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مسئوالن ؛ از هزینه کرد 
اعتبارات اشتغال گزارش دهند

سرمقاله

فعالیت های استارتاپی و نقش آن ها 
در توسعه و ایجاد اشتغال در استان

*امین جم

چندروز پیش بود که همایش »ایده شو« در دانشگاه 
بیرجند برگزار شد.همایشی ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

کدخدایی: 
شورای نگهبان موافق همه پرسی است 

موضوع رفراندوم را سیاسی نکنید

آیت ا... جوادی آملی:
مذاکرات برجام ممکن است

 خطراتی هم داشته باشد

عباس سلیمی نمین:
اصالح طلبان عامدانه احمدی نژاد 

را تحریک می کنند  

عبدا...ناصری:
  نامزد احتمالی اصالح طلبان در 1400 جهانگیری 

است؛ نامزد احتمالی اصولگرایان   الریجانی 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

از منابع آب زیرزمینی در 4 دشت آزاد/ دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی بیرجند /   صفحه 7 نارنج جایگزین سبزه در شهرستان طبس می شود/ ممنوعیت توسعه بهره برداری  سیالب به زیرساخت های زیرکوه خسارت زد/ نهال 

گفتگوی اختصاصی آوا با احسان عمیدیان فیلمساز استان

فرهنگ خراسان جنوبی در قاب دوربین
 احسان عمیدیان کارش را با تئاتر شروع کرد و اولین فیلمش را در سال 84 با نام “در امتداد نور” کارگردانی  نمود.  
این فیلم اولین تولید حوزه هنری استان نیز  بود که همان سال در جشنواره دانش آموزی برگزیده شد. از آن سال ها او 
مصمم  شد  سالی یک یا دو فیلم با دغدغه شخصی اش بسازد عمیدیان  اغلب مستقل کار می کند. او مستند سازی 
را از سال 86 در کنار اساتیدی همچون: محمد تهامی نژاد،همایون امامی،مرتضی پورصمدی ... مشروح در صفحه 4

آخر خط کاریز در استان
هزار  چند  فناوری  چاه ها  بی رویه  برداشت های 
ساله قنوات را تحت تأثیر قرار داده و این در حالی 
مدیریت  راه های  از  یکی  می تواند  قنات  که  است 
آب و عبور از خشک سالی باشد. قنات را می توان 
شاهکار به جامانده از اجدادمان و یکی از پیچیده ترین 
۳ صفحه  در  مشروح   ... برای    سنتی  فناوری های 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مسئوالن مربوطه 4۵ میلیارد تومان اعتبار برای بحث اشتغال دریافت کرده اند و اکنون باید بیایند و گزارش بدهند* مدیران باید به میان مردم بیایند و با مردم حرف بزنند* برخی از سرمایه گذارانی 
که برای رونق تولید و اشتغال به این استان آمده اند به خاطر موانعی که بر سر راه آنان قرار داده می شود از سرمایه گذاری در خراسان جنوبی اظهار پشیمانی می کنند* رونق هنر و صنعت خانگی 

کار بسیار خوب و جالبی است* اگر هنر، هنر واقعی باشد می تواند روی فرهنگ سازی تاثیر بگذارد؛ هنر زبان نافذی است که بر روی همه مسائل کشور می تواند سهیم باشد/ مشروح در صفحه 7

افتخارآفرینی دوقلوهای 
بیرجندی در مسابقات 

جهانی سه گانه
دو قلوهای بیرجندی در مسابقات جهانی سه گانه 2018 
امارات، رده های چهارم و پنجم را از آن خود کردند.
در مرحله نخست این مسابقات که سعید و مسعود 
علیزاده از خراسان جنوبی ، بهزاد نوبری از تبریز و علی 
رضوانی از سمنان به نمایندگی از کشورمان شرکت 
کردند، سعید علیزاده تنها با اختالف 1 دقیقه و ۳6 ثانیه،  
توانست رده چهارم این رقابت ها را در گروه سنی امید  
از آن خود کند. همچنین مسعود علیزاده، رده پنجم 
این مسابقات را کسب کرد  ... ) مشروح در صفحه ۷ (

در اولین جشنواره آمار و فناوری 
اطالعات دانشگاه های قطب 
شمال شرق کشورمطرح شد؛ 

معضالت درمانی مناطق 
مرزی استان با پزشکی 
از راه دور برطرف شود
کاظم قائمی دیروز )12 اسفند( در اولین جشنواره آمار 
و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشت درمانی بیرجند که با حضور مشاور وزیر و 
مدیران آمار و فناوری اطالعات دانشگاه های قطب 
شمال شرق کشور در سالن ) مشروح در صفحه ۷ (

مقدار قابل توجهی پول نقد در محدوده پارک توحید پیدا شده صاحب 
آن با دادن نشانی با این شماره تماس حاصل فرماید.   09157209700

آغاز فعالیت مجهزترین مرکز تست مخازن

بیرجند- بلوارخلیج فارس- بعد از پمپ شعله مجتمع هدایت- 05632239000

avayekhodro.com :سامانه نوبت دهی

آوای سالمت خودرو

» منابع آب محدود هستند، با مصرف درست، قدر آب را بدانیم.«

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
نجات آب 
کشاورزی

در گرو آگاهی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد:
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامین کننده واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.

نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند- خیابان پاسداران- پاسداران 30    تلفن: 4 - 32445590
مشخصات پروژه: 1- موضوع مناقصه: خرید و نصب تجهیزات تکمیلی ابزار دقیق سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه

 2- خالصه فعاليت: تهیه و نصب کابل ها و اتصاالت مورد نیاز کلیه ابزار به سیستم مونیتورینگ و تکمیل عملیات نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات ابزار دقیق و سیستم قرائت مرکزی )هواشناسی ، قرائت 
مرکزی، ویناچ ، اشل ها ، نقاط نشانه و غیره( ، تهیه و نصب اشل سرریز، تهیه پروب و متر اندازه گیری نشست مغناطیسی )50 متری(، پروب انحراف سنج 2 محوره به همراه دستگاه قرائتگر ، قرقره و ... ، 

دستگاه قرائت کننده ابزار الکتریکی، دستگاه قرائت کننده سطح آب مخزن، سطح سنج دیجیتالی مخزن و ... .
منابع تامين مالی: طرح ساختمان سد سیاهو به شماره 1307003056 )اسناد خزانه اسالمی یا اوراق مشارکت( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
مدت پيش بينی انجام خدمات: 12 ماه شمسی

نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 140.000.000 )یکصد و چهل میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 setadiran.ir زمان و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تامین کنندگان متقاضی از تاریخ 96/12/13 تا 96/12/16 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 

مراجعه  نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 96/12/26 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/12/26 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.
مدارک الزم برای دریافت اسناد: الف - فیش واریزی به مبلغ 545.000 )پانصد و چهل و پنج هزار( ریال )شامل 500.000 ریال بابت هزینه اسناد و 45.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به 

حساب سیبا شماره  2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیب - عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

شماره شناسه: 149377

اعضای هیئت مدیره ، مدیران و کارکنان محترم 
شرکت دان و علوفه شرق

کسب عناوین صادر کننده برتر صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
و همچنين صادر کننده برتر استان برای چهارمين سال متوالی 

که نشان از همت بلند، عزم راسخ و تالش وافر آن مجموعه می باشد را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

بانک پاسارگاد - شعبه بیرجند

سروران ارجمند :

سرکارخانم فرشته روانجو
 و آقایـان 

غالمی، سید غالمرضا سادسی
 دکترعلی محمد محمدی

 حمیـد جـاللـی 
و محمد شریفی شیرخند 

سالم بر آنان که زندگی را نه به خاطر حضور 
دوست  عشق  حضور  خاطر  به  بلکه  خویش، 
سر  با  که  مهربانانی  به  تقدیم   و  می دارند 
انگشتان  نوازشگرشان گره بسته ای از کار خلق 
باز می کنند. حال که با همت واال، نوع دوستی 
شما در دل هایمان گلبوته های ایثار روئیده و از 
دستان پرتوان تان قوت اخالق گرفتیم ، از احسان 

و نیکوکاری تان صمیمانه  سپاسگزاریم.

انجمن اولیاء  ، مدیریت  ، کارکنان 
و دانش آموزان دبیرستان 

آیت ا... طالقانی

شهرونـدان عـزیز
نیکوکـاران گـرامی

در بیست و هفتمین گلریزان باز هم 
چون گذشته گل کاشتید 

دست مریزاد      » یا علی مدد «
هیئت ابوالفضلی ، زورخانه امیر عرب 

 ستاد مردمی غدیر

اتومبیل مزدا 233 
دنده اتومات، بدون رنگ 

و سالم خریداریم. 

0933 561 1664
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کوپنبیمهشخصثالثحذفمیشود

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد : موضوع حذف کوپن از بیمه شخص ثالث بر اساس تصمیم اتخاذ شده از ابتدای سال 
آینده اجرایی می شود. در بیمه نامه های فعلی شخص ثالث که عالوه بر برگه مشخصات شامل چهار کوپن اعتباری است 

شکل ساده تری یافته و با حذف کوپن ها، فقط به شکل یک کارت کوچک با مشخصات عمومی و بارکد ارائه می شود.

فعالیت های استارتاپی و نقش آن ها 
در توسعه و ایجاد اشتغال در استان

*امین جم 

چندروز پیش بود که همایش »ایده شو« در دانشگاه 
بیرجند برگزار شد.همایشی برای بیان ایده ها توسط 
دانشجویان و سپس داروی آنان توسط فعاالن استان 
در حوزه فعالیت های “استارتاپی” که به ایده های برتر 
جوایزی اهدا و قول کمک هایی نیز داده شد. حضور 
و بیان ایده توسط اقشار گوناگون جامعه از جوانان تا 
دانش آموزان و حتی زنان و مردان میانسال از نکات 
جالب این همایش بود.از 16 تا 18 اسفند دومین دوره 
مسابقات شتاب در دانشگاه صنعتی بیرجند با هدف 
شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر برگزار و جوایز 
و خدمات ویژه ای نیز برای برگزیدگان و ایده های 
برتر تعلق خواهد گرفت.حاالفعالیت های استارتاپی 
یا به قولی از »ایده تا اجرا« ، در جامعه ما در حال 
افزایش است؛ و این واژه ها برای خود جا باز کرده اند.

جوان ها تمایل شدیدی به ایده پردازی و اجرایی کردن 
آن ها و کارهای گروهی پیدا کرده اند و در ازای این 
عرصه  به  پا  نیز  شتاب دهنده ها  ظرفیت،  و  تمایل 
ظهور گذاشته اند. هرچند که زمان بسیار کوتاهی از 
آغاز به کار آن ها می گذرد و هنوز انسان های زیادی 
در جامعه با اسامی این شتاب دهنده ها و طرز عملکرد 
آن ها آشنا نیستند. مسئوالن حوزه ارتباطات و علم و 
فناوری کشور نیز بر اهمیت نقش “استارتاپ ” ها در 
توسعه اقتصادی و حل مشکالت تولید و اشتغال و 
توسعه فضای کسب و کار اذعان دارند و بر حمایت 
و توسعه این نوع فعالیت  ها تأکید می  ورزند.  البته 
هنوز نگاه جدی و حمایتی مناسبی در سطوح جامعه 
نسبت به این نوع کسب  و کارها شکل نگرفته و 
نوپا بودن آنها در کشور مشکالت بسیاری را در مسیر 
رشد و توسعه آنها قرار داده است، اما فعاالن این حوزه 
توانسته  اند در ارائه برخی خدمات به جامعه موفق 
عمل کنند و بستر استفاده از ظرفیت  های فضای 
فرهنگی،  علمی،  های  حوزه   سایر  در  استارتاپی 
اجتماعی و اقتصادی را مسئوالن و سیاست گذاران 
و همچنین اقشار گوناگون جامعه فراهم نمایند.در 
استان خراسان جنوبی چندسالی است که این فعالیت 
ها روبه افزایش است و نقش پارک علم و فناوری  در 
رشد و تکامل این مهم  در استان نیز غیرقابل چشم 
پوشی است.به نظر می آید با گسترش فضای کسب 
و کارهای نو با توجه به نیاز ها و امکانات جدید و 
صدالبته اشباع سایر مشاغل و یا استفاده از بند »پ« 
در ادارات و سازمان ها،نیاز به این حرفه ها بیش از 
پیش احساس می شود بویژه در استان خراسان جنوبی 
که ظرفیت های زیادی برای توسعه اینگونه فعالیت ها 
وجود دارد و می تواند زمینه ساز اشتغال جوانان بسیاری 
شود ..درکنار این موضوع باید گفت در حالی که زمینه 
برای ایجاد مشاغل در سایر زمینه ها )به غیر از حوزه 
گردشگری( به خاطر وضع خاص استان کمتر امکان 
پذیر است. یکی از مهمترین موارد در توسعه استارتاپ 
ها ،حمایت های مطلوب و مناسب از ایده ها و فعالیت 
هایی است که در برنامه ها و همایش های گوناگون 
توسط افراد عنوان می شود و یا در قالب های دیگر 
ارائه می گردد.باید گفت ایجاد فضایی برای بیان ایده 
و پرورش آن که به حق دانشگاه های مرکز استان و 
همچنین پارک علم و فناوری ، فعالیت هایی زیادی در 
این زمینه ها انجام می دهند،قابل تقدیر و تشکر است.
ناگفته پیداست حوزه فعالیت های استارتاپی در دنیای 
تکنولوژی و اینترنت امروز،بسیار حائز اهمیت بوده و 

توجهی بیش از پیش را می طلبد.

امروز، آخرین فرصت ثبت نام
 در آزمون ارشد پزشکی ۹۷ 

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: فرصت 
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ گروه علوم 
پزشکی امروز 1۳ اسفند پایان می پذیرد. محمدحسین 
پورکاظمی اظهار داشت: توزیع کارت ورود به جلسه 
آزمون برگه راهنما و سایر اطالعات مربوط به اجرای 
آزمون در روزهای 1۰ تا 1۵ تیرماه صورت می گیرد و 
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ در نوبت های صبح و 

عصر روزهای 1۴ و 1۵ تیرماه  برگزار می شود.

امضای توافق نامه بازگشایی مرز خسروی 

رئیس ستاد اربعین با اشاره به انجام مقدمات برای 
امضای توافق نامه بازگشایی مرز خسروی با طرف 
زائران، گفت: در سال های  به  برای خدمت  عراقی 
آتی صدور روادید باید به صورت الکترونیکی انجام 
شود. حسین ذوالفقاری بیان کرد: تنظیم توافق نامه 
صریح برای بازگشایی مرز خسروی انجام پذیرفته که 

به زودی با طرف عراقی امضا می شود.

برگزاری آزمون انتخاب مدیران مدارس
 در خرداد ماه سال آینده

مسئول فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس با 
بیان اینکه تاکنون ۳ هزار مدرسه متقاضی انتخاب 
مدیر شدند، گفت: آزمون انتخاب مدیران مدارس در 
خرداد ماه سال آینده برگزار می شود. محبی بیان 
داشت: اعالم کرده ایم آزمون در اختیار مناطق باشد 
روز  یک  در  آزمون  همزمان  برگزاری  پیشنهاد  اما 

مشخص در سراسر کشور را داده ایم.

معاینه پزشکی کارگران بدو استخدام 
الزامی است

بر اساس ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان 
به  نسبت  کارگران  کارگماردن  به  از  قبل  موظفند 
اقدام کنند. درصورتی  آنان  انجام معاینات پزشکی 
که پس از استخدام مشموالن قانون، معلوم شود که 
نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار 
مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها 
تعلل کرده است و درنتیجه بیمه شده دچار حادثه  شده 
و یا بیماری او شدت یابد، سازمان تامین اجتماعی 
مقررات قانونی را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های 
از  تامین اجتماعی  قانون   ۵۰ ماده  طبق  را  مربوط 

کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

واریز سهم درمان کارگران و کارفرمایان 
به حساب خزانه قطعی شد

سخنگوی شورای نگهبان، واریز سهم درمان تامین 
قانون  را مغایر شرع و  به حساب خزانه  اجتماعی 
اساسی ندانست تا واریز این منابع به حساب خزانه 
قطعی شود.علی ربیعی نیز با بیان اینکه این منابع 
تضمین شده تا به تامین اجتماعی برگردد گفت: 
جامعه  درمان  سهم  از  که  منابعی  نیست  قرار 
کارگری و کارفرمایی به خزانه واریز می شود توسط 
دولت هزینه شود بلکه این منابع حتما باید توسط 

سازمان تامین اجتماعی مصرف شود.

حداکثر سرعت در آزادراه ها ۱۲۰ کیلومتر 

در حالی که معاون سابق وزیر راه و شهرسازی به 
دنبال کاهش حداکثر سرعت خودروها در آزادراه ها 
و جاده های اصلی و فرعی بود، با مخالفت یکی 

دیگر از معاونان آخوندی، این طرح منتفی شد.

سرمقاله

کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن

تسهیالت  اوراق  از  برگ  هر  قیمت  که  حالی  در 
مسکن در هفته های گذشته حدودا ۷۲ هزار تومان 
بود در این روزها قیمت هر تسه از 6۴ هزار تومان تا 
68 هزار و ۵۰۰ تومان شناور است. مدتی است که 
روند قیمتی اوراق تسهیالت مسکن رو به کاهش 
است در ماه های پیش هر ورق از این اوراق تا حدود 
8۰ هزار تومان هم می رسید، اما روز گذشته حداکثر 
قیمت تسه به حدود 6۹ هزار تومان می رسد. به این 
ترتیب زوج ها برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی 
باید 1۲ میلیون و ۲۴۰ هزار توماناوراق خریداری کنند.

تایرهای تولید داخل افزایش قیمت نداشته است

دبیر انجمن صنفی صنعت تایر کشور با رد هرگونه افزایش قیمت تایرهای تولید 
داخل در روزها و هفته های گذشته گفت: افزایش قیمت ها مربوط به برخی 
تایرهای خارجی است و در این زمینه خواستار اعمال نظارت بیشتر از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم. خسرو محمودیان 
افزود: قیمت تایرهای داخلی از سه سال گذشته  تاکنون، افزایشی نداشته و 
کماکان در چارچوب قیمت های مصوب سال ۹۳ تولیدات به فروش می رسد. 
وی خواستار آن شد تا ضوابطی که بر تولیدکنندگان داخلی حاکم است، بر 
واردکنندگان تایر نیز حاکم شود. وی ادامه داد: سازمان حمایت همه حدود 8۰ قلم 
مواد اولیه ای که در تولید تایر به کار می رود را بررسی کرده و بر مبنای قیمت 

آنها قیمت محصول نهایی را اعالم می کند.

پرونده سپرده ریالی 2۰ درصدی بسته شد 

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از اتمام مهلت تعیین شده برای اعطای 
اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی خبر داد و گفت: اوراق سپرده 
ارزی و پیش فروش سکه همچنان ادامه دارد.محمد علی کریمی از پایان 
پرونده اعطای سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی در نظام بانکی خبر داد 
و گفت: از روز گذشته بانک ها حق فروش سپرده ریالی را نداشتند و اقدام 
به فروش این گواهی تخلف محسوب می شود.سخنگوی بانک مرکزی 
افزود: بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی فروش اوراق سپرده ارزی و پیش 
فروش سکه تا اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت.وی گفت: مردم می توانند 
با اطمینان خاطر نسبت به بازدهی اوراق سپرده ارزی آن را در دو مقطع 

یک ساله و دو ساله به ترتیب با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد خریداری نمایند.

