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حجت االسالم مجتبی ذوالنور :
 بی عقل خواندن منتقدان توسط رئیس جمهور نشان از 

یک پارادوکس موضعی و تضاد فکری در ایشان است

جهانگیری:
قالیباف و رئیسی هماهنگ نبودند ،     اگر هاشمی 

نمی آمد سال 92 ثبت نام می کردم

علی یونسی:
احمدی نژاد یک جریان نیست

بلکه یک پدیده است

حجت االسالم طباطبایی
گفت وگوی ملی را راه نیندازیم

یوم ا... دیگری می شود

عکس :  رضایی

سرمقاله

ضرورت توجه به چند نکته برای 
احیای فضای سبز بیرجند

*  امین جم

عالیق  از  پشتوانه  ای  دارای  ایران  در  درختکاری 
می  دهد  نشان  تاریخ  است،  تاریخی  سنت  و  ملی 
داشتند  خاصی  های  جشن  باستان،  ایرانیان  که 
به  و  پرداخته  درختکاری  به  ها  جشن  این  در  و 
) مشروح سرمقاله در صفحه ۲ (  ... خاک و زراعت احترام 

سال جدید تا چند روز  دیگر در حالی آغاز می شود 
که خراسان جنوبی  و به تبع آن شهرستان ها در 
انتظار استقبال و میزبانی گردشگر که آن هم نیازمند 
زیر ساخت ها و برنامه ریزی است.  به زعم بیشتر 
های  خشکسالی  با  استانی  در  چون  کارشناسان 
چندین ساله روبرو هستیم راه پیشرفت استان به 
گردشگری و توسعه آن مربوط است و باید همه هم 
و غم خود را برای توسعه این صنعت صرف کنیم. در 
این راستا نشستی در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
با تنی چند از فعاالن عرصه گردشگری، مسئوالن 
آژانس ها، تورلیدرها و هتل داران برگزار شد به امید 
آن که چالش های و مشکالت پیش روی صنعت 
گردشگری برداشته شود. هادی سالمی؛ مدیر کل 
کرد:   بیان  نشست  این  در  استان،  فرودگاههای 
گردشگری دارای  پایه های مهم و اصولی است 
که از آن جمله می توان به ظرفیت  اقامتی، ایجاد 
امنیت، جاذبه های گردشگری و دیگر  زیر ساخت 

ها اشاره کرد،  اما پایه اصلی  ... مشروح در صفحه ۳

سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل
زمینه ساز اشتغال پایدار خراسان جنوبی

مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان جنوبي عنوان کرد: 
بخش حمل و نقل جاده ای از مهمترین محورهای توسعه پایدار در جوامع به شمار 
رفته و شغل های ایجاد شده در آن جز مشاغل پایدار است.شهامت، گفت: طی 10 
ماهه سال جاری بیش از  ۲55هزار و 8۲ سفر همچنین بیش از ۳ میلیون و 771 

هزار تن تناژ انجام شده که نسبت به مدت مشابه  ... مشروح در صفحه 7

طرح آرامش بهاری در
۶۰ بقعه متبرکه استان

صفحه 7

گردشگری ؛ نسخه شفابخش استان
در نشست روزنامه آوا با حضور فعاالن حوزه توریسم در خراسان جنوبی عنوان شد :

پیام شهردار بیرجند به مناسبت
15 اسفند ماه روز درختکاری 

شرح در صفحه 2

سفره بنفش بیرجندی ها در تهران : 
ثبت رکورد حضور همزمان ۱۳۱۳ نفر بیرجندی 
مقیم تهران که ۱۳۱۳ کیلومتر از زادگاه شان 

دور هستند و  سرو  کشک بیرجندی »قروت« 
به عنوان یکی از غذاهای بومی و سنتی منطقه.

پیرو  درج آگهی مزایده عمومی با موضوع بکارگیری 
پیمانکار جهت انجام عملیات تفکیک زباله های سطح شهر بیرجند )در 

مبدا  و  در مقصد( بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان می رساند: 

مدت تحویل اسناد و مدارک تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30( 
مزایده  کمیسیون  جلسه  و  می گردد  تمدید   96/12/21 مورخ 

ساعت 10  مورخ 96/12/22 تشکیل خواهد شد. 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

آگهـی تمدیـد 

قابل توجه ادارات 
منزل ویالیی، 2 طبقه، 3 نبش

بین میدان قدس و معلم
ره09369346613

اجا
ن و 

ره

جناب سرهنگ سید غالمرضا حسینی
فرماندهی محترم اداره آگاهی خراسان جنوبی

آقایان: علی هاشمی، زمانی، دهقان، بوشادی، یاری، محمدی، الهامی زاده 

برادران سرافراز اداره آگاهی شهرستان بیرجند
از اینکه در مدت کوتاه  - دزدی اعجوبه - سارقی گریزپا و حرفه ای که ظرف چند ثانیه 

انواع قفل های مغازه و انبار کسبه را باز و سرقت می کرد و کسبه خواب راحتی نداشتند
 با توکل و لطف خداوند ، راهنمایی و درایت و تالش شبانه روزی و بی وقفه شما بزرگواران 

سارق را داخل انبار و حین دزدی دستگیر نمودید، بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم
 فقط دعای خیر صبح و شب ما جواب زحمات و تالش شما عزیزان است.

کسبه خیابان جمهوری اسالمی 23 و 25 و 27

آغاز فعالیت مجهزترین مرکز تست مخازن

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

avayekhodro.com :سامانه نوبت دهی

آوای سالمت خودرو

3 نفر خانم نیروی نظافتی در غذای آماده جوجه طالیی نیازمندیم. 
32453333-09352912970 

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصات: ۱- واگذاري خدمات نظافتی و عمومی سازمان مرکز، معاونت ها و مرکز جامع بیماری های خاص و خوابگاه های دانشجویی 

2- واگذاري خدمات عمومی و نظافتی بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند ۳- واگذاري خدمات عمومی و نظافتی بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند
4- واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبکه های بهداشت و درمان بشرویه، فردوس، سرایان 5- واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبکه بهداشت 
ودرمان طبس 6- واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبکه های بهداشت ودرمان خوسف، سربیشه، نهبندان، درمیان 7 - واگذاری خدمات عمومی 

و نظافتی دانشکده دندانپزشکی  شرایط شرکت در مناقصات: کلیه شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفی 
شرکت های خدماتی و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار   مدت و محل انجام کار: نه ماه شمسي- واحدهای تابعه دانشگاه

مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 000 ۱50 ریال جهت شرکت در هر یك از مناقصات به شماره حساب 2۱78۱62۱98007 بانك ملي )سیبا( 
 http://iets.mporg.ir  :و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

نوع ضمانت نامهمبلغ ضمانت نامه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

واگذاري خدمات نظافتی و عمومی سازمان مرکز، معاونت ها و مرکز جامع ۱96-66-2
ضمانتنامه معتبر ۳5/۳00/000بیماری های خاص و خوابگاه های دانشجویی

بانکي یا چك 
تضمین شده 
بانکي یا واریز 
نقدي وجه به 
حساب شماره 

264۳856 بانك 
رفاه شعبه معلم 
بیرجند به نام 
سپرده جاري 

دانشگاه )شرکت 
در مناقصه

۱4/700/000واگذاري خدمات عمومی و نظافتی بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند296-67-2

۱5/700/000واگذاري خدمات عمومی و نظافتی بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند۳96-68-2

درمان 496-74-2 و  بهداشت  های  شبکه  نظافتی  و  عمومی  خدمات  واگذاري 
بشرویه، فردوس، سرایان

29/000/000

24/000/000واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبکه بهداشت و درمان طبس596-75-2

واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبکه های بهداشت و درمان خوسف، 696-76-2
سربیشه، نهبندان، درمیان

25/000/000

۱۱/000/000واگذاری خدمات عمومی و نظافتی دانشکده دندانپزشکی796-9۳

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/۱2/۱5 لغایت 96/۱2/۱6  مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 9 صبح مورخ 96/۱2/26
محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي- بیرجند- خیابان غفاري- دبیرخانه سازمان مرکزي دانشگاه تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ بازگشایي پاکت ها : سالن جدید جلسات معاونت توسعه - مورخ 96/۱2/26 ساعت ۱0 صبح 
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار 

مي باشد.  توجه: جهت دریافت پیامك های مناقصات خدمات عمومی و نظافتی و امور مشابه می توانید عدد 2۳ را به شماره ۳000484877 ارسال فرمایید.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( شماره هاي )2-۶۶-9۶ الی 2-۶8-9۶ و 2-74-9۶ الی 2-7۶-9۶ و 9۶-93 (
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پیش فروش خودرو پس از اخذ مجوز از وزارت صنعت مجاز است/ اعالم شرایط سود انصراف از خرید خودرو

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: پیش فروش خودرو تنها با مجوز معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. محمود نوابی افزود:  قیمت خودرو در روش فروش 
فوری در زمان عقد قرارداد، قطعی بوده و مدت زمان تحویل خودرو ۳۰ حداکثر  روز پس از عقد قرارداد است. وی در ادامه گفت:در صورت اعالم انصراف خریدار از خرید خودرو یک ماه پس از عقد قرارداد، سود 

انصراف بر مبنای جدول مرتبط در آیین نامه به ماخذ حداکثر ۳ درصد کمتر از نرخ سود دوران مشارکت، محاسبه و عرضه کننده خودرو موظف به پرداخت مبلغ مذکور حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به خریدار است.

ضرورت توجه به چند نکته برای 
احیای فضای سبز بیرجند

*امین جم

درختکاری در ایران دارای پشتوانه  ای از عالیق ملی و 
سنت تاریخی است، تاریخ نشان می  دهد که ایرانیان 
باستان، جشن های خاصی داشتند و در این جشن ها 
به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می  
گذاشتند.در کشور ما روز درختکاری در 15 اسفند هر 
سال برگزار می شود و مردم با حضور در پارک ها، 
جنگل ها و  نقاط   دیگرشهر اقدام به کاشت نهال های 
جوان می کنند. ایرانی ها هر سال با کاشت درخت به 
استقبال سال نو رفته و در واقع با این کار نمادین در 
آستانه بهار زندگی را به زمین باز می گردانند. مدتی 
پیش در سرمقاله ای درباره کاشت درخت توسط مردم 
و افزایش مشارکت مردم در بهبود فضای سبز شهری 
نوشتیم که با اقبال مردم مواجه شد.اخباررسیده حاکی از 
آن است که در شهر طبس برنامه ای برای استفاده از 
درخت به جای سبزه در حال انجام و پیگیری است اما 
متاسفانه  هنوزدر مرکز استان خبری از اقدامی  موثر در 
این باره نیست!اما فارغ از این بحث،نکات چندی درباره 
کاشت درخت در بیرجند قابل ذکر است یکی از این 
نکات کاشت درختان مناسب اقلیم است  متاسفانه در 
سالهای گذشته گونه هایی از درختان  با الگو برداری از 
شهرهای دیگر کاشته شده است که نتوانسته برارزشهای 
فضای سبز شهر ما بیفزاید .از جمله کاشت درختان 
اکالیپتوس وخرزهره  و ...درکنار این موضوع ، نیاز وافر 
بیرجند به درختان سایه گستر وخوش منظر ،موضوعی 
انکار نشدنی است و باید به آن توجه ویژه شود.هرچند 
این توجه باید درکنار اقدامات کارشناسی،حساب شده 
و آینده نگرانه  باشد و برای کاشت درختان جدید 
نیز وجود طرح ونقشه الزامی است  چیزی که االن 
به چشم نمی اید.نکته دیگر مدیریت توزیع درختان 
کاشته شده در این ایام ، با اولویت جایگزینی درختان 
قطع شده ، سوخته یا کم رشد است. شهرداری باید 
تکلیف خود را بادرختان خشک شده مشخص کند  
همچنین درختان پژولیده ای مانندسروهای ابتدای 
خیابان پاسداران حاال سالهاست که دیگر چشم نوازی 
نمی کندوباید حذف شود.  نکته  قابل توجه دیگر توجه 
به ایجاد تنوع در منظر شهری است  متاسفانه نبود طرح 
وبرنامه مشخص در سالهای گذشته باعث شده است 
که ملغمعه ای ازدرختان جورواجور در ترکیب بلوارها 
وحاشیه خیابانها کاشته شود که تصویر درهم  وبرهم 
وآشفته  وخسته کننده ای را ایجاد کند در حالی که می 
توان در هرکدام از خیابانهای شهر گونهی متفاوت از 
خیابان دیگر ومنظر تازه ای ایجاد کرد تا مردم ومهمانان 
 با ورود به هر خیابان چشم انداز تازه ای داشته باشند.
عنایت به ابتکارات تازه نیز می تواند برای احیا فضای 
سبز شهری کمک کننده باشد.به عنوان مثال  بتازگی 
در شهر فردوس، طرحی برای کاشت گیاهان دارویی 
در بولوارها اجرا شد که موفقیت آمیز بود و حتی در امد 
زا نیز بود  .از دیگر نقائص موجوددر فاصله زیاد درختان 
کاشته شده از یکدیگر است  در شهری مثل بیرجند 
این وضع باعث شده که چتردرختان پراکنده ودور از 
یکدیگر به هم نرسد وسایه پیوسته قابل استفاده ای 
رای رهگذران ایجاد نشود  .اهمیت فضای سبز شهری 
آنجا آشکار می شود که بدانیم فضاهای سبز خیابانی با 
تنوع بخشیدن به ساخت کالبدی شبکه های دسترسی، 
به فضاهای شهری، زیبایی و جلوه خاصی می بخشند. 
مکان هایی هستند که به دلیل زیبایی درختان کاشته 
شده و چتر مناسب و ... در ذهن ها ماندگار شده اند 
و شهره جهانی پیدا کرده اند.یکی از دالیلی که گاه 
برای مشکالت اجرایی طرحهای عمرانی ارائه می 
شود کمبود بودجه است که به نظر می رسد حداقل 
در رابطه با موارد مطرح شده باال چندان صدق نمی 
بودجه  با  مسائل  این  از  بسیاری  حل  که  چرا  کند 
بود.     خواهد  ممکن  ریزی  وبرنامه  موجود  وامکانات 

عرضه اینترنت رایگان
 در اماکن تاریخی کشور

وزارت  و  فرهنگی  میراث  سازمان  میان  توافق  در 
ارتباطات مقرر شد اینترنت رایگان در تمامی موزه ها 
اصغر  علی  شود.  عرضه  کشور  تاریخی  اماکن  و 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  مونسان؛ 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در 
نشست مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مقرر شد در کلیه موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی 

کشور اینترنت رایگان عرضه شود.

افزایش پلکانی حقوق های 
زیر ۲ میلیون تومان

ایسنا : وزیر کار معتقد است فقر شهری بدتر از فقر روستایی 
و زندگی در روستا است.او می گوید همسان سازی حقوق 
و دستمزدها پول کالن می خواهد ولی تالش می کند 
که حقوق های زیر دو میلیون تومان به شکل پلکانی 
افزایش یابد و دستمزد کارگران از تورم پیشی بگیرد.

 خودرو ارزان می شود

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه حباب ایجاد شده در 
بازار به سه دلیل باالرفتن نرخ ارز، تعرفه ها و محدودیت 
های مقطعی در انجام ثبت سفارش است، گفت: قیمت 
خودرو کاهش خواهد یافت.محسن صالحی نیا، معاون 
امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
اینکه تغییر تعرفه واردات، براساس نظر و خرد جمعی 
در ارکان مرتبط بوده است، گفت: این تصمیم با توجه 
به شرایط و محدودیت های کالن کشور گرفته شده 
است.وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف از تغییر 
تعرفه واردات کنترل ارز بوده یا حمایت از تولید داخلی، 
گفت: در شرایط کنونی به منظور کنترل تقاضا و مصرف 
ارز، تغییر تعرفه ها در دستور کار گرفته زیرا بر اساس 
اهدافی که وجود دارد، بایستی مدیریت شود.صالحی 
نیا در گفتگو با سایت پردیس خودرو در پاسخ به این 
سوال که آیا موضوع افزایش تعرفه واردات از سوی 
خودروسازان بوده است، گفت: افزایش تعرفه از طرف 
خودروسازان مطرح نگردیده است.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا در درج قید ممنوعیت خودروهای باالی 
4۰ هزار دالر از صاحب نظران این صنف مشورت 
گرفته شد یا نه گفت: به طور کل هر تصمیمی با 
توجه به محدودیت ها و شرایط اتخاذ می شود. شرایط 
کالن و محدودیت ها این اجماع را ایجاد کرده است.

افزایش ۱۳ درصدی خرید و فروش مسکن

یمت مسکن در آذر، دی و بهمن ماه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد چشمگیری را تجربه کرده است 
به گونه ای که در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه 
سال گذشته 1۳.۶ درصد مسکن گرانتر شده بود.به 
گزارش مشرق، امسال در بازار مسکن شاهد افزایش 
و  ریزی  برنامه  دفتر  اعالم  اساس  بر  بودیم.  قیمت 
اقتصاد مسکن وزارت راه میزان افزایش خرید و فروش 
مسکن در شهر تهران در 11 ماهه سال جاری، 1۳ 
درصد رشد و قیمت مسکن نیز ۹.4 درصد رشد را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.

پرداخت حقوق معوقه کارکنان سازمان ها 
پیش از سال جدید 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در راستای فرا 
رسیدن سال جاری، پیگیری های بسیاری در خصوص 
پرداخت معوقات سازمان ها به کارکنان خود در حال 
انجام گرفتن است. وی تصریح کرد: در همین راستا 
سه ماه حقوق معوقه کارکنان سازمان آب و فاضالب 
روستایی نیز به صورت یک جا پرداخت می شود، تا 
پرداختی ها در این زمینه تا حدی متناسب و به روز شود.

