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نوروز و امیدی تازه 
برای توسعه استان 

دگرگونی  در  نقاط عطف  از  یکی    
زمین و زمان هر ساله با آمدن بهار 
با بزرگداشت نوروز متجلی  و همراه 
می شود  زنده  دوباره  زمین  می شود. 
و زمان بر مدار تازه ای قرار می گیرد. 
اساساً نوروز در ماهیت و سرشت خود 
با تغییر همراه است. جشنی که همراه با 
تولد دوباره طبیعت معنا می یابد. دمای 
هوا و طراوتش، پوشش زمین، ساعات 
روشنایی روز و خالصه روز و روزگار 
می شوند.  متحول  نوروز  با   همزمان 
اندیشهء  و  فکر  در  آدمی  اگر  اما 
) در صفحه ۲  ادامه   ( تغییر،...  خود 

سرمقاله
* امین جم

7پیش بینی وزش باد و رگبار پراکنده در استان6۰7 درصد زائران با کاروان های آزادبر به عتبات می روند ! 4دورهمی شاعرانه در » بند دره« 

 در نمایشگاه نوروزگاه ایران در مشهد انجام شد ؛

اهتزاز پرچم
فرهنگ  استان در 

پایتخت معنوی ایران

عکس : کمال زاده

 بازدید ۵2 هزار مسافر نوروزی از باغ های تاریخی بیرجند  / ۷

هنر دست و تولیدات ویژه و خاص خراسان جنوبی با حضور در مشهد الرضا )ع( پا در عرصه ملی و بین المللی گذاشت تا تولیدات و توانمندی هایش را به زائران مسافران داخلی و خارجی 
مشهد آن هم در نوروزگاه ایران عرضه کند. نمایشگاه بین المللی مشهد از ۴ تا ۱۱ فروردین ۹۷ پذیرای عشایر و تولیدکنندگان خراسان جنوبی بود تا مسافران نوروزی و تجار داخلی و 
خارجی سوغات بهار ۹۷ را از این استان به شهر و دیار خویش ببرند. تالش ها در این نمایشگاه ملی به انعقاد تفاهم نامه های همکاری نیز انجامید تا توانمندی و تولید خاص خراسان 

جنوبی در دیگر نقاط کشور و جهان هم صادر شود. عشایر استان هم با تمام توان به میدان این رویداد ملی آمدند تا تولیدات و توانمندی هایشان را ... ) مشروح در صفحه ۳ (

مساله آب ؛ اولویت سال 97 خراسان جنوبی
 استاندار آب را اولویت سال ۹۷ استان اعالم کرد و گفت: این موضوع را به هر طریقی و با هر وسیله ای دنبال خواهیم کرد. مروج الشریعه در نشست 
خبری با اشاره به مدیرانی که ظرفیت شنیداری کمی دارند و بالفاصله به مراجع قضایی مراجعه می کنند، عنوان کرد: اصحاب رسانه باید در راستای 
حق مداری و منافع مردم قلم بزنند. به گفته وی اگر برای اشتغال جوانان استان فکری اندیشیده نشود و از آن چه در اختیار استان است به درستی 

استفاده نکنیم، با تخلیه جمعیت روستاها مواجه خواهیم شد. ) مشروح در صفحه ۷ (

جناب آقای رمضانی 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی استان

برنامه های فاخر و در خور تحسین نوروزی آن اداره محترم در
سطح استان مایه مباهات اینجانب و خانواده ام در بین میهمانان 

خارج از استانمان شد .  الزم دانستم از جنابعالی و همکارانتان
 که  مردم خراسان جنوبی را در محضر مسافران نوروزی

 سربلند کردید تشکر و قدردانی نمایم . 

عباسی - شهروند بیرجندی

جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

ریاست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی واحد بیرجند 
که موید توانمندی، مدیریت ارزنده و مسئولیت پذیری شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده 

دوام توفیقات روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندم.

محمد حسن بشیری زاده

با یاری خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 
حوزه های علمیه سفیران هدایت از برادران دارای مدرک دیپلم و 

باالتر برای سال تحصیلی 9۸-9۷ تا تاریخ 9۷/01/15 از طریق: 
 www.howzeh-Qom.ir 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه
2- بیرجند خیابان شهید عالمه مطهری )ره(، کوچه ۸  پالک ۷ حوزه 

علمیه معصومیه )سفیران هدایت( ثبت نام می نماید. 

شماره های تماس: 05632229729- 09337537699 

 عارفی
مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

اطـالعیـه

شرکت  پخش بهنوش جهت فعال سازی دو الین اختصاصی 
روغن و شوینده- سلولزی بازاریاب با سابقه استخدام می کند.

تلفن تماس: 09155611064-32253319 

استـخـدام

استخدام رشته تحصیلی مددکاری

بنیاد کودک نمایندگی بیرجند
شماره تماس: 09378141601 - 32239910 - 32239920

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد
نسبت به اجاره فروشگاه های خود به شرح ذیل 

اقدام نماید:

1- فروشگاه نهبندان: 09105160401

2- فروشگاه فردوس: 09151202005

3- فروشگاه طبس: 09133735803

4- فروشگاه قاین: 09015219718

پایان وقت اداری  تا  از متقاضیان دعوت می شود  لذا 
هر  زندان  به  مزایده  اسناد  دریافت  جهت   97/1/16

شهرستان مراجعه نمایند. 