نصب چراغ راهنمای محصوالت  تا پایان سال 97 

مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو گفت: برچسب های چراغ راهنما یا نشانگرهای تغذیه ای -که 
نشان دهنده میزان شکر، نمک، چربی و اسید چرب ترانس خوراکی این 
محصوالت است- تا پایان سال ۹۷ ، روی همه محصوالت غذایی نصب 
 می شوند. با نصب چراغ راهنما یا نشانگرهای تغذیه ای روی فرآورده های

این  انواع  برچسب های  روی  هایی که  رنگ  اساس  بر  مردم  غذایی، 
محصوالت نصب شده ، می توانند برای سالمت خود تصمیم گیری 
کنند. رنگ قرمز نشان دهنده آن است که فرد باید در مصرف آن فرآورده یا 
خوراکی مراقبت کند. رنگ زرد یا نارنجی نشانه هشدار است و رنگ سبز 

هم یعنی اینکه این خوراکی مطلوب است.

بازار تخم مرغ سال آینده متعادل می شود
که  کرد  اعالم  کشاورزی  وزارت  طیور  امور  دفتر  کل  مدیر 
اقدامات بسیاری در راستای جبران کسری تولید تخم مرغ ناشی 
از بیماری آنفلوآنزا صورت گرفته و اگر مشکل تازه ای در سال 
آینده به وجود نیاید، تولید و بازار تخم مرغ متعادل می شود و 
نگرانی بابت بازار شب عید این محصول نیز وجود ندارد. حبیب 
امینی اظهار کرد: با توجه به بروز و شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان که از سال گذشته گله های مولد را هدف قرار داد 
اقدام به جایگزینی گله های مولد برای جبران کسری به وجود 
آمده کردیم که در این زمینه جوجه ریزی افزایش پیدا کرد و از 
۲۵ میلیون قطعه در سال 1۳۹۵ به ۴۵ میلیون در سال 1۳۹۷ 
خواهد رسید. وی با اشاره به اقدامات در راستای ترمیم مزارع 
مرغ مادر، گفت: ۷۰ درصد از کسری تولید از محل افزایش سن 

گله های مولد صورت گرفت و مابقی آن نیز از طریق واردات 
تامین می شود که البته این اقدام در سال  آینده نیز ادامه پیدا 
خواهد کرد. البته در راستای جبران کسری مواجه شده در سال 
آینده حداقل باید پنج میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود که 
این میزان در سال گذشته حدود سه تا ۳.۵ میلیون قطعه بود. 
مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: 
اگر اتفاق خاصی نیفتد و مجدد شاهد افزایش شیوع بیماری 
گونه ای  به  برنامه ریزی ها  نباشیم،  آینده  سال  در  آنفلوآنزای 
صورت گرفته که تعادل به بازار تخم مرغ باز خواهد گذشت، 
چراکه تولید این محصول در راستای حفظ و ترمیم جمعیت 
6۵ میلیون قطعه ای مرغ تخم گذار به شرایط طبیعی خود 
باز خواهد گشت. امینی با بیان این که مردم نگران تامین 

بازار شب عید تخم مرغ نباشند، ادامه داد: گرچه تلفاتی در 
سال گذشته داشته ایم اما با توجه به نزدیک شدن به اواخر 
سال تقاضا و مصرف تخم مرغ کمتر می شود و هم اکنون رو 
به کاهش است و با توجه به ترمیم گله های مولد و واردات 
تخم مرغ پیش بینی می شود که در سال آینده با مشکلی 
مواجه نشویم.مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی 
همچنین در خصوص وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ،   اظهار 
کرد: بازار این محصوالت پروتئینی تابع عرضه و تقاضا بوده و با 
توجه به باالتر رفتن میزان مصرف این محصوالت در نیمه دوم 
هر سال، درصددیم تا جوجه ریزی را به گونه ای انجام دهیم که 
تولید و بازار تخم مرغ متعادل شود اما قیمت این محصول در 
حال حاضر با شرایط عادی متفاوت است و می توان گفت در 

وضعیت عادی هر شانه تخم مرغ 1۲ تا 1۳ هزار تومان قیمت 
دارد که هم اکنون شرایط کامال متفاوت است.

پرداخت وام  ۵۰ میلیون تومانی به فرهنگیان از سال ۹۷
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل 
فرهنگیان  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  جدید  تسهیالت 
اساس  بر همین  اظهار داشت:  و  داد  آینده خبر  در سال 
ملی  بانک  تسهیالت  آینده،  سال  ابتدای  از  است؛  قرار 
کشور  سراسر  فرهنگیان  به  تومان  میلیون   1۵ تا   ۵ از 
و  درصد   1۲ آن  سود  که  شود  پرداخت  اولویت  براساس 
پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل  است.  ماهه   ۳6 بازپرداختش 
وزارت آموزش و پرورش همچنین از پرداخت همزمان یک 

وام ۵۰ میلیون تومانِی بانک ملی برای مسکن فرهنگیان 
خبر داد گفت: به مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار نفر، ۵۰ میلیون تومان و مراکز استان ها و شهرهای 
زیر ۲۰۰ هزار، ۴۰ میلیون تومان وام تعلق خواهد گرفت. 
کریمی فر در توضیح بیشتر میزان سود و زمان بازپرداخت 
دریافت این وام، خاطرنشان کرد: سود این وام 1۲ درصد 
است و فرهنگیان اگر بخواهند خانه بخرند، بازپرداختش 
1۰ ساله )به شرطی که عمر مفید خانه زیر 1۰ سال باشد( 

بازپرداختش 1۲ ساله است. اگر بخواهند خانه بسازند،  و 
وی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه میان معاونت 
پشتیبانی آموزش و پرورش و بانک رسالت گفت: براساس 
این تفاهم نامه از سال آینده قرار است تا سقف ۳۰ میلیون 
تومان به فرهنگیان وام داده شود؛ منتها به این شرط که 
فرد سپرده در این بانک داشته باشد و هر چقدر که سرمایه 
فرد  به  را  پول  برابر   1 بانک  ماه   ۵ از  بعد  باشد،  داشته 
متقاضی وام می دهد. مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت 

آموزش و پرورش اضافه کرد: یعنی اگر فرهنگیان بخواهند 
1۰ میلیون تومان از این بانک وام بگیرند، باید ۵ میلیون 
تومان به حساِب بانک بریزند و بعد از 1۰ ماه، 1۰ میلیون 
تومان وام به آنها تعلق می گیرد و آن ۵ میلیون تومان هم 
برگردانده می شود؛ و اگر فردی بخواهد ۲۰ میلیون تومان 
وام بگیرد، باید 1۰ میلیون تومان به حساب بریزد و بعد از 
1۰ ماه، ۲۰ میلیون تومان به او وام داده می شود و آن 1۰ 

میلیون تومان پول خودش را هم خواهد گرفت.

ارسال پیامک بدون اجازه مشترک ممنوع شد
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای 
ارائه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که بر مبنای این 
مصوبه، ارسال پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط 
اپراتورها ممنوع شد. در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی 
انبوه شامل پیامکهای تبلیغاتی، اطالع رسانی و اضطراری 
ارسال  با امکان  از طریق فرستنده مشخص  می شود که 
بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی 
ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک 
دریافت می شود.درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش 
افزوده نیز شامل پیامکهای تراکنشی، استعالمی و پیامکی 
سایر ) محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، 

و  بازی  مسابقات،  و سالمت،  بهداشت  آموزشی،  و  علمی 
سرگرمی( خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن 
را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی 
انبوه اطالع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه 
قبلی از مشترک ممنوع است. براین اساس اپراتور تلفن همراه 
موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه 
سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعالمی رگوالتوری اقدام 
کند. برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی 
انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگوالتوری تهیه و به 

تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، 
بوده و اپراتور یا مشترک نمی توانند مانع ارسال یا دریافت 
خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند. از سوی دیگر 
اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده 
کند.  اقدام  مشترک  از  تاییدیه  اخذ  به  نسبت  تراکنشی 
همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این 
تاییدیه توسط  خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ 
رگوالتوری تعیین و ابالغ خواهد شد. درهمین حال در ارسال 
خدمات پیامکی ارزش افزوده استعالمی، ارسال پیامک به 
مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص 

مشترک باید صورت گیرد.
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و جلسه 96/11/28 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل 
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5-آقایمحمدحسینحسینیعضوعلیالبدلهیئتمدیره
6-خانمسونیالطفیعضوعلیالبدلهیئتمدیره7-خانمزهراحسینیبازرساصلیانجمن

8-آقایمحمدبهمنشبازرسعلیالبدلانجمن
انجمن صنفی مذکور به شماره 115-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت 
رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیدار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان جنوبی

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15 

09155614880  

آگهی ابالغ اجرائیه )رهنی(
بدین وسیله به آقای ایمان اسداللهی زاده فرزند خداداد به شماره شناسنامه 454 و شماره ملی 6529978801 به عنوان 
وام گیرنده ابالغ می شود: مدیریت بانک ملت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد رهنی شماره 28499 مورخ 
1393/02/20 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 بیرجند جهت وصول مبلغ 688/964/465 ریال طلب خویش از 
دفترخانه مذکور تقاضای صدور اجرائیه علیه راهن و شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600829 در این خصوص 

نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ 1396/08/30 مامور ابالغ، آدرس شما به شرح 
سند به نشانی بیرجند، دستگرد، حافظ 19 قطعه دوم شناسایی نگردیده و بانک بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما 
نبوده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار و بر طبق ماده 18- آیین نامه اجرا مراتب فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود و مستفاد از مقررات ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می شود، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدامی ننمایید. طلب بستانکار و حقوق دولتی از محل فروش مورد وثیقه به شرح مندرج 

در متن سند پس از طی تشریفات قانونی استیفای خواهد شد.  تاریخانتشار:96/12/13
غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )رهنی(
بدین وسیله به خانم زهرا نادی فرزند عباس به شماره شناسنامه 7 و شماره ملی6529898190 به عنوان وام گیرنده 
ابالغ می شود: مدیریت بانک ملت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد رهنی شماره 28496 مورخ 1393/02/20 نزد 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 بیرجند جهت وصول مبلغ 682/070/800 ریال طلب خویش از دفترخانه مذکور تقاضای 
صدور اجرائیه علیه راهن و شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600830 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 

بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ 1396/08/30 مامور ابالغ، آدرس شما به شرح سند به نشانی بیرجند، دستگرد، 
حافظ 19 قطعه دوم شناسایی نگردیده و بانک بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نبوده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار و 
بر طبق ماده 18- آیین نامه اجرا مراتب فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و مستفاد از مقررات 
ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدامی 
ننمایید. طلب بستانکار و حقوق دولتی از محل فروش مورد وثیقه به شرح مندرج در متن سند پس از طی تشریفات قانونی استیفای خواهد 
شد. تاریخانتشار:96/12/13غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

یک بار تجربه کنید
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه

 با 15 درصد تخفیف
بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس 
5 و 7نرسیده به چهارراه عدل  

32450469    
09158612465- محمدیان

فروش پوشاک با قیمت باورنکردنی

با خرید پوشاک از بــارکــد
در میهمانی و جمع دوستان خود خاص باشید 

تنوع کار، کیفیت و شیک پوشی را با ما دنبال نمایید.
پوشاک بارکد - ابتدای خیابان فردوسی

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمناماساستاندرنظردارد:

بههمتخیرینعزیزباتامینسبدغذاییبرای
خانوادهنیازمنداناماسشادیرابهآنهاهدیهنماید.

شماره کارت بانک کشاورزی:  6037707000024111
شماره کارت بانک ملی:  6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540

شرکتاتحادیهتعاونیهایمسکنکارگریاستانخراسانجنوبی
درنظردارد:یکدستگاهخودرویوانتپیکانمدل1387دوگانه
سوزمتعلقبهخودراازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.متقاضیانمیتوانندازتاریخ
انتشارآگهی)96/12/13(بهمدت4روزجهتبازدیدوارائهپیشنهادقیمتازساعت9الی12
صبحبهآدرس:بیرجند،خیابانپاسداران،نبشابنحسام،پالک2،دفترشرکتمراجعهنمایند.

آگهی مزایده آگهـی مزایـده
شرکتتعاونیمسکنکارگریقهستان

بیرجنددرنظردارد:
یکدستگاهخودرویوانتپیکانمدل
1388دوگانهسوزمتعلقبهخودراازطریق
مزایدهعمومیبهفروشبرساند.متقاضیان
میتوانندازتاریخانتشارآگهی)96/12/13(
بهمدت4روزجهتبازدیدوارائهپیشنهاد
قیمتازساعت9الی12صبحبهآدرس:
بیرجند،خیابانپاسداران،نبشابنحسام،

پالک2دفترشرکتمراجعهنمایند.

پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک،عناب

 رب ،انار، قروت
 ۰9151۶۴1۳۰1 - شرافتی

منتظر یاری سبزتان هستیم
آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(

بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمنان واقعی تقسیم کنیم و 
دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم.

مرکزنیکوکاریجواداالئمه)ع(بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست همانند 
سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

تعدادخانوادههایتحتحمایتمرکز:500خانوادهنیازمندشهری-1390خانوادهنیازمند
روستاییو163نفریتیمنیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : ۰1۰98۳182۳۰۰9
شماره کارت مجازی: ۶۰۳79918995۴1۶۰

آدرس:موسیبنجعفر)ع(5)صمدی8(-داخلصحنمسجدجواداالئمه)ع(
تلفن:32313472-09151631855056-طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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تمدید پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی در خراسان جنوبي
صدا و سیما-مهلت پیش ثبت نام در سامانه کارت هوشمند ملی تا خرداد 97 تمدید شد. مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در این فرصت افرادی که پیش ثبت نام کارت هوشمند 
ملی را انجام نداده اند در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام کنند. مجتبی فاطمی با بیان اینکه اکنون پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی از طریق پایگاه  www.NCR.ir انجام 

آقای می شود، افزود: برای بسیاری از خدمات الکترونیک دولت از این زیرساخت در آینده استفاده خواهد شد و مردم در صورت نداشتن این کارت از این خدمات محروم خواهند شد. فرهنگ”  نامرئی  “نخ  یادداشت  آوا،  سالم 
هرم پور واقعا عالی بود مانند تمام یادداشت های 
این عزیز، از ایشان و قلم زیبایشان که به شکلی 
نرم و قابل درک مسائل را بیان می کنند تشکر 

ویژه دارم، اجرشان با خدا...
ارسالی به تلگرام آوا
از پلیس راهنمایی رانندگی و شهرداری عاجزانه 
های  مزاحمت  حال  به  فکری  خواهشمندیم 
بردارند  توحید  خیابان  های  نمایشگاه  آور  عذاب 
مکانی  یا  شهر  از  خارج  به  را  ها  نمایشگاه  و 
آسایش  هم  شهروندان  که  کنند  منتقل  مناسب 
نامناسب،  پارک  از  شدیم  خسته  باشند.   داشته 

تجمع های بیجا و سیگار و ....
ارسالی به تلگرام آوا
سالم، چرا شرکت مخابرات از جیب مردم تبلیغات 
انجام می دهد. به شماره های ۲۰۲۰ و ۲۰۰۰ و 
دقیقه  چند  گیریم  می  تماس  مخابرات   ۲۰۱۱7
این  دهند،  می  را  مردم  جواب  بعد  دارند  تبلیغات 
شماره ها یا باید رایگان باشد یا تبلیغات نداشته باشد.
9۱5...6۱۰
جشن  که  کاری  خانم  از  ممنون  آوا،  سالم 
گلریزان را به زیبایی به تصویر کشیده بودند، از 
همه همشهریان هم تشکر می کنم که با حضور 
خودشان در این جشن نشان دادند فرهنگ کمک 
این  کاش  است،  زنده  هنوز  نوع  هم  به  رسانی 
های  شکل  به  سال  ایام  بیشتر  در  ها  گلریزان 
همت  که  مسئوالن  از  شود،  برگزار  مختلف 
برطرف کردن فقر در جامعه دیده نمی شود خود 

ما مردم باید دست به کار شویم.
ارسالی به تلگرام آوا
و  راه  اداره  محترم  ریاست  خدمت  باسالم 
کشی  جدول  خصوص  در  لطفا  شهرسازی 
صیاد  بلوار  در  واقع  جلیلیان  محله  وآسفالت 

باتشکر نمایید.  اقدام  شیرازی 
9۱5...358
سالم، مدیر سازمان جمع آوری و فروش امالک 
عواید  ریال  3۱۰میلیون  و   3میلیارد  از  تملیکی 
حاصل از فروش اموال غیر منقول سخن گفته، 
است که  این  عنوان یک شهروند  به  سوال من 
این  آیا  شود؟  می  هزینه  کجا  در  ها  پول  این 
درآمدهای  بنیاد مستضعفان  همانند  سازمان هم 
کسب کرده در استان را به تهران می فرستد و آن 
ها هم به هر کجا که بخواهند؟ یا اساسنامه ای 
آقای خسروی  لطفا همانطور که  دارد؟  این  غیر 
زمینه  این  در  استان  مستضعفان  بنیاد  مدیر کل 

شفاف سازی کردند شما هم پاسخ دهید.
ارسالی به تلگرام آوا
این  از  مردم  گوش  بیرجند  محترم  شهردار 
لطفا  است  پر  شما  عمومی  روابط  های  جواب 
داشتید  دستفروشان  با  عملی  برخورد  هروقت 
وتوانستید افاغنه که اجناس قاچاق  وبی کیفیت 
کنید  جمع  را  میفروشند  دستفروشی  بصورت  را 

انوقت جوابیه کتبی صادر کنید.
9۱5...4۲3
سالم اینقدر که برای ایجاد فضای سبز در سایت 
اداری پیامک زدیم دیگه خودمان هم خسته شدیم 
چرا مسئولین فکری برای ساکنین سایت نمی کنند.
9۱5...۰34
والدت  و  زن  روز  هفته  این  آخر  سالم،  آوا 
در  نشانی  هیچ  ولی  است  )س(  فاطمه   حضرت 
خیابان ها دیده نمی شود، نه بنری و نه چراغانی 
و نه اطالعیه از برنامه ای در این ایام! این وضع 
هم  زمانی  نیست،  اسالم  بزرگوار  بانوی  مناسب 
که از نبود نشاط مذهبی شکایت می کنیم، چهار 

چیز دیگر به آن میچسبانند و ...
ارسالی به تلگرام آوا
برگی  شهید  پایگاه  اعضای  از   . سالم   با 
برگزاری  جهت  جوادیه  الحسین  مسجد 
نمایشگاه  برگزاری  و  شهدا  یادواره  هشتمین 
اندرکاران  دست  همه  اجر  دارم،  فراوان  تشکر 
با ساالر شهیدان انشاا....بی شک برگزاری این 
دشمن  و  شهادت  روحیه  پرورش  در  جلسات 