سرمقاله

افزایش معافیت مالیاتی برای کارمندان در سال ۹۷
موضوع معافیت مالیاتی حقوق کارکنان که پیش تر در الیحه از سوی دولت 
۲ میلیون تومان پیشنهاد شده بود در مجلس تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان از مالیات معاف شد که رشد 15 درصدی نسبت به الیحه بودجه 
۹7 دارد. مهمترین مصوبه مالیاتی مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه 
۹7 کل کشور یکی از مهمترین مباحث موجود در جامعه برای حقوق 
بگیران و کارمندان است.بر این اساس، موضوع معافیت مالیاتی حقوق 
کارکنان که پیش تر در الیحه از سوی دولت ۲ میلیون تومان پیشنهاد 
شده بود در مجلس تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شد 
که رشد 15 درصدی نسبت به الیحه بودجه ۹7 دارد.بر اساس بند الف 
تبصره ۶ الیحه بودجه سال آینده؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 
۸4 قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶ اسفند سال 1۳۶۶ و اصالحات 
تعیین می شود. ریال  میلیون  بعدی آن در سال ۹7 ساالنه مبلغ ۲7۶ 

تالش برای آزادی تمام بدهکاران دیه تصادفات 
قبل از اعالم نرخ جدید دیه

سیداسداهلل جوالیی مدیرعامل ستاد دیه کشور اعالم کرد: با هدف کاهش جمعیت 
کیفری زندان های کشور در سالی که گذشت مسئولین ستاد دیه و بیمه مرکزی 
طی جلساتی که داشتند، توافق کردند با توجه به رویکرد حبس زدای قانون بیمه 
اجباری شخص ثالث اقدامات عاجل را در راستای آزادی ۶۰۰ راننده بدهکار دیه حال 
حاضر زندان های کشور ساماندهی کنند که در این راستا طبق آخرین آمار استخراج 
شده عدد محکومان دیات فوتی و جرحی خوشبختانه به 4۰۰ محبوس رسیده 
و امید است تا پایان سال روند آزادی مابقی محکومین با قید فوریت پیگیری 
شود. وی افزود: برای همین منظور طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان 
زندان ها مقرر شده است نمایندگان ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی 
ضمن بازدیدهای بیشتر از زندان ها، تا پیش از اعالم نرخ جدید دیه با شناسایی 
بدهکاران دیات رانندگی زمینه آزادی این افراد را در روزهای پیش رو، فراهم کنند.

متقاضیان اسکناس نو، خیالتان راحت!
به روال معمول هر ساله بانک مرکزی در آستانه سال جدید، توزیع اسکناس 
نو را انجام می دهد. از ۲1 اسفند ماه متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب 
منتخب بانک ها که البته هنوز اسامی آنها اعالم نشده است اسکناس های 
1۰۰۰، ۲۰۰۰ و 5۰۰۰ تومانی تهیه کنند.مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی- از 
جاری  هفته  پایان  تا  بانک ها  منتخب  شعب  اسامی  که  دارد  حکایت  این 
احتماال اعالم می شود. اما در تهران حدود 7۰ شعبه منتخب در این باره اقدام 
می کنند. توزیع اسکناس نو در سایر استان ها نیز تحت نظارت ناظران پولی 
بانک مرکزی مستقر در مراکز استان ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده 
انجام می شود. بنابر گفته وی محدودیتی در توزیع اسکناس نو وجود ندارد.

درعین حال که توزیع اسکناس 1۰هزارتومانی و ایران چک 5۰ هزار تومانی نیز 
از اوایل اسفند ماه در بین بانک ها آغاز شده است و مشتریان می توانند این 
اسکناس ها را نیز از طریق شعب بانک ها و دستگاه های خودپرداز دریافت کنند.

یونسی، احمدی نژاد یک جریان نیست بلکه یک پدیده است

علی یونسی گفت:معتقدم احمدی نژاد یک جریان نیست 
بلکه یک پدیده است، پدیده استثنایی که به وجود آمد. او نه 
فرقه است و نه جریان، شاید فهمیده است که برای اینکه در 
صحنه سیاسی باقی بماند باید خود را به گونه های مختلف 
مطرح کند. کافی است  که  رسانه ها و سیاسیون  او را به 
حال خود بگذارند و از مطرح کردن او خودداری کنند. در این صورت قطعا فراموش 
می شود. او  خواسته اش این است که قوه قضائیه با او برخورد کند و محدود شود.

حق شناس :بخشی از تزریق نا امیدی توسط دولت بوده  است

محمدجواد حق شناس، گفت: ۲4 میلیون نفر به آقای روحانی رای می 
دهند، کلی ذوق و شوق و اشتیاق ایجاد می شود. ولی ایشان کابینه را به 
گونه ای تعیین کردند که در برخی موارد هیچ ربطی به رای ۲4 میلیونی 
ملت ایران ندارد. شما فکر می کنید که اثر طبیعی این کار چیست؟ چه 
کسی می آید که مردم را ناامید کند؟ ما که نباید از آقای حسین شریعتداری 
و یا مسعود ده نمکی گله مند شویم که چرا آنها ناامیدی را تزریق می 
کنند.حق شناس یادآور شد: خوب است ایشان یک نگاهی به خود، حلقه 
همکاران و دولت خود بیندازد، آنوقت بخشی از این ناامیدی را می بیند 
که توسط دولت ایشان به جامعه تزریق شده است.وی افزود: برای عبور از 

چنین معضلی باید به سمت جوان گرایی برویم.    

احمدی نژاد چرا زمانی که مسئول بود، این حرف  را نزد؟

صفایی فراهانی گفت:این روزها، نامه سرگشاده رئیس 
دولت های نهم و دهم در رسانه ها و در بین سیاسیون مطرح 
است.  این سؤال است که چرا همان زمانی که مسئول بود، 
این حرف ها را نزد؟ چرا زمانی که اختیارات و توان داشت 
و مورد تأیید همه سیستم هم بود و برخی او را معجزه 
هزاره سوم می دانستند، ادعاهای امروز را مطرح نکرد؟  انباشتی از این ندانم کاری ها 
و این سوءمدیریت ها در ارکان مختلف حکومت روی هم جمع شده است.

می شود دیگری  یوم ا...  نیندازیم  راه  را  ملی  گفت وگوی 

سوال  این  به  پاسخ  در  طباطبایی  حجت االسالم 
که برخی از جناح ها هم می گویند که برخی نهادها 
یا ارگان ها مایلند نظر خودشان را به مردم تحمیل 
دارد؟پاسخ  فایده ای  مردم  به  نظر  تحمیل  کنند! 
نمی دانند مملکت  بکنند. مگر  را  این کار  نباید  داد: 
نیندازیم  راه  را  ملی  گفت وگوی  اگر  وا...  می رود؟  کجا  به  روش ها  این  با 
شد. آن  مانع  نمی توان  دیگر  که  می شود  دیگری  یوم ا...  امام  فرموده  به 

نباید برای مخالفان از تعبیر »کم عقل« استفاده می شد

طلب  اصالح  آذرمنصوری،فعال  قلم  به  یادداشتی  در  اعتماد  روزنامه 
اقدامات  و  عملکرد  شرح  ضمن  اخیر  نشست  در  روحانی  نوشت:آقای 
اقتصادی دولت، با توجه که موانعی که بر سر راه دولت ایجاد می شود، 
را توصیف کند. از مخالفان خود  نوعی دو گروه  به  تا  سعی کرده است 
در این  یادداشت آمده است: شاید بهتر بود آقاي روحاني از واژه »کمبود 
عقل« استفاده نمي کرد و چنانچه این دو گروه مخالف را در نظر بگیریم 
که از سر بي اطالعي یا مخالفت سیاسي، همراه دولت نیستند یا به نوعي 
دستاوردهاي دولت را تخریب مي کنند، راه حل ممکن اطالع رساني بیشتر 
آقاي  راي  است.پایگاه  سیاسي  جریانات  و  مردم  با  گفت وگو  و  دولت 
روحاني باید در جریان مشکالت، مسائل و دستاوردهاي دولت قرار بگیرد.

مشی اصالح طلبی با براندازی و تغییرساختارنظام نمی خواند

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات در واکنش به بیانیه برخی اصالح 
طلبان خارج از کشور که خواستار جهت دهی اصالحات به سمت حذف نهاد 
والیت فقیه از ساختار نظام شدند، گفت: این بیانیه کامال عبور از مرز اصالح 
طلبی است و نویسندگانش هیچ خط مشترکی با جریان اصالحات ندارند. 
دبیرکل حزب پیش روی اصالحات با بیان اینکه اصالح طلبی با براندازی 
یا تغییر ساختاری نظام نمی خواند، اظهار کرد: کسانی که دنبال براندازی و 
انقالب هستند با تابلوی خود نیت  و افکارشان را دنبال کنند و هزینه هایش 
را هم بپردازند چون راه اصالح طلبان از آنها جداست. صوفی تأکید کرد: 
»براندازی« و »اصالحات ساختاری مسالمت آمیز« هر دو یک معنی دارند، 
معنای هیچ کدام آنها اصالح طلبی نیست چون اهداف شان تغییر نظام است.

جهانگیری طی گفت وگویی با شرق 
در  ماندن  برای  هیچ  اینکه  بیان  با 
صحنه انتخابات وسوسه نشدم گفت: 
البته برخی از دوستانی که مشورت 
می دادند بعضا توصیه هایی می کردند. 
به آقای روحانی هم گفته بودم که شما 
تمام وقتتان را برای انتخابات بگذارید 
من هم اجازه نمی دهم در اداره کشور 
وی  بیاید.  بوجود  کوتاهی  و  ضعف 
مبنی بر اینکه آیا به نظر شما رئیسی 
و قالیباف در مناظره های انتخاباتی با 
هم هماهنگ بودند و اینطور نبود که 
با هم پاسکاری کنند گفت: خیر، به 
نظرم آنها هم می خواستند از ابتدا با 
تمام ظرفیت بیایند. من در مناظره ها 
هم  ما  نشدم  هماهنگی  متوجه 
هماهنگی نداشتیم. معاون اول رئیس 
جمهور درباره اظهارات اخیرش مبنی 
گفت:  انتخابات،  ایام  در  تندروی  بر 

به  و مزاح  به شوخی  را  این مسئله 
فاینس شیال تایمز گفتم. من که اتفاقا 
بودم.  مالیم تر  همه  از  انتخابات  در 
انقالب  معظم  رهبر  با  ارتباط  برای 

به  زودی  به  و  ندارم  مشکلی  هیچ 
خدمت ایشان خواهم رسید.جهانگیری 
نامش  ثبت  درخصوص  همچنین 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
۹۲ گفت: بنده در آخرین ساعات روز 
ثبت نام به سمت وزارت کشور رفتم و 

می خواستم اگر آقای هاشمی نیامدند 
انتخابات ثبت نام  برای  لحظات آخر 
آقای هاشمی نمی آمدند  اگر  کنم و 
می کردم. ثبت نام   ۹۲ سال  من 

وی گفت: طی صحبت با آقای روحانی 
با من در دو دفعه اول خیلی موافق نبودند 
و فکر و تصمیم را به من واگذار کردند 
من گفتم تصمیم گرفتم نیازی به فکر 
کردن نیست از نظر من منتفی است 
اما بار سوم گفتند این کار را بکنید.

ذوالنور   مجتبی  حجت االسالم 
نماینده مردم قم با اشاره به کم عقل 
رئیس  سوی  از  منتقدان  خواندن 
جمهور در همایش روز گذشته سالیانه 

بانک مرکزی گفت: کم عقل خواندن 
منتقدان از سوی آقای رئیس جمهور 
نشان از یک پارادوکس موضعی و 
تضاد فکری در ایشان دارد. وی با 
این  به کارگیری  که  نکته  این  ذکر 
تعبیر در قبال منتقدان نشان از اعتقاد 

متزلزل روحانی به شعارهایش دارد و 
»مصداق دم خروس و قسم حضرت 
عباس« است، اظهار کرد: ایشان در 
نوبتی نقد را آزاد اعالم می کند و خود 

را ممنون منتقدان می داند و در نوبتی 
حواله  جهنم  به  را  منتقدان  دیگر 
رسیده  دوران  تازه به  را  آنها  و  داده 
و بی ریشه و بی شناسنامه می خواند. 
نماینده مردم قم در مجلس گفت: 
گذشته از آن مردمی که نان برای 

خوردن ندارند، به عملکرد دولت نقد 
دارند؛ چراکه مردم وعده های دولت 
که  می شمارند  و  دارند  خاطر  در  را 
تاکنون رئیس جمهور چند بار عنوان 
از »رکود« عبور  ما  کرده است که 
ایشان  کرد:  تصریح  وی  کرده ایم. 
که از رفراندوم سخن می گوید، بهتر 
است یک رفراندوم برگزار کند و از 
مردم و تولیدکنندگان بپرسد که آیا 
ما از رکود عبور کرده ایم یا نه؟نماینده 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
درباره  رئیس جمهور  سخنان  گفت: 
اقتصادی  وضعیت  و  رکود  از  عبور 
به  واکنش هایش  نیز  و  کشور 
باید  ایشان  و  است  باطل  منتقدان 
انتقادات  به  نقدها  پذیرفتن  ضمن 
قوه  حول  به  ما  و  بگذارد  احترام 
الهی به صورت استداللی در صحن 
مجلس پاسخ ایشان را خواهیم داد.

جهانگیری:قالیباف و رئیسی هماهنگ نبودند ،     روحانی مخالف 
کاندیداتوری من بود؛ اگر هاشمی نمی آمد سال ۹2 ثبت نام می کردم

ذوالنور: بی عقل خواندن منتقدان توسط رئیس جمهور نشان 
از یک پارادوکس موضعی و تضاد فکری در ایشان است

تعرفه عوارض شهرداری خوسف
تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری خوسف به 
استناد تبصره یک )1( ماده پنجاه )50( قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و بندهای 9، 16 و 26 ماده 
71 و همچنین ماده 77 قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و دستور العمل 
ها و آیین نامه های اجرایی و اصالحات بعدی آن 
طبق پیشنهاد شماره 1970 مورخ 96/10/24 
شهرداری خوسف در جلسه فوق العاده شماره 
اسالمی  محترم  شورای   96/10/28 مورخ   25
شهر خوسف به تصویب رسید. اطالعات بیشتر در 

www.khoosf.ir سایت شهرداری
روابط عمومی شهرداری خوسف

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش یک شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 56 فرعی از 4378 -  اصلی بخش یک 
بیرجند واقع در محله موسی بن جعفر )ع( مورد تقاضای خانم عزت دل آبادی در روز سه شنبه 1397/1/7 ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 

صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
 علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  بیرجند   تاریخ انتشار: 1396/12/15

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 1396/10/27 مجمع 
عمومی عادی و صورتجلسه 1396/12/02 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان که از تاریخ 1396/10/27 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ 

ذکر شده به مدت دو سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.
1- آقای محمد کاری   رئیس هیئت مدیره                                      2- آقای محمدرضا اکبری   نایب رئیس هیئت مدیره

3- آقای محمد فیروزی مقدم   خزانه دار هیئت مدیره          4- آقای علی ساالری    دبیر هیئت مدیره

5- آقای مهدی میخوش   عضو اصلی هیئت مدیره                  6- آقای رضا آقایی    عضو اصلی هیئت مدیره

۷- آقای هادی حسین پور  عضو اصلی هیئت مدیره                8- آقای مهدی نبی زاده   عضو اصلی هیئت مدیره

۹- آقای عباس قربانزاده  عضو اصلی هیئت مدیره                 10- آقای محمد حسین نوفرستی  عضو اصلی هیئت مدیره

11- خانم صدیقه حسینی   عضو اصلی هیئت مدیره                 12- خانم نازنین اشرف زاده   عضو اصلی هیئت مدیره

13- آقای مرتضی زربان    عضو علی البدل هیئت مدیره     14- آقای مصطفی عجم  عضو علی البدل هیئت مدیره

15- آقای حسین عطایی   عضو علی البدل هیئت مدیره      16- آقای مجید مردانی    عضو علی البدل هیئت مدیره

1۷- آقای علی بواجی مقدم   عضو علی البدل هیئت مدیره    

18- آقای محمدرضا براتی    بازرس اصلی مجمع                   1۹- آقای امیر صدری       بازرس اصلی مجمع 

   20- آقای امین مباشری      بازرس اصلی مجمع                     21- آقای امین پروازی     بازرس  علی البدل مجمع

مجمع نمایندگان کارگران استان خراسان جنوبی به شماره 531-9-12 در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 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 

دار و ممهور به مهر مجمع معتبر خواهد بود.
غالمرضا  اشرفی - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

آگهی نتیجه انتخابات مجمع نمایندگان کارگران استان خراسان جنوبی پیام شهردار بیرجند
 به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری

پرهیز از قطع درختان سرسبز به طول عمر انسان مي افزاید )امام علی )ع((

درختکاری  روز  زیست،  محیط  بازسازی  و  طبیعت  احیای  برای 
بهترین فرصت می باشد. در کنار آموزه هاي دین مبین اسالم که 
در آن سفارش زیادي به کاشت درخت شده است امروزه ثابت شده 
که درختان نقش بسزا و بي نظیري در حفظ تعادل زیست محیطي 
دارند به طوري که بدون آن، بدون شک حیات در کره زمین با خطر 
جدي مواجه مي گردد. در زندگي شهري درختان صاحب نقشي 
شده اند که حذف آن را غیر ممکن ساخته است در حقیقت بشر 
با گسترش جوامع شهري و دور شدن از زندگي طبیعي، با کاشت 

درخت طبیعت را به زندگي خود نزدیک مي سازد.
 و اما نقش درختان: 

درختان ریه هاي شهر محسوب مي شوند و با جذب دي اکسید کربن و سایر آلودگي ها و تولید 
اکسیژن به پاکي هوا کمک مي کنند ، تنفس را براي ما آسان تر مي سازند ، با تولید رطوبت به تلطیف 
هوا کمک مي کنند و باعث تعادل دماي محیط مي گردند. درختان جاذب صدا بوده و نقش مؤثري در 
کاهش آلودگي صوتي دارند در حقیقت بدون درختان شهرها بسیار پر سر و صداتر خواهند بود. در کنار 
این فاکتورها، ایجاد چشم انداز زیبا، حفظ خاک، جلوگیري از ایجاد سیالب هاي ناگهاني، تولید چوب و 
بسیاري موارد دیگر در زمره فواید درختان است. از پانزدهم تا بیست و دوم اسفند ماه، هفته منابع طبیعی 

نام گذاری شده است و روز اول این هفته، روز درختکاری نام دارد؛ روزی که می توانیم با 
کاشتن تنها یک نهال آینده زمین را سبزتر و زیباتر کنیم.

