم

کارمند 1
ادارى

کارشناسى و 
کارشناسى ارشد

روابط عمومى باال- 
مسلط به کامپیوتر

داراى سابقه کار مرتبط

یک نفر 
خانم

یادبود
دومین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 شادروان حاج سید محمد فرساد 
را گرامی می داریم. 

روحش شاد
 همسر و فرزندان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومـه مرضیـه سنبلـى
(همسر مرحوم حاج غالمرضا خیرخواه و والده حاج محمد على خیرخواه)

به اطالع مردم شریف استان مى رساند:

مراسم تشییع پیکر مطهر بسیجى 

شهیدسید على رضوى
برگزار مى گردد.

زمان: امروز یکشنبه 98/09/24 ساعت 12:30
مکان: هیئت ابوالفضلى (مصلى) بیرجند

و مراسم تدفین شهرستان درمیان 
روستاى سیدان - ساعت 14:30

روابط عمومى و تبلیغات
 سپاه انصار الرضا (علیه السالم)

 " مزایده عمومى– نوبت اول"
شهردارى بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزارى مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ (ریال)موضوعشماره فراخوان

فروش تعداد 20 قطعه زمین با کاربرى مسکونى طبق لیست و مشخصات 2098005361000001
مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه کارشناسى 
هر ملک مطابق نمونه هاى مندرج در اسناد مزایده

1- کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir برگزار مى گردد.
  www.setadiran.ir 2- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مزایده را از تاریخ 98/9/24 تا ساعت 14:00 مورخ 98/10/8 از طریق سامانه ستاد به نشانى

دریافت نمایند. 3- مهلت بارگذارى اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت: تا ساعت 14:30 مورخ 1398/10/8
4- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14:30 مورخ 98/10/9 مى باشد. 5- نشانى مزایده گذار: خراسان جنوبى - بیرجند – میدان ابوذر- شهردارى مرکزى – تلفن: 05631830102

6- مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهى جهت شرکت در مزایده را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایى و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد
 به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهرى - سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است ، تمامى زمین هاى مورد مزایده واقع در خیابان غفارى - غفارى 2 مى باشد  
 محمدعلى جاوید - شهردار بیرجند "جزئیات لیست و مشخصات قطعات مورد مزایده در صفحه آخر روزنامه"

را به اطالع دوستان و آشنایان مى رساند:
 مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز یکشنبه 98/9/24 ساعت3 الى 4 

بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین برگزار مى شود. 
ضمنا مراسم سوم آن مرحومه روز سه شنبه 98/9/26 از ساعت 2/30 الى 
3/30  بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینى (واقع در خیابان انقالب)

 برگزار مى گردد، حضور شما سروران گرامى باعث شادى روح آن مرحومه
 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده هاى: خیرخواه، سنبلى، صحراگرد، سورگى وفامیل وابسته
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ناسیونالیسم استانی! 
آری یا خیر؟!
* هرم پور

بی  و  تاریخی  های  سال  اخیر،  های  سال 
مانندی برای خراسان جنوبی هستند. استان 
جواِن پانزده ساله ما، فضای جدید و گفتمان 
های تازه ای را تجربه می کند و مردم، نگاه 
های متفاوت و خاص تری نسبت به اطراف 
شان پیدا کرده اند که با قبل از شکل گیری 
استان و حتی با یک دهه قبل متفاوت است. 
ناگفته پیداست قلب همه مردم استان برای 
توسعه می تپد و این تپش بی وقفه و مداوم، 
جریان حیات بخش عمران و پیشرفت را به 
همه زوایای فکری، عملی و سبک زندگی 
ما رسوخ می دهد. من به عنوان کسی که 
سال ها از نزدیک، نسبت مستقیمی با تالش 
های توسعه  ای استان داشته و یا در جریان 
ام،  بوده  دلسوزانش  دلسوزانه  فعالیت های  
درک  عدم  جانب  از  خاصی  نگرانی  تقریباً 
اولویت بودن توسعه توسط مردم و مسئولین 
ندارم. اما برخی مؤلفه های به ظاهر جزئی 
و مهم  بزرگ  بسیار  واقع  به  اما  و کوچک، 
وجود دارند که نگران کننده اند، هر چند  به 
بهانه های مختلف، گاهی اشاراتی هم به آن 
کرده ایم  ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اند. یکی از مهم ترین این مؤلفه ها، بحث 
»ناسیونالیسم استانی« ماست.  به زبان ساده، 
با  ناسیونالیسم مجموعه ای از ظرف هایی 
قالب نژاد، قومیت، زبان، سنت ها، ارزش های 
اجتماعی و اخالقی، آرمان ها و آیین هاست 
که برای افراد یک جامعه مهم هستند و عامل 
وحدت آنها قرار می گیرند. این مهم، بحث پر 
ماجرا و عمیق و دقیق و حساسی است که 
سال ها به اتهام های مختلف، ما را از آن 
بر حذر می داشتند و البته در کمال ناباوری، 
در جنگی نابرابر،  در یک طرف، دست های 
پنهان برای دفن این ناسیونالیسم چه در داخل 
استان و چه در خارج از آن و در سوی دیگر،  
وحدت  و  مترقی  و  دلسوزانه  های  اندیشه 
بخش مردمی، تفکر وحدت و استان دوستی 
بوده است. جالب اینجاست که معمواًل هم 
لشکر دوم پیروز از صحنه بیرون آمده است. 
اما دو سؤال مهم همیشه وجود دارند. اول آنکه 
واقعا تفکر ناسیونالیستی استانی )نه ملی گرایی 
کشوری(، چقدر برای استان ما و توسعه آن، 
مهم و الزم و کارآمد است؟ و دوم اینکه آیا 
در سال های اخیر، ضعف مشهود در برخی 
حوزه های توسعه ای ناشی از کمرنگ شدن 
این تفکر ناسیونالیستی و تعصب ویژه به ماِم 
وطن استانِی ما نیست؟ در پاسخ به سؤال اول 
باید گفت؛ تفکر ناسیونالیستی واقعاً برای توسعه 
استان، ضروری و مهم است، چون وحدت 
بخش، امید آفرین، منسجم کننده نیروها و 
قوام دهنده حرکت ها و فعالیت هاست. اما 
پاسخ به سؤال دوم نیازمند بیان زنجیره ای از 
گالیه ها و نگرانی هاست. سال ها پیش و 
اخیراً هم برای چندمین بار در همین ستون و 
در همین روزنامه از نگرانِی به فراموشی سپرده 
شدن گویش های محلی استان توسط نسل 
جدید نوشتیم. در همین ستون از ناکارآمدی 
عمیق برنامه ها و تصمیم ها برای زنده نگه 
مقابل( ستون  در  )ادامه   ... های  سنت  داشتن 
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آخرین مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد اعالم شد

 حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور در گفت و گو با خبرنگار میزان، گفت: 
ثبت نام برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۹ و بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی 

دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه شروع شده و تا دوشنبه ۲۵ آذر پایان می یابد.

منتظریم ببینیم شورای نگهبان چه می کند

موالوردی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر 
شرایط سال ۹۴ مجدداً تکرار شود اصالح طلبان 
چه سیاستی پیش خواهند گرفت، گفت: منتظر 
هستیم ببینیم نظام و شورای نگهبان چه سیاستی 
را در قبال اصالح طلبان پیش خواهند گرفت تا بعدا 

متناسب با آن شرایط، تصمیمات اتخاذ شود.

 اصالح طلبان همواره پیش از هر 
انتخاباتی جوسازی هایی می کنند 

برخی  به  اشاره  با  ابراهیمی  االسالم  حجت 
سیاه نمایی ها نسبت به حضور مردم و همچنین 
گفت:  طلبان،  اصالح  توسط  کاندیداها  برخی 
انتخاباتی  هر  از  پیش  همواره  طلبان  اصالح 
به  را  جوسازی هایی می کنند و موضوع اصلی 

حاشیه می کشانند.

نقوی حسینی: پذیرای هیچ 
مذاکره ای با آمریکا نیستیم 

نقوی حسینی درخصوص مذاکره با آمریکا بیان 
و  زمینه شفاف  این  در  ایران  سیاست های  کرد: 
مقتدرانه است، لذا ما هیچ نوع مذاکره ای در هیچ 

زمینه ای با آمریکا را پذیرا نخواهیم بود.

کسانی که باعث »تکرار« دولت 
روحانی شدند حق ندارند پنهان شوند 

نیروهای  مرکزی  شورای  عضو  روح االمینی 
انقالب گفت: کسانی که باعث تشکیل مجلس 
نمی توانند  شدند،  روحانی  دولت  تکرار  و  دهم 
را  خود  اقدام  مسئولیت  و  کنند  پنهان  را  خود 

نپذیرند، بلکه باید پاسخگو باشند.

پایداری ها طیف کوچک سیاسی
 اما بسیار پر سروصدا هستند

این   پایداری ها، گفت:  ایمانی درخصوص  ناصر 
طیف سیاسی، کوچک اما بسیار پر سروصدا بوده 
و به دنبال آن هستند خواسته های خود را به جریان 
اصولگرایی تحمیل کرده و خود را محور نشان 

دهند، در صورتی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

ذوالقدر: مجلس دهم 
جزو  انقالبی ترین مجلس ها بود 

ذوالقدر با بیان اینکه مجلس دهم جزو انقالبی ترین 
به مجلس که حمله شد،  بود، گفت:  مجلس ها 
صحن را قطع نکردیم و حتی در آنجا نماز جماعت 

خواندیم و برای مقاومت کردن اسلحه خواستیم.

بادامچیان: دولت روحانی، 
دولِت مطلق اصالح طلبان است 

بادامچیان گفت: دلیل عدم موفقیت دولت این است 
که از تمام نیرو های مردم برخوردار نیست و دولِت 

متعلق به یک جریان، یعنی اصالح طلبان است.

شاکله مجلس دهم
 بر بازی سیاسی شکل گرفت 

گفت:   سیاسی  مسایل  کارشناس  نمین  سلیمی 
شاکله مجلس دهم را بازی سیاسی اصالح طلبان 
ایجاد کرد. آن ها به دلیل مسایل شخصی خود افراد 
بی وزنی برای مجلس انتخاب کردند و در حال حاضر 
هم گناه خود را بر گردن شورای نگهبان می اندازند.

)ادامه سرمقاله( بومی و محلی گفتیم و در همین 

روزنامه از به محاِق فراموشی رفتِن نام ها و 
افسانه ها و اسطوره های  یادها و اسم ها و 
استان، نکاتی بیان کردیم. به واقع همه این ها، 
مقّوم و مؤلّف چیزی مهم تر به نام ناسیونالیسم 
به  شده  مدیریت  و  مبارک  تعصب  و  استانی 
وجوه مختلف استان بودند، اکنون یا نیستند و 
یا کمتر هستند! بپذیریم که نقاط عطف توسعه 
استان در دامنه تاریخی و در فصل ُپر ُگِل همین 
ناسیونالیسم استانی ایجاد شده است و چه بسا 
کمرنگ شدن مشکوک مؤلفه های توسعه یا 
فراموشی از آن یا ابتال به کوررنگی توسعه ای 
ناشی از تزریق ویروس های پر شماِر بی خیالی 
های تاریخی نسبت به سرنوشت استان بوده 
است، به عبارت دیگر شاهد هجمه صریح یا در 
پرده نوعی ضد ناسیونالیسم و ضد تعصب مثبت 
استانی بوده ایم. حال چه باید کرد؟ شاید مهم 
ترین و البته بدون شک ضروری ترین اقدام، پیدا 
کردن و اتصال نسبت های قوام دهنده و پیوست 
اقتصاد،  ها،  ها،گویش  لهجه  فرهنگ،  کننده 
سنت ها، آیین ها و رسوم مناطق مختلف استان 
با همدیگر و بیرون کشیدن گفتمان جدید و البته 
دلنشین و جریان ساز، واحد و یکپارچه کردن 
دلسوزی ها و عشق ها و عالقه ها برای  تمامیت 
استان در کاسه و ظرفی به نام  توسعه استان 
است. نکته مهم دیگر، آگاهی بخشی به مردم 
و مدیران دلسوز در خصوص حفظ هوشیاری در  
مقابله با هجوم مسموم برخی جریان های پیدا 
و پنهان برای کم کردن این تعصب استانی در 
حوزه های مختلف است، وجود استانی فاقد وجوه 
وحدت بخش و فاقد مردمی ناسیونالیست، راه را 
برای اره کردن پای توسعه، به بند کشیدن تفکر 
توسعه و خنجر کشیدن بر سر  و روی دلسوزان 
واقعی استان باز خواهد کرد. اگر هوشیار باشیم و 
بین خود و این جریان ها دیوار بلندی بکشیم، در 
چنین فضایی به واقع می توان خائن را از خادم، 
دلسوز را از مدعی، عامل را از شعار دهنده و سرباز 
پاکباخته جبهه توسعه را از منافِق مزدورِ به زر 