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگـهـی مـزایـده

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصه: واگذاری تعمیر و نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان رازی بیرجند

شرایط شرکت در مناقصه : کلیه شرکت هاي داراي مجوز و صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت های پیمانکاری تأسیساتی دارای پایه حداقل )5 تأسیسات( و دارای گواهی صالحیت ایمنی
مدت و محل انجام کار : یک سال- بیمارستان رازی بیرجند 

مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
الف( واریز مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 21۷۸16219۸00۷ بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

 http://iets.mporg.ir  : ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32395252-056تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 20/000/000 ریال یاچک تضمین شده بانکي یاواریزنقدي وجه به حساب شماره2643۸56بانک رفاه شعبه معلم بیرجندبه نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت درمناقصه(
مهلت خرید اسناد : از تاریخ 9۷/01/14 لغایت 9۷/01/1۸

مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 9 صبح مورخ 9۷/01/2۸
محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي- دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه - ساعت 10 صبح مورخ 9۷/01/2۸
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات پیمانکاری تأسیساتی و مکانیکی می توانید عدد 22 را به شماره 30004۸4۸۷۷ ارسال فرمایید.                                                                
   روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

شماره شناسه: 157664آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره ) 97-1(

به دو همكار خانم و پیك موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.

09155616181 - بیست متری خلیل طهماسبی، نبش نوربخش
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نرخ تورم سال 96 اعالم شد

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1395 را 9.6 درصد اعالم کرد.به 
گزارش بانک مرکزی، خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 نشان می 
دهد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1396 به عدد 114.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش یافت.

نوروز و امیدی تازه
 برای توسعه استان 
*امین جم

...)ادامه سر مقاله از صفحه اول(اما اگر آدمی در فکر و اندیشهء خود 
تغییر و تحولی را تجربه نکند، هیچ یک از این تغییرات 
اقلیمی و محیطی نمی توانند به تنهایی برایش سعادت و 
نیکبختی به ارمغان آورند. شاید به همین دلیل است که در 
طول تاریخ اقوام و ملل مختلف متناسب با مناسبت های 
مختلف جشن ها و مراسمی برای خویش ساخته اند که 
به آنچه در طبیعت رخ می دهد معنایی عمیق ببخشند 
و از آن بهره ببرند. در ایران باستان نیز چنین نگرشی 
در بنیان نهادن جشن های گوناگون متجلی شده است. 
البته نوروز در میان جشن های ایرانیان ممتاز و متمایز بوده 
و به همین دلیل از همهء فراز و فرودهای تاریخی به 
سالمت گذشته و امروز به دست ما رسیده است. شاید 
یکی از دالیل ماندگاری جشن باشکوه نوروز امیدی است 
که با خود به همراه می آورد. نوروز عیدی امید بخش 
و امیدآفرین است. امید به آنکه روزگار همیشه بر یک 
مدار نمی گردد.نوروز در کنار همهء ویرگی های منحصر به 
فردی که دارد، نماد امید به تغییر هم محسوب می شود. 
جشنی برای زنده نگه داشتن امید به فردایی روشن، 
امیدی که با قطعیت همراه است. زیرا هیچ زمستانی 
تاب پایداری در برابر نوازش نسیم بهار را ندارد. زمستان 
در مواجهه با بهاری که با نوروز آغاز می شود، محکوم 
به گریز و شکست است. ناگزیر از رفتن است. بله نوروز 
نمادی برای تغییر است که می تواند هزار شکل داشته 
باشد. تغییر می تواند کم یا زیاد، تدریجی یا ناگهانی، کلی یا 
جزئی، مثبت یا منفی، ظاهری یا باطنی، موقتی یا دائمی، 
سطحی یا بنیادی یا بسیاری انواع دیگر داشته باشد. اما 
هر چه هست، ابتدا باید در نگاه آدم به هستی متجلی 
شود. البته بی تردید همراهی با هر تغییر نیازمند همت 
و شجاعت است. همانطور که مقام رهبری در سخنان 
آغازین امسال فرمودند، امسال فصل بهارِ طبیعت با فصل 
بهار معنویت هم زمان است؛ یعنی فروردین و اردیبهشت 
و خرداد، با رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان. به تعبیر 
ایشان »سالی که نکوست از بهارش پیداست. امسال هم 
که آغاز سال، همراه شده با پرفضیلت ترین ماه های خدا؛ 
امید داشته باشیم که سال معنوی خوبی را شروع کنیم و 
نفسمان را از همین اول سال به عبادت و استغفار عادت 
دهیم«.رهبر معظم انقالب شعار سال را نیز »حمایت 
از کاالی ایرانی « نام نهادند که در شماره های بعدی 
مفصال به ابعاد مختلف این شعار مهم خواهیم پرداخت. 
با همه رنج ها و سختی ها و فراز و نشیب ها،سال 96 به 
پایان رسیده است و وارد فصلی جدید در استان شده ایم.