محمدعلی جاوید - شهردار بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر بیرجند

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی 
مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای مجید سندروس با کد شناسایی بیمه 68914555  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
کارگر خط تولید داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و 

معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

مرکز تهیه و توزیع 
آبزیـان تـابع

انواع ماهی تازه جنوب 
همه روزه 

* ماهی قزل آال هر هفته 
 شنبه تا سه شنبه 

* مرغ، بوقلمون، شترمرغ ، بلدرچین

بلوار معلم، بین 14و 16   
تلفن: 32204185
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ثبت نشدن شماره شبای 25 درصد مشموالن سهام عدالت
صدا و سیما-  25 درصد مشموالن سهام عدالت در استان هنوز در سامانه سهام عدالت شماره شبای خود را وارد نکردند. معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  
گفت: 654 هزار و مشمول سهام عدالت هستند که از این تعداد تاکنون 149 هزار و 701 نفر شماره شبای خود را وارد نکردند که امکان واریز سود برای این افراد وجود ندارد مگر آنکه 
آوا سالم از اینکه شما پیام های مشکالت مردم شماره بانکی خود را در سامانه ثبت کنند. بهروزی افزود: کسانی که موفق به ثبت شماره شبای حساب خود در سامانه سهام عدالت نشدند تا 20 اسفند مهلت دارند برای ثبت اقدام کنند.

با ادارات را چاپ می کنی ممنونم از آقای استاندار 
هم که یک شب در یکی از مساجد گفت که ما 
ممنون  هم  ایم  آماده  مردم  مشکالت  حل  برای 
از اقدام  اخیر نماینده ولی فقیه هم که مسوولین 
اند  فراخوانده  جمعه  نماز  در  پاسخگویی  برای  را 
ممنون اما خواستم خواهشی بکنم بجای اینکارها 
که انصافا جای تقدیر دارد لطفا نظارت دقیق تری 
به پاسخگویی در محل کارشان انجام شود تا مردم 
آواره روزنامه ها و دفتر نماینده ولی فقیه و استانداری 
برای شکایت نشوند . در چندین سال گذشته و در 
بیرجند  فرمانداران  از  یکی  شدن  استان  از  قبل 
داشته  ای  اگر مردم خواسته  بود که  اعالم کرده 
 باشند و مدیر پاسخگو نباشد مدیر توبیخ می شود

اما متاسفانه االن هیچ نظارتی وجود ندارد 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم در جواب شهروند عزیز در خصوص صنوف 
برای  بزرگ  شهرهای  در  کنم  عرض  آالینده 
در  خارج شهر  کارگاهی  محدوده  آالینده  صنوف 
گذشت  از  بعد  بیرجندکه  میشود،غیر  گرفته  نظر 
11سال هنوزتکلیف انتقال صنوف مزاحم خصوصا 

خیابان عدل مشخص نیست.
915...393

سالم آوا، چرا در فیش های نوسازی بهای خدمات 
قانون  برابر  باشد.  می  عوارض  اصل  برابر  دو 
شهرداری می بایست، یکسان باشد. مردم با این 
بیشتر  که  استان  این  مخصوصا  اقتصادی  وضع 
از قشر متوسط هستند از کجا بیاورند؟ لطفا آقای 
جاوید شورای محترم بررسی بفرمایید اگر مبلغی 

اضافه گرفتن بازگردانده شود. باتشکر
915...915

سالم آوا، من یک جوان 22ساله هستم هیچ جا 
کار نیست بازارا خوابیده است. هیچ انگیزه ای برای 
ادامه زندگی ندارم دیگر، جوانی ما که به فنا رفت. 

دست همه مسؤالن درد نکند.
903...297

آوا هر چه به تعطیالت عید نزدیک تر می شویم 
نگرانی مان بیشتر می شود که با این وضع شهر، 
مسافر یا توریست ورودی قرار است دقیقا از چه 
چیزی لذت ببرد! مسئوالن محترم ببینند که اکنون 
آقای فرماندار هم تاکید به اجرای هر چه سریع تر 
امیدواریم  اند،  زیباسازی ورودی های شهر کرده 
 دستگاه هایی که ایشان به آن ها تکلیف کرده اند
هر چه سریع تر به وظیف خود عمل کنند، در استان 
 های شمال کشور در اکثر ورودی ها بازارچه هایی
که البته اجناس غیر سنتی و چینی حتی دارند نصب 
اگر  کنید  تصور  دارند،  باالیی هم  فروش  و  شده 
 بازارچه های ورودی این شهر با محصوالت و صنایع
دستی ناب استان راه اندازی شود، چقدر موثر در 
جذب مسافر و توریست موثر خواهد بود، این گونه 

هنر صنایع دستی استان هم معرفی می شود.
ارسالی به تلگرام آوا
 آوا من یکی از کارورزان طرح کارورزی هستم، 5 ماهه
 در یک شرکت فعال هستم ولی تا کنون ریالی به ما 
داده نشده است، به اداره کار هم که مراجعه کردم 
گفتند دست ما نیست و تهران مستقیم پول را واریز 
می کند، این که جواب قانع کننده ای نیست، ما 
این همه مدت زحمت بکشیم، ولی هیچی... این 

هم مثل تمام طرح های به درد نخورشان!
ارسالی به تلگرام آوا

نشست روزنامه آوا با کارشناسان و فعاالن حوزه گردشگری در آستانه سال نو

برگزاری جشنواره های شاد و نشاط اجتماعی الزم است

توسعه گردشگری هم  افزایی بخش دولتی و خصوصی را می طلبد

 مجمع جوانان استان خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  پیامی  درج  در خصوص  با سالم 
شما روزنامه مبنی بر دیدار جوانان استان خراسان 
جنوبی با وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونت 
جوانان  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی 
فعال  جوانان  و  بزرگواران  رساند  می  اطالع  به 
اعضا  داشتند  حضور  دیدار  این  در  که  اجتماعی 
انتخاب  با  که  جنوبی  خراسان  جوانان  مجمع 
نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان انتخاب 
هستند  استان  جوانان  تمامی  نماینده  که  شدند 
الزم به ذکر است اعضا مجمع به دور از هرگونه 
انتخاب گردیدند. رابطه، وابستگی و موارد دیگر 
این جلسه با محوریت موضوع جوانان در  ۸اسفند 
ماه در محل وزارت ورزش و جوانان با محوریت 
و  شد  برگزار  و....  اجتماعی،فرهنگی،ورزشی 
ورزشکاران  چه  استان  فعال  جوانان  چه  چنانچه 
جوانان  مجمع  دارند  ای  مطالبه  و  مطلب  عزیز 
راستا  این  در  اقدامی  هر  تا  دارد  آمادگی  استان 
می تواند انجام دهد. همچنین الزم به ذکر است 
اساسنامه مجمع جوانان در بهمن ماه سال جاری 
گرفت  قرار  کشوری  مجامع  تمامی  تایبد  مورد 
رای  با  پارسال  آذرماه  جوانان  مجمع  اعضا   و 

سازمان های مردم نهاد انتخاب گردیدند.

جوابیه سازمان تعزیرات حکومتی

با سالم و احترام، احتراما درباره مطلبی که یکی 
از همشهریان در روزنامه شنبه مورخ 96/12/12 
رساند:  می  استحضار  به  شما،  پیام  ستون  در 
به  رسیدگی  وظیفه  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
تخلفات مطابق قوانین و مقررات را به عهده دارد، 
لذا مطابق قانون نظام صنفی وظیفه نرخ گذاری 
خدمات بر عهده کمیسیون نظارت بوده و نظارت 
بر حسن اجرای این تصمیمات )نرخ های اعالمی( 
که  است  ناظران  عهده  بر  واحد صنفی  سوی  از 
می  معرفی  و  انتخاب  نظارت  کمیسیون  توسط 
مراجع  برای  )بازرسین(  ناظران  گزارش  و  شوند 
ماده  )تعزیرات حکومتی(موضوع  ذیصالح  قانونی 

72 قانون نظام صنفی قابل پیگیری است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نسرین کاری - سال جدید تا چند روز  دیگر در حالی 
آغاز می شود که خراسان جنوبی  و به تبع آن شهرستان ها 
در انتظار استقبال و میزبانی گردشگر که آن هم نیازمند زیر 
ساخت ها و برنامه ریزی است.  به زعم بیشتر کارشناسان 
چون در استانی با خشکسالی های چندین ساله روبرو هستیم 
راه پیشرفت استان به گردشگری و توسعه آن مربوط است 
و باید همه هم و غم خود را برای توسعه این صنعت صرف 
کنیم. در این راستا نشستی در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
با تنی چند از فعاالن عرصه گردشگری، مسئوالن آژانس 
ها، تورلیدرها و هتل داران برگزار شد به امید آن که چالش 
های و مشکالت پیش روی صنعت گردشگری برداشته شود.

پایه اصلی گردشگری بر حمل و نقل استوار است

هادی سالمی؛ مدیر کل فرودگاههای استان، در این نشست 
بیان کرد:  گردشگری دارای  پایه های مهم و اصولی است 
که از آن جمله می توان به ظرفیت  اقامتی، ایجاد امنیت، 
جاذبه های گردشگری و دیگر  زیر ساخت ها اشاره کرد،  اما 
پایه اصلی گردشگری بر حمل و نقل استوار است. وی افزود: 
گردشگری باعث افزایش درآمد، توسعه اشتغال و کسب و کار 
و نهایتا موجب توسعه پایدار مناطق می شود. که  خراسان 
جنوبی  شایستگی آن را دارد که انواع گردشگری شامل بوم 
گردی،  کویر نوردی و گردشگری تفریحی در آن احیا شود. 
وی تاکید کرد: حتی می توانیم گردشگری مذهبی داشته 
گردشگری  تخصصی  ظرفیت  وجود  با  همچنین   ، باشیم 
از  استفاده  با  را  ورزشی  گردشگری  و  یا سالمت،  درمانی 
ظرفیت های کویر داشته باشیم که باید به آن بها داده شود. 

برخالف ابعاد مختلف سوانح هوایی ، هنوز هم 
هواپیما  ایمن ترین نوع حمل و نقل در دنیا است

وی با بیان اینکه طبق آمارهای موجود روزانه حدود ده ها 
نفر در حوادث جاده های کشور  آسیب می بینند  ادامه داد: 
در حمل و نقل هوایی کشور ساالنه حدود ده ها میلیون 
نفر با هواپیما جابجا می شوند، طی 50 سال گذشته آسیب 
دیدگان هواپیمایی حدود 2 هزار نفر بوده اند.  با توجه به اینکه 
ضریب خطر در  ایمنی حمل و نقل عبارت است از: تعداد 
آسیب دیدگان تقسیم بر  تعداد جابجا شدگان، و هر چه عدد 
کوچکتر باشد نشاندهنده ایمن تر بودن آن نوع حمل و نقل 
است و این  عدد خطر  در هوانوردی نزدیک به صفر است  
پس می توان گفت حمل و نقل هوایی  ایمن ترین ،  سریع 
ترین   مطمن ترین نوع حمل و نقل است.سالمی خاطر 
نشان کرد: در فرودگاه بین المللی بیرجند  زیر ساخت های 
خوبی ایجاد شده،  باندی به طول حدود 4 کیلومتر، دستگاه 
های کمک ناوبری فوق پیشرفته،  برج کنترل دارای سیستم 
های ارتباطی و کنترلی جدید ، ترمینالی مناسب و جدید و زیر 
ساخت های مهم فرودگاهی  را در فرودگاه مرکز استان داریم 
، که البته تا استاندارهای بین المللی هنوز فاصله دارد و روز به 

روز هم بهتر خواهد شد. 

یک استان  رو به توسعه
نیازمند حداقل وجود  4 ایرالین است

وی با بیان اینکه بخاطر ریسک باالی خالی ماندن صندلی 
های پرواز در مسیر بیرجند ، تنها خطوط هواپیمای ی “ایران 
ایر”  و “ماهان” در استان فعال هستند افزود: برای ایجاد  
یک استان رو به توسعه، الزم است حداقل 4 ایرالین فعال 
در مرکز استان داشته باشیم و این موضوع  کاهش نرخ بلیط 
را نیز در پی خواهد داشت.سالمی یادآور شد: متاسفانه برخی 
فرصت هایی که سال ها روی آن کار کارشناسی شده بود 
در استان ،از جمله پروازهای چارتری فرصت سوزی شد که، 
نباید اجازه داده شود انحصار ایجاد شود ، همچنین ایجاد 
و تاسیس شرکت هواپیمایی برای استان در حال پیگیری 
توسط برخی اشخاص غیر متخصص است . با وجود دیدگاه 
توسعه ای که در مدیران ارشد استان از جمله استاندار محترم 
ادامه  ابتدا برنامه ریزی کرد . وی  از  وجود دارد، می شود 
داد: الزم است مردم به حمل و نقل هوایی اعتماد کنند و 
مسئوالن همراهی کنند تا پروازها تقویت شوند. که  مردم 
و مسئوالن  استحضار دارند  تا بدست آوردن جاده های 
مناسب و کم خطر زمان طوالنی داریم،  با  آمدن قطار و بهره 
برداری ازحمل و نقل ریلی هم  فاصله  داریم، پس باید حمل 
و نقل هوایی  را که تنها مسیر فعلی توسعه  است ،تقویت 
شود. لذا مسئوالن در برقراری  ارتباط با دیگر  ایرالین ها 
و شرکتهای هواپیمایی   کمک کنند. به گفته وی شرکت 
های هواپیمایی به استان نخوانده آمد مگر دعوت رسمی 
انجام شود و  باید تالش ها یکسو و هماهنگ انجام  پذیرد 
تا عملکرد جزیره ای اتفاق نیفتد.  وی با بیان اینکه قرار 
است 3500 متر به ترمینال داخلی فرودگاه اضافه شود و 
در سال 97 کلنگ زنی خواهد شد پیشنهاد داد: برای تقویت 
گردشگری نیز بروشورهایی از مکانهای گردشگری استان 
آماده شود تا در فرودگاه به گردشگران در ایام نوروز داده شود.

وی با بیان اینکه تالش های همکاران ما باعث شد در سال 
96 برای اولین بار اعزام و پذیرش زائران حج تمتع از فرودگاه 
بیرجند انجام پذیرد،  ادامه داد: برای پروازهای گردشگری 

بایستی هم نهادهای دولتی و خصوصی پای کار بیایند. 

امیدواریم پروازهای کیش و قشم و خارجی
در استان احیا شود

وی ابراز امیدواری کرد: پرواز کیش و قشم دوباره  احیا شود 
و همچین مذاکراتی با  هواپیمایی “ترکیش” شده تا   به 
استان بیاید که البته هنوز قطعی نیست ولی تالش می کنیم  
ترکبه و  دبی   به  پرواز  پرواز های خارجی مطالعه شود و 
هم در دستور کار برنامه ریزی قرار بگیرد . وی تاکید کرد: 
با وجود محصوالت به راهبرد استان، فرودگاه آماده هرگونه 
مشاوره و همکاری با فعاالن حوزه صادرات  می باشد. وی 
در مورد نرخ بلیط ها که گاها  بسیار باال می رود ، با اشاره 
به آزاد سازی نرخ بلیط در اوایل دهه 90  افزود: کالسهای 
پروازی به  ایر الین ها این اجازه را  می دهد که در میان 
نرخ های مصوب  بلیط حرکت کنند. و تنها راه کاهش نرخ 
بلیط، رقابت صحیح بین ایرالین ها با افزایش تعداد آنهاست 
، روش دیگر ارائه تسهیالت  و تقویت پروازهای چارتری  
است. وی ابراز امیدواری کرد: استان بتواند با  دیگر استان ها 

پروازهای ترکیبی انجام دهد ، به عنوان مثال می توان پرواز 
ترکیبی با  زاهدان یا  زنجان که همانند استان ما جمعیت کم  
و متقاضی کمی دارد  به سمت قشم و کیش را به نتیجه 
برساند و این نیازمند همراهی و مساعدت مسئوالن  و مردم  

در استقبال از پروازها است.

صنعت گردشگری را 
از استان خودمان شروع کنیم

سامان اکبر پور ؛ صاحب نظر  و منتقد حوزه گردشگری هم 
در این جلسه  بیان کرد: الزم است صنعت گردشگری را از 
استان خودمان و از روستاها و شهرهای خودمان شروع کنیم. 
وی با بیان اینکه شهر بیرجند مکان گردشگری خاصی ندارد  
افزود:  به عنوان نمونه بند دره است که سالهاست تحت نظر 
شرکت پویش است و هیچ کار مثبتی در حوزه بهسازی و 

تبدیل آن به جاذبه گردشگری نشده است. 