خریده شده، تشخیص داد و پاالیش کرد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
 0۹30۴۹۴383۱ شماره  به  را  روزنامه  های 

ارسال فرمایید( 

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به 
رسانه ها  از  برخی  در  منتشر شده  اخبار 
در خصوص »بخشودگی سود و جرائم 
تسهیالت زیر یک میلیارد ریال سررسید 
شده تا سال ۱3۹۷« که منجر به اطالع 
است؛  شده  مردم  به  نامناسب  رسانی 
اجرای  راستای  در  می رساند:  اطالع  به 
بند »ل« تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 
۱3۹8 کل کشور،موضوع بخشودگی سود 
تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال که از 
سال ۱3۹۵ تاکنون در حال انجام می باشد؛ 
با توجه به آمار اخذ شده در سال ۱3۹۵، 

کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال 
سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون 
پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷8 
هزار میلیارد ریال و سود متعلقه به میزان 
بیش از ۴38 هزار میلیارد ریال بود. با توجه 
به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در 
بودجه  اصالح  قانون   )3۵( تبصره  مفاد 
سال ۱3۹۵ کل کشور و جدول پیوست 
آن، بانک مرکزی ناگزیر گردید موارد قابل 
پذیرش را محدود نماید که به تدریج و 
در صورت وجود منابع، گستره مشمولین 
بخشش سود تسهیالت زیر یک میلیارد 

ریال افزایش یابد. بانک مرکزی در سال 
۱3۹8 نیز بخشودگی سود تسهیالت زیر 
یک میلیارد ریال با سررسید سال ۱3۹۷ 
قابل  موارد  رعایت  با  را  آن  از  قبل  و 
پذیرش تعیین شده ، به بانک های عامل 
این رو متقاضیان  از  نموده است.  ابالغ 
می توانند با مراجعه به بانک های عامل 
تعیین شده و در صورت قرار گرفتن در 
پذیرش  قابل  شرایط  و  موارد  چارچوب 
ابالغی بانک مرکزی، از بخشش سود 
تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال در 
خود  بدهی  یکجای  پرداخت  صورت 

بهره مند گردند. در حال حاضر بانک های 
صادرات  کشاورزی،  سپه،  ایران،  ملی 
ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، توسعه 
تعاون،  توسعه  مسکن،  ایران،  صادرات 
صنعت و معدن و پست بانک ایران نسبت 
می نمایند. اقدام  بخشودگی  اجرای  به 

توضیحات بانک مرکزی در خصوص بخشودگی سود تسهیالت زیر یک میلیارد

در  کشور  فعلی  وضعیت  به  توجه  با 
عبدی  عباس  گوناگون،  حوزه های 
معتقد است برای برون رفت از وضعیت 
فعلی دولت روحانی باید استعفا دهد و 
کشور  زودهنگام،  انتخابات  برگزاری  با 
از این وضعیت بی تصمیمی خارج شود، 
مقابل  طرف  در  که  حالیست  در  این 
صادق زیباکالم با این امر مخالف است 
و می گوید هیچ تضمینی وجود ندارد با 
روحانی شرایط عوض شده  رفتن  کنار 
عبدی  عباس  شود.  ایجاد  گشایشی  و 
نوشته  اعتماد  این زمینه در روزنامه  در 
است: قصد آن را ندارم که به علت یابی 
شکاف شدید در ساختار قدرت در ایران 
بپردازم. ولی هیچ حکومت و دولتی حتی 
و مجاز  نمی تواند  نیز  در شرایط عادی 
نیست که با این حد از تنش مدیریت خود 
را تداوم دهد. در بیشتر نظام های سیاسی 
شیوه هایی را برای چنین موقعیت هایی 
اعتماد  رای  کسب  کرده اند.  پیش بینی 
مجدد دولت ها برای ادامه کار از این جمله 

است.

دیدن برخی سخنرانی ها
 آدم را نگران آینده می کند

به گفته عبدی، برای عبور از مشکالت 
در  چه  اقتصادی،  حوزه  در  چه  موجود، 
سیاست  امور  چه  و  خارجی  سیاست 
داخلی نیازمند حداقلی از وحدت مدیریتی 
و سیاسی هستیم. متاسفانه این دو مساله 
در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. 
از یک سو مشکالت در این سه سطح 
بیشتر و بیشتر و پیچیده تر و از سوی دیگر 
شکاف درون قدرت نیز عمیق تر و حتی 
و  شنیدن  با  روز ها  این  می شود.  تندتر 
دیدن برخی سخنرانی ها علیه دولت و نیز 
رفتار هایی که انجام می دهند، هر فردی را 

نگران آینده کشور می کند. گویی که هیچ 
نظارت و هدایتی بر این نیرو ها وجود ندارد 
و آنان چشم بسته و با سرعت به سوی 
پرتگاه در حرکت هستند و تنها کسانی 
که قدری کنار نشسته اند و تماشا می کنند 
متوجه این خطر هستند. از این رو به طور 
جدی پیشنهاد می شود که نسبت به ادامه 
وضع موجود بازنگری شود. به ویژه پس از 
اعتراضات اخیر، بعید است که از این پس 
دولت حتی قادر به اتخاذ تصمیمات جاری 
بخواهد  اینکه  به  رسد  چه  باشد،  خود 

تصمیمات مهم بگیرد.

راه های پیش رو چیست؟
دولت  اینکه  اول  می دهد:  ادامه  عبدی 
درصدد کسب رای اعتماد از مجلس باشد 
تا اگر رای گرفت با اقتدار به کار خود ادامه 
دهد، این راه بی فایده است. چون مساله 
اصلی موافقت یا مخالفت مجلس نیست. 
از این رو مجلس رای هم بدهد، دردی را 
درمان نمی کند. اگر هم رای ندهد، بعدش 
چه باید کرد؟ به عالوه این مجلسی است 
که تا ۶ ماه دیگر تغییر می کند و معلوم 
فعلی ها  و  بعدی ها  ترکیب  که  نیست 

یکسان باشد.

تغییر کابینه و حضور افراد با انگیزه
افزوده  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
است: راه دومی که پیشنهاد می شود، 
تغییر کلی کابینه و آوردن افراد جدید و 
باانگیزه است. این راه هم مفید نیست. 
اول اینکه کندی این دولت در انتخاب 
همکاران، اجرای این برنامه را ممکن 
است تا مدت ها طوالنی کند. به عالوه 
بلکه  نیستند،  همکاران  اصلی  مساله 
شخص رئیس جمهور مورد نظر است. 
مناسب  افراد  که  است  بعید  همچنین 
در چنین  پذیرش مسئولیت  به  حاضر 
وضع ناپایداری شوند و اگر قرار باشد 
این کار برای مجلس بعد انجام شود، 

اجرای آن به شهریور سال دیگر خواهد 
کشید و فرصت از دست می رود و آن 
دوره  دیگر  ماه  زمان هم می گویند ۶ 
رئیس جمهور تمام می شود، پس صبر 

کنیم.

راه سوم ، انتخابات 
زودرس ریاست جمهوری

به گفته این روزنامه نگار، راه حل سوم 
انتخابات زودرس ریاست جمهوری است. 
انتخاباتی که می تواند همراه با انتخابات 
مجلس انجام شود. مثال در اردیبهشت 
ماه یا حتی در اواخر اسفند ماه. همزمانی 
در انتخابات می تواند برآورده کننده یکی 
این  تقارن  یعنی  قبلی،  از خواست های 
دو انتخابات باشد. حتی می توان تا زمان 
انتخابات وظیفه مشخصی را برای دولت 
و رئیس آن تعیین کرد که انجام دهند. 
هیچ چیزی کمتر از این نمی تواند نگاه 
برای  اراده حکومت  به  باور  را در  مردم 
تغییر را تحت تاثیر قرار دهد. این پیشنهاد 
حتما مشکالتی هم دارد، ولی کدام راه 

است که فاقد مشکل باشد.

زیباکالم: با پیشنهاد 
عبدی مخالف هستم

صادق زیباکالم استاد دانشگاه تهران در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بنده با 
بخش نخست صحبت های عباس عبدی 
مبنی بر عملکرد ضعیف دولت روحانی 
موافق هستم، اظهار کرد: اما با ادامه آن 
اینکه به خاطر ضعف دولت روحانی  و 
برگزار  انتخابات زودهنگام در اسفندماه 
شود، به هیچ عنوان، زیرا شرایط چنین 
در  بنده  اعتقاد  به  نیست،  فراهم  امری 
اسفندماه تندروترین مجلس بعد از انقالب 
تشکیل می شود و اگر انتخابات ریاست 
جمهوری نیز برگزار شود، فردی تندرو تر 
از احمدی نژاد و قالیباف رئیس جمهور 
تحلیل  اینجای  افزود:  وی  شد.  خواهد 

آقای عبدی اشتباه است که با برگزاری 
انتخابات زودرس شرایط عوض خواهد 
یک  اگر  موضوع  این  به  توجه  با  شد، 
فرد تندرو به قدرت رسید، چه تضمینی 
وجود دارد که شرایط بهتر شود یا بدتر 
از االن نشود؟ مذاکره با آمریکا صورت 
و  یابد؟  بهبود  اقتصادی  شرایط  گیرد؟ 
دیگر مردم معترض نباشند، این ها همه 
سواالتی است که عباس عبدی باید برای 

آن ها جواب هایی پیدا کند.

اشتباه از ما بود که گفتیم
 مردم بیایند و رای بدهند

عبدی ها  و  زیباکالم ها  گفت:  زیباکالم 
به جای اینکه بگویند باید روحانی برود 
کنار، بهتر است این مسئله را موشکافی 
کنند که چرا روحانی ضعیف عمل کرد 
در دولت دوم، اشتباه از ما بود که به مردم 
گفتیم بیایند و رای بدهند، با توجه به این 
موضوع، روحانی خودش آدم ضعیفی بود 
یا اینکه از قدرت کافی برای انجام کار 
برخوردار نبود، ما باید این قضیه را باز کنیم 
تا زمانی که قدرت نهاد های انتصابی از 
نهاد های انتخابی مانند دولت و مجلس 
بیشتر باشد، فرقی نمی کند رئیس جمهور 
از قدرت کافی برای  که باشد، چرا که 

اقدام و عمل برخوردار نیست.

دولت  به  ربطی  آمریکا  موضوع 
روحانی یا انتخابات زودرس ندارد

با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
آمریکا  با  مشکل  اینکه حل  به  اشاره 
یا  و  روحانی  دولت  با  ارتباطی  هیچ 
سرکار  و  زودرس  انتخابات  برگزاری 
کرد:  اذعان  ندارد،  جدید  دولت  آمدن 
اگر ما می خواهیم مشکالت مان را با 
آمریکا حل کنیم، ابتدا باید به بررسی 
ریشه های خصومت بین ایران و آمریکا 
مسائل  این  که  زمانی  تا  و  بپردازیم 

روشن نشود، نمی توان اقدامی کرد.

عبدی : روحانی استعفا دهد

کاهش قیمت دالر ، افزایش سکه 

بررسی بازار ارز روز ۲3 آذر نشان می دهد که نرخ 
دالر نسبت به روز پنجشنبه گذشته با تغییراتی 
همراه بوده و کاهش داشته است. در این بین نرخ 
خرید دالر با قیمت ۱۲ هزار و ۷۵0 تومان و نرخ 
فروش دالر ۱۲ هزار و 8۵0 تومان در صرافی های 
مجاز بانک مرکزی داد و ستد شد. قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهارآزادی طرح جدید نیز با افزایش ۶0 
هزارتومانی به ۴ میلیون و۵0۲ هزارتومان رسید.

سیگنال  کاهش قیمت در بازار خودرو 

بازار خودرو در اولین روز هفته در حالی بازگشایی 
شد که کاهش قیمت تا یک میلیون تومان هم 

در قیمت خودروها دیده می شود.