فصلی که می تواند با همت مردم و مسئوالن،نوید بخش 
آینده ای درخشان برای استان شود.استاندار در نشست 
خبری خود در آخرین روزهای سال 96،موضوع آب را 
مهمترین دغدغه خود در سال 97 خواند و همچنین 
مطالبه گری مردم را از نکات مهم برشمرد که مسلما 
باید همراه با پاسخگویی بهتر و شفاف تر مسئوالن به 
مطالبات و خواسته های مردم همراه باشد.مورد دیگر 
آنکه قول هایی برای سال پیش رو در زمینه راه های 
استان اعم از هوایی،زمینی و ریلی داده شده است که 
امیدواریم با پیگیری مسئوالن و نمایندگان استان ، دولت 
به این وعده ها جامه عمل بپوشاند.مساله اشتغال و خالی 
شدن مرز ها از سکنه ،  از دیگرمواردی است که باید 
بیش از پیش در سال پیش رو مورد توجه قرار گرفته 
و چاره ای برای آن اندیشیده و به قول های داده شده 
عمل شود.در کناراین ها، امیدواریم همانطور که در ابتدای 
سال  شاهدفعالیتهای مناسب تری در حوزه گردشگری   
بودیم،در ادامه نیز توجه بیشتری به این حوزه مهم 
که به نوعی می تواند چاره حل بسیاری از مشکالت 
استان باشد، بشود. ارزوداریم سال 97 سالی امید بخش 
برای مردم باشد و مسئوالن نیز با همتی مضاعف،در 
بردارند. گام  استان  اوضاع  بهبود  و  توسعه  راستای 

برگزاری آزمون دستیاری 6 اردیبهشت 

دستیار  پذیرش  آزمون  دوره  پنجمین  و  چهل 
رشته های تخصصی بالینی پزشکی و آزمون پذیرش 
دستیار پزشک خانواده، ششم اردیبهشت 97 برگزار 
بهداشت،  وزارت  آزمونی  تقویم  اساس  می شود. بر 
6 آزمون در دوماه اول سال 97 برگزار خواهد شد.بر 
در  پزشکی  علوم  آزمون  اولین  گزارش،  این  اساس 
تاریخ 30  در  که  است   MHLE آزمون سال 97 
آزمون  همچنین  شد.  خواهد  برگزار   97 فروردین 
پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی 
به صورت  خانواده  پزشک  دستیار  پذیرش  آزمون  و 
هم زمان در تاریخ 6 اردیبهشت ،  دومین آزمون وزارت 
بهداشت است که در سال جاری برگزار خواهد شد.

مشموالن تازه سود سهام عدالت بخوانند

شماره  ثبت  به  اقدام  تازگی  به  که  مشموالنی   
شبای حسابی بانکی در سامانه سهام عدالت کرده 
و یا از این به بعد اقدام به این کار می کنند، پس از 
تائید شماره شبای آنها و نیز پس از تسویه کامل با 
کلیه گروهها، سود سهام عدالت می گیرد.پرداخت 
سود سهام عدالت در حالی از دیماه سال گذشته 
آغاز شده است که تا کنون پرداخت کامل سود 19 
گروه از مشموالن انجام شده و تسویه سود سهام 
این  بر  است.  جریان  در  نیز  بیستم  گروه  عدالت 
اساس مشموالن برای دریافت سود سهام عدالت 
باید شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه 
سهام عدالت کرده تا پس از تایید، سود این سهام 

به حسابشان واریز شود.

حق بیمه امسال کارگران چقدر است؟

کارگران  شده  تعیین  دستمزد  حداقل  اساس  بر 
برای سال 1397 مبلغ کل بیمه معادل 367 هزار 
بود که سهم کارگر معادل  تومان خواهد  و 217 
۸5 هزار و 6۸4 تومان است.چندی پیش پس از 
برگزاری جلسات متعدد در جهت تصمیم گیری در 
خصوص حداقل دستمزد، دستمزد 1397 کارگران 
برای حداقلی بگیران از 929 هزار و 931 تومان در 
سال 1396 با افزایش 20 درصدی به یک میلیون 

و 115 هزار تومان رسید.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش 
افزوده تمدید شد

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، مهلت ارسال 
زمستان  فصل  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه 
96 تا 21فروردین 97 تمدید شد.سید کامل تقوی 
تاکید  بخشنامه ای  در  مالیاتی  سازمان  رئیس  نژاد 
کرد،ادارات کل امور مالیاتی موظف شده اند در مورد 
مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
مربوط به دوره چهارم مالیاتی فصل زمستان سال 96 
را تا پایان روز جمعه مورخ 21 فروردین ماه تسلیم 
نمایند، امکان برخورداری از صد در صد بخشودگی 
برای  اظهارنامه در موعد مقرر  جرائم عدم تسلیم 
دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض 
درخواست  صورت  در  را  مذکور  تاریخ  تا  متعلق 
نمایند. فراهم  الذکر  فوق  مودیان  برای  کتبی 

پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان به کارکنان و 
بازنشستگان بابت سود سهام عدالت

 حدود 9 میلیون نفر از کارکنان شاغل در دستگاه 
و  و لشکری  بازنشستگان کشوری  اجرایی،  های 
 450 افراد،  این  خانوارهای  و  اجتماعی  تامین 
سهام  سود  حساب  تسویه  بابت  تومان  میلیارد 
عدالت خود می گیرند.تسویه باقی مانده سود سهام 
مشموالن  بیستم  گروه  تکمیلی  مرحله  عدالت 
اجرایی،  های  دستگاه  در  شاغل  کارکنان  شامل 
بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی، 
در حالی از آخرین روز کاری سال گذشته به تدریج 
آغاز شده است که در این مرحله حدود 9 میلیون 
اجرایی،  های  دستگاه  در  شاغل  کارکنان  از  نفر 
بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی 
بابت  افراد، 450 میلیارد تومان  این  و خانوارهای 

تسویه حساب سود سهام عدالت خود می گیرند.