ستیزی در جوانان موثر خواهد بود.
9۱5...866
آوا جان هر زمان که خبری از کشف قاچاق چه 
کاال و چه مواد می خوانم و میزان افزایش آن 
را مسئوالن به نمایش می گذارند، تنم می لرزد 
که اگر این قدر کشف داشته اند، چه حجمی در 
آماری  این  و  است؟!  شده  استان  وارد  آن  کنار 
که می دهند چند درصد از کاالهای قاچاقی است 
این  منکر  توان  نمی  آیند،  استان می  این  به  که 
موضوع شد که با این کشفیات دیگر هیچ قاچاقی 
معتادان و  تعداد  انجام نشده، زیرا که زیاد شدن 
چه  و  لباس  چه  بازار  کف  قاچاق  های  جنس 
لوازم آرایشی نشان از غیر این دارد. با این حال 
شاا...  ان  گویم  می  خداقوت  بزرگواران  این  به 
افزایش  از  نشان  درصدهای کشف  افزایش  که 

حجم قاچاق ها نداشته باشد.
ارسالی به تلگرام آوا
گونه   ۱۲ از  که  خواندم  خبری  پیش  چندی  آوا 
جنوبی  خراسان  در  نوع   8 ایران  سانان  گربه 
زخمی  خبر  آن  کنار  در  است،  شده  مشاهده 
گریز  و  تعقیب  در  فردوسی  بان  محیط  شدن 
که  دارد  تاسف  جای  شد،  منتشر   شکارچیان 
این  به  توجه  بدون  خبر  بی  خدا  از  ای  عده 
سودجویی  فکر  به  فقط  استان  معنوی  میراث 
دادگستری  مسئوالن  هستند.  خودشان  برای 
تقاضا دارم مجازاتی سخت برای این شکارچیان 
در نظر بگیرید تا هوس نزدیک شدن به سمت 

گونه های  جانوری کمیاب استان را نکنند.
ارسالی به تلگرام آوا

برداشت های بی رویه چاه ها فناوری چند هزار ساله قنوات 
را تحت تأثیر قرار داده و این در حالی است که قنات می تواند 

یکی از راه های مدیریت آب و عبور از خشک سالی باشد.
از  به جامانده  شاهکار  می توان  را  قنات  مهر،  گزارش  به 
برای  فناوری های سنتی  پیچیده ترین  از  اجدادمان و یکی 
مدیریت آب دانست که به شناخت عمیق طبیعت از دانش 
آب های زیرزمینی گرفته تا مدیریت نیاز دارد. قنات که در 
نامیده  نیز  کهریز  یا  کاریز  به عنوان  مختلف  گویش های 
می شود در واقع کانالی است که در زیر زمین حفر می شود 
تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان یابد. این 
کانال در عمق زمین برای ارتباط دادن رشته چاه هایی است 
که از مادر چاه سرچشمه می گیرد. در قنات تخلیه آبخوان 
با تکیه بر نیروی گرانش صورت می گیرد ازاین رو تخلیه آب 
همیشه با شارژ از آبخوان در تعادل باقی می ماند. این سیستم 
آبیاری سنتی سبب ارتقای سطح باالیی از سازگاری انسان 
با تغییرات زیست محیطی شده، به طوری که بقا در شرایط 
سخت کویر ایران را امکان پذیر کرده است. قنات که توسط 
مقنیان ایرانی اختراع شده، هزاران سال قدمت دارد به گونه ای 
که قدمت بسیاری از قنات های ایران، از پنج یا شش هزار 

سال متجاوز است و عمری برابر با تاریخ کهن ایران دارد.

قنات تنها راه سازگاری با کویر

مردم کویر خراسان جنوبی نیز که همواره با شرایط کم آبی 
روبه رو بوده اند از قنات به عنوان تنها راه سازگاری با کویر 
خشک و بی آب استفاده می کرده اند به گونه ای که در حال 
حاضر این استان باوجود بیش از شش هزار رشته قنات در 
رتبه نخست کشور قرار داشته و قنات های بجا مانده از تاریخ 
صدر اسالم قدمت باالی این فناوری سنتی را در استان نشان 
می دهد. فناوری سازگار قنات امروز شهرت جهانی یافته و 
بلده فردوس  آور آن سبب ثبت قنات  شگفتی های اعجاز 
در فهرست آثار جهانی شده است. مدیر پایگاه شهر تون 
و قنات بلده فردوس دراین باره اظهار کرد: قنات ها در طول 
حیات چند هزارساله خود همواره نقشی تعیین کننده در ایجاد 
مناطق  دیگر  و  ایران  آبیاری فالت  و  توسعه کشاورزی  و 
خشک، نیمه خشک و کم باران جهان به عنوان یک سیستم 
آبیاری خاص بازی کرده است. اقدس کرم پور با بیان اینکه 
قنات ها در بسیاری از مناطق نیمه خشک و کم باران موجبات 
پویایی جمعیت و رونق کسب وکار را فراهم آورده است، بیان 
کرد: تا جایی که شکوفایی قنات منجر به شکوفایی زندگی 
شده و مرگ قنات منجر به مرگ جوامعی شده که در پیرامون 
آن شکل گرفته است. وی ادامه داد: دانش و روش پایدار و 
هوشمند احداث قنات ایرانی و مدیریت سنتی آن که در طول 
تاریخ از پختگی، هوشمندی، تعامل و مشارکت اجتماعی 
باالیی برخوردار بوده، تا به امروز پایه و اساس خود را حفظ 
کرده و از نسلی به نسل دیگر به عنوان یک سنت فرهنگی و 

میراث ملموس و ناملموس انتقال و تکامل یافته است.

قنات های بجا مانده از صدر اسالم

رئیس اداره میراث فرهنگی فردوس با بیان اینکه نظام 
این  و همه جانبه  جامع  مدیریت  و  قنات  آب  توزیع  سنتی 
نظام خالقانه تاریخی در فالت ایران آن چنان با فرهنگ و 
مناسبات اجتماعی جوامع درهم تنیده که بسیاری از باورها 
و اعتقادات آن ها را نیز در برگرفته است، عنوان کرد: این 
نظامات درهم تنیده و ساده با تمام طبیعت قنات همسو و 
هم جهت است. کرم پور با اشاره به ثبت مجموعه قنوات بلده 

فردوس در فهرست آثار جهانی، گفت: این مجموعه نشان از 
نبوغ و خالقیت بشری دارد و در حال حاضر مشتمل بر ۱5 
رشته قنات و دو دهنه چشمه است که آب استحصال شده 
و  می ریزد  شاهجویی  به  آبی  سازه های  این  از  هریک  از 

درنهایت حجم آبی قابل توجه را، برای کشاورزی در دشت 
فردوس)تون( مهیا می کند.

 35 تقریبی  طول  مذکور  شاهجوی  اینکه  بیان  با  وی 
کیلومتر را در این دشت طی می کند تا زمین های تفتیده را 
سیراب کند، افزود: برای کم کردن میزان جذب و هدر رفت 
آب، در طول مسیر شاهجو آب را ِگل آلود می کنند و تکنولوژی 
ِگل آلود کردن آب نیز ناشی از نبوغ بشری این مردمان است. 
بلده فردوس، قدمت قنات  پایگاه شهر تون و قنات  مدیر 
بلده را مربوط به صدر اسالم دانست و گفت: عالوه بر این 
دو محوطه تاریخی نیز با قدمت سه و هشت هزارساله در 
محدوده این قنات وجود دارد که نشان دهنده اجتماع انسان ها 

در این دو نقطه به دلیل وجود آب قنات بلده بوده است.
وی با بیان اینکه این پدیده، باعث خلق نوعی منظر و 
فرم معماری کویری شده که شامل ساختار قنات، آسیاب ها، 
آب انبارها، خانه های روستایی و شهری و باغات کویری بسیار 
زیبا و استثنایی است، بیان داشت: این شاهکار پس از هزاران 
سال هنوز در نوع خود بدیع و شگفت انگیز بوده و قنات میراث 

زنده و پنهان در دل خاک است.

عبور از بحران آب با قنات

اینکه  به  اشاره  با  فردوس  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
کمتر نظام مدیریتی را می توان یافت که از ابتدای پیدایش 
تا چندین هزار سال بعد همچنان پایه و اساس اصلی خود 
و  غنی  نظام های  از  یکی  کرد:  بیان  باشد،  کرده  را حفظ 
قوی در طول تاریخ نظام مدیریتی قنات بوده که مدیریت 
بر پایه مشارکت مردم و بهره برداران است. کرم پور ادامه 

داد: مجموعه قنوات بلده فردوس توسط مردم ایجادشده و 
حفاظت و مدیریت می شود و با توجه به اهمیت استحصال 
سنتی و حفظ محیط زیست، می تواند ما را از شرایط بحران 
آب نجات دهد و به عنوان روشی همساز با طبیعت و مبتنی 

بر اصول پایدار و سرزمینی موردتوجه قرار گیرد. سازگاری 
قنات  گذشته  در  که  شده  سبب  طبیعت  با  قنوات  باالی 
کشور  مختلف  مناطق  در  آبیاری  سیستم  تنها  به عنوان 
به خصوص در مناطق کویری باشد اما با ورود تکنولوژی های 
از  استفاده  و  شده  قنات  جانشین  عمیق  چاه های  جدید، 

موتورپمپ در تمامی مناطق ایران به تدریج رایج شد.

رتبه نخست خراسان جنوبی در تعداد قنوات

باعث  خود  برنامه ریزی  بدون  عمیق  چاه های  احداث 
که  به گونه ای  شده  قنوات  از  درصد   9۰ شدن  خشک 
زیرا حفر چاه های عمیق  نیست  امکان پذیر  احیای آن ها 
است. مسئول  برده  پایین  زیادی  میزان  به  را  آب  سطح 
پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به قدمت باالی برخی از قنوات در خراسان 
تعداد  لحاظ  به  جنوبی  خراسان  داشت:  اظهار  جنوبی، 
قنوات رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

حسین خزیمه نژاد با بیان اینکه قنات یک سازه پایدار 
در زمینه برداشت آب از سفره های زیرزمینی است، بیان 
کرد: قنوات بیشترین سازگاری را با محیط زیست داشته و 
خود را با طبیعت تطبیق می دهند. وی با تأکید بر اینکه 
قنوات  دبی  خشک سالی ها  وقوع  و  بارندگی  کاهش  با 
می یابد،  افزایش  قنوات  دبی  آن  افزایش  با  و  کاهش 
عنوان کرد: به این ترتیب قنات هیچ گاه بیشتر از حق خود 
متأثر  قنوات  دبی  که  سال هاست  اما  نمی کرده  برداشت 
عمیق شده  نیمه  و  عمیق  چاه های  از  آب  استحصال  از 

به ویژه چاه هایی که نظارتی بر برداشت از آن ها نیست.

مرگ سفره های زیرزمینی با حفر چاه ها

اینکه  بیان  با  مسئول پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند 
بیشترین برداشت ها از سفره های آب زیرزمینی نیز توسط 

برداشت ها  اضافه  این  اضافه کرد:  چاه ها صورت می گیرد، 
بیشترین لطمه را به منابع آب زیرزمینی زده اند به گونه ای که 
شاهد فرونشست و شکاف های چند کیلومتری در بسیاری از 
نقاط استان هستیم. خزیمه نژاد با بیان اینکه آبخوان هایی که 
آسیب دیده اند قابل بازیابی نیستند، بیان کرد: عالوه بر این 
قنوات نیز بیشترین لطمه را از برداشت های بی رویه توسط 
چاه ها دیده اند و بسیاری از آن ها تبدیل به قنوات بایر شده اند. 
به گفته وی البته خشک سالی های متمادی و چندین ساله نیز 
یکی از این عوامل بوده اند و نمی توان تأثیر آن را در خشک 
شدن قنوات نادیده گرفت. دانشیار گروه علوم و مهندسی 
آب دانشگاه بیرجند ادامه داد: در سال زراعی جاری میزان 
بارندگی ها در استان تقریباً صفر و یا بسیار اندک بوده و این 
امر سبب می شود که سفره های آب زیرزمینی و درنتیجه 
قنوات هیچ تغذیه ای نداشته باشند. خزیمه نژاد اضافه کرد: 
در کنار این عامل برداشت های بی رویه چاه ها و نبود نظارت 
در این زمینه تأثیر زیادی در خشک شدن بسیاری از قنوات 
استان داشته است. وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای و 
سازمان جهاد کشاورزی در حوزه حفاظت و احیا قنوات متولی 
هستند، بیان کرد:  در وهله نخست شرکت آب منطقه ای 
می بایست نظارت کافی بر برداشت های غیرمجاز داشته باشد 

و تحت تأثیر عوامل غیرفنی قرار نگیرد.

تدوین الگوی مدیریتی
اولویت بندی بازسازی قنوات

مدتی  که  گذشت  نباید  حق  از  البته  کرد:  اضافه  وی 
است که آب منطقه ای با اجرای طرح هایی ازجمله طرح 

این  در  حدودی  تا  زیرزمینی  آب  منابع  بخشی  تعادل 
قنات  پژوهشکده  مسئول  است.  پیداکرده  ورود  زمینه ها 
داد: همچنین جهاد کشاورزی که  ادامه  بیرجند  دانشگاه 
متولی امور اجرایی و هزینه کرد اعتبارات این حوزه است 
باید در این خصوص اولویت ها را در نظر بگیرد. خزیمه 
نژاد با اشاره به اینکه در گذشته راهکار و تصمیم گیری بر 
مبنای علمی در این زمینه وجود نداشته است، عنوان کرد: 
طرح  بیرجند  دانشگاه  قنات  پژوهشکده  راستا  همین  در 
تصمیم گیری  روش های  بر  مبتنی  مدیریتی  الگوی  ملی 
قنوات خراسان  بازسازی  اولویت بندی  نوین در خصوص 
جنوبی را با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست 
طرح،  این  که  رسانده  سرانجام  به  و  تدوین  جمهوری 
برنامه بازسازی قنوات مدنظر را بر اساس معیارهای فنی 
و مدیریتی فراهم می سازد. وی ادامه داد: در این طرح از 
میان ۱۰ قنات کوهستانی و ۱۰ قنات دشتی استان برای 
ارائه  اولویت بندی الزم  اعتبارات،  بازسازی و هزینه کرد 
شد که این امر قابل تعمیم به تمام قنوات استان و کشور 
است و آماده ایم آن را به دستگاه های متولی ارائه دهیم تا 
در هزینه کرد اعتبارات اولویت بندی را بر اساس رویکرد 

علمی مدنظر قرار دهند.

کاهش ۴۰ درصد آبدهی قنوات استان

در  نیز  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت وگو با خبرنگار مهر از وجود شش هزار و ۲5۲ رشته 
قنات در استان خبر داد و گفت: خشک سالی های متمادی 
و چندین ساله حدود 3۰ تا 4۰ درصد قنوات استان را تحت 
تأثیر قرار داده است. هاشم ولی پور مطلق با بیان اینکه در 
حدود 4۰  سال ها  این  استان طی  قنوات  آبدهی  مجموع 
درصد کاهش یافته است، بیان کرد: برخی از این قنات ها 
که شامل چندین قنات بزرگ و قدیمی نیز می شود به طور 

کامل از رده خارج شده اند و قابل احیا و مرمت نیستند.
استان  قنوات  از  آب  استحصال  میزان  وی  گفته  به 
ساالنه بالغ بر ۱94.4 میلیون مترمکعب برآورد شده است.

تخصیص ۴۵ درصدی اعتبارات قنوات

سال  در  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جاری بالغ بر شش میلیارد و ۱59 میلیون تومان از محل 
استان  قنوات  مرمت  و  احیا  به منظور  استانی  اعتبارات 
تخصیص یافته است، عنوان کرد: تاکنون حدود 45 درصد 
این اعتبارات تخصیص یافته است. ولی پور مطلق همچنین 
از تصویب هفت میلیارد تومان اعتبار ملی در این حوزه خبر 
داد و گفت: این اعتبار قرار است به صورت اسناد خزانه و 
اوراق مشارکتی پرداخت شود که تاکنون حدود 95 درصد 
آن محقق شده است. وی ادامه داد: از محل این اعتبارات، 

احیا و مرمت 3۱7 قنات در دست اقدام است. 
غیرمجاز  چاه های  می گویند  کارشناسان  که  آن طور 
این  کشیده اند  را  زمین  جان  شیره  گذشته  سنوات  طی 
در  تعادل  ایجاد  با  می توانست  قنات  که  است  حالی  در 
میزان ورودی و برداشت آب سفره های زیرزمینی را زنده 
کویر  حیات  بر  خشک سالی  که  شرایطی  در  دارد.  نگه 
برداشت های  و  انداخته  چنبره  استان  بی آب  و  خشک 
حوزه  این  بر  نظارت  نبود  و  کشاورزی  چاه های  بی رویه 
طی سنوات گذشته مرگ سفره های زیرزمینی را رقم زده 
راه  می تواند  قنوات  مرمت  و  احیا  می رسد  نظر  به  است 

عبور از این سال های خشک و بی آب باشد.

دار  درختان هسته  و سایر  زردآلو  بادام،  درختان  تعدادی 
سالهای  برخالف  جاری  زراعی  سال  در  جنوبی  خراسان 
گذشته از اواخر بهمن ماه شکوفه دادند؛ گلدهی زود هنگام 
تولید  کاهش  احتمال  و  ها  باغ  سرمازدگی  خطر  درختان 
محصول سال آینده را در پی دارد. به گزارش ایرنا، هنوز سه 
هفته به پایان فصل زمستان باقی مانده، شکوفه دادن درختان 
مثمر در استان همچنان ادامه دارد و خبر از رسیدن عید و 
بهار را می دهند، این در حالی است که بر اساس اظهارنظر 
کارشناسان هواشناسی تا پایان امسال یا اوایل سال آینده همه 
ساله شاهد افت دما در استان هستیم که این موضوع باعث 
نگرانی کشاورزان شده است. البته باغداران استان که در سال 
های گذشته نیز گلدهی زودهنگام درختان را تجربه کرده اند 
و به خوبی می دانند که اگر در آینده نزدیک دمای هوا کاهش 
یابد منجر به ریزش شکوفه ها و به دنبال آن به ثمر نرسیدن 
درختان و کاهش محصوالت کشاورزی می شود. هم اکنون 
در استان درختان بادام و زرد آلو بیشتر از سایر درختان هسته 
دار به گل نشسته اند و بیشتر خانوارهای روستایی از محل 

تولید و فروش این محصوالت باغی امرار معاش می کنند.
بنا به نظر کارشناسان جهاد کشاورزی درختان مثمری که 
گلدهی آنها نسبت به سایر درختان زودتر انجام می شود 

بیشتر در معرض خطر سرمازدگی هستند. با توجه به اینکه 
باغ های بادام و زردآلو در این استان هر ساله بر اثر سرمازدگی 
بهاره دچار خسارت می شوند کارشناسان جهاد کشاورزی 
استان برای جلوگیری از خسارت سرما به باغداران، کشت و 
 جایگزین کردن ارقام دیررس بادام و زردآلو را توصیه می کنند.