“زالو درمانی” ؛ “حجامت” و “َفصد” 
وارد خدمات رسمی پزشکی شد 

ایرنا- مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، 
زالودرمانی،  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان 
حجامت و فصد از جنبه درمانی مورد تایید وزارت 
بهداشت است و در کتاب تعرفه های خدمات 

پزشکی نیز درج شده است.

به اطالع همشهریان 
عزیز می رساند:

ختم کالم ا... مجید 
به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام 

می گردد و عواید آن 
صرف بیماران سرطانی 
صعب العالج می شود.

   09155618482 -32227177

 موسسه خیریه

 هیئـت ابوالفضـلی

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

 www. iranwash. ir  قالیشویي و مبل شویي ایـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   ۰۹۱۵۸۶۷۰۹۶۸ - ۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری ۷       ۶۱۶۱۶۱  ۵  ۰۹۱۵

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0912 032  0157/ 1،280،000 
 0912 032  0158/ 1،280،000 
 0912 032  0159/ 1،280،000 
 0912 032  0166/ 1،280،000 
 0912 032  0167/ 1،280،000
 0912 032  0168/ 1،280،000

 0912 032  0169/ 1،280،000 
 0912 032  0172/ 1،280،000 
 0912 032  0173/ 1،280،000 
 0912 032  0174/ 1،280،000 
 0912 032  0175/ 1،280،000 
  0912 03  389  03/ 1،420،000 

 0912 033  8904/ 1،280،000
 0912 033  8905/ 1،280،000
 0912 033  8906/ 1،280،000
 0912 033  8907/ 1،280،000
 0912 033  8908/ 1،280،000
 0912 033  8921/ 1،280،000

 0912 033  8922/ 1،350،000
 0912 033  8923/ 1،280،000
 0912 033  8924/ 1،280،000
 0912 033  8926/ 1،280،000
 0912 033  8927/ 1،280،000
  0912 039  75 40/ 1،450،000 

 0912 039  7549 / 1،250،000
 0912 039  7551 / 1،250،000
 0912 039  7552 / 1،250،000
 0912 039  7553 / 1،250،000
 0912 039  7554 / 1،250،000
 0912 039  7556 / 1،250،000

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری خدمات عمومی نظافتی و پشتیبانی واحدهای تابعه را با مشارکت بخش غیر دولتي به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir  به کلیه شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای صالحیت ایمنی کار واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت )09:00( صبح روز  

چهارشنبه 1398/09/27 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
محل و مدت انجام كار : شبکه های بهداشت و درمان خوسف، نهبندان ، سربیشه و  درمیان - شبکه های بهداشت و درمان بشرویه و سرایان – کلینیک حضرت ابوالفضل )ع( بیرجند -  )12 ماه کامل شمسی (  

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مطابق با جدول ذیل : 

تاریخ و زمان  بازگشاییمبلغ تضمین )ریال(عنوان مناقصهشماره فراخوانشماره مرجعردیف

1398/10/07 ساعت 1/632/610/81410:00واگذاری خدمات عمومی نظافتی و  پشتیبانی شبکه های بهداشت و درمان خوسف، نهبندان ، سربیشه و  درمیان     198-612098030259000043

1398/10/07 ساعت 1/211/099/54311:00واگذاری خدمات عمومی نظافتی و پشتیبانی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های بشرویه و سرایان298-622098030259000047

1398/10/07 ساعت 228/000/00012:00واگذاری خدمات دستیار دندانپزشکی كلینیک حضرت ابوالفضل )ع(398-632098030259000048

مهلت ارائه اسناد: حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 1398/10/07 
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاكات :  خراسان جنوبی – بیرجند – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  - سازمان مرکزی – اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه – زمان بازگشایی به شرح جدول فوق

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجنددر ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

site.indd   2 ظ.ب 08:34:48   14/12/2019
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“زال سپید موی” روی صحنه رفت

غالمی- تئاتر “زال سپید موی” ، نمایش روایتی از شاهنامه فردوسی، 2۰ لغایت 25 آذرماه همه روزه ساعت 19 ، روی صحنه می رود. نمایش “زال سپید موی” به کارگردانی و 
نویسندگی حسین عباس زاده در محل آمفی تئاتر گلبانگ بیرجند واقع در مطهری 23، به روی صحنه می رود. این نمایش، به تهیه کنندگی موسسه کودکان برتر بیرجند تولید شده 

وعالقه مندان می توانند برای تهیه بلیط به موسسه کودکان برتر واقع در چهارراه دوم مدرس ابتدای بیست متری شرقی و یا ورودی آمفی تئاتر گلبانگ مراجعه کنند.
و  فرهنگی  میراث  محترم  کل  مدیر 
شما  اینکه  مثل  استان  گردشگری 
فقط مسئولیت نصب تابلوهای مناطق 
گردشگری رو به عهده دارید، لطفا از 
به اصطالح  منطقه  اسفناک  وضعیت 
بازدید  نزدیک  از  دره  بند  گردشگری 
بفرمائید وببینید مردم اوقات فراغتشون 
رو در چه وضعیتی سپری می کنند. 

واقعا جای تأسف دارد.
915...918
استاندار  خدمت  قوت  خدا  و  سالم  با 
محترم و  پیگیر و دلسوز استان و شهردار 
محترم بیرجند و تشکراز پیگیری مجدانه 
بزرگواران در زیبا سازی و ایمن سازی 
به  داریم،  تقاضا  شما  از  شهری  معابر 
دلیل تردد زیاد و نبود دید کافی رانندگان 
به ورود و خروج خیابان سپیده )تقاطع 
مسئله  به  وقت  اسرع  در  محالتی(  
ورودی این خیابان رسیدگی کنید  تا به 
دلیل عرض کم معبر و نبود دید کافی به 
هنگام شب و تردد زیاد شاهد حادثه در 

این تقاطع نباشیم. 
91۰...44۰
یگان  فرمانده  و  کل  مدیر  سالم 
زندانهای استان لطفا ما سربازای اقامتی 
یا  بیرجند رو به شهر خودمون  زندان 
جای دیگر انتقال بدید با شرایط فعلی و 
مشکالت )ندادن مرخصی و کسری و 
...  وموارد زیاد دیگه( حاضر به خدمت 
در اینجا نیستیم، لطفا رسیدگی کنید.  
9۰3...۰54
اداره راه  سالم از شهرداری محترم و 
خواهشمندیم فاصله حدود 1۰۰ متری 
تا  جعفر  بن  موسی  بلوار  انتهای  بین 
کمربندی شمالی بیرجند که مسیر تردد 
بسیاری از افراد به خصوص مسافران 
را  هستند  فردوس  به  شوشود  جاده 
آسفالت کنید. اگر این مسیر باید بسته 

باشد لطفا کال مسدود نمایید. با تشکر
939...39۰
شهردار محترم لطفا سری هم به خیابان 
فتح جنب پارک توحید بزنید، این خیابان 
با توجه به اینکه در مرکز شهر قرار گرفته 
و کانون جشن ها و همایش ها می باشد 
ولی جوی وجدول های کنار خیابان از 
3۰ سال پیش دست نخورده و در برخی 
نقاط فرو ریخته و چاله های ته جوی 
وبوی فاضالب  باعث جمع شدن آب 

شده است لطفابررسی بفرمایید.
915...118
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پیام شما

جوابیه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی 

منطقه خراسان جنوبی

در پاسخ به پیام شهروندی در صفحه 3 
روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ سه 
شنبه 2۰ آذر 98 با موضوع نابسامانی 
گاز مایع، موارد ذیل جهت بهره برداری 

ارسال می شود: 
با توجه به اینکه تامین گاز مایع برعهده 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
است و این شرکت سهمیه ای بیش از 
نیاز واقعی استان در نظر گرفته و بایستی 
توسط شرکت های توزیع گاز مایع در 
استان توزیع شود و با امتنان نظر به اینکه 
دریافت سهمیه از پاالیشگاهها هیچگونه 
عزیز  های  استای  هم  ندارد،  مشکلی 
هرگونه مشکل در حوزه توزیع و نحوه 
آن را از طریق سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان پیگیری نمایید.

پاسخ مسئوالن 

... ادامه خبر ویژه
عزیزی به ثبت هزار و 928 فقره ازدواج 
در استان طی سه ماهه نخست امسال 
خبر داد و گفت: در حال حاضر میانگین 
در  و  زنان 22.2 سال  در  ازدواج  سنی 
است.  گزارش شده  سال  مردان 2۶.9 
این  در  ازدواج  به  طالق  نسبت  وی، 
در  گفت:  و  کرد  اعالم  را 1۶.5  مدت 
در  طالق  واقعه  فقره  مدت 318  این 
استان ثبت شده است. مدیرکل ورزش و 
جوانان اضافه کرد: میانگین سنی طالق 
نیز برای زنان 29.8 سال و  در استان 
برای مردان 34.2 سال اعالم شده است. 
عزیزی با اشاره به اینکه وزارت ورزش و 
جوانان در حوزه جوانان دو وظیفه مهم بر 
عهده دارد، بیان کرد: یکی از این وظایف 
و  جامع  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
مستمر برای جوانان است. وی اضافه 
کرد: در این راستا طی هشت ماه گذشته 
145 دوره و کارگاه آموزشی قبل، حین و 
پس از ازدواج در استان برگزار شده است.

سالم به روزنامه آوا خوشحالیم همانطور 
که در روزنامه تان تیتر کردید امسال 
یک رقابت تمام عیار در قاین صورت 
و  محترم   کاندیداهای  و  گیرد  می 
هم  از  یکی  دارند  حضور  توانمندی 
بیرجندی در گروه  استانی های عزیز 
رقبا  قاین  بود خدا رو شکر در  نوشته 
رقابت  هایشان  توانمندی  اساس  بر 
می کنند. در بیرجند چون برخی قدرت 
رقابت ندارند همه بسیج شده اند برای 
تخریب دیگری خواستم بگویم در همه 
جا اینگونه است و شکر خدا مشخص 
است این اتفاقات از طرف چه کسانی 
خیلی  چند  هر  شود  می  انجام   دارد 
نمی توان دل بست اما انشاا...  مسئولین 
انتخابات حداقل در تائید صالحیت این 
آدم ها مد نظر داشته باشند که کسی که 
هیچ چیزی از خودش ندارد فقط آمده 
است که با تخریب دیگران اعتبار جمع 
کند شایستگی نمایندگی مردم شریف 
قائن و زیرکوه و بیرجند و خوسف و بقیه 
شهرهای استان را ندارد.  ضمنا از پلیس 
سالمت  به  داریم  درخواست  هم  فتا 
انتخابات نظارت داشته باشد اینکه هر 
کسی پیامی بدهد و بعد شهر را با یک 
دروغ و تهمت بهم بریزد بعد هم بتواند 
بکند یک ضعف  را  کارش  آرامش  با 
برای دستگاه های نظارتی است  حاال 
امنیتی  و  از نظر اطالعاتی  اینقدر  که 
زبانزدیم  جهان  در  که  هستیم  قوی 
سالمت  و  امنیت  خصوص  در  کاش 

انتخابات هم حساس باشیم. 
ر.م از قاین
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 دیدگاه خوانندگان