تغییر مزدی حداقل بگیران 
کارگری در سال 9۷

نشست  مصوبه  آخرین  طبق  کارگری  اوالد  حق 
شورای عالی کار برای فرزندان زیر 1۸ سال 111 هزار 
و 414 تومان پرداخت خواهد شد.شورای عالی کار در 
آخرین نشست خود در سال 1396 حداقل دستمزد 
ماهانه کارگران برای 30 روز کاری را یک میلیون و 
114 هزار و 140 تومان تعیین کرد، اما میزان افزایش 
دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی شاغالنی که بیش 
از حداقل حقوق )930 هزار تومان( دریافتی داشتند، به 
بعد از تعطیالت نوروزی موکول شده است. بر اساس 
این گزارش، حق مسکن 40 هزار تومان و بن نقدی 
توافق  مورد  تومان  هزار  رقم 110  همان  کارگری 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گرفت. طبق 
مصوبه ای که شورای عالی کار داشت، حق اوالد برای 
هر فرزند زیر 1۸ سال 111 هزار و 414 تومان و به 
نسبت برای هر تعداد فرزند این میزان افزوده می شود.

سرمقاله

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی:

مردم و مسئوالن با غیرت و تعصب 
از کاالی ایرانی حمایت کنند

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اجتماع  در   1397/1/1 )چهارشنبه(  اسالمی 
عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در 
رواق امام خمینی و صحن های اطراف حرم، 
با اشاره به استحکام و نشاط انقالب در چهل 
امریکایی  شوم  نقشه  شدن  خنثی  و  سالگی 
و  الزامات  چرایی،  تبیین  به  منطقه،  برای  ها 
از  حمایت  یعنی  سال  شعار  تحقق  راههای 
»قابل  بر  تأکید  با  و  پرداختند  ایرانی  کاالی 
حل بودن همه مشکالت بانگاه به داخل« و 
بیشتر  بکارگیری هرچه  و  توجه  نیز ضرورت 
از جمله عرصه  میدانهای مختلف  در  جوانان 
های مدیریتی افزودند: نسل جوان و پرافتخار 
استقالل، عزت، عظمت  این سرزمین، پرچم 
و شرافت ایران را بلندتر از هر زمان دیگر به 
انقالب اسالمی در  اهتزاز درخواهد آورد.رهبر 
ابتدای سخنان خود با تبریک حلول سال نو 
و عید نوروز به ملت ایران و همچنین تسلیت 
شهادت حضرت امام هادی علیه السالم، ابراز 
امیدواری کردند همزمانی سال نو با شهادت 
از  بیش  برخورداری  ساز  زمینه  حضرت،  آن 
پیش ملت ایران از هدایت الهی باشد.حضرت 
آیت ا... خامنه ای بخش اول سخنان خود را 
به بررسی اجمالی کارنامه چهل ساله جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه شعارها، ارزشها و اصول 
بنیادین و همچنین ارزیابی عملکرد و کارنامه 
از  دادند.ایشان،  اختصاص  مسئوالن،  اجرایی 
»خود باوری و اعتماد به نفس ملی« به عنوان 
یکی دیگر از شعارهای محقق شده انقالب نام 
بردند و با اشاره به موضوع »عدالت« افزودند: 
چند هفته قبل درخصوص عدالت مطالبی را 
بیان کردم که بدخواهان به گونه ای القاء کردند 
که گویا جمهوری اسالمی در زمینه عدالت هیچ 
کاری نکرده در حالی که در باب عدالت کارهای 
بسیار خوبی انجام گرفته اما سطح توقع نظام 
اسالمی درخصوص عدالت بسیار فراتر از وضع 

کنونی است.
رهبر انقالب اسالمی در این خصوص دو آمار 
جهانی بیان کردند و گفتند: براساس آمار مراکز 
بین المللی، ضریب جینی که نشان دهنده فاصله 
طبقاتی در جامعه است، قبل از انقالب، باالی 
پنجاه بود در حالی که در سال 94 به عدد 3۸ 
رسیده است. همچنین براساس آمار دیگری، 
قبل از انقالب قشر فقیِر مطلق درکشور، 46 
این عدد  بود در حالی که در سال 93،  درصد 
ا...  آیت  است.حضرت  رسیده  درصد   9.5 به 
خامنه ای درباره »اجرای دین و شریعت« نیز 
به برکت شورای نگهبان،  خاطرنشان کردند: 
این موضوع در چهل سال گذشته در قوانین 
همه  دلیل،  همین  به  و  است  شده  محقق 
قدرتهای مستکبر با شورای نگهبان مخالفند.

ایشان در خصوص کارنامه و عملکرد اجرایی 
گذشته،  سال  چهل  در  گفتند:  نیز  مسئوالن 
ثبات،  و  امنیت  تأمین  در  مسئوالن  عملکرد 
راههای  فناوری، زیرساختها )همچون  علم و 

بنادر(  و  نیروگاهها  سدها،  ساخت  ارتباطی، 
صادرات غیرنفتی، سرانه ناخالص ملی و توسعه 
آمارهای  و  است  بوده  خوب  بسیار  اجتماعی، 
خرسند کننده ای وجود دارد اما دشمنان تالش 
دارند در تبلیغات خود این واقعیات را کتمان کنند 
تا دلهای مردم نسبت به انقالب و نظام، بدبین 
شود.بخش بعدی سخنان رهبر انقالب اسالمی 
در خصوص ضرورت و چگونگی استفاده بهتر از 
استعدادها و ظرفیت های فراوان طبیعی و انسانی 
برای پیشرفت ایران بود.»جوانان تحصیلکرده و 
کوشا« اولین ظرفیتی بود که حضرت آیت ا...