درهای بسته آثار تاریخی

افزود: در  به شادی دارند  نیاز  اینکه مردم  به  اشاره  با  وی 
سفری به یکی از روستاهای گردشگری استان به توریست 
اعالم می شود با وجود لباس محجبه و سنتی زنان و دختران 
روستایی حق عکس گرفتن ندارید و مهمان که از شهر دیگر 
آمده بود تعجب می کند و مطمنا این توریست برای دفعه دوم  
دیگر اینجا را انتخاب نمی کند. یا گردشگری فرانسوی در 
قلعه جلویش را می گیرند که آیا مجوز دارد یا ویزا دارد؟ خب 
اگر  مجوز نداشت چطور به استان رسیده است؟ وی انتقاد 
کرد:  از این که بارها گردشگر به مدرسه شوکتیه، خانه پردلی 
، باغ رحیم آباد رفته و با در بسته روبرو شده یا در روزهای  
عید شاهد بودیم بازارچه صنایع دستی استان ساعت 10 شب 
تعطیل شده است آن هم در زمانی که پیک گردشگری است. 

خراسان جنوبی دارای
تاریخی کهن کمتر شناخته شده است 

احسان درستکار؛ کارشناس اکوتوریسم هم با بیان اینکه 
استان ما دارای تاریخ کهن،کمتر شناخته شده است. یاد 
و  نایبندان  حیات وحش  دارای  جنوبی  خراسان  آور شد: 
سه  آسمان  ترین  تاریک  و  ای  ماسه  هرم  ترین  مرتفع 
نظیر  بی  جهان  در  که  است  طبس  پارک  ژئو  و  قلعه  
 9 دارای  استان  اکنون  داد: خوشبختانه  ادامه  است. وی 
بوگردی است که می  اقامتگاه  هتل در حد عالی و 23 
اینکه   بیان  با  وی  باشد.  مفید  گردشگر  جذب  در  تواند 
افزود:  باشد  داشته  بها  باید  استان  شاخص  نمادهای  به 
زرشک و زعفران به عنوان برندهای استان هستند که در 

داخل و خارج کشور باید معرفی شوند.
نیازمند  که  دانست  چتری  را  گردشگری  “درستکار” 
بدون  و  است  گردشگر  ورود  و  ها  زیرساخت  همفکری 
هماهنگی همه نهادهای زی ربط مشکل حل نخواهد شد.

برگزاری جشنوارهای شاد و نشاط اجتماعی 
الزام دارد

وی ضمن نام بردن از مراسم عاشورا و تاسوعا و بیل زنی 
خوسف و آیین نخل گردانی خاطر نشان کرد: حتی مراسم 
مذهبی مختص استان می تواند جذب گردشگر داشته باشد 
و باید از تورهای مذهبی برای این فرصت استفاده کرد. وی 
با بیان اینکه استانی افسرده و غمگین داریم افزود: برگزاری 
جشنوارهای شاد و نشاط اجتماعی الزم است.  تور لیدر استان 
با بیان اینکه  باید جشنواره غذا را در سطح محلی  و استانی 
اجرا کنیم و سپس آن را در سطح ملی و فراملی توسعه دهیم 
خاطر نشان کرد جشنواره زرشک، گل نرگس، زعفران هم 
نمادی از توسعه استان خواهد بود و الزم است در این زمان 

هتل ها تخفیفات ویژه ای داشته باشند. 

بیشتر آژانس های قدیمی و سرشناس استان 
هم متضرر هستند

جهانبخش جلیلیان؛ مدیریت آژانس جلوه با  اشاره به اینکه 
باید برای توسعه صنعت گردشگری از ظرفیت سایر ارگان ها 
همچنین مدیریت شهری باید استفاده کرد، اظهار کرد: برای 
تدوین برنامه ها باید از افراد صاحب نظر و متخصص در امور 
گردشگری استفاده کرد و در روند اجرا از ظرفیت نهادها و 
سازمان ها استفاده نمود. وی افزود: اکنون اکثر آژانس های 
استان حتی آنها که قدیمی و سرشناس هستند متضرر می 
شوند و  الزم است سرمایه در اختیار آژانس ها قرار بگیرد . 
وی ادامه داد: وام های 25 و 30 درصد راهکار مناسبی در این 
زمینه نیست و نیازمند وام های دستجمعی با سود کم است. 
وی بر همفکری و هم افزایی بخش دولتی و خصوصی برای 
توسعه صنعت گردشگری استان تاکید کرد و افزود: بخش 
خصوصی و دولتی باید از امکانات و ظرفیت های یکدیگر 

برای توسعه گردشگری استفاده کنند و به جای تقابل، با 
یکدیگر تعامل داشته باشند. مدیر آژانس جلوه افزود: ستاد 
سفرهای نوروزی می توانست در اجرای برنامه های خود با 
استفاده از نظرات دست اندرکاران صنعت گردشگری، موفق 

تر عمل کند.

گردشگری استان در سالهای اخیر
رو به توسعه بوده است

احمد کاشانی؛ مدیر عامل شرکت آسیا پرواز  معتقد است: 
با وجود زیر ساختهای مناسب و هتل های با درجه خوب  
اخیر   در سالهای  بگویم  گردشگری  توانیم  به جرات می 
خوب و رو به توسعه نموده است. وی ادامه داد: امروز شاهد 
هستیم غذای سنتی در منوی هتل های استان  وجود دارد،  
زیرساختهای خوب بومگردی فعال شده است و در زمان عید 
جشنواره های گوناگون در باغ اکبریه فعال است و بیشتر 

جاذبه های گردشگری استان باز است.

متاسفانه برخی از جاذبه های گردشگری
در بازه گردشگری اجازه بازدید ندارند

کاشانی با بیان اینکه مدرسه شوکتیه به عنوان سومین مدرسه 
در ایران است که متاسفانه شاهد هستیم اجازه بازدید از این 
مکان و جاذبه گردشگری که تحت تملک اوقاف است در بازه 

گردشگری و عید داده نمی شود یا در آن بسته است
وی با این پرسش که  جایگاه شهرداری در نوروز کجاست 
افزود: بیلبوردهای جاذبه گردشگری چرا در شهرها نصب 
نمی شود ما 3 اثر میراث داریم که ثبت یونسکو شده است 

که بنرهای آن باید در سطح ملی نشان داده شود.

تعویض دائم مدیران استان
به صنعت گردشگری ضربه می زند

وی معتقد است شهردار یک پایه مهم گردشگری است ولی 
متاسفانه دائم مدیران در استان در حال تعویض هستند و تا 
بخواهند شناختی از جاذبه گردشگری استان پیدا کنند عوض 
می شوند. وی ضمن اشاره به مشکالت امنیتی و مشکالت 
پیش روی گردشگران خاطر نشان کرد:  تا 4 - 3 سال 
پیش نمی شد وارد کویر لوت شد و نیروهای امنیتی  وارد 
عمل می شدند ولی اکنون از طریق آژانس های مسافرتی 
این کار تسهیل شده است. وی تاکید کرد: گردشگران و 
از آژانس ها کمک  باید در برنامه های خود  توریست ها 
بگیرند و خروجی مناسب دریافت کنند و با اطالعات صحیح  
و همراهی درست به سفر بروند. وی با بیان اینکه در نوروز 
برنامه های متفاوتی داریم افزود: 5 تور یک روزه و دو تور 
گروهی در استان خواهیم داشت که عالقمندان با مراجعه به 
وبسایت و کانال می توانند از خدمات ما برخوردار شوند.  وی 
یادآور شد: پوسترهای عکس با هماهنگی میراث فرهنگی 
آماده شده است که در “ایران ایر” توزیع خواهد شد که سفیر 

فرهنگی و گردشگری استان باشیم . 
وی ادامه داد: برشورها و پوسترهای با رایزنی شرکت هما 
هدفمند توزیع خواهد شد و همچنین  امیدواریم در مجله هما 

در هواپیمایی به چاپ برسد  که اتفاق بزرگی است. 

گردشگری داخلی را نمی توان کنار گذاشت

در  هم  شرق  پرتو  آژانس  مدیر  یزدی؛  شالچین  فاطمه 
این نشست با بیان اینکه  ظرفیت بومگردی های استان 
پایین است انتقاد کرد: توریستهای آلمانی این شرکت که   
سالهاست  به استان می آیند نمی توانند با تعداد بیشتر 
سفر کنند چون بومگردی های استان جا به اندازه کافی 
و  توسعه  را الزمه  داخلی  توسعه گردشگری  ندارند. وی 
گردشگری  گفت:  و  دانست  خارجی  گردشگران  افزایش 
رود  پیش  باید  علمی  های  تاکتیک  و  اصول  با  داخلی 
های  مقصد  در  یابند.  افزایش  خارجی  گردشگران  تا 
گردشگری مردم می توانند با ورود گردشگر داخلی به آن 
بخش، تجربه کسب کنند و برای ورود گردشگر خارجی 
به آنجا آماده شوند. وی ادامه داد: گردشگری داخلی را 
نمی توان کنار گذاشت، بنابراین باید سعی شود زمینه و 

امکانات مناسب سفر برای این جمعیت فراهم شود.

تور تخصصی زمین شناسی با دانشگاه های کشور

شالچین یزدی با بیان اینکه برگزاری تورهای گردشگری 
در استان مشکلی ندارد و  هر کاری باید از کانال خودش 
انجام دهد افزود: تا زمانی که گردشگران آلمانی به استان 
نیامدند اطالعی از اینکه باید کد ناجا داشته باشند نداشتیم. 
و از سال بعد پرونده تشکیل شد و دغدغه ای با  توریست 
آینده  برنامه های  در  آور شد:  یاد  نداشتیم.  وی  خارجی 
آژانس مان تور تخصصی زمین شناسی را داریم که برای 

دانشگاهای کشور فرستاده خواهد شد.

خراسان جنوبی منطقه ای خشک است
و کشاورزی غیر سازگار با این طبیعت

در آن جوابگو نیست

سید محمد آذرکار ، مدیر  هتل سپهر در این نشست عنوان 
کرد خراسان جنوبی در یک منطقه خشک و کم آب قرار 
گرفته و محدودیت منابع آب توسعه برخی صنایع را نیز در آن 
محدود کرده است. وی با بیان اینکه در استان مراکز عملی، 
دانشگاهی و اساتید بزرگ بین المللی داریم افزود: می توان از 
این ظرفیت برای گردشگری علمی و درمانی استفاده نمود. 
همچنین برای گردشگری فرهنگی ،زیست محیطی، زمین 
گردشگری و گردشگری کشاورزی نیز امکان معرفی بیشتر 
فراهم گردد تا انبوهی از عالقمندان خواهان سفر به استان 

شوند و استان ناآشنای ما به جهانیان معرفی گردد.
تعیین  بخش  دو  دارای  گردشگری  داد:  ادامه  آذرکار 
اهداف و تببین است که اولی مربوط به میراث ، محیط 
زیست و ارشاد و دومی مربوط به صدا و سیما و رسانه 
و راههای ارتباطی است . مدیر هتل سپهر خاطر نشان 
کرد: همه ارگانها و دستگاههای حمایتی بانکها و اداره 
یکپارچه  مدیریت  با  فرهنگی  اجتماعی،  امور  و  کار 

آژانس ها و میراث فرهنگی فعالیت کنند. 

توسعه گردشگری هم افزایی دولتی ها
و بخش خصوصی را می طلبد

وی بیان کرد: هم افزایی دولتی ها و بخش خصوصی و 
فرهنگ سپرده  از  تواند  مبتکرانه می  برنامه  فراهم شدن 
را  گذاری  و سرمایه  کند  بانک جلوگیری  در  پول  گذاری 
توصیه کرد: گزارش و طرح  به مدیران  توسعه دهد. وی 
و  کنند  ارائه  ارزشمند  و  مبتکرانه   ، خالقانه  نوین،  های 
نقشی در توسعه نهال  نوپای گردشگری داشته باشند تا 
این نهال حمایت  و به درختی ثمربخش تبدیل شود. زیرا 
گردشگری پاکترین ، سریعترین و مطمئن ترین راه توسعه 
استان است که استاندار محترم نیز در راه تحقق آن ایده 
اند.  و راهبردهای   را مطرح کرده و تالش هایی نموده 
آذرکار خاطر نشان کرد: سرمایه گذار نیازمند حمایت است 
و بی توجهی و موج های  منفی بسیاری از آنها را منصرف 
می کند. وی با بیان اینکه آیندگان در مورد رفتار و مدیریت 
در  توانمندی  و  هنر  افزود:  کرد  قضاوت خواهند  ما  امروز 
خدمت به مردم باید برای افزایش نشاط و امیدواری  باشد 
را  خصوصی  و  دولتی  بخش  هفکری  و  همراهی  این   و 
می طلبد. مدیر هتل سپهر ادامه داد اگر دستگاه های اجرایی 
خویش   ذاتی  وظایف  انجام  به  فقط  و  فقط  اقتصادی  و  
مشغول باشند و دچار روزمره گی گردند و هیچ تالش ، تعهد 
و تعصبی نسبت به ارائه طرح های نوین و حمایتی نداشته 
باشند ، در  توسعه استان بر پاشنه معیوب خواهد چرخید و 
چشمان این مردم شریف تا ابد بر آسمان خشک ، زمین 

تفتیده و دروازه های بی رهرو استان خیره خواهد ماند .
وی در پایان خاطرنشان کرد که پروژه هتل سپهر ، آیینه 
تمام نمای سرانجام سرمایه گذاری در استان است ، آنرا 

دریابیم تا مایه رغبت سرمایه گذاران مردد گردد.
)ادامه در صفحه 4....(

* گردشگری دارای  پایه های مهم و اصولی است که از آن جمله می توان به ظرفیت  اقامتی، ایجاد امنیت، جاذبه های گردشگری و دیگر  زیر ساخت 
ها اشاره کرد،  اما پایه اصلی گردشگری بر حمل و نقل استوار است. * برای ایجاد  یک استان رو به توسعه، الزم است حداقل 4 ایرالین فعال در مرکز 
استان داشته باشیم و این موضوع  کاهش نرخ بلیط را نیز در پی خواهد داشت. * بند دره است که سالهاست تحت نظر شرکت پویش است و 
هیچ کار مثبتی در حوزه بهسازی و تبدیل آن به جاذبه گردشگری نشده است. * از این که بارها گردشگر به مدرسه شوکتیه، خانه پردلی ، باغ 
رحیم آباد رفته و با در بسته روبرو شده یا در روزهای  عید شاهد بودیم بازارچه صنایع دستی استان ساعت 10 شب تعطیل شده است آن هم در 
زمانی که پیک گردشگری است. * اکنون اکثر آژانس های استان حتی آنها که قدیمی و سرشناس هستند متضرر می شوند و  الزم است سرمایه در 
اختیار آژانس ها قرار بگیرد* مدرسه شوکتیه به عنوان سومین مدرسه در ایران است که متاسفانه شاهد هستیم اجازه بازدید از این مکان و جاذبه 
گردشگری که تحت تملک اوقاف است در بازه گردشگری و عید داده نمی شود یا در آن بسته است. * هم افزایی دولتی ها و بخش خصوصی و 
فراهم شدن برنامه مبتکرانه می تواند از فرهنگ سپرده گذاری پول در بانک جلوگیری کند و سرمایه گذاری را توسعه دهد. * مخالف  برگزاری 

تور کیش و دبی و خارجی هستم چون اول  باید صنعت گردشگری استان خودمان را توسعه دهیم تا هتل های ما خالی نماند.

چکیده گزارش

عکس: توال
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اسکایپ با گوشی های اندرویدی ضعیف سازگار شد

یکی از مشکالت گوشی های اندرویدی دارای سخت افزارهای قدیمی یا ضعیف عدم امکان نصب بسیاری از برنامه های 
کاربردی و مفید است.مایکروسافت این مشکل را با عرضه نسخه تازه ای از برنامه اسکایپ حل کرده که با گوشی های 

اندرویدی دارای پردازنده های نه چندان قدرتمند سازگاری دارد و می توان برنامه یادشده را بر روی آنها نصب کرد. سه شنبه *15 اسفند  1396 * شماره 4022

نسخه شفا بخش خراسان جنوبی توسعه گردشگری است
)ادامه از صفحه 3...(

متاسفانه در استان همکاری با هم
تعریف خوبی ندارد

کاری - سید علی اکبر ذوالفقاری؛ مدیر هتل کوهستان هم  
در این جلسه  گفت: متاسفانه در استان باهم بودن و همکاری 

کردن تعریف خوبی ندارد و که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
وی با بیان اینکه تبلیغات گردشگری استان در صدا و سیما 
صفر  است و گاه  می بینی  تصاویر  گردشگری استان 
درصد  که 50  حالی  در  افزود:  دهد  می  نشان  را   کرمان 
تبلیغات باید از استان و جاذبه های آن باشد. او از استاندار 
درخواست کرد: گردشگری را یک صنعت ببیند و از فعاالن 
این حوزه دعوت کند تا راهکاری برای گردشگری استان پیدا 
کنند. وی افزود: نباید در فروردین و یک ماه قبل آن تصمیم 
گرفته و  برای نوروز برنامه ها  را ببندیم   بلکه الزم است  در 
طول سال برای مسافر خارجی و داخلی برنامه ریزی شود. 
ذوالفقاری ادامه داد: توریستی که برای دیدن کویر می آید 
هتل مجلل نمی خواهد بلکه جاذبه ها و نوآوری های کویر 
را می خواهد که باید بهینه سازی شود. وی، انتقاد  از این که  
مسافری که به استان می آید نهادهای و سازمانهای که در 
 حوزه گردشگری مسئولیتی ندارند به آنها خدمات و سوئیت 
می دهند  عنوان کرد چرا از  هتل داران و فعاالن این حوزه که 

در طول سال مالیات می دهند حمایت نمی شود. 