۱۹۲ میلیارد تومان برای 
ازدواج 

گروه خبر- مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی از پرداخت 191 میلیارد 
به  تسهیالت  تومان  میلیون   958 و 
ماه  هشت  طی  استان  جوان  زوجین 
گذشته خبر داد. عزیزی پیش از ظهر 
خیران  اندیشی  هم  نشست  در  شنبه 
تسهیالت کم  پرداخت  استان،  ازدواج 
بهره را از وظایف این وزارت در حوزه 
این  در  گفت:  و  کرد  عنوان  جوانان 
بخش نیز طی هشت ماه گذشته هشت 
ازدواج  وام  متقاضی  نفر   ۶۰4 و  هزار 
بودند که از این تعداد تاکنون به شش 
هزار و 4۰۷ نفر پرداخت شده است. وی 
متقاضیان  درصد   ۷4.5 اینکه  بیان  با 
موفق به دریافت این تسهیالت شده 
این  طی  مجموع  در  کرد:  بیان  اند، 
میلیون   958 و  میلیارد   191 مدت 
جوان  زوجین  به  تسهیالت  تومان 
از  عزیزی  است.  پرداخت شده  استان 
استان خبر   در  وجود 23۷ هزار جوان 
داد و گفت: طبق استاندارد باید به ازای 
هر 1۰ هزار نفر یک مرکز مشاوره در 
استان داشته باشیم که در حال حاضر 
در خراسان جنوبی دو مرکز فعال است. 
داد:  ادامه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
برای رسیدن به استاندارد کشوری باید 
این تعداد به 23 مرکز افزایش پیدا کند. 
عزیزی همچنین از راه اندازی کمپین 
ازدواج آسان در استان خبر داد و گفت: 
به منظور ترویج ازدواج آسان به دنبال 
راه اندازی این کمپین هستیم. وی با 
بیان اینکه طبق تحقیقات انجام شده 
به عنوان  در حال حاضر همسرآزاری 
دومین آسیب استان شناخته شده است، 
بیان کرد: بنابراین باید به آموزش ها 
و مشاوره های حین ازدواج در استان 
به  اشاره  با  وی  شود.  پرداخته  بیشتر 
راه اندازی مجمع خیران ورزش یار در 
استان، گفت: خیران تاکنون در حوزه 
ورزش گام های خوبی برداشته اند اما 
استان  در  ازدواج  خیران  مجمع  جای 
خالی است. مدیرکل ورزش و جوانان با 
تأکید بر اینکه باید از ظرفیت خیران در 
جهت ازدواج آسان و پایدار استفاده کرد، 
بیان کرد: در حال حاضر نهادها و سمن 
به  مشغول  ازدواج  حوزه  در  مختلفی 
فعالیت هستند و به دنبال این هستیم که 
همه این نهادها و سمن ها زیر مجموعه 
کاری  موازی  از  تا  باشند  مجمع  یک 
مقابل( ستون  در  شود....ادامه  جلوگیری 

اسرار »کی کیه« در عصری پاییزی
آثار  نشر  به  فقط  نه  او  کاری-  نسرین 
تاریخی  منطقه  پیشینیان  ارزشمند 
بلکه  ورزیده  اهتمام  بیرجند  فرهنگی 
بانشر آثار علمی و ادبی، خود در زمره ی 
دانشوران علم و فرهنگ قرار گرفته است. 
زاده هفتم دی ماه 1318 هجری شمسی 
است.دوران  درمیان  درخش  روستای  در 
از دبستان را در درخش  تا قبل  کودکی 
بیرجند  نزاری  حکیم  دبستان  به  بعد  و 
و  دوره دبیرستان را در دبیرستان های 

شوکتی بیرجند و البرز تهران گذراند . 
تالش  عرصه  رهروان  از  رفیعی  دکتر 
جمله ی  از  و  فرهنگ  و  علم  زمینه  در 
و  علم  توسعه  برای  که  است  فرزانگانی 
فرهنگ به ویژه در منطقه بیرجند اهتمام 
در  پاییزی  عصری  است.  کرده  فراوان 
البی هتل جهانگردی به دیدار این استاد 
فرزانه می روم تا از کتاب جدیدش که به 

تازگی چاپ شده بپرسم. 
کی کیه  در خراسان ، سیستان و قاینات 
انگلیسی  زبان  از  کتاب  عنوان  ترجمه 
است ولی مترجم ،محمود رفیعی عنوان 
فرهنگ رجال ، قبایل و افراد در خراسان، 
برای عنوان کتاب  را  قائنات  سیستان و 
تقدیم  که  کتاب  این  است.  برگزیده 
ایران  به ویژه ساکنان شرق  و  هموطنان 
انگلیسي کتاب:  ترجمه ي متن  مي شود، 
Who’s Who in Persia, Vol-
  ume 1, Khorasan, Sistan
and kainat است که به فارسي: کي 

کیه در ایران جلد اول، خراسان، سیستان 
و قاینات ترجمه مي شود. 

 استاد رفیعی می گوید: متن انگلیسي این 
کتاب را ستاد ارتش هند انگلیس در سال 

1923 میالدي )13۰2 خورشیدي( توسط 
سیمال  در  هند  دولت  مرکزي  انتشارات 
چاپ و منتشر کرده است که مجموعه اي 
از شرح رجال، قبایل و افراد در خراسان، 

سیستان و قاینات را شامل مي شود. 
باالي  در  استانی  هم  محقق  گفته  به 
صفحه ي اّول این کتاب عنوان محرمانه 
توّجه  جهت  نیز  را  آن  زیر  و  شده  چاپ 
بیشتر خّطي کشیده اند. در متن انگلیسی 
آوانگاری  از  اسامی  نوشتن  در  کتاب 
در  و  است  نشده  استفاده  بین المللی 
نتیجه خواندن درست بعضی از اسامی  را 
با مشکل مواجه می سازد.  من )مترجم(، 
در  افراد،  و  قبایل  رجال،  فرهنگ  عنوان 
خراسان، سیستان و قاینات را براي متن 

ترجمه ي این کتاب انتخاب کرده ام. 
کی کیه بریتانیا از مشهورترین و قدیمی 
ِکَیه  کي  است.  مرجع  های  کتاب  ترین 
عنوان تعدادي کتاب مرجع است که معمواًل 
حاوي آگاهي هایي فشرده و موجز درباره ي 
زندگینامه ي افراد برجسته و سرشناس یک 
بریتانیا،  کي کیه ي  کتاب  است.  مملکت 
مشهورترین و قدیمي ترین کتاب در این 
زمینه است که هر سال یک بار درباره ي 
از  یکی  معاصر  دوران  برجسته ي  افراد 

کشورها منتشر مي شود. 
نویسنده شهیر هم استانی تاکید می کند 
اطالعات درباره فعالیت ها، شرح حال و 
شغل افراد به صورت سری می باشد چرا 
ادامه  در  او  شدند  می  شناخته  نباید   که 

کتاب  این  انگلیسي  متن  در  گوید:  می 
سه  این  در  سرشناس  افراد  شرح حال 
 Z تا   A از  التین  الفباي  برحسب  ناحیه 
افراد  مورد  در  و شرح حال ها  تنظیم شده 

و  است  مفصل تر  مهم تر،  و  سرشناس تر 
اطالعاتي درباره ي تولد، شغل، مقام هاي 
دولتي، فعالّیت ها و تمایالت آنان نسبت به 
بریتانیا، روسیه و یا آلمان و ترکیه را شامل 
مي شود، درباره ي توان رهبري، مدیریتي، 
مایملک  و  ثروت  و  اجتماعي  شخصّیت 
آنها نیز اظهار نظر کرده اند.  رفیعی تاکید 
می کند: در مورد سران قبیله و سرداران از 
تعداد مردان پیاده یا سواره اي که در صورت 
ضرورت مي توانند وارد میدان کارزار کنند، 

ارقامي در شرح حال وجود دارد. 

زندگینامه شرورها 
برای روز مبادا 

نویسنده شهیر هم استانی با بیان اینکه 
هم  شرور  افراد  زندگی  درباره  تفحص 
برای روز مبادا مهم بوده است می افزاید: 
در مورد زندگینامه ي افراد متخلف و شرور، 
شرحي از یافته هاي جسمي آنان که در 
تسهیل  را  آنان  شناسایي  لزوم  صورت 
مي کند، گنجانده اند. اما درباره ي این که 
چگونه این اطالعات را به دست آورده اند 
در هیچ جاي کتاب اشاره اي به آن نشده 
است ولي احتمال دارد که افراد ایراني و 
و  اطالعات  این  گزارشگران  مواردی  در 
در  را  ایراني  رجال  ویژگي هاي شخصي 
اختیار مسئوالن انگلیسي گذاشته باشند و 
یا از مآخذ و منابع به دست آورده و در اکثر 
موارد هم ممکن است برداشت شخصي 

حکومتي،  توان  از  انگلیسي  مسئوالن 
خالفکاري  یا  و  صداقت  و  درستي 
شده  اعمال  ایراني  شخصیت هاي 
این  بدون شک  است:  معتقد  باشد. وی 

اطالعات را برای انجام مقاصد سیاسي و 
اجتماعي جمع آوري کرده اند تا با در دست 
منافع  جهت  به  اطالعات،  این  داشتن 
بریتانیا از آن بهره جویند. براي رسیدن به 
چنین مقصودي نیاز به اطالعاتي درست 
تالش  شک  بدون  و  داشته اند  دقیق  و 
کرده اند که اطالعات درست و دقیقي به 
آگاه  هم  موضوع  این  از  و  آورند.  دست 
بوده اند که به قول مولوي: اقتضاي جان 
چو اي دل آگهي است   هر که آگه تر بود 

جانش قوي است 

درباره راه های نفوذ انگلیس

برای  خاصی  اهمیت  از  کتاب  این 
شخصیت  شناخت  برای  پژوهشگران 
دهد:  می  ادامه  وی  برخوردارست.  ها 
درباره ي  اطالعاتي  چنین  که  آنجائي  از 
در  کتاب  این  از شخصّیت هاي  بسیاري 
دسترس نیست لذا کتاب فرهنگ رجال، 
و  سیستان  خراسان،  در  افراد  و  قبایل 
براي  ویژه  به  خاصي  اهمّیت  از  قاینات 
به  که  محققیني  و  تاریخ  پژوهشگران 
هر دلیل در پي شناخت این شخصیت ها 
هستند برخوردار است. آنها از این آگاهی ها 
برای حفظ منافع دولت انگلیس و سلطه 
و نفوذ بر سایر کشورها بهره جسته اند و 
با  نیز در بسیاری موارد  تقبیح  تعریف و 
منافع دولت بریتانیا در ارتباط بوده است.  
دکتر رفیعی بیان می کند: این کتاب نیز 
و  انگلیس ها  بهتر  شناخت  برای  سندی 
راه های نفوذ آنان است. ولي من با نظر 

دوست گرامي قاسم سیاسر کامال موافقم 
و نظر او نظر من نیز است، لذا در پایان 
این پیش گفتار را با متن نامه ی او به پایان 
مي برم. اثري که ترجمه آن پیش چشم 
است  آثاري  معدود  از  دارد  قرار  خواننده 
بریتانیایي  کارگزاران  عمل  راهنماي  که 
براي پیشبرد رویکردها و اهداف شان در 
مخیله  در  البته  است.  بوده  ایران  شرق 
نمي گنجیده  هم  اثر  این  گردآورندگان 
به  روزي  آورده اند  گرد  آنها  آنچه  که 
پژوهندگان  دستمایه  منبع،  یک  عنوان 
تاریخ قرار مي گیرد و براي روشن کردن 
زوایاي ناشناخته تاریخ شرق ایران از آن 
به  که  موضوعي  مي شود؛  گرفته  بهره 
اهمیت این اثر مي افزاید. با وجود این، در 
بهره گیري از مطالب این اثر به ویژه در 
مورد اظهارنظرها باید به هوش باشیم که 
اطالعات مربوط به افراد مؤثر و ذي نفوذ 
چون به وسیله عوامل و ایادي انگلستان 
و  تهیه شده  منافع  تأمین  براي  اصال  و 
کاربرد روزمره هم داشته، باید مورد نقد 
مورد  احتیاط  با  و  گیرد  قرار  پژوهندگان 
گزاری های  ارزش  شود.  واقع  استناد 
گردآورندگان این اثر به ویژه وقتي درباره 
افراد به داوري مي پردازند، دقیقا از منظر 
مي پذیرد  صورت  بریتانیا  دولت  منافع 
به  نزدیکي  یا  به دوري  توجه  با  افراد  و 
سیاست هاي رسمي بریتانیا مورد قضاوت 
قرار مي گیرند. این کتاب منحصر به فرد 
توسط انتشار چهار درخت در بیرجند به 
چاپ رسیده است  و در اختیار محققان و 

عالقمندان قرار می گیرد.
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گفتگوی »آوا« با دکتر محمود رفیعی درباره جزئیات کتابی با اطالعات محرمانه

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 
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کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 
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پیک رایگان

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۲۵۶ 

در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی خواهان محمدرضا 
ایمانی به طرفیت آقای مهدی موحدیان و غیره در خصوص ملک 
پالک ثبتی ۳۴۵ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش دو بیرجند واقع در 
خیابان سپیده بین سپیده ۳ و ۵ به مساحت عرصه برابر سند 
ساختمان  پروانه  دارای  مذکور  ملک  مترمربع،    ۵۷۶/۸ مالکیت 
به مساحت ۲۵۲۴ مترمربع صادر شده در سال ۱۳۹۲ می باشد. 
ریزی  بتن  ساختمان،  فونداسیون  اجرای  خاکبرداری،  عملیات 
دیوار حائل و ستون ها تا تراز سقف اول به اتمام رسیده است که 
از  که  است  شده  کارشناسی  ریال  مبلغ ۳۴/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰  به 
طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ از ساعت ۹ الی 
۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
 پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
 مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بیرجند - محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15     
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ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
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خواص کاکل ذرت در درمان 
عفونت مجاری ادراری

کاکل ذرت در واقع الیه بیرونی مجاری ادراری 
را پوشش مي دهد و از تحریک و ناراحتی بیش 
تر مجاری ادراری جلوگیري مي کند. استفاده 

دمنوش کاکل ذرت به آرام کردن مثانه ملتهب 
کمک مي کند. این فیبر گیاهی ادرار آور است 
و به همین علت خطر ایجاد باکتری در مجاری 
براي  همچنین  دهد.  مي  کاهش  را   ادراری 
هم پروستات  غده  ناراحتی  کردن   آرام 

 استفاده مي شود.  