خامنه ای به آن اشاره کردند.
جمعیت  شدن  برابر   23 به  اشاره  با  ایشان 
دانشجویی نسبت به قبل از انقالب، و همچنین 
وجود جوانان فعال و نقش آفرین در حوزه های 
علمیه و سایر میادین علمی، صنعتی، فرهنگی و 
تربیتی، افزودند: متأسفانه از این جوانان به درستی 
استفاده نشده و نمی شود و به همین علت نیز 
ممکن،  جای  هر  در  جوانان  که  دارم  اصرار 
خودشان به کار و تأسیس و ابتکار، اقدام کنند.

ایشان توصیه به فعالیت های »آتش به اختیار« 
را منحصر به فعالیت های فرهنگی ندانستند و 
گفتند: جوانان عزیز در همه زمینه های مورد نیاز 
برای پیشرفت کشور می توانند کار و نقش آفرینی 
کنند. البته مسئوالن باید یک برنامه ریزی جامع 
انقالب  انجام دهند.رهبر  در خصوص جوانان 
اسالمی، »موج جمعیتی« را امکان مهم دیگری 
برای ایران دانستند و با انتقاد از مخالفان افزایش 
جمعیت کشور، گفتند: حتماً باید سیاست تکثیر 
مشکالت  شود.ایشان  انجام  و  دنبال  نسل 
از اجرای سیاست »تحدید نسل«  غربی ها را 
در  این سیاست  ثمره  افزودند:  و  یادآور شدند 
کشورهای اسالمی نیز محروم شدن کشورها از 
جمعیت جوان است، در حالی که نیروی انسانی 
واردکردنی نیست و کشور باید بتواند نیاز فردای 

خود را به جوانان فعال و کارآمد تأمین کند
طبیعی  »منابع  و  جغرافیایی«  »مزیت های 
ارزشمند« از جمله وسعت سرزمینی، همجواری 
قرار  و  کشور  با 15  همسایگی  آزاد،  آب های 
داشتن در نقطه اتصال شرق به غرب و شمال 
به جنوب از دیگر نقاط قوت کشور بود که رهبر 
کردند.ایشان  اشاره  آنها  به  اسالمی  انقالب 
گفتند: ایران عزیز از لحاظ مجموع منابع نفت 
و گاز در دنیا اول است، البته اکنون این منابع 
بدون ارزش افزوده به خارج فروخته می شود اما 
این حجم از منابع امکان مهمی است و دشمنان 
نیز به همین دلیل همواره به دنبال تسلط بر 
ایران هستند.حضرت آیت ا...خامنه ای در یک 
کشور،  ظرفیت های  و  امکانات  از  جمع بندی 
با  فراوان  ظرفیت های  این  اگر  کردند:  تأکید 
ابتکار و حضور جوانان و مدیران فعال و کوشا در 
عرصه همراه شود، اقتصاد ایران جزو 12 اقتصاد 

اول پیشرفته دنیا خواهد شد.
»باور  انقالب،  رهبر  اشاره  مورد  مانع  اولین 
در  برخی مسئوالن  ندادن  اهمیت  یا  نداشتن 

دولت های مختلف به ظرفیت های کشور« بود.
خیره کننده  پیشرفت های  به  اشاره  با  ایشان 
جوانان در صنایع و فناوری های نوین افزودند: 
روزی که صنعت هسته ای آغاز به کار کرد، حتی 
برخی از دانشمندان نسل قدیمی منکر توانایی 
جوانان دست اندرکار این صنعت بودند، اما روزی 
که صنعت هسته ای به اوج رسید، همان افراد 
و  خواستند  ایرانی  جوانان  که  کردند  اعتراف 
مهمترین  خامنه ای  ا...  آیت  توانستند.حضرت 
چالش کشور را چالش ذهنی و ناآگاهی افکار 
عمومی و برخی مسئوالن از ثروت انسانی و 
طبیعی ایران دانستند و گفتند: دشمن از همین 
القا می کند که  بی اطالعی استفاده و اینگونه 
در  کافی  منابع  ایران،  و  »نمی تواند«  ایرانی، 
اختیار ندارد ولی من در مقابل اصرار دارم که »ما 
می توانیم« و ایران از امکانات فراوانی برخوردار 
به  باید  مسئوالن  کردند:  تأکید  است.ایشان 
قدرت و توانایی جوانان ایمان بیاورند و جوانان 
نیز باید کار را با ابتکار و بدون خستگی دنبال 

کنند و از برخی قدرنشناسی ها دلسرد نشوند.
رهبر انقالب اسالمی مانع دیگر پیشرفت کشور 
مسئوالن  برخی  »تنبلی«  و  »کم کاری«  را 
کار  کشور،  اقتضای  گفتند:  و  برشمردند 
بی وقفه و پر توان است، بنابراین مسئوالن بر 

تالش هایشان بیفزایند.
بود  دیگری  مانع  بیگانه«  نسخه  به  »اعتماد 
که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و 
گفتند: مردم در مقابل بیگانگان منفعل نیستند اما 
برخی مسئوالن به نسخه بیگانه اعتماد بیشتری 