گل دهی زودهنگام درختان بادام در زیرکوه
مدیر جهادکشاورزی زیرکوه بیان کرد: تعدادی از درختان 
بادام این شهرستان به دلیل تغییرات آب و هوایی در این موقع 
از سال به شکوفه نشسته استکه این موضوع، احتمال از بین 
رفتن شکوفه و کاهش تولید محصول بادام را افزایش خواهد 
داد. وی اظهار کرد: در چند سال گذشته به دلیل به شکوفه 
تولید  به  بادام، خسارت هایی  نشستن زود هنگام درختان 
کنندگان این محصول وارد می شد. بنی اسدی سطح زیر 
کشت محصول بادام این شهرستان را 45۰ هکتار ذکر کرد و 
گفت: همه ساله سرمازدگی حداقل 3۰ درصد محصول بادام 
شهرستان را نابود می کند. وی با بیان اینکه هنوز حدود یک 
ماه از فصل زمستان باقی مانده و احتمال وقوع پدیده سرما در 
روزهای پایانی سال و ابتدای سال آینده دور از انتظار نیست به 
باغداران توصیه می شود برای جلوگیری از سرمازدگی درختان 

 میوه با کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در ارتباط باشند.

کشت و پیوند زدن ارقام دیررس بادام و زردآلو 
مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی هم با بیان اینکه 
همه ساله براساس تغییر اقلیم و گلدهی زود هنگام، سرما 
زدگی به درختان بادام استان بین 4۰ تا 7۰ درصد خسارت 
وارد می کند،  افزود: کاهش دمای استان به منفی یک درجه 
باعث سرمازدگی شکوفه و یا میوه های تازه متولد شده می 
شود که همه ساله در اواخر زمستان و اوایل بهار بهم ریختگی 
دمایی را در استان شاهد هستیم. غنچه یادآور شد: براساس 
تغییر اقلیم در استان مهمترین راهکار برای کاهش خسارت 
سرمازدگی به کشاورزان کشت و پیوند زدن ارقام دیررس 

محصوالت باغی از جمله بادام و زردآلو است.

خطر سرمازدگی درختان با گل دهی زودهنگام 
یکی از کشاورزان شهرستان درمیان هم گفت: از حدود 
بادام  درختان  زودهنگام  دهی  گل  شاهد  گذشته  ۱۰سال 
به  که خسارت سرمازدگی  در شهرستان هستم  زردآلو  و 
این درختان صددرصد است. عباسعلی احراری عنوان کرد: 
اواخر  در  ساله  همه  گذشته  سالهای  تجریبات  براساس 

زمستان و اوایل بهار شاهد افت شدید دما در شهرستان 
هستیم و احتمال سرمازدگی شکوفه و میوه درختان تا اوایل 
طور  به  شد:  یادآور  وی  دارد.  وجود  آینده  سال  خردادماه 
مثال سال گذشته بر اثر سرمازدگی درختان ما کشاورزان 
نیز مجبور شدیم بادام و زردآلوی مصرفی خود را خریداری 
کنیم. احراری ادامه داد: مردم شهرستان در اتفاقی نادر در 

و حتی سوز  یخبندان  و  برف  بدون  زمستان  جاری  سال 
بارندگی ها در  سرمای معمولی را تجربه کردند که عدم 
سال جاری باعث نگرانی کشاورزان شده است. وی گفت: 
در چند سال گذشته خشکسالی و اثرات ناشی از آن از جمله 
سرمازدگی و هجوم آفات و کاهش محصوالت کشاورزی 

خسارت های زیادی به کشاورزان وارد کرده است.

احیای کاریزها راهکار مدیریت آب؛

 قنات ها در سایه چاه ها جان می دهند

آخر خط کاریز در خراسان جنوبی

عکس: اینترنت

گل دهی زودهنگام درختان و خطر سرمازدگی در استان

نت
نتر

: ای
س

عک
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احتمال پخش نشدن »خندوانه« برای نوروز 97 قوت گرفت

میزان- امیر عباس اشرف مدیر روابط عمومی شبکه نسیم درباره زمان پخش برنامه “خندوانه” گفت: عوامل برنامه “خندوانه” در حال 
انجام کارهای نهایی آن برای پخش از شبکه نسیم هستند تا نوروز 97 یا بعد از آن پخش شود.وی افزود: برای این که خندوانه در نوروز 
97 پخش شود نیاز به برنامه ریزی دقیق است با این حال چنانچه پخش خندوانه در عید قطعی شود شبکه نسیم مرجع اعالم آن است. یکشنبه *13 اسفند  1396 * شماره 4020

جذابترین ها

وقتی آیت ا... خامنه ای برای 
پدرش هم پارتی بازی نمی کند

مسئولیت  دوران  در  رهبری  معظم  مقام  مشرق- 
خود هیچ گاه برای نزدیکان و اطرافیان سفارش یا 
پارتی بازی نداشتند. این موضوع را می توان از زندگی 
ساده رهبر انقالب و اطرافیان ایشان مالحظه کرد. 
ایشان در بازدیدی که در سال ۱۳7۴ از خانه پدری 
خود داشته اند به نقل خاطره ای در این باره پرداخته و 
می فرمایند:در دوران ریاست جمهوری که مرحوم پدر 
و مادرم در منزل خودشان زندگی می کردند، هیچ وقت 
به ذهن هیچ کس -نه به ذهن آنها، و نه به ذهن ما- 
خطور نمی کرد که حاال مثاًل چون ما رئیس جمهور 
هستیم، دستی بر این خانه بکشیم و آن را تعمیری 
بکنیم. حتی هنگامی که یکی از همسایه های ما در 
این جا ساختمان بلندی ایجاد کرده بود که بر این حیاط 
مشرف بود و مادر ما هم نمی توانست دیگر بدون چادر 
در حیاط راه برود، بعضی از دوستان گفتند خوب است 
شما بگویید این کار را نکنند؛ ما پیغام دادیم، دیدیم که 
گوش نکردند!ما راه قانونی هم نداشتیم؛ یعنی آن قدر 
داعی و انگیزه پیدا نشد که به آن همسایه فشار بیاورند 
که خانه ات را مثاًل یک متر کوتاه تر درست کن. این از 
آن چیزهایی است که در یک نظام و در یک کشور، 
برای همه مایۀ خشنودی و دلگرمی است. مقامات 
دنیوی و امکانات مادی موجب نمی شود که اشخاص 
با وضع عمومی اشتباه  را  وضع شخصی خودشان 
بگیرند و فکر کنند که باید در رفاه بیشتری زندگی کنند.

پنجره واحد
 تجارت فرامرزی

* محمد رضا عظیمی 
کارشناس امور گمرکی 

تشریفات  انجام  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به 
گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان 
سایر  مسئول  های  سازمان  و  ها  وزارتخانه 
اقدام  گمرک  نظارت  تحت  موظفند  کنترلها، 
های  بازرسی  مانند  کنترلها  سایر  نمایند. 
های  استاندارد  گیاهی،  دامپزشکی،  پزشکی، 
تحت  و  هماهنگ  بصورت  باید  کیفیت  و  فنی 
این  از  برخی  شود.  ساماندهی  گمرک  نظارت 
المللی  بین  تجارت  تسهیل  منظور  به  کنترلها 
میتواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود 
یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت 
این  مسئول  سازمانهای  و  ها  وزارتخانه  گیرد. 
وظایفشان  سریع  انجام  منظور  به  باید  کنترلها 
امکانات و تسهیالت الزم را فراهم نمایند)ماده 

۱2 قانون امور گمرکی(. 
گمرک  توجه  قابل  و  ارزنده  خدمات  از  یکی 
رعایت  و  رجوع  ارباب  تکریم  جهت  در  ایران 
پنجره  اندازی  راه  و  احداث  شهروندی،  حقوق 
ج  بند  اساس  )بر  است  فرامرزی  تجارت  واحد 
و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   ۳8 ماده 
ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳9۴، مسئول 
گمرک  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  اجرای 
دستگاههای  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
واردات  و  صادرات  امر  در  مجوز  کننده  صادر 
خود  االختیار  تام  نماینده  موظفند  ترانزیت  و 
مجوز  صدور  به  نسبت  تا  معرفی  گمرک  به  را 
اقدام  الکترونیکی  طریق  از  مربوطه  های 
شاخصه   ۱0 از  یکی  فرامرزی  تجارت  نمایند(. 
ساله  همه  که  است  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
گزارش  و  گیری  اندازه  جهانی  بانک  سوی  از 
میشود .فضای کسب و کار نا مناسب به معنای 
بودن  باال  نتیجه  در  و  اداری  نظام  ناکارآمدی 

هزینه های معامالتی در اقتصاد کشور است.
بر  جداگانه  شکل  به  ها  سازمان  از  مجوز  اخذ 
مبنای روند اداری متفاوت، هزینه زا و زمان بر 
است. بنابراین درصورتیکه از یک سیستم پنجره 
واحد برای پیگیری و اخذ مجوزها استفاده شود 
به شکل موثری زمان و هزینه تجارت را کاهش 

خواهد داد.
از  یکی  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  استقرار 
مدیریت  برای  ممکن  های  رویکرد  بهترین 
خارجی  تجارت  در  خروجی  و  ورودی  مبادی 
ارایه  و  مشتری  سیستمی،  چنین  وجود  است. 
تمامی  میسازد  قادر  را  خدمات  دهندگان 
اطالعات و تقاضاهای خود را در خصوص ایجاد 
به  خاص  گذاری  سرمایه  یا  تجارت  نوع  یک 
را  نتایج  و  کرده  ارایه  محل  یک  یا  واحد  یک 
مزایای  مهمترین  از  کنند.  دریافت  جا  درهمان 
پنجره واحد تجارت فرامرزی می توان به حذف 
اداری و تسهیل تجارت، کاهش  تشریفات زاید 
شفافیت  تجارت،  های  هزینه  و  زمان  چشمگیر 
دسترسی  اطالعات،  انحصار  حذف  و  اطالعات 
خدمات و  اطالعات  ارایه  یکسان  و   آسان 

 به ذی نفعان اشاره کرد .  

اقتصاد،گمرک،تجارت

فرهنگ استان در قاب دوربین
گفتگوی اختصاصی آوا با احسان عمیدیان فیلمساز خراسان جنوبی

 

نسرین کاری - احسان عمیدیان کارش را با تئاتر 
شروع کرد و اولین فیلمش را در سال 8۴ با نام “در 
امتداد نور” کارگردانی  نمود.  این فیلم اولین تولید حوزه 
هنری استان نیز  بود که همان سال در جشنواره دانش 
آموزی برگزیده شد. از آن سال ها او مصمم  شد  سالی 
یک یا دو فیلم با دغدغه شخصی اش بسازد  عمیدیان  
اغلب مستقل کار می کند. او مستند سازی را از سال 
86 در کنار اساتیدی همچون: محمد تهامی نژاد،همایون 
امامی،مرتضی پورصمدی و مهرداد اسکویی در پایتخت 
فرا گرفت، فارغ التحصیل انجمن سینمای جوان درسال 
86 بود  و اکنون دانشجوی ارشد سینما در دانشگاه سپهر 
اصفهان است.وی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: به نظر 
من هر مستند ساز رسالتی بر عهده دارد و دغدغه خود 
در مستند سازی را کشف و ثبت خرده فرهنگ های 
زادبوممش دانست و گفت:  البته ارتباط عمیق و کارساز  
با موضوع توریسم سمت و سوی جدیدی به فیلم هایم 

بخشیده است.
 

دیپلم افتخار و تندیس جشن تصویر
 سال 90 به فیلم مستند”دم کت” اهدا شد

دیپلم افتخار و تندیس جشن تصویر سال 90 به احسان 
عمیدیان کارگردان فیلم مستند “َدم ُکت” اهدا شد. در 
توضیح فیلم آمده است: این مستند درباره آدم هایی است 
که در بنای مخروبه و بی جان ارگ بهارستان زندگی می 

کنند.این فیلم محصول حوزه هنری در سال 88 است.
وی یادآور شد: شخصیت اصلی این فیلم خانم مظلومه 
مهدی آبادی سال گذشته به رحمت خدا رفت  اما قصه 
ای که برایمان از تاریخ بیان می کند به عنوان بخش 
مهمی  از تاریخ شفاهی ارگ بهارستان و بیرجند برای 
همیشه باقی خواهد ماند. این هم یکی از اهداف فیلم 

مستند است:تاریخ نگاری،حتی اگر شفاهی باشد.
او خاطر نشان کرد: ارگ بهارستان مربوط به دوره افشاریه 
است که همانند دیگر بناهای باشکوه، قصه ای را در دل 
خود پنهان کرده است. که متاسفانه بخاطر کم توجهی 
مسئوالن قسمت بیشتر آن ویران شده و سال ها پس 
از ساخت فیلم “دم کت” هم  کاری جدی برای مرمت 
آن انجام نشد.حاال که دیگر از سرنوشتش خبری ندارم 
فقط امیدوارم با دیدن دوباره ارگ با تلی از خاک مواجه 

نشوم. وی معتقد است از این نوع آثار تاریخی که از نظر 
گردشگری حائز اهمیت هستند بسیارند و اگر مستندهای 
خوبی در این زمینه ساخته شود و مسئوالن گردشگری 

جدی بگیرند صنعت توریسم توسعه پیدا می کند.

استقبال از “مستند چنشتی ها” کم نظیر بود
عمیدیان استقبال  از “ مستند چنشتی ها” در سینما 
بهمن را کم نظیر توصیف کرد و  افزود:  این اتفاق بی 
سابقه بود،شما ببینید برای فیلم های داستانی جنجالی 
چند نفر به سینما می روند؟! میانگین مخاطبین فعال 
سینمای داستانی چقدر است؟!،شک ندارم که انگشت 
شمار است! بر این اساس من این اتفاق را بی سابقه 
می بینم .اینکه برای دیدن یک فیلم مستند جا برای 
نشستن نباشد عده ای روی زمین بشینند و عده ای به 
علت ازدحام جایی  برایشان پیدا نشود.شگفت آور است.

وی افزود: این جریان می تواند در نطفه خفه شده و یا 
ادامه تحولی در حوزه تولید مستند های مسئله گو باشد. 
مستند هایی که مردم را با تاریخمان با سرمایه ها و 
میراثمان آشنا کند.مستند هایی که چاره اندیش بوده و 
دردی را دوا کند مستند هایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
و...،این نمونه مستند ها می تواند در صورت جلب نظر 
مردم به خوبی برگشت سرمایه کند.بدون تردید ادامه 
حرکت این جریان نیازمند توجه مسئولین و حضور فعالین 
این حوزه است.که البته برای شروع روز بعد از اکران 
کارگروهی به همت حوزه هنری تشکیل شد که در آن 
نوع حمایت و هدایت اینگونه جریان ها و نقش ارگان 

های متولی مورد بحث قرار گرفت. 

خراسان جنوبی از قابلیت های
 زیادی برخوردار است

این فیلم ساز خراسان جنوبی گفت: جغرافیای ما پر از 
قابلیت است اما از این قابلیت ها چقدر بهره برده ایم؟! 
بودیم؟چقدر  فعال  چقدر  گردشگری  حوزه  در  مثال 
کسب درآمد کردیم؟اگر طبس را جدا کنیم ما در حوزه 
گردشگری چه سهمی داریم؟سینمای مستند می تواند 
این ها را به چالش بکشد و با رویکرد تحلیلی مسائل رو 
سبب شاسی کند.سینمای مستند می تواند قابلیت های 
بالقوه را فعال کند.در معدود مناطق دنیا کویری مانند سه 
قلعه وجود دارد اما چند فیلم مستند در سطح ملی و بین 

المللی  در رابطه با معرفی آن  ساخته شده است. 

برای ساخت مستند چنشتی ها
 دو سال زمان صرف شده است

 عمیدیان تاکید کرد: به علت سختی شرایط  ساخت این 

فیلم  نزدیک به دو سال زمان برده است و من همواره 
مدیون دوستانی هستم که در گروه تولید پای به پای 
کار جلو آمدند. وی افزود: متأسفانه دیدگاه نادرست مردم 
خراسان به آیین ها و نوع پوشش اهالی روستای چنشت 
سبب شده بود که اهالی چنشت اجازه ثبت آیینشان را 
به هیچ گروه فیلم سازی ندهند و گاهی دوربین های فیلم 
سازان را شکسته بودند و همین مشکل باعث شد که 
تولید این فیلم به تعویق بیفتد. مستندساز خراسان جنوبی 
ادامه داد: مردم ما از گنجینه های فرهنگی خودشان غافل 
هستند و نمی دانند چگونه می شود از آن بهره برد که 
البته در این میان نقش مسئولین در جهت آگاهی بخشی 

کمرنگ بوده است.

فیلمسازی مستند و رونق گردشگری
 بسیار به یکدیگر مرتبط هستند

رونق  و  مستند  فیلمسازی  اینکه  بیان  با  عمیدیان   
گردشگری بسیار به یکدیگر مرتبط هستند ، خاطرنشان 
کرد: ما در شرق کشور با بحران کم آبی مواجه هستیم و 
مهاجرت از روستا به شهر به اوج خود رسیده است و تنها 
راه نجات از این شرایط، رونق صنعت گردشگری است.

 وی  ادامه داد: متأسفانه روستاهای شرق و جنوب شرق 
استان با بهره مندی از قابلیت های فراوان گردشگری در 
حال تخلیه  هستند و اگر صنعت گردشگری رونق پیدا 
کند، جلوی بسیاری از مهاجرت ها گرفته خواهد شد.اتفاقی 
که پیش از این در نایبند و کریت و ازمیغان از توابع طبس  
افتاد. مستندساز خراسان جنوبی گفت: مستند “چنشتی ها” 
۳0 میلیون تومان هزینه داشته و محصول شبکه مستند 
و  جنوبی  خراسان  هنری  حوزه  همکاری  با  و  بوده 
انجمن سینمای جوان بیرجند ساخته شده است. وی 
افزود: ارگان هایی که مسئله گردشگری به آن ها مرتبط 
است، باید پای کار بیایند و به طور جدی حمایت کنند.

خراسان جنوبی  با خطر کمبود جدی آب 
مواجه است و مهاجرت از روستاها به اوج 

خود رسیده است

 به گفته وی استان خراسان جنوبی  با خطر  جدی 
کمبود آب مواجه است ، مهاجرت از روستاها به اوج 
خود رسیده و تخلیه مناطق مرزی در منطقه جنوب 
خراسان و شرق کشور تبعات  سنگینی را به همراه 
دارد و به زعم کارشناسان تنها راه نجات از این بحران 
یک  عنوان  به  که   است   توریستم  توسعه صنعت 
اقتصاد پایدار در منطقه می توان روی آن سرمایه گذاری 
کرد.عمیدیان با اشاره به اینکه قابلیت های بی شمار 

گردشگری استان خراسان جنوبی مخصوصا در نواحی 
شرق و جنوب شرق استان مغفول مانده است، گفت:  
توسعه  در  موثری  نقش  رسانه  مدیوم  و  سینما  ابزار 
این صنعت برعهده دارد که نیازمند حمایت مسئولین 
است و با توجه به اقتصاد مقاومتی و راهکار توسعه 
گردشگری به عنوان راحت ترین  روش رسیدن به 
اقتصاد پایدار نیازمند توجه جدی  مسئوالن است البته 
بخش خصوصی مثل همیشه بایستی سرسختانه برای 
گشایش راه تالش کند زیرا این مسئله ارتباط مستقیم 

با معیشت مردم دارد .