موارد منع استفاده
 از عرق خارشتر

عرق خارشتر عالوه بر مزایای خاصی که دارد، در 
بعضی از اوقات دارای موارد منع استفاده نیز می 
باشد و با توجه به مضراتی که ممکن است داشته 

باشد باید به خوردن آن توجه شود. افرادی که قصد 
خرید این عرق را دارند، باید توجه داشته باشند که 
این عرق ممکن است برای افرادی که به بیماری 
حصبه، بواسیر، اسهال خونی، خون ادراری و آبله 
دچار می باشند مضر است و در مصرف آن احتیاط 

کنند. 

خواص عرق یونجه
در تقویت سیستم ایمنی بدن

عرق یونجه دارای همان مواد و ویتامین هایی می 
باشد که خود گیاه یونجه دارد از این رو می توان 
گفت دارای خواص دارویی و درمانی نیز می باشد 

و چه بسا اثربخشی بهتری هم داشته باشد. از جمله 
خواصی که می توان برای  عرق یونجه بیان کرد 
می توان به تقویت سیستم ایمنی بدن به خصوص 
برای افراد ضعیف بنیه، درمان کم خونی، نرمی 
استخوان، تقویت سیستم عصبی بدن و به دنبال 

آن کاهش لرزش بدن اشاره کرد.

درمان 
شپش سر با اسپند

یکی از عجیب ترین و بی خطرترین روش ها برای 
درمان شپش استفاده از اسپند است. توصیه می شود 
از این روش برای همه کودکانی که به مدرسه 

می روند استفاده شود حتی اگر موهای آن ها سالم 
بوده و دچار شپش نشده است. برای استفاده از این 
روش یک قاشق اسپند خشک را آسیاب کرده و با 
یک لیوان آب جوش مخلوط کنید و اجازه دهید به 
مدت 15 دقیقه دم بکشد سپس روی مو گذاشته و 

تا 45 دقیقه روی موها باقی بماند.

 ضد تب و توقف اسهال خونی
 از خواص درمانی صندل سفید

 آب دم کرده صندل سفید را بنوشید. ضّد تب 
است، بیماری اسهال ساده و بیماری اسهال خونی 
به  را  را متوقف می  سازد. چوب صندل سفید 

صورت غبار نرم بسایید و استفاده کنید. 
گرم  کننده داخلي است، درد را کاهش می  دهد، 
تهوع و استفراغ و سکسکه را قطع می  کند، درد 
کمر را تسکین می  دهد، بادشکن است، برای وبا 
نافع است، شادی آور است، مقوی معده و قابض 

می  باشد.

مخلوط ۲ قاشق غذاخوری خاکشیر با عرق شاه تره، عرق کاسنی و عرق بیدمشک ترکیب خوبی براي 
درمان جوش های صورت است. همچنین آشامیدن این ترکیب جوش های صورت را درمان مي کند 
براي افرادی که دچار گرفتگی صدا هستند هم مؤثر است. مدت درمان با این نسخه حداقل 3 هفته 
است و بعد از این بازه نتیجه بهبودی به مرور در صورت بیمار ظاهر مي شود. براي نابود کردن لک های 
پوستی به خصوص صورت یکی از بهترین روش ها ، آشامیدن خاکشیر و ترنجبین است. افرادی که از 
این ترکیب به صورت روزانه و مستمر به مدت 3 هفته استفاده کنند پس از مدتی با روشن شدن پوست 

و از بین رفتن کک های صورت و پوست شان روبرو می شوند.

سم زدایی بدن موجب تقویت سیستم ایمنی می شود زیرا اعضای بدن پاک و تمیز شده و به راحتی فعالیت 
می کنند. همچنین سم زدایی بدن به کاهش وزن در کوتاه مدت کمک می کند و موجب نرمی و شادابی 
پوست نیز می شود. در این مطلب روشی آسان برای سم زدایی بدن ذکر می شود. این یک روش باستانی 
است که سم ها را از بدن خارج مي کند. این کار غیر از دفع سموم، ترشح هورمون های تنظیم سوخت و 
ساز را تحریک مي کند و باعث کاهش وزن هم مي شود. این کار همچنین بوی بد دهان را از بین می برد، 
دندان ها را سفید مي کند و سالمت دهان را افزایش مي دهد.یک قاشق غذاخوری روغن طبیعي نارگیل را 
در دهان بریزید. آن را 15 تا ۲0 دقیقه در دهان نگه دارید و بچرخانید. بعد آن را بیرون بریزید و مسواک بزنید. 

تا 30 دقیقه پس از این کار، چیزی میل نکنید. این کار را هر روز صبح ناشتا انجام دهید.

چرخاندن روغن نارگیل در دهان برای سم زدایی مفید استبا جوش صورت خداحافظی کنید

راه های زیادی برای زدودن انرژی منفی از پیرامون تان وجود 
دارد که می تواند در ایجاد تعادل در زندگی شما و البته زندگی 
سایر اعضای خانواده تاثیر چشمگیری بگذارد. وقتی وارد 
اتاقی تمیز و مرتب می شوید احساس خوبی به شما دست 
می دهد و برعکس؛ وقتی وارد اتاقی بهم ریخته و نامرتب 
می شوید احساس ناخوشایندی خواهید داشت. علتش هم 
این است که بهم ریختگی و کثیفی انرژی منفی را جذب 
می کند. هر زمانی که جایی را مرتب و تمیز می کنید به طور 
ناخودآگاه انرژی منفی را حذف می کنید. به همین علت تمیز 

و مرتب کردن خانه یا محل کار باید اولویت شما برای کمک 
به ُپرکردن اطراف تان از انرژی مثبت باشد. سوزاندن گیاه 
معطر یکی از قدیمی ترین و موثرترین راه های دور کردن 
انرژی منفی از خانه است. این سنت کهن در نیاکان ما نیز 
بسیار رایج بوده است. معروف ترین گیاه برای دود کردن 
مریم گلی است. انرژی منفی برای اینکه باقی بماند نیاز به 
اشیاء و وسایل دارد برای همین باید دکور خانه را هر از چند 
گاهی تغییر دهید. حتی فقط تغییر چیدمان مبلمان کافیست 
تا انرژی منفی را دور کند. دست کم ماهی یک بار مبلمان 

را کمی حرکت دهید. البته تغییر چیدمان وسایل خانه بیشتر 
اوقات جای تان را بازتر می کند و احساس راحتی بیشتری نیز 
خواهید داشت.هوای تازه و نور آفتاب قابلیت شگفت انگیزی 
در پاکسازی دارند. انرژی قدرتمند طبیعت همیشه احساس 
خوبی به شما می دهد. کمی نور خورشید و هوای تازه وارد 
فضای خانه شود؛ این هم یک راه ساده ی دیگر برای تقویت 
انرژی مثبت در خانه است. صبح زود، درها و پنجره ها را باز 
کنید تا هوای تازه و نور آفتاب وارد خانه شده و انرژی های 

منفی خارج شود.

چگونه انرژی منفی را از خانه دور کنیم؟

آیه روز

و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پیشه کن که تو خود در حمایت مایی و هنگامی که ]از خواب[ 
بر می  خیزی به نیایش پروردگارت تسبیح گوی. )سوره طور/ آیه  4۸(

سخن روز

مهم نیست چندتا اشتباه می کنی و چقدر آروم پیشرفت می کنی تو هنوز هم خیلی جلوتر از همه آدمایی 
هستی که تالش نمی کنند! )آنتونی رابینز(
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موفقیت و انرژی

همسر خوب

 مهم ترین ویژگی برای موفقیت

ادیسون برای استخدام افراد، ابتدا آن ها را به نهار 
دعوت می کرد. هنگامی که سوپ را می آوردند، 
دقت می کرد و افرادی را انتخاب می کرد که پیش 
از چشیدن سوپ، به آن نمک نمی زدند. سپس از 
آن ها سواالتی می پرسید و توانایی های آن ها را با 

دیدی بسیار جدی بررسی می کرد. 
اما افرادی که پیش از چشیدن سوپ به آن نمک 
می زدند، از نظر ادیسون مناسب کار با او نبودند، 
زیرا او معتقد بود این افراد، در برخورد با پدیده های 
زندگی، کامال چشم بسته عمل می کنند. آن ها 
درباره  آنچه ممکن و غیرممکن است، فرضیاتی 
در ذهن خود دارند. آن ها همیشه فرض می کنند 

سوپ نیاز به نمک دارد. 

زندگی بدون پیک سنجش

وقتی همسرتان را انتخاب کردید و زیر یک سقف 
زندگی می کنید، دیگر باید به چگونه زندگی کردن 
فکر کنید. همین و بس! سعی کنید با همسرتان 
همراه باشید. اگر او ادامه تحصیل داده است، شما 
هم رشته مورد عالقه تان را پیدا کرده و دست 
به کار شوید. اگر شما در مقطع باالتر هستید، 
همسرتان را تشویق کنید ادامه تحصیل بدهد 
اما مراقب باشید تا اصال به عزت نفس او خدشه 
وارد نکنید. به گونه ای رفتار کنید که او بفهمد به 
خاطر خودش و زندگی تان دوست دارید هم قدم 
یکدیگر باشید.اگر عالقه ای به ادامه تحصیل 
 ندارید و یا همسرتان عالقه ای ندارد، یار مهربان

می تواند کمک کننده باشد. بله، کتاب!  از معجزه 
سطح  بردن  باال  نشوید.  غافل  خواندن  کتاب 
معلومات می تواند خالء تحصیالت را پر کند. 
این روزها هم اینترنت یک یار کمکی برای کتاب 
محسوب می شود البته به شرطی که استفاده 
علمی از آن داشته باشید نه فیس بوک و چت 
روم. من چند نمونه از افرادی را می شناسم که 
با داشتن اختالف تحصیلی بسیار،خوشبخت بودند.

یک نمونه خانمی که همسرشان پارچه فروشی 
داشتند و با وجود اختالف تحصیالت )دکترا و 
دیپلم ( بسیار به هم عالقه مند بودند. نکته  جالب 
تر اینکه خانم بعد از ازدواج تمامی مدارج تحصیلی 
خود را طی کرده بود. رمز موفقیت آنها این بود 
که همیشه در طول زندگی همکالم هم بودند، 
محیط خانه برای شان محلی برای آرامش بود و 

قدر تالش های یکدیگر را می دانستند.
این  و  بمانید  باقی  به هم  نزدیک  کنید  سعی 
 خالء را جور دیگری پر کنید. نه گامی جلوتر،

 نه گامی عقب تر.