افق 10 ساله برای
صنعت  گردشگری تعریف کنیم

مدیر هتل کوهستان با بیان اینکه  باید افق 10 ساله برای این 
صنعت تعریف کنیم  افزود تا  بدانیم قرار است در 10 سال 
آینده  چه چیزی  داشته باشیم و برای جذب گردشگر چه کنیم. 
ذوالفقاری تاکید کرد: تبلیغات صدا و سیما برای معرفی جاذبه 
های گردشگری خیلی کمرنگ است و حتی بیلبوردها قیچی 
می شود به گفته وی باهم بودن راه نجات استان در رابطه با 
گردشگری است و باید آن را تقویت کنیم و الزم است همه 
ادارات بویژه استاندارای  پای کار بیایند. وی با اشاره به اینکه 
راه نجات استان گردشگری است ابراز تاسف کرد: از این که 
در عید نصف اتاق های هتل  خالی است ولی در هیچ جای 
دنیا و کشور اینطور نیست و از ماهها قبل رزرو می شود و پیک 
کاری نداریم. وی در پایان می گوید: هتل کوهستان بعد از  6 
سال ساخت هنوز آب آشامیدنی ندارد و این برای یک هتل 

بزرگ استان جلوه خوبی نیست. 

امروزه گردشگری بحث تمام دنیاست
مجید میرزایی؛ مدیر هتل جهانگردی هم عنوان کرد: اکنون 
موضوع گردشگری بحث تمام دنیا است و گردشگری می 
تواند توسعه پایدار ایجاد کند به عنوان نمونه “دبی” با برج 
و باروهای زیبای خود در سال 2017 توانسته 14 میلیون 
گردشگر جذب کند. وی افزود: یک توریست یک سبد کامل 

گردشگری از هتل غذای سبک و سنتی یا گران و حمل و 
نقل خوب، مکان جذاب گردشگری  می خواهد اینجاست که 
سرمایه گذار  به استان می آید. وی ادامه داد:  برای سال آینده 
گردشگری باید بذر پاشی کرد و  یک دست صدا ندارد پس 

سرمایه گذاری باید  هدفمند باشد. 

برای جشنواره های استانی
زمان بندی درستی نداریم

میرزایی ابراز تاسف کرد از این که  زمانبندی درست  برای 

برگزاری  جشنواره های استان وجود ندارد به عنوان یک مثال 
در یک زمان چند جشنواره بزرگ از طرف میراث و استانداری 
و بخشداری برگزار می شود و زمابندی و هماهنگی بین ارگانها 
نیست. وی با بیان اینکه از 28 اسفند تا ششم فروردین برنامه 
تور گردشگری در هتل جهانگردی برگزار می شود افزود:  تور  
برای گروه ژاپنی در سال آینده برای هتل جهانگردی نیز برنامه 
ریزی شده است. وی ادامه داد: خوب است چهارشنبه تا جمعه 
بسته های گردشگری را با 50 درصد تخفیف ارائه دهیم سال 
آینده قدر آن را بهتر بدانیم و برنامه ها ادامه دار باشد. وی 
همچنین یادآور شد: از 25 اسفند 15 تا 45 درصد تخفیف در 

سامانه هتل جهانگردی استان قرار داده شده است. 

ابتدا گردشگری استان خودمان را توسعه دهیم
در ادامه احمد رونقی؛ مسئول کمیته تورینگ و سافاری استان 
هم  بیان کرد: من مخالف  برگزاری تور کیش و دبی و خارجی 
هستم چون اول باید صنعت گردشگری استان خودمان را 
توسعه دهیم تا هتل های ما خالی نماند. وی با بیان اینکه 
گردشگری  صنعت فرا بخشی است  افزود: زمانی اسم تور 
کویر را می بردیم مسخره می کردند و می گفتند کسی برای 
دیدن کویر نمی آید ولی همین کویر االن ثبت جهانی شد. 

وی یاد آور شد: زمانی که مهندس طالبی جانش را برای کویر 
داد. کویر نوردی را ثبت جهانی کرد. باید قدر سرمایه های 
انسانی را بدانیم؛ اینها سکوی پرتاب است. رونقی بیان کرد: 
الزم است خودمان معرف استان و صدا و سیمای آن باشیم 
هر کس به نوبه خود کاری بکند. ما پنجمین استان بومگردی 
را داریم مسئوالن اینها را قدر بدانند جلسه با استاندار داشته 
باشیم و صحبت کنیم. وی با بیان اینکه راه نجات استان ما 
صنعت گردشگری است ادامه داد: شورای شهر و میراث به 
شایستگی حمایت کردند اما هیچ تناسبی بین کار و انتظاری 

که از یک مرکز استان  توان  داشت وجود ندارد و این قابل 
اغماض نیست.

الزمه تشکیل اتاق فکر برای گردشگری
مرتضی عربی، معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان در  این نشست 
عنوان کرد: متاسفانه مردم خراسان جنوبی کشته مرده تعارفات 
هستند و در همه چیز تعارف را پیشه می کنند. وی تاکید کرد. 
خراسان جنوبی با 18 سال کم آبی روبروست الزم است اتاق 
فکری برگزار شده  و بخش خصوصی و دولتی به خروجی  مطمن 
برسند. وی این شعر را که  هفت شهر عشق را عطار گشت، ما 
هنوز اندر خم یک کوچه ایم” مصداق جایگاه ما در موضوع 
گردشگری دانست و  افزود:  ساالنه تعداد زیادی مسافر به سمت 
شهر بیرجند می آیند اما در ورودی شهر اثری مانند یک بیلبورد که 
نشان دهنده جاذبه های شهر از جمله باغ اکبریه باشد نمی بینند. 

نسخه شفا بخش خراسان جنوبی
توسعه گردشگری را می طلبد

وی ابراز تاسف کرد:  از اینکه  بسیاری از روستای استان 
خالی از سکنه شده است و نواقص و مشکالت مثل خوره 

بر جان  استان افتاده  است  به گفته وی  بخش گردشگری 
را  کمتر می شناسند. ضروری است منابع به این بخش 
گردشگری   را  استان  توسعه  اولویت  وی  یابد.  اختصاص 
توسعه  جنوبی  خراسان  بخش  شفا  نسخه  و  دانست 
گردشگری است. وی افزود: در میراث آسیبها و تهدیدها 
برنامه ریزی با جاهای دیگر فرق دارد الزم است گردشگری  
تخصصی مطرح شود و مشکل اینجاست که نظام جامع آمار 

اقماری در کشور نداریم. 

حمل و نقل شاهرگ توسعه
صنعت گردشگری است

عربی با اشاره به اینکه زمانی که 151 هزار کیلومتر مربع 
مساحت داریم مهمترین بخش زیر ساخت حمل  و نقل 
و  حمل  و   باشد  جوابگو  نمایندگان  حوزه  افزود:  است 
نقل شاهرگ توسعه صنعت گردشگری است. وی خاطر 
نشان کرد: دیدگاهها تخصصی نیست و تفننی است و  با 
کمپین تصادفات اثر منفی به این صنعت زدیم. به اعتقاد 
وی زمانی که بخش خصوصی دلگرم نباشد آمار واقعی از 
از مالیات های که به  گردشگری نمی دهد چرا ؟ چون 
اینکه  بیان  با  او تحمیل شود می شود می ترسد. عربی 
گردشگری صنعت چتری است و همه ارگانها مثل حلقه 
زنجیر به هم وصل باشند  افزود:  نمایندگان استان جواب 

بدهند اصال تخصص در حوزه فعالیت خود را دارند؟

مامور راهنمایی نباشد
گردشگر در شهر گم می شود

وی یادآور شد: ورودی های شهر خراب است سیما و منظر 
شهری نداریم متاسفانه خدمات شهرداری ما  هم  شهروند 
محور است نه مسافر محور. به گفته عربی  متاسفانه نیاز 
گردشگری برای این شهر تعریف  نشده است و نمی دانیم  
اگر باغ اکبریه و رحیم آباد نباشد گردشگر را به کجا ببریم. 
معاون گردشگری میراث فرهنگی با اشاره به اینکه هیچ 
تابلو و بیلبوردی که معرف نقاط گردشگری باشد نداریم  
نباشد گردشگر  در شهر گم  راهنمایی  مامور  اگر  افزود: 
می شود. عربی پیشنهاد داد: بخش خصوصی، صنعتگر، 
میراث و شهرداری باهمکاری هم بیایند و بیلبوردهای که 
اثرات جهانی ما را تبلیع می کنند در شهر نصب شوند. 
وی با بیان اینکه میراث فرهنگی حافظ آثار باستانی است 
افزود: برخی از بناهای تاریخی و شاخص استان در دست 
بسته  آباد  و عمارت شوکت  باغ  در گذشته  است.  اوقاف 
بوده که اکنون با مدیریت جدید اوقاف تعامل و همکاری 
بسیار خوبی دارند. وی با بیان اینکه برای ایجاد یک شغل 
در صنعت 500 میلیون هزینه می شود ولی با 5 میلیون 
تومان در حوزه صنایع دستی می شود اشتعال ایجاد کرد 
تاکید کرد: هیچ  راه برون رفتی بجز گردشگری و صنایع 

دستی در استان نیست. 

گوناگون

علت فوت جانباختگان پرواز 
»تهران- یاسوج« چه بود؟

و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل  ایسنا- 
شده  انجام  معاینات  به  توجه  با  گفت:  بویراحمد 
پزشکی قانونی بر روی اجساد یافت شده سانحه 

هوایی هیچ موردی مشاهده نشده که فوت ناشی 
درباره  امینی  باشد.کامروز  مطرح  سرمازدگی  از 
علت فوت جانباختگان پرواز تهران- یاسوج افزود: 
تاکنون علت فوت تمام جانباختگان پرواز “تهران- 
جراحات  شدت  و  صدمات  از  ناشی  یاسوج” 
است.مدیرکل  شده  گزارش  هوایی  سانحه  وارده 
پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
کرد: تاکنون 6 محموله به پزشکی قانونی استان 
انتقال داده شد که کار کدگذاری و نمونه گیری 
این محموله ها انجام شد. وی ادامه داد: 95 بافت 
انسانی مجزای جانباختگان پرواز تهران- یاسوج 

تاکنون تحویل پزشکی قانونی استان شده است. 

پای روباتیکی که با 
ذهن کنترل می شود

در  دهه  یک  »سایبردین«،  ژاپنی  ایسنا-شرکت 
 )HAL( هیبریدی«  کمکی  »پای  گسترش  حال 
بوده و اکنون توانسته است این فناوری را به ایاالت 
متحده وارد کند. این پوشش رباتیک، اطراف کمر 
و پاها قرار می گیرد و به فرد کمک می کند بدون 
بنشیند.  بایستد و  برود،  راه  نیاز به کمک دیگران 
می شود. کنترل  ذهن  از  استفاده  با   ”HAL“

روبات های قاتل نزدیک
 به واقعیت می شوند

گوگل،  سابق  رئیس  اشمیت”،  “اریک  گفته  به 
ربات های قاتلی که در فیلم ها می بینیم، می توانند در 
عرض دو دهه آتی با یک پیشرفت سریع در هوش 
مصنوعی تبدیل به یک واقعیت شوند.وی گفت که 
ربات های هوشمند وحشتناکی که در فیلم ها نشان 
داده می شوند، می توانند طی 20 سال آینده تبدیل به 
یک واقعیت شوند. حرف من این است که تکنولوژی 
فقط به اندازه کافی قابل اعتماد نیست. خطاهای 
زیادی در استفاده از آن وجود دارد. این مشاوره من 
است، هوش مصنوعی شما را هوشمندتر می کند 
و مزایای زیاد دیگری دارد، اما من هیچگاه آن را 

مسئول فرمان و کنترل نخواهم کرد.

فناوری اطالعات

سینما و چهره ها

سریال »زیر آسمان شهر 4«
 به بن بست خورد!

سیروس میمنت بازیگر تلویزیون و نویسنده سریال 
»زیر آسمان شهر4« گفت: در حال حاضر ساخت 
مالی  دالیل  به  شهر«  آسمان  »زیر  جدید  سری 
تقریبا منتفی شده و احتمال ساخت این مجموعه 

نمایشی به کارگردانی مهران غفوریان و مهران مهام 
در آینده خیلی ضعیف است.وی در ارتباط با روند 
ساخت سریال »زیر آسمان شهر 4«، گفت: حدود دو 
سال قبل طرح یک سریال آپارتمانی نود قسمتی را 
به مهران مهام دادم که وی در همان جلسات خطاب 
به من گفت مردم، مسئوالن و مدیران صداوسیما 
پس از گذشت این همه سال هنوز دنبال ساخت 
»زیر آسمان شهر« هستند؛ این طرح آپارتمانی را به 
»زیر آسمان شهر 4« تبدیل کنیم که تصمیم وی 
با موافقت من همراه بود و کارهای اولیه را با مهران 
غفوریان آغاز کردیم. وی در ادامه اضافه کرد: اگر 
»زیر آسمان شهر 4« ساخته نشود، طرح آپارتمانی 
خودم را که به »زیر آسمان شهر4« تبدیل شده است 
را به همان قالب اولیه یا تازه درخواهم آورد و مجددا 

برای ساخت آن در صداوسیما اقدام خواهم کرد.

فرزند شهید بابایی
 تهیه کننده شد

مرجان  نویسندگی  به  »مادر«  تلویزیونی  فیلم 
کارگردانی  و  علیان  بهرام  تهمینه  و  زاده  اشرفی 
روز   10 از  فیلم  سیما  سفارش  به  نعیمی  اصغر 
را  خود  همزمان  تدوین  و  فیلمبرداری  گذشته 
آغاز کرده است.این فیلم تلویزیونی که بر اساس 
طرح و ایده ای از زهیر یاری و به تهیه کنندگی 
سلمی بابایی فرزند شهید بابایی درحال تولید است 
تیم  فوتبالیست  باقریان  احسان  داستان  روایتگر 
پارس است. او که طعم شهرت را تازه چشیده و 
مغرور و سرمست از جایگاه اجتماعی خود است در 
یک بازی مهم دچار مصدومیت شدیدی می شود 
که او را مدت ها از میادین بازی دور می کند.از 
بینا، مهدی  فیلم »مادر« شیرین  بازیگران  جمله 
مجید  رازانی،  سینا  روشن،  نفیسه  پرداز،  زمین 
مشیری، نسیم ادبی، مختار سائقی، فاطمه شکری، 

آیناز شهابی، میالد نیلچی زاده و... هستند.
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 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15 

09155614880  

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد.

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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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

* ویژه فرهنگیـان
                     *  کارکنـان دولت

                                           *  مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس : بیرجند - خ 15 خرداد - حد فاصل میدان 7 تیر و پاسداران
 بیمه ایران نمایندگی آرامفر کد 31327 تلفن : 32435040
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بی دقتی دانش آموزان

و  )مطالعه، کالس  زمان  در سه  بیشتر  آموزها  دانش 
آزمون( بی دقتی می کنند. در زیر به دلیل بی دقتی در 
 این سه مورد و نیز راهبردهای ذهنی برای افزایش دقت 
می پردازیم، ولی قبل از آن می خواهیم ببینیم که چرا 
بی دقتی می کنیم. روانشناس ها و متخصص های 
دقتی  بی  که  باور هستند  این  بر  یادگیری  و  مطالعه 

در هنگام مطالعه و آزمون، به سه دلیل رخ می دهد:
1.  داشتن عجله: دانش آموزانی که در حل سوال ها 
یا خواندن سوال عجله می کنند، از ضریب دقت بسیار 

پائینی برخوردار هستند.
های  برگشت  و  ها  خط  بین  چشم  سرگردانی   .2
غیرارادی چشم به عقب:  به طور حتم در هنگام مطالعه 
و یا آزمون، برای شما اتفاق افتاده است که خط ها را 
گم کرده اید و حتی گاهی چشم های شما چند کلمه 

عقب تر را نگاه کرده است.
3. کاهش غیرارادی توجه: تحقیق ها نشان می دهد 
بیشترین بی دقتی ها در جلسه آزمون مربوط به سوال 
های ساده است. اکنون می خواهیم روش های ذهنی 

افزایش دقت و کاهش بی دقتی را بررسی کنیم.
راهبردهای ذهنی:

افزایش هوشیاری، هنگام روبرویی با سوال های ساده:
افزایش  مورد،  این  با  مقابله  حل  راه  مؤثرترین 
های  سوال  با  شدن  رو  روبه  هنگام  در  هوشیاری 
وقت  هر  است  کافی  است.  ساده  بسیار  است.  ساده 
که سوال ساده دیدید، حالت جسمانی تان تغییر کند، 
گویی موضوع بسیار مهم و خطرناکی را دیده اید چرا 
زیاد  بسیار  دقتی،  بی  احتمال  ها،  لحظه  این  در  که 

وجود دارد و شما در خطر آن قرار دارید.

استخدام
یک شرکت بزرگ قصد استخدام یک نفر را داشت. بدین 
منظور آزمونی برگزار کرد که یک پرسش داشت. پرسش 
این بود:شما در یک شب طوفانی در حال رانندگی هستید. 
از جلوی یک ایستگاه اتوبوس می گذرید. سه نفر داخل 
ایستگاه منتظر اتوبوس هستند. یک پیرزن که در حال 
مرگ است. یک پزشک که قباًل جان شما را نجات داده 
است. یک خانم/آقا که در رویاهایتان خیال ازدواج با او را 
دارید. شما می توانید تنها یکی از این سه نفر را سوار کنید. 
کدام را انتخاب خواهید کرد؟ دلیل خود را شرح دهید.قاعدتًا 
این آزمون نمی تواند نوعی تست شخصیت باشد زیرا هر 
پاسخی دلیل خودش را دارد.پیرزن در حال مرگ است، 
شما باید ابتدا او را نجات دهید. هر چند او خیلی پیر است 
و به هر حال خواهد مرد.شما باید پزشک را سوار کنید. زیرا 
قباًل جان شما را نجات داده است و این فرصتی است که 
می توانید جبران کنید. اما شاید هم بتوانید بعداً جبران کنید.