“مستند خنج خاک”  با تاکید 
به سه عنصر اساسی در کویر

این مستند ساز استان ادامه داد: مستند “ خنج خاک” 
اثر دیگری است که ساختم و این مستند به گوشه 
از آیین مردم کویر اشاره دارد که سه عنصر “ گندم” 
، “ خرما “و “شتر” برایشان مقدس و مورد احترام 
در  ماجرا  جالب  نکته  کرد:  تاکید  وی  است.  ویژه 
آخرین  آنست که در  از کویر  این خطه  آیین مردم 
روز عروسی یک کاسه شیره خرما ،یک قرص نان و 
یک کاله پشمی را روی مجمعه به داماد می دهند 
تا هر کدام نمادی از”قوت”  “ برکت”  و”پوششی 
برای حفاظت “ در زندگی اش باشدو این سه عنصر 
در نگاه آنان ارتباط تنگاتگی در طبیعت دارند. وی 
معتقد است اولین و اصلی ترین ویژگی یک مستند 
ساز سرسختی است.او پای هدفش می ایستد و با 
رویکرد ایجاد تغییر مثبت در جامعه اش هرچند کوتاه 
شبکه  از  من  شد:  یادآور  دارد.عمیدیان  می  بر  گام 
مستند سیما ، حوزه هنری خراسان جنوبی و انجمن 
و  بودند  همراه  همیشه  که  بیرجند  جوان  سینمای 
دغدغه فرهنگی که یک هنرمند دارد را یاری کردند، 

بسیار سپاسگزار هستم.

آداب و رسوم چنشت  در 
مجامع  ملی و بین المللی معرفی می شود

پس از رونمایی فیلم در سینما بهمن بیرجند پخش 
المللی  بی  و  ملی  مجامع  در  ها”  “چنشتی  مستند 
در  را  فیلم  داریم  قصد  ما  و  داشت  خواهد  ادامه 
داخل  نگاری  قوم  و  شناسی  مردم  های  دانشگاه 
تردید  بگذاریم،بدون  نمایش  به  کشور  خارج  و 
نمایش گسترده فیلم در سینماهای هنر و تجربه نیز 
گردشگری  اهداف  از  یکی  عنوان  به  را  “چنشت” 

خراسان  جنوبی معرفی خواهد کرد.

گوناگون

فشار آمریکا به مدیر 
تلگرام  بخاطر ایران

سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
مجازی در واکنش به تحریم شورای عالی فضای 
مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و ایجاد اختالل 
در جریان آزاد اطالعات از سوی آمریکایی ها اظهار 
داشت: آمریکا با تحریم شورا و مرکز فضای مجازی 
سفسطه کرده و قصد داشته تا بر روی سیستم ها و 
پیام رسان های خارجی فشار ایجاد کند تا با جمهوری 
اسالمی ایران مذاکره  و همکاری نداشته باشند که 
همه این تالش ها در راستای ایجاد محدودیت برای 
حضور پرشور و سالم ملت ایران در فضای مجازی 
فساد  با  کشور  مجازی  فضای  نهایت  در  تا  است 
و شایعات مسموم شود. دبیر شورای عالی فضای 
مجازی تاکید کرد: مدیران شرکت ها و سیستم های 
خارجی از جمله مدیر تلگرام در بسیاری از موارد با ایران 
همکاری سازنده ای دارند اما همه این مدیران به دلیل 
سیاست های آمریکا در خصوص همکاری با ایران 
تحت فشار هستند. رییس مرکز ملی فضای مجازی 
درباره میزان سهم ایران در بازار پیام رسان ها گفت: 
در حال حاضر پیام رسان های بومی ۱۳ میلیون کاربر 
دارند؛ در واقع توانسته اند سهم مناسبی از بازار را در 
کنار پیام رسان های خارجی به خود اختصاص دهند .

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱79 - ۰9۱۵۳۶۳۴7۶7

شستشوی مبل در محلخشکشویی و مبل شویی صـدف
شستشوی پتو به صورت مجزا

خیابان آوینی، خیابان صدف، نبش صدف 6       32340188- 091۵۵632009 - فدایی

باز و بست پرده رایگان
 پیک رایگان

پخش لوله و اتصاالت / فروش ویژه شیرآالت اهرمی       فروشگاه کاظمی
فقط ۲۲۰ هزار تومان با ۵ سال گارانتی تعویض 

آدرس: بین مدرس ۳۵ و ۳7
۰9۱۵۱۶۳889۰
داد۰9۱۲۳۰۲۴۰۶۶

ط تع
فق

ود
حد

 م

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از ۲۰ نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : ۳۱۰۵۲ - ۰۵۶ 

۰9۳۵۳۶9۴۵۱۱ - ۰9۳۵۳۳۱۵۶۵۶ طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: ۱7:۳۰ تا ۱۲ شب

هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات 

)کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(
با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم

با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی
)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 

آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 
آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878

درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361
همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  

  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

یی
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کسانی که همیشه احساسات شان 
را انکار می کنند ویژگی هایی دارند

1( از احساسات دوری می کنند
تا جایی که بتوانند از دنیای احساسات دوری می کنند. 
این افراد همیشه سعی می کنند کارهایی را انجام دهند 
که احساساتشان را تحریک نکند و تالش می کنند تا 

با احساسات خود کنار آیند.
 2(احساسات دیگران را هم انکار می کنند

همیشه سعی می کنند تا حد ممکن احساسات را بی 
ارزش نشان دهند. همواره می خواهند مطمئن شوند 
که حادثه ای آشفته و ناگوار نتواند آرامششان را به هم 
بزند. مثال وقتی همسرش از اتفاقی که افتاده ناراحت 
و آشفته است و گریه می کند فقط می گوید ناراحت 

نباش چیزی که نشده.
 3( بر اساس منطق تصمیم می گیرند

بسیار اهل تفکر هستند.آن ها تمام تصمیم های خود 
حتی موارد احساسی را بر پایه عقل و منطق می گیرند و 
گاهی اوقات برای تصمیم گیری تحقیقات فراوانی می 
کنند.مثال در تصمیم گیری برای ازدواج یا بچه دار شدن 
می توان نقش احساس را کامال حس کرد. اما آن ها به 
گونه ای درباره این موارد تحقیق می کنند که انگار می 
خواهند پایان نامه دکتری بنویسند. به جای این که کمی 
هم از احساس خود کمک بگیرند فقط به نتیجه تحقیق 

توجه می کنند و بر پایه آن تصمیم می گیرند.
4( متوجه نیستند که رفتارهایشان ، تأثیری احساسی بر 

طرف مقابلشان می گذارد
از دست آن ها عصبانی می شوند چون آن  دیگران 
ها هیچ ارزشی برای احساسات قائل نیستند و این امر 

باعث می شود همسر این افراد عصبانی شوند.

حکمت روزی رسانی خداوند

زن فقیری که خانواده کوچکی داشت با یک برنامه 
رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد. 
مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش 
این زن بگذارد. می داد، تصمیم گرفت سر به سر 
دستور  منشی اش  به  و  آورد  به دست  را  او  آدرس 

داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد و برای زن ببرد.
ضمنا به او گفت:  وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی 

این غذا را فرستاده، بگو کار شیطان است.
وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و 
شکرگزار شد و غذاها را به داخل خانه کوچکش برد. 
منشی از او پرسید:نمی خواهی بدانی چه کسی غذا را 
فرستاده؟ زن جواب داد: نه، مهم نیست. وقتی خدا امر 

کند حتی شیطان هم فرمان می برد!

بهترین زمان برای طرح ریزی 
یک کتاب، زمانی است که مشغول

 شستن ظرف ها هستی.

تنها راه برای کشف محدودیت های 
ممکن  اینست که پا را فراتر 

از آن ها به درون ناممکن ها بگذاریم.

با کوچ تو غم همسفِر دل ها ماند
در غربت خویشتن دلم تنها ماند
تحقیِر غروِر من فدای سِر تو

حیِف دل من که پیش چشمت جا ماند

هیچ وقت متوجه لحظات واقعا مهم 
در زندگی نمی شوی، تا وقتی 
که دیگر خیلی دیر شده است.

هر مسیری به سوی دانش مسیری
 به سوی خدا، یا واقعیت است، 

هر کلمه ای که ترجیح می دهی استفاده کنی.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند که بیم 
دهید که معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید . سوره النحل/ آیه 2

حدیث روز  

پیروزی با احتیاط به دست می آید ، احتیاط با اندیشیدن و سنجیدن و اندیشیدن و سنجیدن با راز داری .
امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

خودتان را بشناسید تا کارآفرین شوید
همیشه اولین گام به سوی موفقیت در نگاه به درون است. 
کارآفرینان موفق می دانند که چگونه قدرت های درونی 
و غرایز خود را کنترل کنند. شناخت دقیق از خود که در 
این اشخاص وجود دارد، آنها را به سمت اقدامات صحیح 
در سرمایه گذاری های کاری سوق می دهد. اگر این افراد 
خودآگاهی دقیقی نداشتند، با موانعی  همچون ناتوانی در 
کنترل احساس مواجه بودند و این موانع آنها را به سمت 
شکست می کشاند. با خودشناسی و آگاهی از ویژگی ها و 
قابلیت های خود بهتر می توانید ابزار مورد نیاز برای رسیدن 
به موفقیت را فراهم کنید. بسیاری از کارآفرینان جدید، برای 
به دست آوردن مزیت رقابتی تالش بسیاری می کنند و شما 
باید از اهرم شکست ها برای به دست آوردن موفقیت های 
بزرگ تر استفاده کنید. شکست شما را تشنه موفقیت می کند 
و عطش واقعی در زمان های سخت و موقعیت های دشوار 

ایجاد می شود.
1- هدایت درونی

رهبران موفق انگیزه باالیی دارند و نیروی درونی، آنها را 
برای سخت تر کار کردن به منظور ارتقای مهارت های شان 
ترغیب می کند. این نیروی درونی منحصر به این افراد نیست 
و هرکسی این قابلیت را در درون خویش دارد اما تنها افرادی 
که از آن استفاده می کنند افرادی متمایز از بقیه محسوب می 
شوند. این راهنمای درونی، امری است که کارآفرینان موفق 
را برای دست یابی به اهداف شان هدایت می کند. کارآفرینان 

کسانی هستند که غرق در کار و حرفه شان می شوند و کار 
آنها جزئی از وجودشان شده است. از این رو، توجه به درون، 
اولین گام برای رسیدن به اهداف مان است. توانایی شناخت 
خویشتن، راهنمای چگونه تصمیم گرفتن است و این راهنما 

به طور درونی به افراد اعطا شده است.
2- درس گرفتن از الگوهای موجود

در هر وضعیت از کسب و کار، یک کارآفرین باید با الگوهای 
کارآفرینی آشنا باشد. رهبران ماهر از اینکه کاری را آغاز کنند، 
نگرانی ندارند چرا که هرچه بیشتر به مکانیسم کسب و کار آگاه 
باشید، در سرمایه گذاری های طوالنی مدت، موفق تر عمل 
خواهید کرد. پس این افراد نیز آشنایی کاملی با این مکانیسم 
دارند.افراد معمولی تمایل دارند که با هیجان زیادی در معامالت 
جدید وارد شوند ولی با از دست دادن هیجان اولیه خود، دچار 
خستگی، افسردگی، ترس و سردرگمی می شوند. کارآفرینان 
موفق، این احساسات را کنترل می کنند، قواعد کار را یاد گرفته 
و در می یابند که در برابر شرایط مختلف چه اقداماتی باید انجام 
دهند.با این روند، آنها اعتماد به نفس خود را که برای رسیدن 
به مقصودشان ضروری است، افزایش می دهند. در عین حال 
این افراد متواضع هستند و می دانند که تنها با عمل است که 
می توان مهارت انجام کاری را کسب کرد. برای موفقیت مسیر 
تواضع را در پیش بگیرید و الگوهایی را برای خود قرار دهید. 
این کار، راهی است برای تبدیل شدن شما از یک فرد دنباله رو 

به یک کارآفرین بزرگ.

3- تسلط بر احساسات
نحوه  بر  و  دارند  تسلط  خود  احساسات  بر  بزرگ  رهبران 
استفاده از آن خود واقف هستند؛ آنها می دانند چه زمانی 
از احساسات شان به عنوان اهرمی به منظور دست یابی به 
قدرت استفاده کنند و چه زمانی آرام شده و یا کنترل خود 
به اهدافی که تعیین کرده اند دست یابند. کارآفرینان موفق، 
به ترس و خشم اجازه مداخله در تصمیم گیری های شان 

را نمی دهند.
تسلط بر خشم و ترس کار دشواری است و این دو، مانع تفکر 
منطقی و عاقالنه انسان ها می شوند. عاقالنه اندیشیدن، 
انسان را در زمین مبارزه حفظ می کند و فضایی به وجود 
می آورد که بتوان تصمیم مناسبی اتخاذ کرد. همین مسئله 
به مدیران کمک خواهد کرد که فراتر از این احساسات، به 
سمت موفقیت جهش داشته باشند. کنترل بر نفس، یکی از 
مهم ترین ابزارهای ضروری برای دستیابی به موفقیت است.

4- پذیرش ریسک
رهبران بزرگ می دانند که خودآگاهی، حس اطمینانی در 
انسان ایجاد می کند که در لحظات سخت تصمیم گیری به 
آنها کمک می کند. این خودآگاهی، آنها را قادر می کند که 
در لحظات دشوار، با ارزیابی سریع تر و کارآمدتر از شرایط، 
تصمیم گیری کنند.خودشناسی راه را برای آنها روشن می 
تر سریع  و  آمده  بیرون  سردرگمی  از  میتوانند  پس   کند. 

 تصمیم گیری کنند. رهبران موفق، از قدرت مشاهده استفاده 

می کنند و یاد می گیرند که در شناخت الگوهای تجاری و 
رفتاری متخصص شوند. این مسئله به آنها کمک خواهد کرد 

که بیشتر ریسک کنند البته با خسارت کمتر.
5- صبوری

کارآفرینان کارکشته، رشد و تجربه الزم را برای صبوربودن 
از  ترکیبی  به  نیاز  معامله  انجام  اوقات  برخی  هستند.  دارا 
استراتژی های گوناگون دارد و صبر و حوصله به مدیران 
انجام  از  و  کرده  فکر  معامله  به  فقط  که  کند  می  کمک 
رفتارهای احساسی منجر به از دست رفتن یک فرصت خود 

می شود، خودداری کنند.
6- افزایش خرد و عقالنیت

یادگرفتن اینکه چگونه بر دنیایی از واکنش های درون خود 
تسلط پیدا کنیم، امری است که رهبران با کفایت را به سمت 
اتخاذ تصمیم های مهم می کشاند، چرا که از اشتباهات شان 
درس گرفته و از آنها فرار نمی کنند. درست این است که شما 
به جای از دست دادن کل جنگ و نتیجه نهایی، تنها قسمتی از 

مبارزه را از دست بدهید.
هیچ راهی برای کسب موفقیت بدون داشتن توان مدیریت 
جهان درونی خود، شامل احساساتی چون ترس یا خشنودی 
وجودندارد .با عقالنیت می توان پشتکار و پایداری ایجاد کرد. 
رهبران با کفایت، خرد را کلید موفقیت دانسته اند.پایداری از 
جمله اموری است که موفقیت حاصل از آن، به وضوح قابل 

مشاهده خواهدبود.

جدول کلمات                        

افقی:1- بنيانگذار تخت جمشيد 
 -2 سوئز  کانال  کننده  حفر  و 
پاندول - چين و چروک - کمک 
کننده 3- حشره مزاحم تابستاني 
به  اشاره   - خرگوش   - تراب   -
کوه  - شکاف  خاندان   دور  4- 
- شايسته - مستقيم 5- از حروف 
الفباي فارسي - خرس چيني - 
گروه ورزشي 6- خميده - جاده 
هواپيما - خويش پدري - رايحه 
7- غاري در مکه - نبرد - کاال 8- 
رنگ مو - نوعي پارچه نخي ساده 
- دشمني - برهنه 9- بي مانند 
- حمام بخار - قاصد 10- اندوه - 
چمن آرا - بلند جاه - همسر زن 
11- از رنگ ها - کيميا - عقاب 
سياه 12- آرزوها - کوچک - از 
غذا  چاشني   - صبحانه  اجزاي 
کشور  غيور  طوايف  از   -13
- خداحافظي - از بروج فلکي - 
آسمان جل 14-اندوهناک شدن 
- خانه - تکيه کالم درويش 15- 

اثر يا اتوبيوگرافي کانت. 

تهافت  خالق   -1 عمودي: 
فرانسه  بنيانگذار   -2 الفالسفه 

نوين - کمانگير باستاني - بهترين 
اقسام سنگ 3- الفت و دوستي - 
پدربزرگ - نام کتاب سيده زهرا 
حسينی که در مورد جنگ ايران و 
عراق می باشد - درون 4- شريان 
وحشتناک  موجودي   - حيات 
مسي  بزرگ  ظرف   - اي  افسانه 
بزرگ   -5 کاغذي  نان   - پلو 
طايفه - دچار شدن - از اعضاي 
خانم  هوس   -6 بدن  دوگانه 
باردار - خوشبو - اجاره 7- کفر 
- از اقوام ايران باستان - گسترده 
8- عالمت جمع - واحد بوکس 

- اندازه لباس - پسوند همانندي 
9- لوله شيره گياه - خنک کننده 
آبي و گازي - زبان ايران کنوني 
10- بهانه - آبگينه - گلوله کاموا 
11- نويسنده بزرگ آلماني خالق 
 - توجه  و  رويکرد   - جادو  کوه 
ميوه   -12 محصول  برداشت 
بله   - نخستين - قمر - سلطان 
عالمت   - بدي   -13 انگليسي 
 - ستد  و  داد  وسيله   - جمع 
عضو   - گزند   -14 گوئي  گزافه 
اثر   -15 فراموشکار   - تنفسي 

دوما نويسنده فرانسوي . 
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1
2
3
4
5
6
7
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14
15

123456789101112131415
عامتجاخینیمزرس1
یمخزیهارماربا2
ددمنادناخمداخ3
قارتاهمابوبت4
ردشنادرکارکگ5
بایوسابیفانی6
اوساوتساقلبا7
نیتمهرانقدیرج8
داومکییالنسر9
اونامیشراوهی10
سهارمهگنهاال11
تریسکخاونشیو12
بناجنادریتدزی13
رگدادهنیسسنوک14
ایردهانگرادیپس15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

یک شرکت تبلیغاتی معتبر 
برای تکمیل کادر خود نیاز 

به تعدادی نیرو با روابط عمومی 
بسیار باال دارد. 