جدول ۴۵۱۸                        

افقي: 1- پایتخت آمریکا - عمده 
فروش ۲- دفتر عکس  - گاهي 
فدراسیون    - روند  مي  خنده  از 
و  خیال   -3 فوتبال  المللي  بین 
گمان کردن - معاصر-  آموختني 
 - مفعولي  نشانه   -4 محصل 
شهري در آلمان - بخار دهان - 
وسیله هندسي 5- آبادي کوچک 
عالئم  گشتن-    - کعبه  دور   -
 -۶ بدل«  »نسخه  اختصاري 
مردم قرآني-  بدل از وضو  - از 
 -۷ شرقي  آذربایجان  شهرهاي 
باقیمانده - فراغ و سکون-  سوره 
دانش   - هندي  میوه  بانوان ۸- 
شناخت اشکال  - مدافع موکل ۹- 
چلچراغ - خواندن قرآن - هدیه 
فرستادن 10-  پرنده وحشي حالل 
گوشت - پایین جامه -  یگانه و 
یکتا 11- مهره شطرنج - ورزشي 
روي چمن -  محصول کوبا 1۲-  
اهریمن، شیطان - گوشت ترکي 
-  نوبت بازي -  درخت انگور13-  
بار واسباب سفر- از آثار معروف نیما 
یوشیج - درس نوشتني 14- ستاره 
دنباله دار - زمزمه کردن-  جاي 

وسیع و باصفا 15-   طلب باران از 
خدا کردن - لقب حضرت موسي

عمودي: 1- مخترع آمریکایي 
خودنویس- کرایه خانه ۲- صمغي 
بسیار تلخ  -رب النوع مظهر اندیشه 
و هنر-  آواز خواب 3- مثل و مانند 
-  سرقت و دزدي - فرصت 4- 
روزانه -  ابر نزدیک به زمین - آزاد 
و وارسته -  تصدیق انگلیسي 5- 
رطوبت - سخن ظریف  تنبل ۶- 
لقب امام دهم )ع(  - مردن سخت 
نیمسال   -۷ اینترنتي  پلیس   -
تحصیلي-  بدرستي که - شهید 

صدر اسالم ۸- جنگ افزار قدیمي 
- رفوزه شده  - خودروي جنگي ۹- 
سفره غذا - از تقسیمات کشوري-  
سوره مورچه 10-  ارزش و قیمت 
- از هفت قلم آرایش قدیم  -نوعي 
آوردن  در  تحریر  به  حلوا  11-  
- درس نوشتني - خون و نفس 
1۲-  سطح دست - پایبندي در 
دوستي - حرف شگفتي - خرس 
تنبل 13- مشاهده کردن - عمده 
فروش - صندلي راحتي 14- کلمه 
اي در مقام تحسین  - جهانگرد - 
دلتنگي و افسردگي 15- سرمایه 

- ورودي شهرهاي قدیم
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

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 

نقد و اقساط

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

۰9۱۵   ۸66   ۸۰۰2 

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰9۱۵۵6۱6۱۸۱
32۴633۵۴

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، 

آبمیوه  و  بستنی
شعبه 1:

خیابان منتظری  
روبروی سینما بهمن 

شعبه 2: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

32224200 - 0915363۷008 فیروزی

پراید 111 سالم و تمیز نقدا خریداریم.
 )تا سقف چهل میلیون تومان(  

09153612858 - مودی

یک باب کارواش با موقعیت مکانی 
عالی به فروش می رسد.

0915۷605001 - 09158605001

سند و برگ سبز خودروی سواری پارس تیپ
BRiLLiANCEH330 -165  به شماره پالک 

ایران 52 - 1۷1 ج 2۷ به نام محبوبه خزاعی به  
شماره ملی  0653213123 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پراید 132 به شماره پالک  
ایران 85  862 س 35 به نام مریم اکاتی به 
شماره ملی 3۷01359563 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

افتتاح شد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم

آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 
عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 

مختلف، نبات و آبنبات 
خیابان مفتح  - بین مفتح 45 و 4۷ 

0915863944۷

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
اداری و مشارکت  در موسسه 

خیریه آبشار عاطفه ها نیازمندیم. 
 ساعت کاری: 8 الی 14 

آدرس: فلکه اول مدرس، خیابان 
سعیدی بین سعیدی 4و 6 ، 
خیریه آبشار عاطفه ها

09914383658

برگ سبز خودروی سمند به شماره پالک 
ایران 52-393 ج 42 به نام حسین مهدوی 
صفت به شماره ملی 0640051685 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راپله، حفاظ فرفورژه، در طرحهای مختلف) ترابی(
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
09156655601 -09151602835

انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  9 و ۱۱

کرمان اندود  کاهگل آماده
091624۷6۷52 - مهندس کالنتری
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پیام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پی شهادت »سیدعلی رضوی«

مهر-نماینده ولی فقیه در استان در پی شهادت بسیجی عزیز سید علی رضوی پیامی صادر کرد. در بخشی از این پیام آمده است: خبر شهادت غم انگیز بسیجی عزیز سید علی رضوی که در جریان رزمایش آمادگی نیروهای 
مسلح به وقوع پیوست، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. اینجانب شهادت این جوان مومن و انقالبی را به محضر حضرت ولی عصر)عج(، مقام معظم رهبری و مردم شهیدپرور استان بویژه خانواده محترم آن شهید عزیز تبریک 
و تسلیت عرض نموده و برای این شهید گرامی علو درجات از درگاه ایزد منان صبر و اجر مسئلت دارم.الزم به ذکر است مراسم تشییع این شهید بزرگوار  امروز ساعت 12:30 در هیئت ابوالفضلی بیرجند)مصلی( برگزارمی شود.

ورود سامانه جدید بارشی
 به خراسان جنوبی

مهر- مدیرکل هواشناسی استان از ورود سامانه 
جدید بارشی به استان از اواسط هفته خبر داد. 
خندان رو اظهار کرد: با بیان اینکه تا فردادر 
برخی ساعات افزایش ابر قابل پیش بینی است، 
بیان کرد: برای روز سه شنبه تا چهارشنبه نیز 
سامانه بارشی دیگر به همراه وزش باد، افزایش 
ابر، رگبارر و رعد و برق وارد استان می شود.
وی  همچنین از افزایش نسبی دمای هوا تا روز 
دوشنبه خبر داد و گفت: در این مدت دمای هوا در 
منطقه بین چهار تا شش درجه افزایش می یابد.

*خراسان جنوبی حائز رتبه اول در تعداد 
ثبت نام کننده های آزمون سراسری 

قرآن و عترت است.
*کمک های خیران برای تأمین اقالم 
مورد نیاز شب یلدا و فصل زمستان 
نیازمندان و ایتام جمع آوری می شود. 
*معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی از پیش بینی برداشت 
از  تن شلغم  و 1۸۶  میزان 10 هزار 

اراضی کشت  شده در استان خبر داد. 
*همزمان با آغاز فصل برداشت گل 
نرگس، اولین مرکز خرید توافقی این 
محصول در شهرستان خوسف به بهره 

برداری رسید.
در  سوخت  حامل  تانکر  واژگونی   *
کیلومتر 13 محور سربیشه - ماهیرود 

یک فوتی بر جای گذاشت.
* ۸۷0 دانش آموز دختر استان از مناطق 
عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند. 
*1۸ میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار 
ملی برای آبرسانی به محالت عشایری 

خراسان جنوبی اختصاص یافت.

خبر کوتاه

ورزشی

فاطمه رجب زاده - ارزیابی ها ازقابلیت ها و 
مشکالت استان در سفرهای درون استانی به 
عنوان اولین اقدان کلیدی برای دست یابی به 
هدف توسعه، استاندار را که حاال در ذهن، دایره 
المعارفی از نیازهای استان دارد به مراحل بعدی 
توسعه خراسان جنوبی رسانده است. محمد 
مسیرهای  در جستجوی  معتمدیان  صادق 
جدید برای تامین و تقویت زیرساخت های 
خود  همتایان  با  همکاری  دست  توسعه، 
دراستان های همسایه می دهد تا بتواند با هم 
افزایی و تعامل عالوه بر هموار کردن مسیر 
در  استان  این  نقش  برای خراسان جنوبی، 
توسعه شرق کشو را پر رنگ کند. او دردومین 
نقطه هدف گذاری اش در این مسیر، استان 
یزد را برگزید و نتیجه سفرش انعقاد تفاهم نامه 
ای چند جانبه با استاندار یزد در بخش های 
مختلف شد که می توان ایجاد ساز و کارهای 
عملیاتی برای توسعه کشت گلخانه ای و 
شیالت در استان را از مهمترین دستاوردهای 
این سفر نام برد. این روزها در استان برای 
حمایت از کشت گلخانه ای اقدامات قابل 
توجهی در حال انجام است. معتمدیان، این 

روزها در سیستان و بلوچستان است. 
در استانی که می تواند مبداء توسعه شرق 
کشور محسوب شود. او برنامه های ویژه ای 
برای توسعه استان با بهره مندی از همکاری 
های همه جانبه سیتان و بلوچستان دارد تا 
سومین مسیر پربار برای توسعه را به روی 
استان بگشاید. دیروز  امضای او و استاندار 
نامه ای  تفاهم  بلوچستان ذیل  و  سیستان 
نشست که مفادی ویژه برای همکاری در 
تعامالت  فرهنگی،  اقتصادی،  های  حوزه 

دانشگاهی و گردشگری و... داشت. 

ازضرورتی  ما  خبرنگار  گفتگوبا  در   استاندار 
می گوید که در برنامه ریزی هایش برای 
در  استان   ۶ است.»  نظرگرفته  در  توسعه 
همسایگی خراسان جنوبی داریم و بناست 
با تفاهم نامه و موافقت نامه هایی بر اساس 
ظرفیت ها به یک همزایی و تعامل برای 
های  برنامه  واجرای  ها  زیرساخت  تقویت 
توسعه محوربرسیم. در اولین سفر، استان یزد 
انتخاب و مفاد تفاهم نامه ها با این استان نتیجه 
خوبی داشت، با توجه به پیش بینی برنامه ها 
در این بخش ها برای دستگاه های اجرایی، 
درحوزه گلخانه ها و شیالت انتفاع خوبی برای 

خراسان جنوبی فراهم شده است.«

اشتراک در ابر پروژه ها
بلوچستان  و  سیستان  اهمیت  معتمدیان 
برای استان را بسیار ویژه می داند از این رو 
که با خراسان جنوبی اشتراکات  متنوعی در 
 حوزه های فرهنگی، اقتصادی و ... دارد. او 
می گوید: مبداء توسعه شرق کشور این استان 
است و اجرای چندین ابر پروژه شرق کشور 
که خراسان جنوبی را هم شامل می شود از 
سیستان و بلوچستان آغاز شده که انتقال آب 
از دریای عمان به این استان، خراسان جنوبی 
و رضوی، راه آهن شرق با اهمیت استراتژیک 
و راه های مواصالتی کریدور مهم شرق از آن 
جمله است.  او  اقدامات کلیدی انجام شده 
برای تامین آب این استان ها از دریای عمان 
را نام می برد و از نتیاج ارزنده بهره مندی از 
کنسرسیوم بخش خصوصی بری امشارکت در 
اجرای این ابر پروژه می گوید. پروژه ای که 

آغاز آن امروز در تاریخ ثبت خواهد شد. 
استاندار بر این باور است که خراسان جنوبی 

و سیستان و بلوچستان با هم پیوند خورده 
اند و اشتراک در برخورداری از فرصت مرز 
یکی از مهمترین امتیازات دو استان است. او 
که  به دنبال راه های بیشتری برای توسعه 
مراودات تجاری با کشورهای همسایه است، 
تدبیر و راهبرد مهمی برای تحقق این هدف 
دارد.»می خواهیم قدرت رقابت پذیری استان 
را باال ببریم، بسنده کردن به بازار افغانستان 
به تنهای گاهی ما را با مشکالتی مواجه 
می کند، نبود ثبات سیاسی در این کشور 
باعث می شود برخی برنامه ریزی ها برای 
توسعه صادرات خوب پیش نرود. به عنوان 
مثال امسال تا ابان 2.5 میلیون دالر صادرات 
به این کشور داشتیم که چندان قابل قبول 
و  بشکنیم  را  انحصار  است  الزم  نیست، 
بازارهای جدید برای استان به وجود آوریم.« 

بازار جدید برای صادرات
استاندار فاصله 300 کیلومتری نهبندان تا مرز 
میرجاوه در سیستان و بلوچستان را در ذهن 
دارد. فاصله ای کوتاه که می تواند ما را به 
بازاهای پاکستان برساند. او می گوید: در تفاهم 
نامه امضا شده با استاندار سیستان و بلوچستان 
این مهم در نظر گرفته شده و ما با استفاده 
از این فرصت می توانیم بازار جدیدی برای 
برخی کاالهای صادراتی چون سیمان، کاشی 

و سرامیک و ... به دست آوریم.
در تفاهم نامه منعقد شده هم بر تشکیل منظم 
میزهای  برگزاری  و  مشترک  های  کمیته 
کشوری برای بررسی موانع و فرصت های 
توسعه همکاریها با کشورهای افغانستان و 
پاکستان در راستای افزایش سطح مبادالت 
تجاری تاکید شده، دو طرف برای پذیرش 
به  بازاریابی  و  تجاری  اعزام هیئت های  و 
کشورهای افغانستان و پاکستان اعالم آمادگی 
کردند و اعزام هیئت های مشترک دو استان به 

سایر کشورها را هم در بندها آوردند. 
در همین راستا دو طرف بر پیاده سازی خوشه 

های کسب و کار دارای پتانسیل و مزیت در 
هر دو استان برای توسعه و رونق فعالیت های 
مورد نظر از جمله؛ فرآورده های شتر، طیور، 
شیالت، گیاهان دارویی، سنگهای قیمتی، 

صنایع دستی و ....تأکید نمودند.
و  توسعه  زمینه  در  استاندار  دو  مذاکرات 
تسهیل ترانزیت از مرزهای ماهیرود و میلک 
و استفاده بیشتر از بندر تجاری چابهار باعنایت 
به موقعیت دو استان در محور ترانزیتی شرق 
و  المللی  بین  و  ای  منطقه  کریدورهای  و 
ای  دوره  های  نشست  برگزاری  همچنین 
از  استفاده  و  استان  دو  بازرگانی  های   اتاق 
ظرفیت ها و پتانسیل های طرفین در راستای 
افزایش همکاری ها و توسعه روابط اقتصادی 
و تجاری با کشورهای افغانستان و پاکستان 
هم به نتیجه نهایی رسید. همکاری و انتقال 
تجربیات و دانش فنی در خصوص صنایع و 
معادن دارای ظرفیت و مزیت در هر دو استان 
و آمادگی دو طرف برای استفاده از ظرفیت 
گمرکات مرزی دو استان برای توسعه مبادالت 
تجاری با کشورهای افغانستان و پاکستان از 
طریق پذیرش کاالهای صادراتی به صورت 

متقابل هم در تفاهم نامه آمده است.