دارند تا نسخه داخلی.
بانک  سیاست های  به  »عمل کردن  ایشان 
برخی  و  اقتصادی  تعدیل  سیاست  جهانی، 
معاهدات بین المللی« و در مقابل »بی توجهی 
به درون زایی و اقتصاد مقاومتی« را مانعی دیگر 
برای پیشرفت کشور دانستند و گفتند: درون زایی 
یعنی تولید ثروت به واسطه فعالیت های درونی 

کشور نه چشم دوختن به دست بیگانه.
طول  در  افزودند:  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
درصدد  گوناگون  دولت های  گذشته  سالهای 
گرفتن وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی 
بیگانه  از  زیرا  ندادم  اجازه  بنده  اما  بودند  پول 
خطایی  آن،  به  شدن  متعهد  و  طلب کردن 
بستن  معنای  به  درونزایی  البته  است؛  بزرگ 
درهای کشور نیست، بلکه اقتصاد باید درون زا 

و برون گرا باشد.
ایشان »قیبله گرایی سیاسی و جناحی« را یک 
گرفتاری و از دیگر موانع پیشرفت خواندند و 
گفتند: کار خوب را هر کسی انجام داد باید آن 
را در مقام مدیریت و تصمیم گیری ترویج کرد و 
کنار گذاشتن یک کار خوب، به علت انجام دادن 

آن از طرف جناح مقابل، خطاست.
»نبود مبارزه جدی با فساد« مانع دیگر پیشرفت 
کشور بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره 
در  فساد  افزودند:  حال  عین  در  کردند.ایشان 
سطحی که امروز گفته و تبلیغ می شود، وجود 
و  مؤمن  افرادی  کشور  مدیران  اکثر  و  ندارد 
پاکدست هستند اما کمترین فساد نیز مضّر و 
نیازمند مبارزه جدی است و نباید پس از تأکید بر 
مبارزه با فساد، مدتی سروصدا و سپس کار رها 
شود.حضرت آیت ا... خامنه ای، از »متکی بودن 
کشور به نفت« به عنوان یکی از بزرگ ترین 
موانع پیشرفت یاد کردند و با تأکید بر اینکه 
باید ایران را از »اقتصاد نفتی« خالص کنیم، 
از  به گونه ای  را  کشور  اقتصاد  باید  افزودند: 
نفت مستقل کنیم که اختیار نفت در دست ما 
نباید اجازه  باشد، نه اختیار ما در دست نفت. 
دهیم دشمنان با سوءاستفاده از این حربه و با 
اعمال تحریم و سیاست هایی همچون کاهش 

برخی  کنند.وجود  دشوار  را  کار  نفت،  قیمت 
عیوب اساسی در سبک زندگی مردم از جمله 
و  افراطی  رفاه طلبی  مصرف گرایی،  »اسراف، 
جنس  »مصرف  همچنین  و  اشرافی گری«، 
خارجی« موانع بعدی مورد اشاره رهبر انقالب 
بود. ایران  ملت  پیشرفت  زمینه  در  اسالمی 
ایشان تأکید کردند: همه باید بر اقتصاد ملی و 
مصرف جنس داخلی تعصب داشته باشند و اگر 
جوانان همان قدر که در فوتبال و طرفداری از 
آبی و قرمز یا برخی باشگاههای خارجی تعصب 
دارند، بر اقتصاد داخلی و استفاده از تولید ملی 
نیز متعصب باشند، اقتصاد کشور اصالح خواهد 
شد.رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از 
سخنانشان به تبیین اهمیت، الزامات و راههای 
تحقق شعار سال جدید یعنی »حمایت از کاالی 

ایرانی« پرداختند.
دیدگاهی  رّد  با  بحث  این  مقدمه  در  ایشان 
علت  به  سال  شعار  تعیین  است  معتقد  که 
عمل نکردن مسئوالن بی فایده است، افزودند: 
هدِف:  دو  با  ساالنه  شعارهای  کردن  مطرح 
»جهت دادن به سیاستهای اجرایی و عملکردی 
افکار  دادن  »توجه  و  حکومتی«  مسئوالن 
کشور«  مهم  نیازهای  و  مسائل  به  عمومی 

صورت می گیرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: 
البته مسئوالن نیز در حد توان، کار و تالش می 
کنند که البته اگراین تالشها بیشتر شود، نتایج 

بهتری در پی خواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمی، کاالی ایرانی را از این 
ریزی،  برنامه  نهایی  »محصول  که  جهت 
سرمایه گذاری و کار و ابتکار قشرهای مختلف 
مهم  و  عظمت  با  است«،  مسئوالن  و  مردم 
خواندند و افزودند: فعاالن اقتصادی و تولیدگران 
»برنامه  با  مسئوالن  گذاری«،  »سرمایه  با 
ریزی«، جوانان با »دانش و طراحی« و کارگران 
با »کار و تالش«، محصولی به جامعه ارائه می 
کنند که مردم نیز عالوه بر نقش آفرینی در 
تولید، باید با تعصب و غیرت و خرید و مصرف 
کاالی ایرانی از محصول نهایی این زنجیره کار 

و تالش حمایت کنند.
رهبر انقالب اسالمی در زمینه چگونگی حمایت 
از کاالی ایرانی نیز نکاتی کاربردی بیان کردند. 
تولید«، »ارتقای  افزایش  برای  »برنامه ریزی 
و  روز  بانیازهای  »انطباق  کاالها«،  کیفیت 
سالیق مردم«، »ارزان تمام شدن و رقابت پذیر 
از  اجناس خارجی«  با  ایرانی  کردن کاالهای 