بازاریاب ، مدیر فروش، روابط عمومی   
  09155628902 - 32357311

سوپر مارکت با موقعیت خوب، فروش 
روزانه عالی با تمام امکانات به فروش 

می رسد.  09153622542

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، 

پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  
کنیتکس ، کناف و...
 با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ما خیلـی بـاحالیـم 
3020:15 :14:4516شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

3222213
ن: 4

تلف

آینــه بغـــل                
18:1521:45شروع سانس

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 



6
یکشنبه *13  اسفند  1396 * شماره 4020 

مهر-  شایع ترین علت بیماری و ناتوانی، بیماری های قلبی عروقی است، 
اما در مردان علت دوم به بعد متفاوت است که به ترتیب حوادث و سوانح 
غیرعمد، سرطان ها و تومورها، بیماری های دستگاه تنفسی، حوادث 
عمدی، بیماری های متابولیک، بیماری های دستگاه گوارش، اختالالت 
تناسلی و ادراری و بیماری های اعصاب و روان را شامل می شود.بیماری 
های واگیر مانند ایدز، ماالریا و سل در مردان شیوع بیشتری دارد، چرا که 

مردان بیشتر در فضای خارج از منزل به سر می برند و کنش های اجتماعی 
و رفتارهای پرخطر آنها بیشتر است و همچنین بیماری های غیرواگیر مانند 
های بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های روانی، تنفسی، 
شغلی، بیماری عضالنی - اسکلتی و سوانح و حوادث در مردان شایع 
تر است.کنترل فشارخون، چربی خون، قند خون، چاقی و افزایش وزن 
می تواند از بروز برخی بیماری ها بکاهد، لذا مردان باید امر پیشگیری و 

غربالگری را جدی بگیرند، زیرا در مردان مصرف الکل و سیگار در هم آمار 
بیشتری دارد.مردان کمتر از زنان به عالئم و نشانه های خطر و بیماری زا 
توجه می کنند، به همین دلیل بیماری در آنها پیشرفت می کند و یا اینکه 
مرگ و میر بیشتری را به همراه دارد. با در نظر گرفتن هفته ای با عنوان 
سالمت مردان اهمیت این موضوع روشن می شود و زنگ خطری خواهد 

بود تا مردان این مقوله مهم را در نظر بگیرند.

زنگ خطر برای سالمتی مردان ایرانی

بیهوده از کنار دل دردها نگذرید 

دل درد یکی از شایع ترین درد هاست، اما برخی 
دردهای شکمی هستند که نباید نادیده گرفته 
شوند. این دردها می توانند نشانه آپاندیس یا دیگر 
مشکالت بالقوه تهدید کننده زندگی باشد. چه کار 
کنیم: درد شکمی تیز که هنگام حرکت یا بیدار 
شدن از خواب بدتر شود می تواند نشانه مشکل 

خطرناکی باشد، آپاندیس و یا حتی کیسه صفرا 
و مشکل روده بزرگ. اگر درد با تب، تورم، باال 
آوردن، اسهال یا یبوست، تغییر در رنگ ادرار و 
یا زرد شدن رنگ پوست یا سفیدی چشم همراه بود، 
بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید و یا به اورژانس 
مراجعه کنید. اگر درد شکمی ناگهانی داشتید که به 
کمر و کشاله ران سرایت کرد نیز همین کار را بکنید، 
مخصوصا اگر در سرتان احساس سبکی کردید.

خواص مغذی و شگفت انگیز 
تخمه کدو 

انسولین  ترشح  بهبود  باعث  ضددیابت:   -1
و تنظیم سطح قندخون در بدن هم مي شود 
میکروبي،  عوامل  دفع  باعث  2- ضدعفونت: 
قارچي و ویروسي از بدن شود، توصیه مي شود 
از پودر تخمه  کدو ي خام یا روغن تخمه  کدو 

در ساالدها یا سس هاي ساالد استفاده کنید 
ضد   -5 امگا3  منبع   -4 منیزیم  منبع   -3
پروستات  سالمت  حفظ   -6 طبیعی  التهاب 
خاطر  به  ایمني:  سیستم  تقویت کننده   -7
وجود مقادیر فراوان روی، تخم کدو محافظ 
طبیعی خوبی در برابر پوکی استخوان است 8- 
استخوان 9- تخمه کدو  پوکی   از  پیشگیری 

و خواب راحت 10-کاهش عوارض یائسگي.

خواص قهوه اسپرسو 

1- افزایش کارایی هنگام ورزش 2- جلوگیری 
از ابتال به سرطان: در قهوه برشته، ترکیباتی وجود 
دارد که به سلول ها در جلوگیری از سرطان کمک 
نقرس)ورم  بیماری  خطر  کاهش   -3 می کند 
کاهش خطر  درد شدید( 4-  و  مفاصل  شدید 
انسداد شریان های قلب: در صورتی که نوشیدن 

در  روزانه شما شده، ممکن است  قهوه عادت 
طوالنی مدت از تاثیرات آن روی سالمت قلب 
ابتال  خطر  کاهش   -5 شوید  شگفت زده  خود 
دیابت  به  ابتال  قهوه خطر  نوشیدن  دیابت:  به 
مزیت های  پای  وقتی  اما  می دهد.  کاهش  را 
سالمت قهوه به میان می آید، زمان نوشیدن آن 
هم اهمیت زیادی پیدا می کند)نوشیدن یک 
فنجان قهوه پیش از ظهر، توصیه می شود.

با خواص دارویی عناب آشنا شوید 
  

کننده  نرم  زیاد  لعاب  داشتن  بدلیل  عناب   -1
سینه است 2- ملین است مخصوصا اگر آنرا با 
آب و یا شیر بجوشانید 3- ادرار را زیاد می کند 
4- آرام کننده اعصاب است 5- خون را تمیز می 
کند 6- ضد سرفه 7- خواب آور است و بیخوابی 
را برطرف می کند 8- جوشانده پوست درخت 

عناب داروی ضد اسهال است 9- آسم وتنگی 
نفس را برطرف می کند 10- برای معالجه و 
التیام زخمهای کهنه گرد ریشه خشک شده عناب 
را روی آنها بپاشید 11- هسته عناب خواب آور 
است 12- خستگی شدید را برطرف می کند 
13- رشد موی سر را زیاد می کند 14- جوشانده 
عناب گرفتگی صدا را برطرف می کند 15- برای 
برطرف کردن ورم چشم ، عناب را به چشم بمالید.

ورم در نتیجه ابتال به بیماری قلبی 

وقتی قلب خون کافی را پمپ نمی  کند، خون 
به سیاهرگ ها بر می  گردد. مایعات بدن افزایش 
می  یابد و به تورم پاها منجر می  شود. بی خوابی، 
استرس، بیماری های قلبی ممکن است باعث 
پف کردن صورت گردند. در برخی موارد، پف 
کردن صورت ارثی می باشد. اگر قلب بیمار شود 

و نتواند عمل تصفیه مواد را به درستی انجام 
دهد، باعث تجمع مایعات و مواد زائد در بدن 
و بروز ورم می شوند. ورم بدن و پف آلود شدن 
صورت  از بارزترین عالئم بیماری های قلبی 
می باشد. این بیماری و تنگ و بسته شدن عروق 
قلبی به ویژه در سالمندان می تواند یکی از علل 
ورم آن ها باشد. حتما بعد از 40 سالگی با چکاپ 

از بروز بیماری های قلبی پیشگیری کنید.

یادداشت

انقالب اسالمی و نقش آن در 
وحدت و بیداری اسالمی
* مختاری

بی شک انقالب اسالمی ایران را باید به عنوان پدیده ای شگرف در جهان 
معاصر به شمار آورد، واقعه ای بزرگ که از ویژگی های ممتاز و متمایز با دیگر 
انقالب های بزرگ جهان هم چون انقالب فرانسه و انقالب روسیه برخوردار 
است؛ لذا شاهدیم در انقالب فرانسه نهاد قدرت از کلیسا به دولت منتقل شد 
و میوۀ رنسانس در بُعد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به بار نشست و این چنین 
ریشه مدرنیسم غربی شکل گرفت؛ از سوی دیگر انقالب سوسیالیستی روسیه 
با محوریت مدرنیسم چپ که داعیه دار مبارزه با امپریالیسم غربی بود و تأثیرات 
آن حتی اروپای شرقی، آسیا، خاورمیانه و حتی آفریقا را در نوردید با پیروزی 
انقالب اسالمی ایران به عنوان مهم ترین انقالب مردمی جهان، به محاق رفت 
و در نهایت از هم فروپاشید.گفتنی است انقالب اسالمی ایران با بهره گیری 
از تمدن بزرگ جهانی اسالم، بازگشت به گذشته و سنت را برای حرکت به 
سوی آینده و تحقق پیشرفت به منصۀ ظهور رساند و این چنین به بازتولید 
بومی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت پرداخت؛ این مؤلفۀ راهبردی پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران به عنوان نظریۀ راهبردی در کشورهای اسالمی 
مورد استفاده قرار گرفت و به یک باره جوامع اسالمی با نفی مکاتب غرب و 
شرق، بازگشت حقیقی به اسالم را در مقولۀ بیداری اسالمی مورد توجه قرار 
دادند.هم چنین تحقق »هویت گرایی« و ایجاد استقالل فکری و نظری در 
میان مسلمانان، تقریب روز افزون کشورهای اسالمی و رهایی از سرخوردگی 
امت اسالمی را موجب شد و وابستگی فراگیر جوامع اسالمی را به قدرت های 
غربی قطع کرد، مؤلفه ای مهم و کلیدی که جوامع اسالمی را به سوی وحدت 
فراگیر اسالمی سوق داد و جایگاه کشورهای اسالمی را در عرصه های جهانی 
ارتقا بخشید. از سوی دیگر معناگرایی و ترویج فرهنگ اسالم نبوی از جمله 
مؤلفه های راهبردی است که تحت تأثیر پیروزی انقالب اسالمی در ساحت 
تقریب مذاهب اسالمی شکل گرفت لذا چرخۀ تأثیرگذاری فرهنگ از غرب به 
شرق دچار ایستایی و سکون گردید و این بار جریان فرهنگ گرایی از سوی 
جوامع اسالمی به سمت کشورهای غربی روانه شد که آثار آن را می توان در 
موج فزایندۀ اسالم گرایی در غرب مشاهده کردحقیقتی انکار ناپذیر منبعث از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران که اعتراف اندیشمندان غربی هم چون »آنه 
ماری شمیل« و »هانری کربن« را در نیز پی داشته است.نباید فراموش کرد 
ضدیت انقالب اسالمی با آمریکا و مخالفت با پدیدۀ جهانی شدن، موجبات 
بازگشت به تمدن اسالمی را تقویت کرد؛ لذا تمدن گرایی بومی و منطقه ای در 
مقابل تمدن گرایی غربی تشدید شد و زمزمه های بازگشت جوامع اسالمی به 
دوران طالیی تمدن اسالمی در امت اسالمی طنین انداز شد.با این تفاسیر بهتر 
می توان به عمق نقش آفرینی بی بدیل انقالب اسالمی در ارتقای وحدت امت 
اسالمی پی برد، دستاوردی مهم و ارزشمند که از مهندسی فرهنگی انقالب 
اسالمی ایران نشأت گرفت و زمینه ساز ارتباطات میان فرهنگی و تقویت روز 

افزون وحدت و انسجام امت اسالمی گردید.

روستای چنشت؛ سرزمین رنگ های ایران     حمید قربانی کاریکاتور بهروزی داده نما، آوای خراسان جنوبی
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امالک و 
مستغالت

فروش و معاوضه  دو زمین 
1200متر و 300متر، نقد 

و اقساط با سند ، معصومیه  
 09155625297

 خانه های بنیاد فروش 
نقدی یا معاوضه با ماشین 

09013342987

جویای کار

به یک شاگرد جهت کار در 
کارواش  نیازمندیم
 ) ترجیحا مجرد( 
09909774248

یک نیروی مرد تدوین کار 
با سه ساعت کار نیازمندیم 
200 هزار تومان حقوق 

09150913228

2 نفر جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم 

حقوق400، ساعت کار از 17 
الی 20   09307431942

به یک نیرو جهت
 سالن داری 

در رستوران نیازمندیم 
09151606836

به تعدادی راننده با 
ماشین جهت کار

 درآژانس نیازمندیم 
09159658860

راننده با ماشین جهت 
کاردرآژانس خیابان نبوت  

نیاز داریم
09151608353 

یک شاگرد آقا
)مجرد و سالم( جهت 
کار درمغازه نیازمندیم. 

09158610143
  

نیازمند راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس شمال 

 شهر )شعبانیه(
09158638089

خودرو

پراید مدل82 بسیار تمیز 
رنگ مشکی، بیمه یک سال  

فی توافقی
09157014292

سانتافه 2017 ، صفر
قیمت استثنایی
تلفن تماس :

09151630158

فروش پراید مدل 78
بدون رنگ، نوک مدادی 

فی: 7500 م
09156032825

سورن دوگانه کارخانه، سفید 
فاقد رنگ

  فی: 23/800 
09155629459

فروش فوری و معاوضه
 با خودرو

 مدل 94   
09153624517

فروش یا معاوضه پراید سفید 
مدل 81 ، الستیک نو 

  با بیمه 
0128 0915361 

فروش پراید نوک مدادی 
88 بدون رنگ ، بیمه 
11 ماه ، دوگانه دستی 

09153618702

متفرقه

گازائیل حرارتی
 وکهنه شما را 

خریداریم
09155624974

فروش گارد استیل
  جلو و عقب

200هزار تومان 
09153618702

یک بوفه تاج دار رنگ 
فندوقی، شیک در حد نو

 با میز عسلی بزرگ
 فی توافقی09368730601

فروش یک دست مبل 
سلطنتی 9 نفره یک 
میلیون و600 تومان 

09157211732

فروش نهال
 عناب پاجوش 
تلفن تماس : 

09154946008

یک عددکمد نوجوان و یک 
میزنهارخوری چهارنفره 

توافقی 
09156043972

مبل هفت نفره با 
روکش پارچه ای، با دو 

میزعسلی فقط 80 تومان 
09151632927

سه عدد چراغ روشنایی 
دیوارکوب، طرح کلبه 
بهترین جنس، آکبند 

09156675565

سوپرمارکت باکلیه امکانات
 با موقعیت عالی

  مهرشهر
09151650578  
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کاهش 58 درصدی بارندگی در خراسان جنوبی

بارش باران در خراسان جنوبی به طور میانگین 58 درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است. رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: از آغاز سال زراعی 22 میلیمتر 
باران در استان ثبت شد که این میزان در سال گذشته 60 میلیمتر و در دراز مدت 72 میلیمتر بوده است.برهانی افزود: با این میزان بارندگی، خراسان جنوبی، چهارمین استان در کاهش بارندگی در 

کشور است.وی گفت: سربیشه با 41 میلمتر و نهبندان با 11 میلیمتر پربارش و کم ترین شهرستانهای خراسان جنوبی هستند که نسبت به سال گذشته بیش از 70 درصد کاهش بارندگی دارند.

* واحد دان و علوفه استان خراسان جنوبی صادرکننده 
برتر صنایع کوچک کشور شد

*کتاب، اسباب بازی و پوشاک از سوی کتابخانه های 
عمومی خراسان جنوبی برای کودکان زلزله زده غرب 

کشور ارسال شد.
*100 فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش 3 هزار و 756 

دالر در گمرک خراسان جنوبی تشکیل شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

زخمی شدن محیط بان فردوسی در 
تعقیب و گریز شکارچیان

محیط بان فردوسی در تعقیب و گریز شکارچیان در 
منطقه حفاظت شده مظفری این شهرستان دچار 
سانحه شد. پرویز آرامنش گفت: در تعقیب و گریز 
شکارچیان، موتورسیکت این محیط بان واژگون و وی 
زخمی و با اورژانس 115 به بیمارستان شهید چمران 
فردوس منتقل می شود که حال عمومی وی رضایت 
بخش است. وی گفت: همچنین با اعزام گروهی 
دیگر از محیط بانان به منطقه حفاظت شده مظفری، 
تعقیب و گریز شکارچیان ادامه یافت اما با فرا رسیدن 
شب متخلفان با استفاده از تاریکی هوا، متواری شدند.

تازه های ورزشی استان

افتخارآفرینی دوقلوهای بیرجندی در 
مسابقات جهانی سه گانه 2018 امارات

دو قلوهای بیرجندی در مسابقات جهانی سه گانه 2018 
امارات، رده های چهارم و پنجم را از آن خود کردند.در 
مرحله نخست این مسابقات که سعید و مسعود علیزاده 
از خراسان جنوبی ، بهزاد نوبری از تبریز و علی رضوانی 
از سمنان به نمایندگی از کشورمان شرکت کردند،  سعید 
علیزاده تنها با اختالف 1 دقیقه و 36 ثانیه،  توانست رده 
چهارم این رقابت ها را در گروه سنی امید  از آن خود 
کند. همچنین مسعود علیزاده، رده پنجم این مسابقات 
را کسب کرد.رقابت های جهانی سه گانه، هرسال در 9 
مرحله و به میزبانی کشورهای مختلف جهان برگزار 
می شود که امسال در 11 و 12 اسفند، شهر ابوظبی کشور 
امارات ، میزبان نخستین مرحله این دوره از مسابقات بود.

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

مسئوالن اشتغال گزارش دهند، اظهار ندامت برخی سرمایه گذاران

 در اولین جشنواره آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجندمطرح شد  

مهاجرت از مرزها تهدیدی برای جامعه،شاخص های سالمت ارتقاء یابد
معضالت درمانی مناطق مرزی استان با پزشکی از راه دور برطرف شود

زمینه ارائه خدمت گسترده و مطلوب برای مسافران نوروزی فراهم گردد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه اعتبارات و وعده هایی برای اشتغال 
است،  شده  داده  مسئوالن  توسط  استان 
تومان  میلیارد   45 مربوطه  مسئوالن  گفت: 
اعتبار برای بحث اشتغال دریافت کرده اند و 
اکنون باید بیایند و گزارش بدهند.به گزارش 
شبستان، آیت ا... عبادی در دیدار با روسای 
فرهنگ  ریزی شورای  برنامه  کارگروه های 
مسائل  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  عمومی 
اقتصادی در حال حاضر شرایط ویژه ای پیدا 
با  است.وی  دشمن  با  مبارزه  میدان  و  کرده 
ها  سرمایه  دارای  اسالمی  ایران  اینکه  بیان 
مسائل  آن  کمک  با  که  است  مردمانی  و 
است،  حل  قابل  کشور  داخل  در  اقتصادی 
گفت: موضوعاتی از جمله اختالس، اشرافی 
گری، بی عدالتی و حقوق های نجومی سبب 
شده تا به مسائل اقتصادی گره بخورد.نماینده 
ولی فقیه با اشاره به اینکه اعتبارات و وعده 
مسئوالن  توسط  استان  اشتغال  برای  هایی 
مربوطه  مسئوالن  افزود:  است،  شده  داده 
اعتبار برای بحث اشتغال  45 میلیارد تومان 

دریافت کرده اند و اکنون باید بیایند و گزارش 
بدهند که چند درصد اشتغال در استان ایجاد 
شده است.  عبادی با توجه به اینکه مدیران 

باید به میان مردم بیایند و با مردم حرف بزنند، 
ادامه داد: در نظام جمهوری اسالمی پادشاهی 
عنوان  به  نظام  این  در  دولت  و  ندارد  وجود 

خدمتگزار مردم محسوب می شود.وی بیان 
داشت: برخی از سرمایه گذارانی که برای رونق 
تولید و اشتغال به این استان آمده اند به خاطر 

موانعی که بر سر راه آنان قرار داده می شود 
اظهار  جنوبی  خراسان  در  گذاری  سرمایه  از 
پشیمانی می کنند.نماینده ولی فقیه با توجه 

به اینکه رونق هنر و صنعت خانگی کار بسیار 
خوب و جالبی است، افزود: اگر به این موضوع 
توجه کنیم اشتغال استان رونق خواهد یافت 

اراده را سلب کند حرام،  موسیقی که 
موسیقی نیرو دهنده اراده مستحب است

عبادی به مسائل هنری اشاره کرد و گفت: اگر 

هنر، هنر واقعی باشد می تواند روی فرهنگ 
سازی تاثیر بگذارد؛ هنر زبان نافذی است که بر 
روی همه مسائل کشور می تواند سهیم باشد.