تقویت حوزه شیالت و کشاورزی
گفته  به  شده  ایجاد  های  ازدیگرفرصت 
معتمدیان همکاری ها در بخش های شیالت 
است که می تواند در این  حوزه برای خراسان 
را سبب شود چون  جنوبی جهشی معنادار 
براین اساس جهت گیری شده تا 2 هزار تن 
محصوالت آبزی در استان تولید شود و در 
برنامه ای ده ساله به 10 هزار تن برسد.سازمان 
شیالت کشور تحقق این هدف در استان را 
پشتیبانی خواهد کرد. به عالوه 300 هزار بچه 
ماهی آمور و کبود از سیستان و بلوچستان به 
استان رسیده و در تفاهم نامه با یزد تحویل 
500 هزار بچه ماهی تیالپیا توسعه بخش 

شیالت استان را کلید زده است.

همکاری دوجانبه در زمینه توسعه کمی و 
کیفی محصوالت باغی،نخیالت، مرکبات، 
میوه های گرمسیری و... همچنین همکاری 
استان خراسان جنوبی درخصوص تأمین مرغ 
مورد نیاز کشتارگاه های استان سیستان و 
بلوچستان نیز از مفاد تفاهم نامه است. پیش 
بینی تسهیالت و تمهیدات الزم برای عرضه 
از طریق  استان  دو  دار  مزیت  محصوالت 
آزاد،  مناطق  در  تخفیف  با  غرفه  واگذاری 
بازارچه ها و مراکز عرضه دو استان )نظیر 
خرما، محصوالت شیالتی، زعفران، زرشک، 
عناب( و شناسایی راههای رفع محدودیت 
عرضه کاالهای قابل ورود توسط مرزنشینان 
در دو استان در راستای رفع نیازهای طرفین 
و توسعه اشتغال و معیشت مرزنشینان از دیگر 

توافق ها طرفین بود.

تمرکز بر زیر ساخت های ارتباطی
به عالوه دو استان برای همکاری در توسعه 
و تکمیل زیرساخت های ارتباطی و حمل و 
نقل در زمینه های جاده ای، ریلی و هوایی با 
اولویت پروژه های مشترک از جمله؛ راه آهن 
شرق)چابهار-زاهدان-بیرجند-مشهد( و جاده 
ترانزیتی زاهدان-بیرجند به تفاهم رسیدند.
اعالم آمادگی و همکاری درخصوص برقراری 
پروازهای بین دو استان و تعریف مسیرهای 
پروازی مشترک از جمله؛ مشهد- بیرجند- 
زاهدان/  بیرجند-  تهران-  زاهدان/چابهار،  

چابهار نیز از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
بر اساس مفاد این تفاهم نامه دو طرف درمورد 
خواندگی31  خواهر  تفاهمنامه  مفاد  اجرای 
فروردین 9۶ بین سازمان منطقه آزاد تجاری 
صنعتی چابهار و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
و همکاری و هماهنگی الزم در خصوص 
افزایش ارتباط بین منطقه آزاد چابهار و منطقه 
ویژه اقتصادی بیرجند بعنوان پس کرانه بندر 
چابهار  و همچنین ترمینال کانتینری در مرکز 

ثقل محور شرق هم به جمع بندی رسیدند.

تسنیم-  نماینده ولی فقیه در استان گفت: 
وجهه  عمومی  فرهنگ  شورای  مصوبات 
قانونی دارد و زمینه خوبی فراهم می کند که اگر 
مدیر یک سازمان به هردلیل نسبت به وظایف 
خود بی تفاوت بوده وی را از خواب بیدار کند. 
حجت االسالم  عبادی صبح دیروز در نشست 

با اعضای کارگروه فرهنگ و اقتصاد شورای 
فرهنگ عمومی استان اظهار کرد: به دلیل 
اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی وجهه 
قانونی دارد برای ما زمینه خوبی فراهم می کند 
که اگر سازمان هایی از جهت ایجاد اقتضی 
خوابیده اند و بی تفاوت هستند ما بتوانیم بر 

اساس مصوبات آنها را از خواب بیدار کنیم و 
مصوبات را به اجرا درآوریم و اگر علل و عواملی 
نیز به عنوان مانع وجود دارد به صورت مطالبه 
گری از آنها بخواهیم که موانع را برطرف کنند.

وی افزود: اگر کار کنیم و به صورت متداول به 
مسئولین اجرایی تذکر دهیم و در جهت رشد 

استاندار سومین دِر توسعه را گشود 

شورای فرهنگ عمومی مدیران بی تفاوت را بیدار کند

خراسان جنوبی در جمع ۱۰ تیم 
برتر مسابقات کشتی انتخابی

 جام جهان پهلوان تختی

استان  کشتی  هیئت  رئیس  مقدم-  دادرس 
گفت: تیم خراسان جنوبی در مسابقات انتخابی 
جام پهلوان تختی توانست در جمع 10 تیم برتر 
کشور قرار گیرد. سروری ادامه داد: تیم کشتی 
استان در رشته آزاد با یک مدال طال و در رشته 
فرنگی با کسب دو مقام پنجمی و یک مقام 
هفتمی توانستند در جمع 10 تیم برتر کشور قرار 
گیرند. وی یاد آور شد: این نتیحه برای اولین بار 

در تاریخ کشتی استان رقم خورده است.

آمادگی کامل دستگاه قضا
 برای حل مشکالت شهرستان ها 

صداوسیما- رئیس کل دادگستری استان گفت: 
دستگاه قضا آمادگی کامل دارد تا با سرکشی از 
شهرستان ها و بخش ها، مشکالت مردم آنها 
را حل و فصل کند. حجت االسالم حمیدی  
در سفر  به بخش نیمبلوک قاین، با بیان اینکه 
بیشترین پرونده های موجود در بخش نیمبلوک 
مربوط به اختالفات خانوادگی است، از علما، 
روحانیان و فرهیختگان خواست با ریشه یابی 
ها  دادگاه  به  مردم  رجوع  از  مشکالت،  این 
دشت  خضری  جمعه  کنند.امام  پیشگیری 
بیاض هم در دیدار با رئیس کل دادگستری 
استان خواستار حل مشکالت واحد های تولیدی 
شرکت سهامی زراعی خضری و نیم بلوک و 
تعیین تکلیف زمین های اوقافی که در اختیار 
مردم قرار دارد، شد. حجت االسالم حمیدی 
نیز با بیان اینکه این موضوع باید با تعامل با 
مردم حل شود گفت: در جلسه ای که با مدیر 
کل اوقاف استان خواهیم داشت این موضوع را 

مطرح می کنیم تا این مشکل حل شود.

اعطای تسهیالت بالعوض برای 
راه اندازی ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی 

گفت:  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  ایسنا- 
دو میلیارد تومان تسهیالت بالعوض برای 
اجرای ۴00 طرح به استان ابالغ شده است 
و ۴00 نیروگاه خورشیدی تا پایان سال در 
استان  اجرایی می شود. سلم آبادی از اجرای 
این  مددجویان  توسط  ۶0 طرح خورشیدی 
نهاد از ابتدای امسال  خبر داد. وی با بیان 
نیروگاه  طرح   ۶0 به  نزدیک  امسال  اینکه 
خورشیدی بین مددجویان این نهاد اجرایی 
شده است، تصریح کرد: به هر طرح 35 تا ۴0 

میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده است.

تحویل ۱۴۴ نفر شتر برای ایجاد 
اشتغال در روستا های استان

صداوسیما- ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، با 
هدف ایجاد شغل و کسب درآمد، 1۴۴ نفر 
نماینده  است.  داده  روستائیان  تحویل  شتر 
گفت:  استان  در  طرح  این  مجری  شرکت 
همچنین در این راستا هزار و ۶1 راس دام 
سبک با نژاد پربازده در اختیار روستائیان قرار 
گرفته است. بر اساس تفاهم نامه منعقد شده 
بین استانداری و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
قرار است با اجرای طرح پرورش 10 هزار نفر 
شتر و 25 هزار راس گوسفند، تا پایان سال 
1۴00 برای 12 هزار نفر بصورت مستقیم و 

غیرمستقیم شغل ایجاد شود.

ششمین جلسه شورای اطالع 
رسانی خراسان جنوبی برگزار شد

غالمی- خوش خبر معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار در جلسه شورای اطالع رسانی 
استان، با اشاره به شروع فرآیند انتخابات مجلس 
شورای اسالمی  به مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات تأکید کرد و گفت: بخشی از کار شورای 
اطالع رسانی، فرآهم کردن بستر الزم برای این 
موضوع با استفاده از ظرفیت های استانی می 
باشد و مردم به هر میزان به جایگاه مجلس و 
کارکردهای آن عنایت داشته باشند در انتخاب 
گذاشت.  خواهد  تاثیر  نظرشان  مورد  کاندید 
نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به مصوبه تشکیل اتاق فکرهایی متشکل از 
رسانه ها و مدیران دستگاه های اجرایی جهت 
هم اندیشی برای معرفی ظرفیت های سرمایه 
گذاری استان اشاره کرد. در ادامه جلسه شهرکی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گزارشی از فرآیند بازرسی و نظارت و تنظیم بازار 

به شورای اطالع رسانی ارائه داد.