جمله این نکات بود.
ایشان »بازاریابی صادراتی« را از دیگر راههای 
حمایت از کاالی ایرانی برشمردند و با اشاره 
مسئوالن  خارجه،  وزارت  سنگین  وظایف  به 
اگر  افزودند:  اقتصادی  فعاالن  و  بازرگانی 
همسایه  بازارهای 15  نیاز  درصد  بتوانیم 20 
ایران را با کاالی مرغوب ایرانی تأمین کنیم، 
در ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی گامهای 
مهمی برداشته ایم.ایشان تأثیر مخرب واردات 
افزودند:  و  خواندند  اساسی  کاماًل  را  تولید  بر 
جنس خارجی مثل سیل وارد می شود و آن 
کنیم!حضرت  می  انتقاد  هم  بیکاری  از  وقت 
قاچاق«  با  جدی  »مبارزه  ای  خامنه  ا...  آیت 
را دومین الزام جدی حمایت از کاالی ایرانی 
دانستند و افزودند: مردم هم باید متعصبانه از 
خرید و مصرف جنس قاچاق خودداری کنند 
تا قاچاق برای کسی به صرفه نباشد.ایشان با 
توصیه مؤکد به سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی 
در امر تولید افزودند: این سرمایه گذاری ضمن 
اینکه سود هم به دنبال دارد، اگر با نیت خالص 
و برای پیشرفت کشور انجام شود، عبادت نیز 

محسوب می شود.

بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر  بندی  جمع 
شعار سال این جمله بود: »ما مسئوالن، فعاالن 
اقتصادی، فروشندگان و مصرف کنندگان، همه 
و همه با تعصب و غیرت به دنبال حمایت از 

کاالی ایرانی باشیم.«
اینکه  بر  تأکید  با  ا... خامنه ای  آیت  حضرت 
خود،  بزرگ  اقدام  این  با  اسالمی  جمهوری 
کرد،  خنثی  منطقه  در  را  امریکایی ها  نقشه 
افزودند: اکنون، قدرتهای بین المللی که همواره 
در مسائل داخلی مناطق مختلف جهان دخالت 
می کنند، به جمهوری اسالمی معترضند و می 
گویند چرا ایران در مسائل منطقه دخالت می 
کند؟ که در پاسخ می گوییم این موضوع به 

شما ربطی ندارد.
طراحی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
امریکایی ها برای منطقه، گفتند: امریکایی ها به 
دنبال آن بودند که با به وجود آوردن گروههای 
»شریر، ظالم و هتاک« همچون داعش، ملتهای 
منطقه را مشغول جنگ داخلی، و ذهن آنها را از 
رژیم غاصب صهیونیستی دور کنند، ولی ما به 

توفیق الهی توانستیم این نقشه را خنثی کنیم.
با اشاره به ادعای  ا... خامنه ای  حضرت آیت 
امریکایی ها مبنی بر نقش آنها در سرکوب داعش، 
تأکید کردند: این ادعا دروغ است زیرا سیاست 
امریکا، حفظ داعش و امثال آن است البته به گونه 
ای که آنها در اختیار امریکایی ها باشند.ایشان با 
تأکید بر اینکه امریکایی ها هیچ انگیزه ای برای 
از بین بردن داعش نداشتند، افزودند: عالوه بر 
در  امنیت  تأمین  به  قادر  امریکا  موضوع،  این 
منطقه نیست و نمونه بارز آن حضور 14 ساله 
در افغانستان است که نه تنها هیچ امنیتی را برای 
مردم افغانستان به ارمغان نیاورده است، بلکه 
انقالب  را بدترکرده است.رهبر  امنیتی  شرایط 
اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی، 
توانسته در منطقه امنیت را برقرار کند، گفتند: بعد 
از این هم همین گونه خواهد بود و بدون شک، 
امریکا در مسائل منطقه به اهداف خود نخواهد 
رسید و جمهوری اسالمی ایران به فضل الهی 
تمام اهداف خود را در منطقه محقق خواهد کرد.
حضرت آیت ا...خامنه ای در پایان و در جمع 
بندی سخنانشان به پنج نکته مهم اشاره کردند.
-1 در کشور هیچ مشکل غیرقابل حلی وجود 
دست  در  نیز  مشکالت  حل  کلید  و  ندارد 
دست  در  نه  و  است  ایران  ملت  و  مسئوالن 

بیگانگان.
-2    انقالب اسالمی با قدرت و نشاط و با حفظ 
شعارها و اصول بنیادین به پیش می رود و چهل 
سالگی انقالب دوران پختگی و نشاط آن است 

و نه دوران پیری و عقب گرد.
کشور  امید  و  ارزشمند  سرمایه  جوانان،   3-
هستند و در میدانهای مهمی همچون صنایع 
برتر، فرهنگ و هنر، نظامی گری و فرماندهی 
و مدیریت حضور دارند که در مدیریت ها باید 

بیشتر از این سرمایه ارزشمند استفاده شود.
-4    با وجود امید واهی دشمن به روی گردانی 
نسل سوم و چهارم از انقالب، گرایش و پایبندی 
این دو نسل، بسیار عمیق است و اگر از نسل 