شما باید شخص مورد عالقه تان را سوار کنید زیرا اگر این 
فرصت را از دست دهید ممکن است هرگز قادر نباشید مثل 
او را پیدا کنید.از دویست نفری که در این آزمون شرکت 
کردند، شخصی که استخدام شد دلیلی برای پاسخ خود 
نداد. او نوشته بود:سوئیچ ماشین را به پزشک می دهم تا 
پیرزن را به بیمارستان برساند و خودم به همراه همسر 

رویاهایم منتظر اتوبوس می مانیم.

انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان 
می دهند: اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده 

اند. یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند

دو چیز شما را تعریف می کند:
بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید

و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید

دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن
من آمدم به امیدت تو هم خدایی کن

به بوی دلکش زلفت که این گره بگشای
دل گرفته ما بین و دلگشایی کن

دستهایم انقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان 
بچرخانم، اما یکی هست که بر همه چیز تواناست

از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم

شاید همه آنچه که در زندگی می خواهم را نداشته 
باشم، اما هر آنچه که برای زیستن نیاز دارم برایم 

فراهم است، به همین خاطر از خدا سپاسگزارم

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

گفت پروردگارا من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم و اگر 
مرا نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران باشم. سوره هود / آیه 14

حدیث روز  

در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هر کس برای خدا تواضع کند، او را باال برند و هر کس تکبر ورزد او را پَست گردانند. 
امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

دالیل به وجود آمدن کمرویی در افراد
بسیاری  که  است  رفتاری  جزیی  مشکل  یک  رویی  کم 
اما  بگذارند.  کنار  خود  به  خود  را  آن  توانند  می  افراد  از 
عاطفی  مشکالت  و  کند  کالفه  را  فرد  مشکل  این  اگر 
دیگر  صورت  این  در  آورد،  وجود  به  او  برای  جسمی  و 
به  باید  حتما  و  گذشت  راحتی  به  آن  کنار  از  توان  نمی 
فکر چاره بود، چون در غیر این صورت ، فرد را به انزوا 
و افسردگی می کشاند. آیا شما کم رو هستید؟ نسبت به 
احساس  این  آیا  نیستید؟  مطمئن  دیگران  با  خود  روابط 
آمیز می شود  تشویش  رفتار  در شما، سبب  ناراحتی که 
نشان  را  استعداد ذهنی و درونی خود  مانع آن است که 
بدهید؟افراد کم رو از همه کس می ترسند و از برخورد با 
دیگران حتی اگر خیلی مختصر و کوتاه هم باشد خجالت 
افسردگی، اضطراب و  مانند  احساسات منفی  می کشند. 
احساس تنهایی از همراهان کم رویی هستند. آیا شما هم 

در برخورد با دیگران در خود فرو می روید؟
شخص کمرو کیست؟

یافته  ترین  ای  پایه  است.  جهانی  ای  پدیده  رویی  کم 
و  گسترده  کاماًل  رایج،  رویی  کم  به  راجع  تحقیقات، 
جهانی است. روان شناسان در تعریف می گویند: »کسی 
کم رو است که فاقد جرات است« یا به عبارتی کسی که 
تحت تأثیر فلج روانی قرار گرفته است. تأثیر کم رویی 
در توجهات است در »فعالیت های بدنی« و در »فعالیت 

های فکری« و فعالیت های »احساسی«.

علل کم رویی چیست؟
شخص کم رو برای خودش ارزشی قایل نیست یا تصور 
هیچ  نیستند.  قایل  ارزشی  او  برای  دیگران  که  کند  می 
و  بگیرد  قرار  دیگران  تمسخر  مورد  ندارد  دوست  کس 
ترس از این که چنین وضعی پیش بیاید شجاع ترین افراد 
افراد  باید گفت که  را هم دچار کم رویی می کند. ولی 
کم رو فاقد ارزش نمی باشند، چنین افرادی نه مضحک و 
مسخره هستند و نه دست و پا چلفتی و پخمه، فقط تصور 
می کنند که چنین هستند تا موقعی که این فکر غلط در 
بیرون  سر  از  را  آن  و  است  بسته  نقش  نهادشان  و  مغز 
از این ضعف و  نکنند و اصالح نشوند نخواهند توانست 
باید  رو  فرد کم  بنابراین  نکته:  کنند.   پیدا  نجات  زبونی 
بررسی  و  آزمایش  مورد  را  خود  دقیقًا  اول،  درجه ی  در 
منشاء که  را  نادرستی  و  غلط  قضاوت های  و  دهد   قرار 

ناراحتی اش می باشد پیدا و کشف کند.  
انجام چنین تحلیلی، همیشه ساده و آسان نیست. مطالبی 
که در زیر مطرح می شوند خواننده را در چنین بررسی و 
تجربه و تحلیلی کمک خواهد کرد. در این جا به خالصه 
کم  علل  ترین  عادی  که  غلطی  نظرات  و  عقاید  از  ای 

رویی است اشاره می شود.

تحقیر نا به جای خود
تحقیر نابه جای خود است. بعضی افراد خود را از لحاظ 

فکری ضعیف و حقیر می شمارند. آن چه را می نویسند و 
می گویند به نظرشان پوچ و بی ارزش می رسد. ترس از 
آشکار شدن حالت معمولی و متعادل خود و ترس از این 
که با رفتار و گفتار نامعقول خود مورد تمسخر و استهزای 

دیگران قرار گیرند. دهان آن ها را می بندد.

پَخمگی خیالی است
بعضی افراد معتقدند که ظاهرشان فاقد ظرافت، رفتارشان 
کنجکاوی  سبب  جایی  به  ورودشان  و  چلمن  ناشیانه، 
مسخره آمیز می شود. این فکر و خیال که مبتنی بر هیچ 
پایه ای نمی باشد بر طرز رفتار آنان تأثیر می کند و آن ها 
نمی دانند چه بکنند و کجا باید بنشینند. با این حال نباید 
عقیده ی غلط فرد کم رو را با بی اطالعی واقعی از عادت 
همگانی اشتباه کرد. عادات و رسوم به وسیله ی خانواده، 
معلم، مطالعه، مشاهده، رفت و آمد در محافل و با نزاکت 

فرا گرفته می شود.

ترس بی دلیل از مسخره کردن دیگران است
و  لطف  کنند  نمی  جرات  حتی  رو،  کم  افراد  از  بعضی 
کنند.  ابراز  شان  خانواده  افراد  به  نسبت  را  خود  محبت 
کلمات دوستی، تشکر و سپاس، رحم و شفقت و مهربانی 
که بر حسب موارد مختلف مطرح می شوند در گلوی آنها 
خفه می شوند. این نوع افراد اجازه می دهند تحت فشار 

خون  و  شوند  فلج  مورد  بی  و  پوچ  حیای  و  شرم  نوعی 
سردی ظاهری آن ها سبب ناراحتی دیگران شود، همان 

طوری که خودش هم سبب ناراحتی آنان می شود.

عدم اعتماد، بعد از شکست 
چنین افرادی تصور می کنند، تمام مردم دنیا از شکست 
او خبر دارند و او را خانه خراب تلقی می کنند. این فرد، 
تعادل ذهنی خود را از دست می دهد و از حضور در جمع 
دیگر  کند  نمی  جرات  حتی  شود.  می  ناراحت  و  نگران 
او  به  احتمااًل  افرادی چون دوستان، همکاران و... که  با 

توصیه هایی می کنند روبه رو شود.

مبالغه کردن در اهمیت یک عیب
گاهی عیب واقعاً در کسی هست و همین عیب کم رویی 
اوست که این عیب برای او بیش ترین احساس بد را ایجاد 
می کند، بدون آن که صفات خوب خود را به خاطر آورد و 
به آن ها مباهات کند. اولین چاره درمان کم رویی؛ شناخت 
این که در چه  فرد است  چگونگی ظاهر شدن کم رویی 
مواقعی، در برخورد با چه کسانی دچار چه حاالتی می گردد. 
پس اولین شرط معالجه، روشن بینی شخص است. مثال زیر 
شما را کمک و راهنمایی می کند. دیگران تصور می کنند که 
افراد کم رو، فاقد قلب و روح می باشند در حالی که آن ها 

سرشار از محّبتند، ولی جرأت ابراز آن را ندارند.
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سیلوپانیمتیالو1
ارایدانسانییا2
زابرسراکرسداح3
مقالیونامرهد4
اکنانادابلپ5
نرارسسخنامرا6
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137 09151635860

 کرباسچی 

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

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
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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

 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲8۳   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

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 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

به یک نفر کارشناس عمران برای رانندگی 
با ماشین سبک و امور کارپردازی در شرکت 

راهسازی نیازمندیم.  32440137

آگهی استخدام
 به افراد ذیل نیازمندیم :
* حسابدار با تجربه کافی

 * استادکار نجار ماهر
* مسئول فروش مبلمان اداری

ساعت تماس: 8 الی 13 و 18 الی 20
09151104997
09153518455

32218349

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.  09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

حمل بار و اثاثیه منزل با کادری 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

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

به بازاریاب خانم و آقا جهت 
بازاریابی آرایشی و بهداشتی 

در استان خراسان جنوبی 
نیازمندیم.   09153519984  

05142611700

پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک، عناب

 رب ،انار، قروت
 09151641301 - شرافتی

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 



6
سه شنبه *15  اسفند  1396 * شماره 4022 

باشگاه خبرنگاران- سردرد تنشی، عارضه ای است که بیشتر افراد 
کند،  بروز می  و شقیقه  پیشانی  در  که  میگرنی  دردهای  با  را  آن 
اشتباه می گیرند و این مسئله می تواند پروسه درمان را طوالنی 
تر کند.سردرد تنشی بیماری شایع است به طوری که این عارضه 
بیشتر بر اثر اسپاسم عضالت و یا سرما خوردن عضله های گردن 
در افراد بروز پیدا می کند و در صورت بی توجهی به این بیماری 

کند.سردرد  مختل  را  فرد  روزانه  های  فعالیت  انجام  است  ممکن 
تنشی درد به شقیقه، پیشانی، پشت چشم و حتی دست افراد انتشار 
داده می شود. افرادی که دچار عارضه سردرد تنشی می شوند در 
هنگام خم کردن سر و یا سرماخوردگی این حالت درد برای آنها 
شکالت  و  موز  خوردن  اثر  بر  سردرد  میگرن،  افتد.در  می  اتفاق 
اتفاق می افتد، در این نوع بیماری نورهایی مشخص در چشم برق 

اثر فعالیت زیاد،  می زند واین در حالی است که سردرد تنشی بر 
فشارهای عصبی ایجاد می شود. فیزیوتراپ ها می توانند با گرم 
کردن عضالت گردن و ماساژ پیشانی و حتی کشش عضالت پشت 
گردن این عارضه را درمان کنند.سردرد تنشی به وسیله روش طب 
سوزنی و استفاده از سوزن در نقاطی که عضالت دچار اسپاسم شده 

به خوبی قابل درمان است.

تفاوت بین سردرد تنشی و میگرن چیست؟

ویتامین هایی که پوست 
را شفاف و زیبا می کنند

  
مشرق- برای نگهداری از پوست خود می بایست 
ویتامین هایی که پوست به آن ها نیازمند است 
آن  از  سرشار  که  غذایی  مواد  و  بشناسید  را 
ویتامین ها باشند را بیشتر در رژیم غذایی خود 
بگنجانید.1- ویتامین A:این ویتامین از ویتامین 

های مخصوص پوست و ضروری برای سالمت 
به  اکسیدان  آنتی  یک  ویتامین  این  است.  ان 
حساب می آید. مشکالتی همچون چین و چروک 
که در اثر رادیکال های آزاد به وجود می آیند را 
برطرف می کند. میزان بسیار زیاد این ویتامین 
 در هویج، اسفناج، انبه و سیب زمینی وجود دارد                          
2- ویتامین E:آکنه و لکه های ناشی از آن را از 

بین می برد.

 چه ساعتی شام بخوریم؟

الو دکتر- بهتر است شام را در ساعات اولیه شب 
صرف کنید مثال در بازه ساعت 1۹ تا 2۰ است. 
مزایای شام خوردن در این ساعت :1 - کمک به 
کنترل وزن: در ساعات پایانی روز، معموالً افراد میل 
به خوردن غذاهای پرکالری و از لحاظ غذایی کم 
ارزش دارند که عموماً هم در خوردن آن ها زیاده روی 

می کنند. همچنین اگر شما در طول روز وعده ای را 
حذف کرده باشید یا خوردن شام را به تأخیر اندازید، 
برای سیر شدن خود حجم بیشتری غذا می خورید 
می کنید.  دریافت  بیشتری  کالری  نتیجه  در  و 
2-کاهش سوزش معده: سوزش معده یا قلب نوعی 
حس گرفتگی در سینه، درست پشت قفسه سینه 
است که ممکن است با خم شدن یا دراز کشیدن 
بدتر شودکه غذا خوردن در ساعات پایانی شب است.

سه نشانه که مشخص می کند
 شما بدنی ناسالم دارید

بهداشت نیوز- انواع بیماری هایی که برای بدن به 
وجود می آید ناشی از نادیده گرفتن برخی عالئم 
و رعایت نکردن اصول سالمتی هستند1- ورم 
کردن پاها: این نشانه می تواند ناشی از بیماری 
تیروئید یا مشکالت قلبی و کلیوی باشد. این 

اختالالت تیروئیدی در بدن تا زمانی قابل کنترل 
هستند که روش های درمانی و تمرینات روزانه 
به طور منظم انجام شود.2- بلند بودن انگشت 
انگشت  اگر  که  اند  برده  پی  محققان  انگشتر: 
انگشترتان بلند تر از دیگر انگشتانتان است می 
تواند نشانه خطر ابتال به آرتروز مخصوصا در زانو 
ها باشد.3- عالقه شدید به یخ: ممکن است این 

مسئله ناشی از فقدان آهن در بدنتان باشد.

 ارتباط کم خونی و کاهش حافظه  

انجام  طریق  از  کم خونی  عامل   - خبر  آخرین 
آزمایش  این  و  شود  می  شناسایی  آزمایش  
مشخص می کند که کم خونی فرد در کدام یک 
ازدسته ها قرار خواهد گرفت.پایین آمدن هموگلوبین 
و هماتوکریت به معنای کم خونی است، گاهی 
برخی از بیماری های عفونی ساده می تواند باعث 

بروز کم خونی در کودکان شود. همچنین برخی 
عوامل تغذیه ای مانند کمبود آهن، اسیدفولیک و 
ویتامین B12 و همچنین برخی از بیماری های 
ارثی مانند تاالسمی از علل ایجاد کم خونی به شمار 
می رود.زیرا این کمبودها باعث می شود که اکسیژن 
کافی به مغز یا بافت ها نرسد و فرد در مواقعی دچار 
بی حوصلگی و عصبانیت شود عالوه بر تغییر خلق و 

خو باعث کاهش حافظه خواهد شد.

بیشترین علل مرگ و میر مردان

مهر- مطالعات نشان داده است مرگ و میر در 
مردان اندکی بیشتر از از زنان بوده است.البته بیش از 
۵۰ تا۶۰ درصد مرگ و میر ناشی از حوادث عروقی 
قلب و مغز در مردان اتفاق می افتد. ضمن اینکه 
مردان بیشتر از زنان در معرض آسیب های شغلی، 
اجتماعی، حوادث ترافیکی و سوانح هستند طبق 

آمار موجود حوادث ترافیکی ۵ برابر و سقوط 3 برابر 
بیشتر در مردان اتفاق می افتد. اعتیاد به سیگار و 
وابستگی به مواد در مردان بیشتر است که البته یکی 
از دالیل عمده را هم می توان عدم توجه مردان 
به سالمت خود دانست. اصالح الگوی غذایی با 
مصرف کمتر نمک، مصرف مناسب قند و چربی 
و نیز باال بردن فیبر غذایی و سبزیجات می تواند 

کمک بسزایی به بهبود سالمت مردان کند.