رونمایی از ۵ کتاب پژوهشی استان 
در موزه ملی ایران

صداوسیما- 5 جلد کتاب پژوهشی جدید از 
خراسان جنوبی به مناسبت آغاز هفته پژوهش 
در موزه ملی ایران رونمایی می  شود. مسئول 
میراث  کل  اداره  مطالعات  و  پژوهش  حوزه 
فرهنگی گفت: 23 آذر به عنوان آغاز هفته ملی 
پژوهش نامگذاری شده و پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری با حضور وزیر میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مراسم 
ویژه گرامیداشت هفته پژوهش را با تمرکز بر 
دستاورد های پژوهشی استان برگزار می کند.
برآبادی افزود: در این مراسم که 23 و 2۴ آذر 
در موزه ملی ایران برگزار می شود ، رونمایی 
از 5 جلد کتاب پژوهشی جدید در حوزه های 
مردم شناسی ، گردشگری و باستان شناسی 
مراسم  این  برنامه های  ویژه  از  یکی  استان 
این  برگزاری  حاشیه  در  افزود:  است.برآبادی 
مراسم نمایشگاهی از دستاورد های پژوهشی 
استان در روز های 23 و 2۴ آذر دایر است که 
جمعی از هنرمندان و پژوهشگران استان در این 
نمایشگاه حضور دارند. وی گفت: این هنرمندان 
و پژوهشگران در زمینه های گیاهان دارویی و 
طب سنتی، احیاء نساجی سنتی )حوله بافی، مله 
بافی، برک بافی(، احیاء عروسک های محلی، 
فرهنگ زعفران، البسه محلی، آیین شب یلدا و 
کف زنی، نمایش معماری و فرهنگ روستایی، 
انتشارات پژوهشی در زمینه های مختلف مردم 
شناسی، باستان شناسی، گردشگری، میراث 

فرهنگی و دستاورد های خود را ارائه می دهند.
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معتمدیان در گفتگوی اختصاصی با آوا از تفاهم نامه همه جانبه با سیستان و بلوچستان گفت

دروازه های تجاری سیستان و بلوچستان به روی خراسان جنوبی باز شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از 
جریمه 30 میلیارد و ۶۷0 میلیون و 2۶2 هزار 
تومانی، متخلفان پرونده های تعزیراتی،  خبر 
داد. به گزارش فارس، محمدحسین اشرفی 
اظهار کرد: طی هشت ماه امسال سه هزار 
و 29۷ پرونده در بخش های کاال و خدمات، 
بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کاال و ارز 
به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است. 
وی با بیان اینکه که از این تعداد پرونده به سه 
هزار و 300 پرونده رسیدگی شده، بیان کرد: 
متخلفان پرونده های  تعزیراتی استان محکوم 
به پرداخت 30 میلیارد و ۶۷0 میلیون و 2۶2 

هزار تومان جریمه شدند.
تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی  مدیرکل 
در  مختومه  و  وارده  پرونده های  تشریح  به 
تعزیرات حکومتی استان پرداخت و تبیین 
پرونده  تاکنون ۸3۸  امسال  ابتدای  از  کرد: 
در بخش کاال و خدمات در شعب تعزیرات 
حکومتی استان تشکیل شده که از این تعداد 
۸2۶ پرونده مختومه و بالغ بر 522 میلیون 
و 22۸ هزار تومان جریمه برای محکومین 
صادر شده است.اشرفی اعالم کرد: در بخش 
قاچاق کاال و ارز دو هزار و 1۷۶ پرونده در 
شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده 

که از این تعداد تاکنون دو هزار و 1۸۶ پرونده 
مختومه و متخلفین به پرداخت 30 میلیارد و 
۶۸ میلیون و 99 هزار تومان جریمه محکوم 
شدند. وی از تشکیل 2۸3 پرونده در بخش 
بهداشت و درمان طی این مدت خبر داد و 
اضافه کرد: از این تعداد 2۸۸ پرونده مختومه و 
متخلفین به پرداخت ۷9 میلیون و 93۴ هزازر 

تومان جریمه محکوم شدند.
پرونده های  بیشترین  اینکه  بیان  با  اشرفی 
است،  ارز  و  کاال  قاچاق  به  مربوط  تخلف 
تشریح کرد:  قاچاق سوخت )نفت سفید و نفت 
گاز( با یک هزار و ۶0۸ پرونده، قاچاق البسه با 

19۴ پرونده، قاچاق پارچه با 99 پرونده و قاچاق 
سیگار با ۸9 پرونده بیشترین فراوانی تخلفات 
وارده در حوزه قاچاق کاال بر حسب نوع کاال 
را تشیکل داده است. وی مطرح کرد: عدم 
موضوع  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
ماده 1۷ قانون نظام صنفی، عرضه و تحویل 
کاالی غیر بهداشتی با علم به غیر بهداشتی 
بودن آن، عرضه و فروش مواد خوردنی که 
فاقد مجوز ورود یا فاقد پروانه ساخت معتبر از 
وزارت می باشند توسط شرکت های پخش و 
عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی ازسوی 
مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی در محل فعالیت بیشترین 
فراوانی پرونده های بخش بهداشت، دارو و 

درمان را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از فعالیت 
این  ثابت طی  و  سیار  اکیپ گشت   220
مدت اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی 
صنفی  واحدهای  از  بازرسی  مورد   ۷1۸
این  در  که  شده  انجام  استان  خدماتی  و 
گشت های بازرسی  به 1۸5 واحد تذکر و 
199 واحد صنفی پرونده تشکیل و متخلفان 
به پرداخت دو میلیارد و ۷۴9 میلیون و 9۶3 

هزار ریال جریمه محکوم شدند.

جریمه ۳۰ میلیاردی متخلفان کاال در استان

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

روابط عمومی شرکت گاز از قرار دادن لباس، پارچـه، پرده و ظروف پالستیکـی بر روی بخاری خـودداری شود.
استان خراسان جنوبی
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 امام رضا علیه السالم فرمودند:

 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم 

خشم نگیرید.
(بحاراالنوار،ج78،ص 347)
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محمودآبادى-  جشنواره دانش و پژوهش نیروهاى مسلح 
بیرجند برگزار مى شود. خراسان جنوبى 27 آذر ماه در 
معاون طرح و برنامه سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى 

روز گذشته در جمع خبرنگاران این خبر را اعالم کرد.
سرهنگ دوم عباس خسروى با اشاره به توصیه هاى 
مقام معظم رهبرى در بیانیه گام دوم انقالب افزود: هم 
افزایى و همدلى بین نیروهاى مسلح نیز از محورهاى 

مورد تاکید رهبر معظم انقالب است.
 وى ادامه  داد: در هفته پژوهش 30 برنامه به صورت 
مسلح  نیروهاى  مختلف  رده هاى  بین  مشترك 
خراسان جنوبى و همچنین 214 برنامه به صورت مجزا در 
بخش هاى مختلف نیروهاى مسلح استان برگزار مى شود.
مسلح  نیروهاى  پژوهش  و  دانش  شوراى  رئیس 
برنامه ها  این  از  یکى  کرد:  تصریح  خراسان جنوبى 
که  است  کسانى  ویژه  تجربه نگارى  مسابقه  برگزارى 
فرهنگى  یا  و  امنیتى  دفاعى،  مختلف  عرصه هاى  در 
تجربیات ارزشمندى دارند که این برنامه با هدف انتقال 

تجربیات به نسل جدید برگزار مى شود.
تقدیر از سربازان دانش پژوه

وى تقدیر از سربازان دانش پژوه، دیدار با خانواده شهدایى 
که در عرصه پژوهش فعالیت هایى داشته اند، برگزارى 
مسابقه از بیانیه گام دوم انقالب ، مسابقه اندیشه ورزى 
با محوریت حل مشکالت هر رده و برگزارى اردوهاى 
علمى با اولویت سربازان را از دیگر برنامه هاى هفته 
پژوهش عنوان کرد. خسروى جشنواره دانش و پژوهش 
ویژه نیروهاى مسلح را از مهمترین این برنامه ها برشمرد 

و افزود: این جشنواره با هدف تقدیر از نخبگان علمى و 
پژوهشى نیروهاى مسلح خراسان جنوبى برگزار مى شود.
وى حضور 300 نفر از نخبگان علمى و پژوهشى را در 

این جشنواره یادآور شد و گفت: رونمایى از چهار عنوان 
کتاب از تازه هاى نشر حوزه پژوهش نیروهاى مسلح از 
دیگر برنامه هاى این جشنواره است که سخنران آن نیز 

کشورى خواهد بود.

نمایشگاه توانمندى ها
مسلح  نیروهاى  پژوهش  و  دانش  شوراى  رئیس 
خراسان جنوبى با تأکید بر این که در کنار جشنواره، نمایشگاه 

توانمندى هاى نخبگان علمى نیروهاى مسلح نیز برپا مى 
شود، اضافه کرد: ترویج فرهنگ علم و پژوهش و ایجاد 
انگیزه بین نخبگان علمى نیروهاى مسلح از جمله اهداف 
برنامه هاى هفته پژوهش است. وى اعالم کرد: در حال 

حاضر 11 نیاز پژوهشى در موضوعات مختلف مورد نیاز توسط 
سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى احصاء شده  و همچنین 
هشت عنوان کتاب و چهار پژوهش را در دست اجرا داریم.

خسروى ادامه داد: همچنین در سال جارى سه پایان نامه 
برگزیده مورد حمایت مالى قرار گرفته است.

راه اندازى خانه نخبگان علوم انسانى 
مسئول سازمان بسیج علمى، پژوهشى و فناورى سپاه 

انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى نیز در این جلسه گفت: 
همزمان با هفته پژوهش خانه نخبگان بسیج با رویکرد علوم 
انسانى راه اندازى مى شود.  مرتضى عظیمى فر افزود: خانه 
نخبگان بسیج یک کانون علمى براى سازماندهى و استفاده 
از ظرفیت نخبگان نیروهاى مسلح، دانشگاهیان و حوزه 
علمیه است. وى با بیان اینکه یکى از اقدامات بسیج علمى 
و پژوهشى در استان کمک مادى و معنوى به مخترعان 
و مبتکران است، گفت: این نخبگان حمایت مى شوند تا 
بتوانند محصوالت شان را بر اساس نیاز استان و کشور 
تهیه و تجارى سازى کنند. مسئول سازمان بسیج علمى، 
پژوهشى و فناورى سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى با 
اشاره به اینکه طرح هاى حمایت شده در بسیج علمى و 
پژوهشى در سطح آماتور و نیمه حرفه اى اجرا مى شوند،
اضافه کرد: در این راستا از طرح هاى آماتور تا سقف 5 میلیون
 تومان و از طرح هاى نیمه حرفه اى که بر اساس نیاز استان شکل

مى گیرد تا سقف 25 میلیون تومان حمایت مى شود. 
عظیمى فر اعالم کرد: از ابتداى امسال تاکنون 40 میلیون 
تومان از طرح هاى آماتور و 30 میلیون تومان از طرح هاى 
نیمه حرفه اى در سازمان بسیج علمى، پژوهشى و فناورى 
سپاه انصارالرضا (ع)خراسان جنوبى حمایت شده است. 
مسئول سازمان بسیج علمى، پژوهشى و فناورى سپاه 
انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى ادامه داد: امسال هشت طرح 
در مراحل مختلف حمایت شده اند که چهار طرح در حوزه 
فناورى اطالعات، مکانیک و الکترونیک خروجى محصول 
داشته است. وى ادامه داد: بانک اطالعاتى بسیجیان نخبه 

نیز در حال تهیه است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

جشنواره دانش و پژوهش نیروهاى مسلح 
سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبى برگزار مى کند: 

عکس : زراعتکار

30 برنامه مشترك و 214  اجراى برنامه به صورت مجزا در یگان هاى نیروهاى مسلح 
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پیـک
 رفت و برگشت

شستشوى پتو و ملحفه
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 با ارائه بهترین و مناسب ترین غذاها و دمنوش هاى سنتى با کیفیت عالى 

اگر دل تان مى خواهد شب یلدا را به صبح برسانید 
گوشى را بردارید جاى خود را رزرو کنید

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستى و ییالقى امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: 09157235717 - مدیریت بهدانى

* مکانى دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانى مناسب براى جشن هاى سنتى

* جشن تولد، نامزدى، عقدى، حجاج

                   ادامه مزایده از صفحه اول      لیست و مشخصات قطعات مورد مزایده 

ردیف
شماره 
قطعه

مساحت 
(مترمربع)

قیمت پایه هر 
توضیحات5% سپرده (ریال)قیمت پایه کل زمینمتر مربع(ریال)

262/8121/500/0005/650/415/000282/520/750قطعه 11
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

308/9419/500/0006/024/330/000301/216/500قطعه22
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

28618/000/0005/148/000/000257/400/000قطعه 33
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

28618/000/0005/148/000/000257/400/000قطعه 44
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

28618/000/0005/148/000/000257/400/000قطعه55
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

4/897/530/000244/876/500 288/0917/000/000قطعه66
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

242/6218/000/0004/367/160/000218/358/000قطعه7 7
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

24220/000/0004/840/000/000242/000/000قطعه88
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

24220/000/0004/840/000/000242/000/000قطعه 99
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

24220/000/0004/840/000/000242/000/000قطعه1010
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

262/7922/000/0005/781/380/000289/069/000قطعه1111
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

26420/000/0005/280/000/000264/000/000قطعه 1212
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

26420/000/0005/280/000/000264/000/000قطعه1313
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

26420/000/0005/280/000/000264/000/000قطعه1414
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)

267/5819/500/0005/217/810/000260/890/500قطعه 1515
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف (دو طبقه 

روى همکف حداکثر 9 متر ارتفاع)
314/5618/000/0005/662/080/000283/104/000قطعه 1616

با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 
همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

31218/000/0005/616/000/000280/800/000قطعه 1717
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

31218/000/0005/616/000/000280/800/000قطعه 1818
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

31218/000/0005/616/000/000280/800/000قطعه 1919
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

309/1220/000/0006/182/400/000309/120/000قطعه2020
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روى 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع
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