کرد:  بیان  موسیقی  مسئله  به  اشاره  با  وی 
موسیقی گاهی اراده را از شخص می گیرد و این 
نوع موسیقی حرام است و گاهی بر عقل و اراده 
انسان نیرو وارد می کند که این نوع مستحب 
است.نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مسئولین 
مربوطه بدانند که اگر مکانی را برای کنسرت 
در نظر می گیرند باید 15 تا 20 شاخصه را داشته 
باشد، افزود: به طور مثال سالن شهیدین قاسمی 
بیرجند برای برگزاری کنسرت محل مناسبی 
نیست و هیچ یک از شاخصه ها را ندارد. عبادی 
با توجه به اینکه محل خاصی در اختیار اهل هنر 
قرار گیرد تا به عرضه هنر خود بپردازند، گفت: 
رایزنی کرده ایم تا در مشهدالرضا یکی از غرفه 
ها به هنرمندان خراسان جنوبی اختصاص یابد تا 
هنرهای صنعتی و سنتی خود را عرضه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که سودای 
نوکری غرب را دارند بدانند که غرب هیچ گاه 

آنان را به عنوان نوکر خود قبول نخواهد کرد.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبي، که ظهر دیروز در جلسه ستاد 
اجرائي خدمات سفر استان سخن مي گفت با 
بیان این مطلب، افزود: دستگاه هاي اجرایي 
باید زمینه ارائه خدمات گسترده و مطلوب براي 
مسافران نوروزي را بیش از پیش فراهم نمایند. 
با اشاره به کمبود  سید مجتبي علوي مقدم، 
راهنماي مشخص در سطح شهر بیرجند براي 
مسافران، افزود: در خصوص نصب تابلوهاي 
راهنمایي در شهر لزوماً مشاوره هاي الزم با 
افراد صاحب نظر اخذ شود تا مسافران و مردم 
امور  هماهنگی  نشوند.معاون  مشکل  دچار 
بیان  با  جنوبي،  خراسان  استانداری  عمرانی 
اینکه اگر به موضوع نصب تابلو و نظافت و 
پاکیزگي کم توجهي صورت گیرد مشکالتي 
شد،  خواهد  ایجاد  نوروزي  مسافرین  براي 
سرویس  پاکیزگي  و  احداث  موضوع  افزود: 
دار  اولویت  خدمات  جزو  باید  بهداشتي  هاي 

هاي  جایگاه  در  نفتي  هاي  فرآورده  شرکت 

به  اشاره  با  مقدم،  علوی  گیرد.  قرار  سوخت 
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اسفند  جاري برنامه ریزي خواهد شد، عنوان 

کرد: باید ضمن مشخص شدن مکاني جهت 

تخصصي  هاي  کمیته  عملیات،  این  شروع 

آن  در  اي  غرفه  بتوانند  ستاد  زیرمجموعه 
داد: هم پوشانی کمیته  ادامه  نمایند.وی  دایر 
بسیار  موضوع  اخبار  و  اطالعات  ارائه  در  ها 
مهمي است؛ لذا تمامي کمیته ها هماهنگي 
به  خدمات  بهتر  هرچه  ارائه  جهت  را  الزم 
مردم با یکدیگر داشته باشند.وی با اشاره به 
اینکه لیست کشیک اعضاء به همراه تمامي 
اطالعات مربوطه باید در اختیار دبیرخانه ستاد 
قرار گیرد، اظهار کرد: برنامه اجرایي دستگاه ها 
باید تا قبل از هجدهم اسفند  جاري به دبیرخانه 
ارائه گردد و دبیرخانه نیز موظف است بسته 
اي کامل از این برنامه ها را آماده نماید.معاون 
خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
جنوبي، با بیان اینکه استفاده از ظرفیت هاي 
بومي و توانمندي هاي استان باید در دستور 
امیدواریم  گفت:  گیرد،  قرار  ها  دستگاه  کار 
خدمات  که  شود  فراهم  اي  زمینه  امسال 
بیشتر و مطلوب تري به مسافران عرضه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با 
توجه به گستردگی جغرافیای خراسان جنوبی و 
دوری از مرکز، فناوری روز و پزشکی از راه دور 
)تله مدیسین( می تواند بسیاری از معضالت 
کند  برطرف  را  استان  مرزی  مناطق  درمانی 
قائمی  را کاهش دهد.کاظم  بیماران  اعزام  و 
و  آمار  جشنواره  اولین  در  اسفند(   12( دیروز 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اطالعات  فناوری 
خدمات بهداشت درمانی بیرجند که با حضور 
مشاور وزیر و مدیران آمار و فناوری اطالعات 
در  کشور  شرق  شمال  قطب  های  دانشگاه 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  رحیمی  شهید  سالن 
 34 قدمت  با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ساله نقش مهمی در ارتقای آموزش و سالمت 
طرح  اجرای  با  و  داشته  کشور  شرق  منطقه 
پیشرفت سریع  و  اقدامات رشد  این  سالمت 
داشته است.وی با بیان اینکه خراسان جنوبی 
460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان 
دارد که هم فرصت و هم تهدید محسوب می 
شود، گفت: فرصت از این جهت که کالس 
های آموزشی برای شهر کابل و قزوین کشور 
افغانستان در جراحی عمومی و جراحی مغز و 
اعصاب برگزار کردیم که مورد استقبال بسیار 
دانشجویان افغانستانی قرار گرفته است.رئیس 
از  دیگر  یکی  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فرصت های مرز مشترک خراسان جنوبی با 
افغانستان را   توریسم درمانی دانست و افزود: 
حوزه  این  در  رازی  بیمارستان  اندازی  راه  با 
بیشتر از گذشته فعالیت می کنیم.قائمی ادامه 
داد: اما با وجود 460 کیلومتر مرز مشترک با 
افغانستان و خشکسالی های متوالی، مهاجرت 
از شهرهای مرزی استان سالمت را تهدید می 
کند و یکی از راههای حفظ جمعیت ارتقای 

مرزی  مناطق  در  سالمت  های  شاخص 
استان است.به گفته وی با توجه به گستردگی 
از  دوری  و  استان خراسان جنوبی  جغرافیای 
)تله  راه دور  از  فناوری روز و پزشکی  مرکز، 
مدیسین( می تواند بسیاری از معضالت درمانی 
مناطق مرزی استان را برطرف کند و اعزام 

بیماران را کاهش دهد و این مهم به دلخوشی 
کند. می  کمک  منطقه  مردم  دلگرمی  و 

 لزوم ارتقای جایگاه فناوری در کشور
مدیرگروه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه 
تهران با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه فناوری 
حوزه  در  ایران  متأسفانه  کشور،گفت:  در 
دیجیتال در خاورمیانه عقب مانده است و باید 
شود.  ایجاد  سازمان ها  در  دیجیتال  فرهنگ 
به  دنیا  اظهار کرد:  نیز  مهدی شامی زنجانی 

سمت دیجیتال شدن و ارزش آفرینی در این 
بخش در حال حرکت است و امروز می توان 
با مباحث دیجیتال ثروت کسب کنیم.وی با 
بیان اینکه تله مدیسین یا همان پزشکی از 
راه دور در دنیا مربوط به دهه هشتاد است، 
این زمینه رشد  اما کشور ما هنوز در  افزود: 

کند.مدیرگروه  ایجاد  ارزش آفرینی  تا  نکرده 
مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه تهران با 
پا  در هر کجا که  فناوری ها  اینکه  به  اشاره 
گذاشته مدل های کسب و کار را تغییر داده 
گفت:  کرده،  ایجاد  را  بزرگی  ارزش های  و 
نسل امروز نسل دیجیتال هستند و به فضای 

مجازی بسیار توجه دارند.

سیستم  به  کشور  بیمارستان   ۱۰۰
استحقاق درمان مجهز می شود

و  آمار  مدیریت  دفتر  رئیس  و  وزیر  مشاور 
تجهیز  از  بهداشت  وزارت  اطالعات  فناوری 
بیمارستان ها به سیستم استحقاق درمان خبر 
داد و گفت: با نصب این سیستم  بیماران بدون 
مرحله  در  و  می شوند  پذیرش  بیمه  دفترچه 
نخست  100 بیمارستان مجهز می شوند.سید 

محمود تارا،  هم  با اشاره به تجهیز بیمارستان ها 
با  داشت:  اظهار  درمان  استحقاق  سیستم  به 
نصب این سیستم بیماران بدون دفترچه بیمه 
پذیرش می شوند.وی با بیان اینکه این امر از 
اولویت های نخست طرح تحول سالمت است 
 100 نخست  مرحله  در  راستا  این  در  افزود: 
مجهز  سیستم  این  به  کشور  در  بیمارستان 
می شوند.مشاور وزیر و رئیس دفتر مدیریت آمار 
و فناوری اطالعات در وزارت بهداشت و درمان 
دولت  ورود  اینکه  بیان  با  پزشکی  آموزش  و 

است  اشتباهات  از  یکی  تصدی گری  کار  به 
افزود: کار دولت نظارت و مدیریت بر خدمات 
و هزینه ها است.تارا با بیان اینکه باید ساختار 
آی تی در دانشگاه درست شود تصریح کرد: در 
حال حاضر جایگاه آی تی در 4 رکن اعم از آمار 
اطالعات، دارایی های حاکمیتی، رگوالتوری و 

مدیریت خدمات خالصه می شود.  

پایان سال ۹۷  تا  الکترونیک  امضای 
جایگزین مهرهای پزشکی می شود

وی با بیان اینکه در سال 97 حذف مهرهای 
پزشکی و جایگزین کردن امضای الکترونیک 
حاضر  حال  در  افزود:  است  کار  دستور  در 
ساالنه 120 میلیارد تومان برای صدور کاغذ 
و  وزیر  می شود.مشاور  هزینه  بیمه  دفترچه 
رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
و  بیمه  دفترچه  حذف  راستا  این  در  گفت: 
است. کار  دستور  در  امور  الکترونیکی شدن 

تارا، با بیان اینکه فعال کردن سیستم جامع 
اولویت های  از  شهروندان  برای  دهی  نوبت 
سال 97 است بیان کرد: رسیدگی الکترونیکی 
اسناد از دیگر برنامه ها در سال 97 است.وی 
با بیان اینکه فناوری تلی مدیسن از 15 سال 
مرکز  یک  تاکنون  اما  است  مطرح  گذشته 
تلی مدیسن به صورت جدی پای کار نیامده 
است تصریح کرد:   15 دانشجو در این رشته 
فعالیت می کنند اما تاکنون پژوهش خاصی در 
این زمینه صورت نگرفته است.مشاور وزیر و 
رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
یادآور شد: در موضوع پیاده شدن تلی مدیسن 

در دانشگاه بیرجند استقبال خواهیم کرد.

 نهال نارنج جایگزین سبزه
 در شهرستان طبس می شود

و خدمات شهری  زیست  رئیس کمیسیون محیط 
شورای اسالمی شهر طبس گفت: شهرداری طبس در 
راستای فرهنگ سازی و توسعه فضای سبز و محیط 
زیست،گلدانهای کوچک نهال نارنج با ارتفاع 10 تا 
20 سانت برای سفره های هفت سین به خانوادهای 
طبسی اهدا می کنند.  زهرا حسین پور شامگاه پنج شنبه 
در نشست  تخصصی کمیسیون فضای سبز شهری  
طبس اظهار کرد: براساس سنت های کهن، چند روز 
مانده به عید نوروز، ایرانیان اقدام به کاشت سبزه با جو، 
گندم می کنند و در روز 13 نوروز، این سبزه ها نقش بر 
آسفالت خیابان ها شده یا در جوی های آب رها می شود 
و موجب انسداد مسیر نهرها می گردد. وی تصریح کرد: 
مصرف گندم بیش از 23 میلیون خانوار ایرانی طبق آمار 
از وزارت جهاد کشاورزی 11 میلیون تن گندم است 
که برای هر ایرانی 200 گرم گندم برای سبزه در نظر 
بگیریم، چیزی حدود 5 هزار تن گندم معادل مصرف 
10 هزار خانوار ایرانی در یک سال به هدر می رود. 
عضو شورای اسالمی شهر طبس گفت: در کنار اسراف 
در مصرف حبوبات، با رها کردن ظروف یکبار مصرف 
پالستیکی که سبزه در آن کشت می شود در طبیعت به 

محیط زیست آسیب رسانده میشود.

سیالب به زیرساخت های زیرکوه 
خسارت زد

اخیر  ساعت   48 بارندگی  گفت:  زیرکوه  فرماندار 
ریال  میلیارد  پنج  از  بیش  آن  از  ناشی  سیالب  و 
مرزی  شهرستان  این  های  زیرساخت  به  خسارت 
وارد کرد و میزان دقیق خسارت ها در دست بررسی 
است. حجت ا.... خانزاده روز شنبه در گفت و گو با 
راه  به  مربوط  وارده  خسارت  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
ورودی شهر  بند  و عشایری، سیل  روستایی  های 
آبگرفتگی  و  روستایی  معابر  ها،  قنات  آباد،  حاجی 
چهار واحد مسکونی در شهر حاجی آباد است. اداره 
کل هواشناسی خراسان جنوبی میزان بارندگی 48 
ساعت گذشته در زیرکوه را 12میلیمتر اعالم کرد.

امام جمعه بیرجند:
 قدس شریف با تفکر انقالب 

اسالمی آزاد می شود
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند گفت: قدس شریف با تفکر انقالب اسالمی 
ایران آزاد خواهد شد. حجت االسالم عبادی شامگاه 

رئیس جبهه  نایب  دیدار مهدی چمران  در  جمعه 
روایات  افزود:  اسالمی  انقالب  نیروهای  مردمی 
زیادی در مورد فتح قدس و نماز امام زمان )عج( و 
اقتدای حضرت عیسی )ع( به ایشان وجود دارد.وی 
با بیان اینکه ما   در شرایط خوبی قرار داریم اظهار 
کرد: این شرایط به نوعی بهترین و به نوعی بدترین 
شرایط و همانطور که در روایات ذکر شده، است.
نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
اینکه همه تالش ها و  با بیان  نیز در این جلسه 
مجاهدت ها و شهادت ها برای فراهم کردن مقدمه 
ظهور امام زمان )عج( است گفت: باید کاری کنیم 
تا با ظهور امام زمان عدالت واقعی در دنیا برقرار 
شود.مهدی چمران با بیان اینکه نمازجمعه و تالش 
های مسلمین همه برای برپایی عدل مهدی است 
افزود: شهید چمران همواره می گفت که انقالب 
است. عصر  امام  ظهور  ساز  زمینه  ایران  اسالمی 

دریافت نشان ملی مرغوبیت
 2 صنایع دستی بیرجند

بانوان هنرمند بیرجند 2 نشان ملی مرغوبیت صنایع 
دستی دریافت کردند. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری بیرجند گفت:مهر امسال  
5 اثر از تولیدات صنایع دستی این شهرستان به مرحله 
کشوری و دریافت نشان ملی مرغوبیت معرفی شد 
که پس از داوری، آثار منصوره خراشادی زاده و سونیا 
لطفی به ترتیب رانر رومیزی حوله بافی و  رومیزی 
پته دوزی، موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع 
دستی شدند. این آثار در مرحله ی بعدی برای داوری 

بین المللی )دریافت نشان یونسکو( ارسال می شود.

شناسایی 3760 ناشنوا و کم شنوا

در  شنوا  کم  و  ناشنوا   760 و  هزار  سه  از  بیش 
خراسان جنوبی شناسایی شدند. مدیر کل بهزیستی 
شنوایی  جهانی  روز  مارس   3 مناسبت  به  استان 
در نشست خبری گفت: پنجاه درصد ناشنوایی ها 
ناشی از ژنتیک و مادرزادی است.عرب نژاد با اشاره 
از  جامعه،  اقتصاد  در  شنوایی  سالمت  اهمیت  به 
برگزاری کمپین سالمت شنوایی خبر داد و افزود: با 
برگزاری کمپین سالمت شنوایی تالش می کنیم، 
آگاهی مردم را از نحوه مراقبت از گوش و شناخت 
خدمات بهزیستی در این زمینه، افزایش دهیم.وی 
تا 20  ساعت 16  از  روزه  یک  کمپین  این  افزود: 
شد. برگزار  بیرجند  شهرداری  نگارخانه  در  دیشب 
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پیش فروش بلیت هاي 
نوروزي 97

 پیشه ور-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
عنوان کرد:  پیش فروش بلیت هاي نوروزي از تاریخ 
96/11/17 بصورت توأمان اینترنتي وحضوری در 
دفاتر شرکت های حمل و نقل مسافر استان انجام 
نوروز  برای  اینکه  به  اشاره  با  شهامت  می پذیرد. 
امسال افزایشی در قیمت بلیت ها صورت نمی گیرد، 
گفت: ساالنه به طور متوسط 2 میلیون نفر مسافر 
در حمل و نقل عمومی جادهای استان جابه جایی 
اداره کل  نوروزی  افزود: طرح  انجام می شود. وی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با هماهنگی 
ستاد خدمات سفر استان از تاریخ 96/11/23 لغایت 
بصورت  استان  در  روز   22 مدت  به   97/1/15
آمادگي  از  اجرا خواهد شد. وی، همچنین  رسمی 
شامل  مسافری  ناوگان  انواع  دستگاه   561 تعداد 
مینی بوس  دستگاه   112 اتوبوس،  دستگاه   245
براي  استان  شهری  برون  کرایه  سواری   204 و 
و  داد  خبر  استان  در  نوروزي  مسافران  جابجایي 
محترم  مسافران  و  شهروندان  کرد:  نشان  خاطر 
سفر  یک  صحیح  مدیریت  راستای  در  نوروزی 
تاریخ  از  بلیت  تهیه  به  نسبت  شده  برنامه ریزی 
سایت های: روی  بر  اینترنتی  بصورت   96/11/17 
ayane�وwww.payaneh.comm
نماید. اقدام   ha.ir www.sk�bus.ir

آغاز جشنواره حرکت در دانشگاه بیرجند

رضایی-یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 
از دیروز در دانشگاه بیرجند آغاز شد. معاون فرهنگی 
دانشگاه بیرجند گفت: در این جشنواره 40 انجمن 
را  خود  دستاوردهای  غرفه  در 30  دانشگاه  علمی 
انجمنهای  دستاوردهای  کتاب،  اختراعات،  شامل 
علمی و کارگاههای آموزشی به نمایش گذاشتند.
این جشنواره در قالب بخش نمایشگاهی با هدف 
معرفی و نمایش دستاوردهای انجمنهای علمی این 
دانشگاه تا 15 اسفند از ساعت 9 تا 15 در سالن 
نمایشگاهی معاونت فرهنگی، کنار تاالر والیت به 

روی دانشجویان و عالقمندان دایر است.  