یادداشت

بیایید یادیاران راباخدمتگزاری صادقانه وادامه راهشان گرامی بداریم. تیم والیبال آموزش و پرورش بیرجند قهرمان مسابقات که 3 یارشان به دیار باقی شتافتند 
ایستاده ازراست:آقایان محمدتلواری رئیس وقت تربیت بدنی، محمددیمه ور رئیس وقت آموزش و پرورش، مرحوم حسین جباری، رضا بذرکاران، مرحومین حسن 

رضاعمیدیان و محمدعرفی. نشسته از راست:آقایان سعید محبی، طوقی، عباسعلی جباری    گردآورنده : اصغری 

کاریکاتور محمد علی خلجی

درختی برای زندگی
* محمدی 

درختان ریشه در تنوع عادات و آرامش روحی سفیران زمین دارند. به 
نوعی ریشه درخت و ریشه زندگی انسان ها در هم تنیده است. سبزی 
و شادابی درختان تاثیر مستقیمی بر خلق و خوی آدمیان  دارد. درختان 
موسیقی روح و روان بشرند. اگر بخواهیم فواید و مزایای درختان را یک 
به یک برشماریم آنقدر ُحسن و زیبایی دارند که هر کدام برای خودش 
رویایی می شود بافته بر برگ های سبز و تن تنومند ساقه شان. درختان 
اسطوره های سبز مقاومت اند که ریشه در خاک و سر بر افالک دارند، 
نماد سرسبزی و شادابی اند، مایه تلطیف و پاکی هوایند، منشا نشاط و 
شادای و سرزندگی اند، لذت تجربه احساس خنکای روز در هوای گرم 
تموزند، نماد تحول و تجربه و نو شدن و خشکیدن و دوباره جوانه زدن 
اند، زیباترین سفیران سبز خدا برای به ودیعه نهادن زندگی و شادابی و 
طراوت در بین انسان ها هستند. همه تجربه نشستن در خنکای درخت 
را تجربه کرده ایم و چه چیز زیباتر از چیدن میوه ای رسیده و آبدار از تن 
تنومند درختان مثمر! نوشتن بر روی برگ های سفید و دانشمند شدن 
و دکتر و مهندس شدن دیگر فایده درخت است که امکان تهیه کاغذ از 
وجودش را به ما می بخشد.درخت مظهر زندگی و شادابی و طراوت است 
که باید حفظ شود و برای احیا و توسعه جنگل ها و حفظ این طراوت و 
شادابی به جای تیشه بر ساقه اش و شکستن و به آتش کشیدنش باید 
نگهداری شود و توسعه یابد.شاید اگر درختان کهنسال و سوختن تنه های 
قطور آنها گرما بخش محفل خانه های هزاران روستایی در عهد کهن 
نبود زندگی این قدر شیرین و دلچسب نبود!درخت، زندگی است از روزی 
که با شوق و ذوق یک بچه جوانه دانه اش به تماشا می نشیند و قد 
کشیدن و به ثمر نشستنش را می بیند تا روزی که لذت خنکی، سبزی 
و میوه اش را می چشد تا آن روز که گداختن ذغال و لهیب آتش گرما 
بخش وجود یخ زده اش می شود..درخت، زندگی است و باید برای حفظ 
این زندگی همه با هم درخت بکاریم تا با این فرهنگ سازی عالوه بر 
حفظ و توسعه جنگل ها در کشورمان، سرزمینی سبز و رویای دلپذیر را 
در تمامی فصل ها با شکفتن جوانه های زیبا بر شاخسار های خشکیده 
اش تماشا شود تا آن روزهای گرم تابستان و چشیدن میوه شیرینش، تا 
روزهای زیبای پاییز و هزار رنگ شدن برگ ها و برگ ریزان و خش 
خش آن زیر پای عابران و تماشای دیدن ساقه های پوشیده از برف 
سفید در دل زمستان همگی رویایی و تماشایی و به مدد وجود درختان 
زیبا ممکن می شود. به یاد داشته باشیم در این سال های خشکسالی 
درختان تنها مرهم روزهای داغ تابستانند پس در حفظ و نگهداری شان 
کوشا باشیم. .به امید اینکه با فرهنگ سازی همه رویای زیبای تجربه و 
تکرار فصل ها را در طبیعت و وجود درختان سال ها و سال ها با کاشت 
نهال های جدید تجربه کنیم و داشتن این روزهای خوب زندگی را به 

دیگران نیز هدیه دهیم.

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک
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کیفیت را با ما  تجربه کنید

امالک و 
مستغالت

فروش زمین تجاری
 صیاد - 2 طبقه

 با جواز- فی: 60م 
09153634751

منزل ویالیی دوطبقه تا700 
م تومان نقد خریداریم 
مدرس، توحید، جماران 

09155616598 معلم  

زمین سه هکتار با 12 ساعت 
آب چاه و1000 درخت 
زرشک 15 ساله فروش 
فوری 09155616598

فروش منزل ویالیی تمیز و 
نو خیابان نرجس
09151639811

خریدار زمین یا منزل کلنگی 
درخیابان صمدی، قائم، 
منتظری و انقالب بافت 
فرسوده 09155625297

فروش آپارتمان 85 
متری 2 خواب - سپیده 
کاشانی - فی: 120م  

09198160650

رهن و اجاره

نیازمند منزل اجاره ای 
برای زوج جوان اجاره200 
هزار- رهن2میلیون تومان 

09153660900

جویای کار

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

 یک نیروی ماهر
به کارواش

 نیازمندیم. 
09378672064

به تعدادی راننده 
جهت کار درآژانس

 به صورت تمام وقت نیازمندیم
09157600459

 به یک نیروی پیتزازن
  با  سابقه نیازمندیم 
 09129150355

05631996 

به تعدادی راننده با خودرو  
جهت کار در آژانس واقع 
در مهرشهر نیازمدیم  

09354531600

آژانس سیمای مهربانوان
  به چند راننده مجرب  

فوری نیازمند است 
05632442022

راننده پایه یک
 آماده همکاری 

تلفن تماس :
09158659130

به تعدادی راننده 
تمام وقت جهت کار 
در آژانس نیازمندیم 

09159643980

به 2 نفر جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم. ساعت 

کار از 5 عصر تا 2 بامداد 
09307431942

به یک نیرو جهت 
سالن داری در رستوران 

نیازمندیم
09151606836

راننده نیمه وقت، تمام وقت 
جهت آژانس
 نیازمندیم

09159632274

خودرو

سانتافه 2017 صفر
  قیمت استثنایی
شماره تماس: 

09151630158

فروش پژو روآ دوگانه 
کارخانه، مدل 86 

 بدون رنگ
09153613774 

فروش پژو مدل 77 
قیمت توافقی
شماره تماس :

09159627328

پراید وانت رنگ شکالتی 
دوگانه ، مدل94،بیمه 
اتاق دار فی توافقی 
09157014292

سورن  دوگانه کارخانه، 
سفید، مدل87 بیمه 97/ 8 

  فی 23 م  
09150919212

فروش پارس
 دوگانه، مدل 96 

فی: 37500 تومان 
09155640643

فروش پژو 405 دوگانه
نقره ای، بیمه 

  خانگی و سند تک برگ
09151613610

پراید141مدل84 ، بیرنگ 
دوگانه معاوضه با پژو 84 تا 

86 یا سمند
09156653701

فروش دوو سی یلو
 مدل  82

 رنگ سفید، تمیز
 12م    09398737452

 لوازم منزل

فروش میزنهارخوری 
چهارنفره چوبی

 و سالم صدتومان
09156043972 

متفرقه

سوپرمارکت
 باکلیه امکانات

 موقعیت عالی مهرشهر  
09151650578

فروش رستوران سنتی
 با کلیه امکانات
تلفن تماس:

09155613010 

یک دستگاه مرغ خرد کن  
کالباس خرد کن و چراغ 
چشمک زن مرغ و ماهی 

09151614525

مغازه لبنیات محلی معتبر 
واگذار می گردد. فی: 

70م  09159051370 
09155666326

فروش یک عدد لباس 
عروس شیک، پارچه ترک 

قیمت750000تومان 
09158663225
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آغاز گشت های بازرسی از صنوف، ویژه عید نوروز از امروز

گشتهای مشترک بازرسی از صنوف مختلف، ویژه عید نوروز از امروز در استان آغاز می شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: این گشتها در سه حوزه کاال و خدمات، بهداشت 
و درمان و قاچاق کاال و ارز با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، حمل و نقل و پایانه ها و شرکت نفت تا 15 فروردین 97 ادامه دارد.
انصاری افزود: همچنین 5 گشت سیار و 5 شعبه ثابت نیز در شهرستاهای بیرجند، طبس، قاین و فردوس در ایام نوروز از ساعت 16تا 20:30 بصورت آماده باش خواهند بود.

*دکتر محمد علی بخشی بعنوان معاون سالمت 
دامپزشکی خراسان جنوبي معرفی شد

در  آسان  ازدواج  موضوع  با  اندیشی  آزاد  *کرسی 
دانشگاه فرهنگیان بیرجند برگزار شد.

نوروزی  مسافران  به  راهی  بین  مجتمع   25*
خدمات می دهند.

تکثیر حیات وحش  در سایت  رأس جبیر   10 *
فردوس رها شد.

*اولین جشنواره انتخاب دخترنمونه فاطمی برگزار شد.
*420 هزار اصله نهال در هفته درختکاری توزیع 

می شود.
توسعه  ملی  همایش  به  مقاالت  ارسال  *مهلت 

پایدار محور شرق تمدید شد.
*برنامه های مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی 

در هالل احمر خراسان جنوبی اجرا می شود.

اخبار کوتاه

حوادث استان

مسمومیت سه نفر 
با گاز منوکسید کربن

سه نفر در بیرجند بر اثر استتنشاق گاز منوکسید کربن 
مسموم شدند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی استان گفت: به دلیل استفاده کردن از  بخاری 
بدون دودکش در منزلی واقع در خیابان توحید، سه نفر 
دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند.دلخروشان 
افزود: این افراد که دچار عالئم سرگیجه و حالت تهوع 
بودند با کمک عوامل اورژانس، به بیمارستان امام 
بیرجند منتقل و تحت درمان قرار گرفتند. رضای 

حادثه در کارگاه
 بلوکه زنی حاجی آباد

با  کار  زیرکوه حین  آباد  در حاجی  کارگر 33 ساله 
دستگاه بلوکه زنی ، دچار آسیب شدید شد. در این 
حادثه که صبح دیروز رخ داد، کارگر 33 ساله دچار 
آسیب شدید در ناحیه دست شده بود که بالفاصله 
به دلیل نیاز به اقدامات تخصصی با اورژانس هوایی 
به بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل شد. بنا به 
گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  

استان حال عمومی وی رضایتبخش است .

تازه های ورزشی استان

شرکت گاز فاتح مسابقات والیبال بسیج 
بیرجند شد

مدیر کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج شهرستان 
“یادواره  بسیج  والیبال  مسابقات  در  گفت:  بیرجند 
بر  گاز  شرکت  تیم   “ خراسان جنوبی  شهید  هزار   2
سکوی قهرمانی ایستاد و کاپ اخالق رقابت ها به تیم 
آتش نشانی اهداء شد. حسین نوفرستی  اظهار کرد: در 
راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ارج نهادن به مقام 
شامخ شهدا یک دوره مسابقات قهرمانی والیبال بسیج 
شهرستان بیرجند “یادواره 2 هزار شهید خراسان جنوبی “ 
شد.وی افزود: در این مسابقات 10 تیم در قالب دو گروه 
5 تیمی در سالن ورزشی 5 آذر کانون فرهنگی ورزشی 
جوانان بسیج بیرجند دوره ای مقابل یکدیگر به رقابت 
پرداختند.وی تصریح کرد: تیم های والیبال آتش نشانی، 
و  مدارس  نوسازی  کل  اداره   پزشکی،  علوم  دانشگاه 
شرکت گاز به دور نیمه نهایی مسابقات قهرمانی والیبال 
“یادواره 2 هزار شهید خراسان جنوبی “ صعود کردند.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی:

برنامه شهرداری برای مناسب سازی حوزه حمل و نقل ارائه شود

استان در دوران جنگ تحمیلی پنج 
شهید خلبان تقدیم نظام کرده است

فرمانده پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند با بیان 
اینکه نیروی هوایی پیش قراول نیروهای مسلح در 
راستای پیوستن به امام و انقالب است گفت: خراسان 
جنوبی در دوران جنگ تحمیلی پنج شهید خلبان 
تقدیم نظام کرد. سرهنگ خلبان حمید مصطفوی 
در مراسم جشن پایان سال کارکنان نیروی هوایی 
و خانواده های آنان اظهار کرد: پیوند نیروی هوایی با 
والیت امری ناگسستنی است و آمادگی امروز ما نیز 

نشأت گرفته از همین امرمهم است.

25 هزار اصله نهال در هفته درختکاری
 در فردوس غرس می شود

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  سربازی-رئیس 
شهرستان فردوس در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه 
های هفته منابع طبیعی که ازپانزدهم اسفند شروع می 
شود، از غرس 25 هزار اصله نهال در طول این هفته 
در فردوس خبر داد و افزود: این نهال ها غیر مثمر و از 
شهرهای طبس، بیرجند و درمیان تامین شده است.به 
گزارش خبرنگار ما، سعید بیکی اظهار کرد: ای نهال ها 
شامل: آقاقیا، زبان گنجشک، کاج، سرو، ارغوان، آسمان 
دار و زیتون تلخ است که بخشی از آن پس از پایان 
نماز جمعه هفته گذشته، بین مردم توزیع شد.وی شعار 
امسال هفته منابع طبیعی را “ منابع طبیعی با مردم و 
برای مردم” اعالم کرد و اضافه کرد: در یکسال گذشته 
200 همیار طبیعت دانش آموزی جذب و برای آنها 
کارت شناسایی صادر شده که در حال حاضر 600 همیار 
طبیعت به صورت افتخاری با هدف ترویج و حراست از 

عرصه های منابع طبیعی با این اداره همکاری دارند.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
برنامه  شهرداری  گفت:  جنوبی  خراسان 
اجرایی و راهکار عملیاتی برای مناسب سازی 
معلوالن  برای  عمومی  نقل  و  حمل  حوزه 
دهد. ارائه  آینده  ماه  دو  را طی  سالمندان  و 
به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی 
مقدم ظهر دیروز در ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی استان، اظهار کرد: شهر ایمن 
با تردد آسان حق تمامی سالمندان، کم توانان 
جسمی و معلوالن حرکتی است که باید مورد 
باشد.وی  اجرایی  دستگاه های  تمامی  توجه 
با تاکید بر توجه تمامی دستگاه های اجرایی 
سازی  مناسب  بر  دولتی  بخش  در  خصوصا 
شهر  یک  از  برداری  بهره  افزود:  شهری، 
با تردد آسان حق همه  سالم و ایمن همراه 
معلولین  و  سالمند  افراد  شهروندان خصوصا 
است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
های  دستگاه  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 

اداری  فضاهای  خصوص  در  مکلفند  دولتی 
به اجرایی کردن تصمیمات در حوزه  نسبت 
تردد آسان معلوالن و مناسب سازی محیط 
اقدامات الزم را انجام دهند، گفت: شهرداری 
ها نیز باید در کلیه پروژه های عمرانی، توسعه 
معابر، پیاده رو سازی ها و فضاسازی پارک ها 
نسبت به اجرایی کردن قانون جامع معلوالن 
ساختمان  برای  کار  پایان  کنند.صدور  اقدام 
اند  نشده  سازی  مناسب  که  عمومی  های 
قابل قبول نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه 
صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی 
اجرایی  بدون  زیاد  مخاطب  جامعه  دارای  و 
کردن قانون جامع معلولین قابل قبول نیست، 
عنوان کرد: فضاسازی مناسبی در ساختمان 
و  معلولین  دسترسی  باید جهت  اداری  های 
اشاره  با  مقدم  شود.علوی  فراهم  سالمندان 
جمله  از  ها  دستگاه  برخی  حضور  عدم  به 
دانشگاه ها در جلسات ستاد مناسب سازی، 

افزود: فرهنگ هر جامعه نشان دهنده شان و 
شخصیت آن جامعه است لذا حضور مسئوالن 
و  فرهنگ  دهنده  نشان  موثر،  جلسات  در 

مردم  به  نسبت  ها  آن  مسئولیت  احساس 
است.وی با بیان اینکه عدم حضور دستگاه ها 
در جلسات، نشان از تزلزل کاری است، گفت: 
عدم حضور برخی از مسئوالن در جلسات قطعا 

المال  بیت  و  مردم  حقوق  تضییع  مصابه  به 
است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کسی که در 

ارائه خدمت مناسب به مردم کم بگذارد قطعا 
نتیجه آن را در زندگی خود خواهد دید، عنوان 
کرد: هنگامی انسان های با فرهنگی خواهیم 
بود که از امانت های الهی درست و بهینه در 

راستای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنیم.
از  افرادی جدای  اینکه معلوالن  بیان  با  وی 
لذا تمامی مسئوالن نسبت به  نیستند  جامع 
اجرایی کردن قانون جامع معلولین موظفند، 
خصوصا  دولتی  های  دستگاه  کرد:  اظهار 
ساز  و  ساخت  حال  در  که  هایی  دستگاه 
سازی  مناسب  صد  تا  صفر  موظفند  هستند 
را به فراخور اعتباراتی که دارند، انجام دهند.

علوی مقدم با تاکید بر توجه ویژه به حمل و 
نقل عمومی برای معلوالن و بستر سازی این 
مهم در شهرها، افزود: شهرداری موظف است 
برنامه اجرایی و راهکاری مناسب در این باره 
ظرف دو ماه آینده به دبیرخانه  ستاد ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه در پروژه های عمرانی 
که تملک هستند اجرای قانون جامع معلولین 
حتما قید شود، گفت: توجه به عالئم هشدار 
دهنده معلولین موضوع بسیار مهمی است که 

باید در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به 
فعاالن کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان

برگ برنده دست شماست؛ 
در نجات انسانها قناعت نکنید

نماینده ولی فقیه خطاب به فعاالن کانونهای فرهنگی 
هنری مساجد استان گفت: »برگ برنده در دستان 

انسانها قناعت نکنید چرا که  شماست« در نجات 
هر انسانی را که نجات بدهید گویی عالم را نجات 
خواهر  رابطان  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت  اید.  داده 
کانونهای فرهنگی هنری استان با تبریک فرارسیدن 
میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)سالم ا... علیها( 
کانونهای  فعاالن  به  خطاب  خمینی)ره(  امام  و 
مساجد اظهار کرد: باید تفاوت مسئولیت هنری که 
برعهده دارید با مسئولیتی که دیگران برعهده دارند 
مساجد  کانونهای  دبیرخانه  مسئول  بشناسید.   را 
خراسان جنوبی هم گفت: 615 باب کانون فرهنگی 
دارد  استان خراسان جنوبی وجود  هنری در سطح 
که از این تعداد 5۸3 کانون رسمی فعال و مابقی 
در  آینده ای نزدیک بعد از تجهیز افتتاح می شوند.

اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های 
خراسان جنوبی»١7 اسفند« برگزار می شود

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  مطبوعات  جشنواره  اختتامیه  برگزاری  از  جنوبی 
خبرگزاری های استان همزمان با 17 اسفند خبر داد. 
احمد محبی با اعالم این خبر گفت: این جشنواره با 
هدف تولید آثار مطابق با شعار سال، کمک به افزایش 
کیفی آثار منتشر شده در رسانه های محلی، ایجاد 
فضای رقابتی در میان فعاالن رسانه ای و تقدیر از 
روزنامه نگاران برتر استان، تمهید زمینه پویایی و نشاط 
مطبوعاتی و افزایش رقابت مؤثر و سازنده در تعالی 
و توسعه محتوایی مطبوعات استان برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: این 
جشنواره در دو بخش حرفه ای و موضوعی برگزار 
می شود که در بخش حرفه ای آثار در قالب سرمقاله 
و یادداشت، عکس، تیتر، خبر و گزارش به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شده است. وی با اشاره به اینکه در 
حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره نمایشگاه 
عکسی از آثار راه یافته به جشنواره برپا خواهد شد، ابراز 
امیدواری کرد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته و 
با همکاری خانه مطبوعات استان بتوانیم مراسمی در 
شأن اصحاب رسانه برگزار کنیم.گفتنی است؛ مراسم 
اختتامیه این جشنواره پنجشنبه 17 اسفند جاری ساعت 
9 صبح در محل سالن ذوالفقار سازمان مدیریت برنامه 
ریزی استان برگزار خواهد شد.محبی تصریح کرد: 
همچنین در بخش موضوعی آثار به شکل تولیدات 
تحلیلی مندرج در مطبوعات محلی با موضوع اقتصاد 
مقاومتی و تولید اشتغال، نماز، قرآن و عترت است.
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هزینه کرد ۳۰۰ میلیون تومانی 
شهرداری بیرجند برای 
ساماندهی مبادی ورودی

معاون عمرانی شهردار بیرجند گفت: در مجموع 300 
میلیون تومان در  آستانه فرارسیدن سال جدید برای 
زیباسازی و ساماندهی سه ورودی شهر بیرجند هزینه 
می شود. علی عدل اظهار کرد: ساماندهی ورودی 
های شهر بیرجند چند سال است که در دستور کار 
شهرداری قرار دارد. وی به ورودی شمالی بیرجند 
اشاره کرد و گفت: از میدان فرودگاه به سمت شهر 
بیرجند در حوزه خدمات شهری قرار دارد و در آستانه 
فرارسیدن سال جدید،  عالوه بر رنگ آمیزی جداول 
و نظافت، به جمع آوری نخاله ها و زباله ها در این 
ورودی نیز اقدام می شود.عدل به ورودی غرب بیرجند 
هم اشاره کرد و با بیان اینکه در ورودی بیرجند از 
حدفاصل  امسال  کنیم  می  تالش  کرمان  سمت 
میدان ابن حسام به فاصله 1200 مترمربع زیباسازی 
و ساماندهی جداول و آیلندها را انجام دهیم،  گفت: 
تغییر جداول، نورپردازی و کف سازی در این مسیر 
انجام خواهد شد و تالش می کنیم تغییر جداول و 
کف سازی تا فرارسیدن عید نوروز به اتمام برسد و 

نورپردازی نیز تا فروردین سال آینده تکمیل شود.

ساختمان مانیتورینگ و حراست
 فرودگاه بیرجند به بهره  برداری رسید

بین  فرودگاه  حراست  و  مانیتورینگ  ساختمان 
امور  معاون  با حضور  دوشنبه  روز  بیرجند  المللی 
از  جمعی  و  جنوبی  خراسان  استاندار  عمرانی 
مسئوالن به بهره  برداری رسید. دیرکل فرودگاه 
های خراسان جنوبی در این آیین گفت: ساختمان 
مانیتورینگ و حراست فرودگاه بین المللی بیرجند 
از نظر حساسیت و اهمیت جایگاه ویژه ای دارد. 
در  افزود:  فرودگاه های خراسان جنوبی  مدیرکل 
راستای این پروژه دوربین های حفاظتی cctv در 
اکثر نقاط فرودگاه از جمله ترمینال، نقاط حساس، 

محوطه ها و ... نصب شده است.

 پیمانکار بومی طرح ها را 
سریع تر به نتیجه می رساند 

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبی بر هزینه کرد درست و به موقع اعتبارات 
تأکید کرد و گفت: آنچه در اختیار دستگاه های اجرایی 
است بیت المال محسوب می شود لذا باید از آن به نحو 
صحیح استفاده کرد.سیدمجتبی علوی مقدم در جلسه 
کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
در  اجرایی  دستگاه های  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی 
برنامه های خود از صنایع دستی و تولیدات بومی استان 
استفاده کنند. وی افزود: دستگاه های اجرایی در اعطای 
سوغات و همچنین تامین مایحتاج خود از محصوالت 
تا ظرفیت های  ببرند  بهره  استان  توانمندی های  و 
پویا شود.وی  مردم  اقتصاد  و  معرفی  بیشتر  استان 
اخالقی،  موازین  به  گردشگری  تورهای  در  افزود: 
توجه شود. مردم  رسوم  و  آداب  و  منطقه  فرهنگ 

سرمایهگذاریدرحملونقلزمینهسازاشتغالپایدارخراسانجنوبی
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و  حمل  و  راهداري  کل  مدیر    - ور  پیشه 
عنوان  جنوبي  خراسان  استان  جاده اي  نقل 
کرد: بخش حمل و نقل جاده ای از مهمترین 
شمار  به  جوامع  در  پایدار  توسعه  محورهای 
جز  آن  در  شده  ایجاد  شغل های  و  رفته 
پایدار است.شهامت، گفت: طی 10  مشاغل 
ماهه سال جاری بیش از  255هزار و ۸2 سفر 
همچنین بیش از 3 میلیون و 771 هزار تن 
تناژ انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال 
ادامه  است.وی،  داشته  رشد  درصد   11 قبل 

مناسب  اشتغال زایي  قابلیت  بخش،  این  داد: 
اعم از مستقیم و غیرمستقیم داشته و نزدیک 
بخش  در  مسافر   1653 و  راننده   ۸402 به 
مسافری و کاال به طور مستقیم فعالیت دارند.
جاده اي  نقل  و  حمل  و  راهداري  کل  مدیر 
بر اساس  این مدت  استان، تصریح کرد: در 
ثبت اطالعات کارت هوشمند در سامانه رصد 
زمینه  بخش  این  در  نفر  از246  بیش  برای 
اشتغال پایدار فراهم شده است و این رقم با 
توجه به مدت مشابه در سال قبل برابر با243 

از   : نفر بوده است.شهامت خاطر نشان کرد 
مهمترین اقدامات در برای پایدار بودن اشتغال 
اجرای  نقل جاده ای  و  در بخش حمل  افراد 
و  طرح ها  این  که  است  نوسازی  طرح های 
که  می دهد  افزایش  آنان  در  را  کاری  توان 
با اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل 
جاده ای کاال تسهیالت مناسبی به صاحبان 
وسایل نقلیه سنگین در بخش باری پرداخت 
نقل  و  حمل  و  راهداري  کل  مدیر  می شود. 
جاده اي خراسان جنوبي، تاکید کرد: همچنین 

نقل  و  حمل  عمومی  ناوگان  توسعه  برای 
روستایی اقدام به واگذاری تعدادی خودروی 
تاکسی روستایی با قیمت 31 میلیون تومان 
شده که ۸0 درصد این مبلغ وام با کارمزد 4 
درصد و با مدت زمان بازپرداخت حداکثر 5 
سال خواهد بود و 20 درصد باقیمانده از مبلغ 
ویژه  روستایی  تاکسی  برای خرید  نیاز  مورد 
حمل و نقل روستایی از طریق آورده شخصی 
متقاضیان تامین می شود که فرصت مناسبی 

برای فعاالن این عرصه به شمار می آید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
بقاع  در  روحانی   70 گذشته  سال  گفت: 
این  که  اند  داده  انجام  را  تبلیغ  کار  متبرکه 
رقم در سال آینده دو برابر خواهد شد.حجت 
اظهار  مهر،  با  گفتگو  در  هاشمی  االسالم 
جنوبی  خراسان  در  متبرکه  بقعه   96 کرد: 
وجود دارد که از این تعداد 44 بقعه محوری 
و شش بقعه نیز شاخص کشوری هستند.وی 

با بیان اینکه در سال گذشته 797 هزار نفر 
زائر در بقاع متبرکه حضور داشته اند، افزود: 
مراسم  متبرکه  بقعه   40 در  گذشته  سال 
شده  برگزار  سال  تحویل  لحظه  محوری 
اشاره  با  امور خیریه  و  اوقاف  است.مدیرکل 
بقاع  در  روحانی   70 گذشته  سال  اینکه  به 
گفت:  اند،  داده  انجام  را  تبلیغ  کار  متبرکه 
از مجموع روحانیان 32 روحانی بومی و 3۸ 

روحانی اعزامی از قم بوده اند که امسال این 
رقم دو برابر خواهد شد.وی با بیان اینکه طی 
طرح نوروزی سال گذشته 36 خیمه معرفت 
آرامش  طرح  کرد:  عنوان  است،  شده  برپا 
 52 حضور  با  متبرکه  بقعه   60 نیز  بهاری 
برگزار  اعزامی  روحانی  و 62  بومی  روحانی 
غرفه  اینکه  به  اشاره  با  شد.هاشمی  خواهد 
متبرکه  بقاع  تمامی  در  نوجوان  و  کودک 

های  مشاوره  کرد:  بیان  شد،  خواهد  ایجاد 
برنامه  از جمله  نیز  خانوادگی و همسرداری 
های اجرایی اداره کل اوقاف در طرح نوروزی 
سال 97 است.وی با بیان اینکه اکنون 543 
زائرسرا و 7۸ سوئیت در بقاع متبرکه استان 
وجود دارد، اظهار کرد: وجود 975 سرویس 
خدمات  دیگر  از  آشپزخانه   33 و  بهداشتی 
است. زائران  و  مردم  به  اوقاف  کل  اداره 

اتاق  گردشگری   کمیسیون  رئیس  نائب 
مورخ  شنبه  عصر  خراسان جنوبی  بازرگانی 
96/12/12 با اشاره به جاذبه های گردشگری 
اخیر  سال های  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
بین  نمایشگاه های  در  خراسان جنوبی  حضور 
گردشگری  و  دستی  صنایع  ملی  و  المللی 
پررنگ  بسیار  تهران  و  قشم  نمایشگاه  مانند 
بوده است و بازدید کنندگان و مسئوالنی که 
از غرفه استان دیدن کرده اند با دیده تحسین 
دستی  صنایع  و  گردشگری  های  جاذبه  به 
خراسان جنوبی می نگرند. کرباسچی با اشاره 
به نمایشگاه نوروزگاه در مشهد مقدس بیان 
کرد: حضور در این نمایشگاه فرصت مناسبی 
برای معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع 
دستی خراسان جنوبی است.وی گفت: ممکن 
است برخی با توجه به دغدغه های ایام نوروز 
زمان برپایی نمایشگاه را مناسب ندانند ولی با 
توجه  به تأثیری که در معرفی استان خواهد 
داشت شرکت در نمایشگاه مفید ارزیابی می 
شود.وی اظهار کرد: همگی باید دست به دست 
هم داده و با همکاری نهایت تالش خود را 
باشیم  داشته  جنوبی  خراسان  معرفی  برای 
با  را  جنوبی  خراسان  استان ها  سایر  مردم  تا 
محصوالت  و  گردشگری  ظرفیت های  تمام 
راهبردی آن بشناسندوی اظهار کرد: با توجه به 

عالقمندی بسیاری از افراد توانمند برای کار در 
حوزه گردشگری آینده خوبی برای گردشگری 
استان پیش بینی می شودنائب رئیس کمیسیون 
معرفی  برای  البته  شد:  یادآور  گردشگری 
باید  جنوبی  خراسان  گردشگری  جاذبه های 

وقف زمان و سرمایه داشته باشیم

گردشگر  جذب  سنتی  روش های 
کارایی الزم را ندارد

صنایع  فرهنگی،  میراث  گردشگری  معاون   
نیز  خراسان جنوبی  گردشگری  و  دستی 
گردشگر  جذب  سنتی  روش های  گفت: 
ندارد. مسافر  جذب  برای  را  الزم  کارایی 
معرفی  هماهنگی  جلسه  در  عربی  مرتضی 
در  گردشگری  جاذبه های  و  صنایع دستی 
کرد: حضور  اظهار  ایران  نوروزگاه  نمایشگاه 
گردشگری  و  دستی  صنایع  عرصه  فعاالن 
مثبت  گامی  ایران  نوروزگاه  درنمایشگاه  
اشاره  با  است.وی  خراسان جنوبی  معرفی  در 
برای  خراسان جنوبی  مناسب  موقعیت  به 
مشکالت  از  یکی  کرد:  بیان  گردشگری 
گردشگری  و  دستی  صنایع  حوزه  در  استان 
اینکه  بیان  با  عربی  است.  “برند”  نداشتن 
گردشگری  ساخت های  زیر  موارد  برخی  در 
نیز فراهم نیست، ادامه داد:  باید به موضوع 

گردشگری فرابخشی نگاه کرد و فقط در این 
صورت است که می توانیم در جذب گردشگر 
افزود:  باشیم.وی  موفق  خراسان جنوبی  به 

شرایط  کردن  فراهم  و  گردشگر  جذب  اگر 
وظیفه  تنها  را  مسافر  حضور  برای  مناسب 
نتیجه  به  بدانیم  فرهنگی  میراث  سازمان 
گردشگری  رسید.معاون  نخواهیم  مطلوب 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: نگاه ما به بخش گردشگری و صنایع 
روش های  از  و  بوده  تخصصی  باید  دستی 
نوین برای معرفی جاذبه های خراسان جنوبی 
اظهار  کنیم.عربی  استفاده  گردشگر  و جذب 

کرد: روش های سنتی جذب گردشگر چون 
و  نیست  پاسخگو  کاتالوگ  و  بروشور  توزیع 

شیوه های دیگری را باید امتحان کرد.

دکتر اخالقی پور،مدیر عامل سازمان همیاری 
شهرداری های هم اعالم نمودنمایشگاه صنایع 
و  ،سوغات  گردشگری  های  جاذبه  با  دستی 
هدایا تحت عنوان )نوروزگاه ایران(در 4 لغایت 
المللی  بین  نمایشگاه  1397در  فروردین   11
مشهد برگزار خواهد شد و استان با تدابیر و 
حمایت های استاندار محترم خراسان جنوبی 
های  شهرداری  همیاری  سازمان  مدیریت  با 
در این نمایشگاه حضور می یابد.اخالقی پور 

بامساحت  نیشابوری  عطار  کرد:سالن  اعالم 
2400متر مفید به خراسان جنوبی اختصاص 
بیرون  فضای  نیز  و2000متر  است  یافته 
نمایشگاه برای حضور مرز نشینان و عشایربه 
فرهنگ  معرفی  و  چادر  سیاه  برپایی  منظور 
عشایری و مرز نشینی استان در نظر گرفته 
شده است.اخالقی پور همچنین با اعالم این 
خبر که چند وی ای پی   نیز در نظر گرفته 
شده است از قبیل “وی ای پی”  فرش ، جهت 
تراز خود در  با مهم  استان  مذاکرات مقامات 
کشور ،  برای مذاکرات خریداران و فروشندگان 
برندهای جهانی  به  و تنظیم قراردادها،افزود: 
(و  قهستان  و  مود  )فرش  استان  فرش 
محصوالت استراتژیک استان از قبیل زعفران 
،زرشک،عناب و لزوم برند های این محصوالت 
به  اشاره  با  پور  شود.اخالقی  ای  ویژه  توجه 
جمعیت 3میلیون و 500هزار نفری مشهد و 
7تا 5 میلیون زائر و مسافر در ایام نوروز ،بیان 
نمود حتی اگر نیمی از این جمعیت از نمایشگاه 
برای  باالیی  مخاطب  جمعیت  کنند  بازدید 
دارد.همچنین  وجود  جنوبی  خراسان  معرفی 
در این جلسه برخی از فعاالن صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی راهکارهای خود 
را برای معرفی  بهترصنایع دستی و جاذبه های 
کرد. بیان  خراسان جنوبی  گردشگری 

سید  امامزادگان  امنای  هیئت  سربازی-رئیس 
محمد و سید ابراهیم فردوس با اشاره به اینکه این 
بقعه متبرکه به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور 
میلیونها مسافر و زائراز 7 استان جنوبی کشور به 
مقصد مشهد مقدس ساالنه پذیرای خیل عظیم 
مسافران و مجاوران است افزود: یکی از مهمترین 
مشکالت ما نبود زائر سرا در امامزادگان فردوس 

بود که با تسهیالت قرض الحسنه یک میلیارد 
تومانی که سازمان اوقاف و امور خیریه به این 
امراختصاص داده از مدتی قبل کار احداث زائرسرا 
شروع و تا کنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است.اسماعیل یعقوب زاده تصریح کرد: این زائر 
سرا با 1700 متر مربع زیربنا و 220 تخت اقامتی 
، بزرگترین زائرسرای شرق کشور خواهد بود که 

یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. 
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته  4۸5 میلیون 
امامزادگان  آبادانی  و  عمران  راستای  در  تومان 
فردوس هزینه شده گفت: از این مبلغ 210 میلیون 
پیگیریهای  با  که  بوده  دولتی  اعتبارات  تومان 
صورت گرفته از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
اختصاص یافته است.یعقوب زاده با بیان اینکه 

امامزادگان فردوس یکی از بقاع متبرکه شاخص 
استان خراسان جنوبی بشمار میرود تصریح کرد: 
مدیریت این مکان مقدس با 150 خادم افتخاری 
و فقط 3 خادم رسمی انجام می گیرد ودر طول 
سال برنامه های مختلف فرهنگی از قبیل: مراسم 
تحویل سال نو، اجتماع ساالنه اربعین حسینی، 
و  رمضان  ماه  در  کریم  قرآن  تالوت  کرسی 

مراسم ویژه لیالی قدربا همکاری دستگاههای 
اجرایی در امامزادگان فردوس برگزار می شود.

از  را  بزرگ  بهداشتی  سرویس  نبود  وی 
مشکالت این مکان مقدس برشمرد و گفت: 
مردمی  های  کمک  نیازمند  طرح  این  احداث 
است ولی یکی از دغدغه های هیت امناء است 
عملیاتی شود. آینده  سالهای  در  امیدواریم  که 
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