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب 
زیرزمینی در 4 دشت آزاد

توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده 
های مطالعاتی در 4 دشت آزاد خراسان جنوبی ممنوع 
اعالم شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
گفت: دشت های آزاد در محدوده مطالعاتی گزیک- 
آواز، بندان، نایبند و حلوان به مدت 4 سال ممنوعه 
شد.حسین امامی افزود: براساس نتایج مطالعات ، 
بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی 
و وقوع خشکسالی های مستمر باعث افت سطح 
آب زیرزمینی و کسری حج مخازن در محدوده های 
این دشت  گفت:  است.وی  مذکور شده  مطالعاتی 
های آزاد برای جلوگیری از افزایش افت سطح آب 
و حفظ ذخایر ارزشمند آب زیرزمینی، توزیع عادالنه 
آب، حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات یا هر 
گونه افزایش بهره برداری از منابع آب، ممنوع اعالم 
شده است وی افزود: این محدوده های مطالعاتی 
دارای 108 حلقه چاه با تخلیه 4 میلیون مترمکعب 
آب، 111 رشته قنات با حدود 12 میلیون مترمکعب 
و 55 دهنه چشمه با تخلیه 3 میلیون مترمکعب در 
سال است. امامی گفت: بیشترین برداشت از منایع 

آبی دشت، مصرف کشاورزی است.
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 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
ثاَلثٌَة یَفَرُح بِِهَنّ الِجسُم و یَربو: الّطیُب، ولِباُس اللَّیِِّن، وُشرُب الَعَسِل؛

سه چیز است که بدن با آن، شاداب و سرزنده می  شود: بوی خوش، لباس نرم و خوردن عسل.
)طّب النبّي صلی ا... علیه و آله : ص 6(

 مهاجری: حاال معلوم شد فتنه گر اصلی 
حوادث 88 که بود

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: 
درست است که تحمل هفت سال حصر بسیار سخت 
است ولی اکنون که به برکت صبِر توصیه و تاکید شده 
در کالم الهی بسیاری از واقعیت های پشت پرده وقایع 
سال 88 روشن شده و فتنه گران واقعی به دست خود 
و با زبان خود، ابهامات را برطرف کرده اند حتی اگر بر 
حصر نیز نقطه پایانی گذاشته نشود این سختی هفت 
ساله نتیجه شیرین خود را به همگان نشان داده و افراد 
محصور نیز بِر شیرین صبر را چشیده اند و این از آزادی 
باالتر است. وی افزود: کسی که در سال 88 چنان 
مظلوم و صاحب حق جلوه داده شد که هر کس او 
را قبول نداشت محکوم و مطرود می شد، حاال شورای 
نگهبان را متهم به مهندسی انتخابات می کند و جالب 
اینکه شورای نگهبان که آن روز مدافع او بود، حاال 
فاش می کند که او درصدد مهندسی کردن انتخابات 

ریاست جمهوری 88 بود.

ذوالنور: نمایندگان ملت بر سر طرح 
اعاده اموال نامشروع محکم ایستاده اند

حجت االسالم ذوالنور با اشاره به طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن به بیت المال اظهار کرد: براساس 
توضیحات  ارائه  برای  مسئول  مقامات  طرح،  این 
نامشروعی کسب  دعوت می شوند و چنانچه مال 
کرده باشند، با تصمیم کمیته ویژه اموال نامشروع 
گفت:  وی  می شود.  بازگردانده  بیت المال  به 
امضا کنندگان این طرح در مجلس عزم خود را جزم 
کرده  و محکم بر سر این موضوع ایستاده اند؛ امضای 
نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از 
سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز 
پیگیری خواهد شد. وی، یکی از بزرگ ترین مفاسد 
کشور را رانت اطالعاتی دانست و متذکر شد: باید 
از تبعیض در سیستم اداری پرهیز شود و در همه 

حوزه ها به عدالت رفتار کنیم.

عبدی: هرگاه وزارت اطالعات 
از پرونده ها بیرون گذاشته شده هیچگاه 

منجر به نتیجه واقعی نشده است

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: 
پس از وضعیتي که براي دکتر کاووس سیدامامي 
آمد، بحث درباره مرجع تشخیص جاسوس  پیش 
وی  شد.  مطرح  دوباره  گروه  یا  فرد  یك  بودن 
گفت: دستگاه قضایي مي تواند پرونده هاي گذشته 
را برشمارد و توضیح دهد، آیا تاکنون موردي بوده 
که اتهام به صورت جدي به متهم وارد باشد ولي 
وزارت اطالعات از پذیرش و تایید آن اتهام به لحاظ 
کارشناسي استنکاف کرده باشد؟ اگر واقعا چنین است، 
باید آن وزارتخانه را اصالح کرد، نه آنکه آن را دور 
زد. آنچه در عمل دیده شده، این است که در موارد 
مشابهي که وزارت اطالعات از جریان پرونده بیرون 
باشد، هیچگاه منجر به نتیجه واقعي نشده است.  

خاطره شمس الواعظین 
از دادگاهش با مرتضوی

 شمس الواعظین گفت: در دادگاه خودم که مرتضوی 
گفتم:  به خودش   ) آبان ۷8  اواخر   ( بود  آن  رئیس 
می رسد  فرا  اسالمی  جمهوری  همین  در  روزی 
به  بشریت  علیه  جنایات  ارتکاب  اتهام  به  که 
من  به  پوزخندی  مرتضوی  رفت.  خواهی  زندان 
برد. خواهی  به گور  را  آرزویی  چنین  گفت:  و  زد 

آقایی که بیش از 100 شرکت دارد 
چرا در نظام مسئولیت می پذیرد؟

نقوی حسینی با اشاره به طرح »اعاده اموال نامشروع 
مسئولین کشور« و فعالیت های اقتصادی بعضی از 
مسئولین اجرایی در توئیتری نوشت: آقای مسئولی 
که بیش از 100 شرکت دارد به چه دلیل در نظام 
مسئولیت می پذیرد و به فعالیت اقتصادی می پردازد.

گرث پورتر: ایرانی ها به این راحتی ها 
درباره برجام مذاکره نمی کنند

پورتر تحلیلگر سرشناس آمریکایی گفت:»در عین 
است  قرار  قرارداد،  کجای  نیست  مشخص  حال، 
مذاکره  راحتی ها  این  به  ایرانی ها  شود.  اصالح 
نمی کنند. اروپایی ها نیز می گویند ما نمی خواهیم برای 
حل و فصل برجام مذاکره کنیم، اما با ایران در مورد 
یك توافق جدید که به نوعی فراتر از برجام است، 
مذاکره می کنیم.آشکار است که ایرانی ها این کار را 
انجام نمی دهند و این به مفهوم آن است که به سوی 

یك بحران حرکت می  کنیم.«

سفیر ایران: تهران آماده خروج آمریکا 
از برجام است

به  همواره  تهران  گفت:  روسیه  در  ایران  سفیر 
بدعهدی های غرب واقف بوده و خود را برای خروج 
است. کرده  آماده  برجام  توافق هسته ای  از  آمریکا 
مهدی سنایی تأکید کرد: ایران همواره متوجه این 
موضوع بوده که آمریکا ممکن است از توافق هسته ای 

ایران )برجام( خارج شود.

مذاکرات برجام ممکن است 
خطراتی هم داشته باشد

آیت ا...جوادی آملی با بیان اینکه ما گفتیم که مذاکرات 
برجام ممکن است خطراتی هم داشته باشد، گفت: 
انسان در هنگام مذاکره با این کشورها انگشتانش را 
هم باید بشمارد و اگر فریب بخورد مقصر خود او است.
وی افزود: دشمنان به عهد خود پایبند نیستند، نمونه 
بارز عهدشکنی را بعد از قطعنامه دیدیم. صدام رؤسای 
همه کشورهای عربی را به ایران فرستاد و با امام 
مذاکره کردند تا قطعنامه را بپذیریم ولی سال ها بعد 
وقتی پذیرفته شد عملیات مرصاد را علیه ما راه انداختند.

والیتی: موضوع دفاعی ایران ربطی
 به هیچ کشوری ندارد

علی اکبر والیتی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در 
خصوص موضع گیری های برخی کشورها درباره 
ایران  اسالمی  موشکی جمهوری  و  نظامی  قدرت 
گفت: مواضع ایران را دکتر ظریف و مسئوالن اجرایی 
دولت بیان خواهند کرد و تا آنجایی که مربوط به نظام 
جمهوری اسالمی ایران می شود همگی از جمله دکتر 
روحانی و دکتر ظریف بر این متفق القول هستند که 
موضوع دفاعی ما هیچ ربطی به کشورهای خارجی 

ندارد که بگویند چه نوع موشکی داشته باشیم. 

کامران: سوال از رئیس جمهور 
محل کاسبی است

رئیس  از  سوال  طرح  درباره  زایی  هاشم  عبدالرضا 
جمهور گفت: به نظرم این سوال نمی تواند کارساز 
باشد. موسسات مالی و اعتباری موضوعی نیست که 
مربوط به امروز و دیروز باشد بلکه مسئله ای بسیار 
پیچیده است. وی گفت: تا وقتی افراد حاشیه امن 
نداشته باشند و به نهادهایی که جز خدا کسی زورش 
به آنها نمی رسد، وصل نباشد که نمی توانند تا این 
مرحله پیش بروند بنابراین با سوال از رئیس جمهور هم 
نمی توان کاری کرد. حسن کامران نماینده اصفهان 
درباره عاقبت طرح سوال از رئیس جمهور گفت: این 
طرح به جای نمی رسد. دلیلش روشن است برای 
اینکه اینجا محل کاسبی و زد و بند است و تا وقتی 
ما با چنین مسئله ای رو به رو هستیم نه این سوال 
بلکه هیچ سوال دیگری به سرانجام نخواهد رسید.

بنی صدر مثل احمدی نژاد نظام را زیر سوال نبرد

 مسعود پزشکیان در پاسخ به ادعای برخی جریان های 
سیاسی مبنی بر این که اگر مسائل سال 88 در زمان 
حضرت امام )ره( رخ می داد، ایشان دستور به اعدام دو 
نامزد معترض می داد ، گفت : من تصور می کنم که 
اگر مباحث انتخاباتی سال 88 در زمان حضرت امام 
مطرح می شد، ایشان از اساس اجازه شکل گیری چنین فضایی را نمی دادند، از 
آن فراتر ، اگر حرف هایی که احمدی نژاد در همان دور نخست تبلیغات انتخاباتی 
در سال 84 زد ، در زمان حضرت امام )ره( می زد ، امام در همان زمان می گفت 
این فرد نباید وارد عرصه شود. پزشکیان با رد تشبیه رفتارهای احمدی نژاد به بنی 
صدر گفت : بنی صدر هرگز بی احترامی نمی کرد و نظام را زیر سوال نمی برد.

نمی توانیم بگوییم که همه مثل یکدیگر فکر می کنند

دوره  اینکه  به  اشاره  با  خمینی  حسن  سید 
است،  فعالیت جبهه  های سیاسی  دوره  انتخابات 
عنوان کرد: وقتی جبهه شکل می  گیرد همه باید 
امر خاص کار کنند ولی در  پیرامون سلب یك 
احزاب افراد باید به حداکثر همدلی برسند و یك 
بر  تأکید  با  امام  یادگار  نمی  شود.  حزب  تأسیس  عامل  سلبی  موضع 
ضرورت تدوین مانیفست در کار جمعی گفت: انسان باید عقیده خود را 
در مقام ایجاب بگوید؛ البته طبیعی است که عده  ای هم آن را نپذیرند، 
اما این امر نباید مانع طرح نظرات مختلف شود و هیچ   گاه نمی  توانیم 

بگوییم که همه مثل یکدیگر فکر کنند. 

احمدی نژاد می گفت در سوریه هزینه نکنیم

 سردار حمید محبی گفت: رهبر معظم انقالب از همان 
آغاز تحرکات در سوریه به عمق توطئه های دشمن پی 
بردند و با تشخیص به موقع و تدبیر معظم له امروز شاهد 
پیروزی جبهه مقاومت هستیم.  وی با بیان اینکه موقعی 
که جنگ و شورش به دروازه ها و خیابان های دمشق 
کشید برخی از مسئوالن ما نیز پا پس کشیدند و رییس جمهور وقت آقای احمدی 
نژاد هم می گفتند که › دیگر در سوریه هزینه نکنیم زیرا کار بشار اسد تمام شده است‹، 
افزود: ما سال ها با روسیه بر سر این موضوع اختالف نظر داشتیم که باید از شخص 
بشار اسد حمایت کنیم، در حالی که روس ها بر این عقیده بودند که باید از حکومت 

طیف اسد حتی اگر شده بدون اسد و با فرد دیگری حمایت کنیم.

جنتی:  برخی در والیت مطلقه فقیه شبهه ایجاد می کنند

آیت ا... جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
و  اختالفات  همه  که  است  نعمتی  ولی فقیه  گفت: 
مسائل کالن کشور را حل وفصل می کند و متأسفانه 
برخی ناسپاسی می کنند و در مسئله والیت مطلقه فقیه 
شبهه ایجاد می کنند. وی اضافه کرد: دشمن در فتنه 
88 درصدد براندازی و آشوب در کشور بود و مردم با هدایت مقام معظم رهبری 
و والیت فقیه این فتنه را خنثی کردند و باید قدردان نعمت والیت و حکومت 
اسالمی که ادامه حکومت علوی است، باشیم.وی افزود: الزم است مردم را نسبت 
به دستاوردهای انقالب اسالمی آگاه کرد، اینکه کجا بودیم و کجا هستیم باید 
برای مردم تبیین شود و صداوسیما و رسانه ها در این عرصه باید روشنگری کنند.

اصالح طلبان عامدانه احمدی نژاد را تحریک می کنند  

سلیمی نمین گفت : من در بین مطبوعات اصالح طلب 
نوعی  به  بعضا  بلکه  نمی بینم،  نه تنها کمك کردن 
تحریك می کنند. مثال چرا دستگیر نمی شود؟  این ها 
عامدانه و هوشیارانه صورت می گیرد و اگر برخورد شود 
نیز همین رسانه ها بالفاصله  در حمایت از احمدی نژاد 
می نویسند که چرا آزادی نیست ؟ کما اینکه این کار صورت گرفت. رهبری 
توصیه کردند به احمدی نژاد که شما نیایید، اگر بیایید، جامعه دوقطبی خواهد 
شد. توصیه کردند و بالفاصله دیدید بعضی از عناصر تندروی اصالح طلب گفتند 
رهبری حقوق شهروندی را از بعضی ها سلب کرده است. در حالی که اصال 
رهبری دستوری نداده بودند ولی افرادی مثل تاج زاده در مقام حمایت برآمدند.

برای مقابله با مشکالت، عالج های غیر امنیتی پیدا کنیم

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه به طور 
اجمالی در جریان برخورد با معترضان مدنی خوزستان 
قرار دارد، گفت: باید سعی کنیم در مقابله با مشکالت، 
عالج های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و نه عالج های 
امنیتی پیدا کنیم. لعیا جنیدی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اقدامات انجام شده برای حضور و دخالت وکال در وضع مقررات و قوانین 
مربوط به وکالت تصریح کرد: اگر در این خصوص الیحه توسط دولت ارائه 
شود، حتما از کانون های وکال برای ارائه دیدگاه هایی که دارند، دعوت می کنم.

حرکت های  از  باید  حتما  می گویم  خود  کلی  دیدگاه  عنوان  به  افزود:  وی 
کنیم. حمایت  نیستند،  خشونت بار  و  هستند  مدنی  که  زمانی  تا  اعتراضی 

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان گفت: موضوع رفراندوم فقط 
در دو اصل قانون اساسی آمده است 
که یکی مربوط به اصل ۵۹ و اعمال 

در  رفراندوم  طریق  از  مقننه  قوه 
موارد ضروری و دیگری مربوط به 
اصل 1۷۷ قانون اساسی و موضوع 
البته  است.  اساسی  قانون  بازنگری 
در اصل 110 نیز فرمان همه پرسی 

از اختیارات رهبری اعالم شده است. 
شورای نگهبان در این دایره موافق 
همه پرسی است و اتفاقاً می گوییم 
که همه پرسی را سیاسی نکنید، چرا 

که محدوده آن مشخص به این دو 
مورد است. وی در پاسخ به سوالی 
مقام  به  نژاد  احمدی  نامه  درباره 
معظم رهبری درباره شورای نگهبان 
شورای  اقدامات  داد:  پاسخ  اینگونه 

نگهبان تنها بر اساس اصول قانون 
اساسی و در چارچوب قانون است.اگر 
شخصی مطلبی دارد می تواند آن را 
به صورت مستند اعالم کند، شایسته 
کشور نیست که مطالبی در عرصه 
سیاسی این گونه اعالم شود. وی در 
پاسخ به این  سوال که امکان دارد 
ارائه جمع بندی تعریف  برای  زمانی 
وقتی  اما  شود  اعالم  سیاسی  رجل 
این تعریف اعالم  این زمان  که در 
نشد ما باید چه کنیم؟ پاسخ داد: هنوز 
تعریف رجل سیاسی در دستور کار ما 
نهایی  جمع بندی  به  ولی  دارد  قرار 
نهایی  به جمع بندی  اما  نرسیده ایم. 
نکردن  تالش  معنای  به  نرسیدن 
در  که  کارگروهی  در  ما  نیست،  ما 
مجلس برای این موضوع وجود دارد 
به نشست های خود ادامه می دهیم. 

عبدا... ناصری با بیان اینکه تمایل 
بیماری  یك  سمت  کسب  برای 
جریان های  همه  که  است  مزمن 
گفت:  است،  گرفته  فرا  را  سیاسی 
است  بهتر  باسابقه  اصالح طلبان 
جوانان  به  را  مدیریت  عرصه 
حوزه  در  خودشان  و  کرده  واگذار 
این  شوند.  فعال تر  مدنی  جامعه 
ادامه  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
نامزد   1400 سال  برای  داد: 
اصالح طلبان احتماال جهانگیری و 
نامزد اصولگرایان احتماال الریجانی 
که  است  حالی  در  این  بود  خواهد 
دادن  و  جوانگرایی  معتقدم  من 
عرصه به نیروهای جدید را باید از 
همین انتخابات ریاست جمهوری در 
پیش گرفت زیرا ادامه روند حضور 
عرصه های  در  ساله   40 مدیران 

مدیریتی را یکی از پاشنه های آشیل 
اگر  باورم  این  بر  و  می دانم  کشور 
نگاه نوگرایانه ای به حوزه مدیریت 
دفاعی  قدرت  حتی  باشیم  داشته 

و امنیتی بسیار باالیی برای کشور 
ایجاد می شود. ناصری در پاسخ به 
این سوال که آیا اصرار اصالح طلبان 
بر گرفتن پست و سمت باعث جدا 
شدن آنها از مطالبات جامعه می شود، 

سیاسی  ساختار  کرد:  خاطرنشان 
بزرگ  پیچیده،  اسالمی  جمهوری 
گونه  این  و  است  تنیده  هم  در  و 
نیست که اگر یك مدیر اصالح طلب 

در راس یك وزارتخانه قرار بگیرد، 
می تواند مسئولیت خود را خوب اجرا 
کند. یك نمونه در این زمینه درباره 
به  ظریف  است.  خارجه  امور  وزیر 

عنوان قهرمان ملی مطرح است. 

کدخدایی: شورای نگهبان موافق همه پرسی است 
موضوع رفراندوم را سیاسی نکنید

ناصری:  نامزد احتمالی اصالح طلبان در 1400 جهانگیری است؛
 نامزد احتمالی اصولگرایان   الریجانی است
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