اول بیشتر نباشد، کمتر نیست و 
-5    دشمن، تالش زیادی برای بزرگنمایی بیش 
از حد مشکالت دارد اما همه این مشکالت به 
دست جوانان و با توفیق الهی قابل حل است و 
برای همین، دشمن به شدت از بالندگی نسل 
انقالب  است.رهبر  عصبانی  و  ناراحت  جوان، 
پایان  به  فراز  این  با  را  خود  سخنان  اسالمی 
رساندند: »جوانهای عزیز ایران، کشور را بهتر از آن 
چیزی که در ذهن نسل قبلی بود، خواهند ساخت 
و پرچم استقالل، عزت و عظمت و شرافت کشور 
را بلند تر از گذشته به اهتزاز درخواهند آورد.«

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده  کالسه 952412 اجرایی آقای محمد حسین مرقصی درمیان محکوم به پرداخت مبلغ 
13/106/356 ریال در حق آقای محمود نخعی پور و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده 

است و در قبال بدهی محکوم علیه مقداری دستکش مربوط به ابزار آالت و یراق معرفی و توقیف و به مبلغ 9/620/000 ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1397/1/27 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 
 www.dadkj.ir هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

قابل مشاهده می باشد. 
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقایان محمد هادی راستگو و سید غالمحسین حسینی نژاد به استناد چهار برگ استشهادیه گواهی 
شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک 7444 فرعی از 249- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به آنها می باشد 

به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد اسناد مالکیت اولیه به ترتیب ذیل ثبت های 39633 
و 39632 صفحات 88 و 85 دفتر امالک جلد 253 ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمی شماره 
انتقال گردیده  بانک کشاورزی  به  اعیان  و  از سی و شش سهم عرصه  تمامت ده سهم مشاع  بیرجند   7 25932 دفترخانه 
از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای  و دفتر امالک بیش 
نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور اسناد مالکیت المثنی 

به نام متقاضیان برابر مقررات صادر خواهد شد.          علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم اقدس غفاری بیجار به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 59 فرعی از 
شماره 880 اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 

با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 104245 صفحه 255 دفتر امالک جلد 608 به نام خانم اقدس 
غفاری بیجار ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه 
کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 

روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تاسیس شرکت آب زرتاب دانش سگال )سهامی خاص( در تاریخ 1397/01/05 به شماره ثبت 5761 به شناسه ملی 14007504195 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت: خرید و فروش تجهیزات اندازه گیری آب و پروژه های مربوط به آن، نصب وسایل اندازه گیری آب در محل مشاوره در خصوص تجهیز چاه و بهره برداری بهینه و اجرای آن در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند- بخش مرکزی - شهر بیرجند- معلم - خیابان پاسداران - کوچه معلم 56 )پاسداران 62(- پالک 34- طبقه همکف - کدپستی 9717715914 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی - مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 593982 مورخ 1396/12/12 نزد بانک 

ملت شعبه شهید محالتی با کد 54122 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم سیده مهدیه عبدالهی حسن آباد به شماره ملی 0640008038 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال - خانم سیده 
محدثه عبدالهی حسن آباد به شماره ملی 0640407056 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال- آقای سید نعمت عبدالهی حسن آباد به شماره ملی 0652454445 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال - آقای علی زارعی به شماره ملی 
0653179375 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت یک سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: خانم فاطمه کیانی علی آباد به شماره ملی 0640053009 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای علی زارعی به شماره ملی 0653179375 

به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع  فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره کل ثبت اسناد خراسان جنوبی -ثبت شرکتهای بیرجند
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 14 فروردین 1397* شماره 4034

یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازدید از جاذبه های گردشگری طبس انجام شد
کاوش- رئیس اداره میراث فرهنگی طبس گفت: از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازدید از جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری این 
شهرستان انجام شده است. بهبهانی اظهار کرد: همچنین از ابتدای تعطیالت نوروزی امسال تاکنون بالغ بر ۷۰۰هزار مسافر و گردشگر در فضاهای اقامتی شهرستان طبس 

با سالم و عرض تبریک سال نو  خدمت مسئوالن اسکان یافته اند. وی بیان کرد: این تعداد شامل اقامتگاه های بومگردی، هتل ها، مهمانپذیرها، مدارس، سایت های اسکان موقت و امکان زیارتی بوده است.
خواب استان، ای کاش یه کاری می کردید شهر 
حال و هوای عید می داشت این شهر با این همه 
باید برای عید  جاهای دیدنی و زیبا آن طور که 
آماده نبود، می شد بیشتر به خیابان ها و میادین 
رسید، واقعا خودتان برای تفریح و تعطیالت کجا 
باغ  برید؟  می  کجا  را  هایتان  مهمان  روید  می 
شوکت آباد به آن زیبایی چه کمتر از ماهان کرمان 
برنامه  اکبریه  باغ  در  این که  از  توانم  نمی  دارد؟ 
هایش خوب بود مخصوصا بازارچه و رقص محلی 
بود ما  این طور می  باید  ازشما تشکر کنم چون 
که بعد از یک سال به وطنمان برمیگردیم دوست 
دانم  نمی  ببینیم  سرزنده  و  شاد  را  اینجا  داریم 
چجوری باید از شما این مردم خواهش کنند که 
متوجه بشید کمبود امکانات تفریحی و مهیج دارند.
915...۰۰9

آیا کسی هست ما ساکنان واحدهای مسکن مهر 
از  با گذشت سه سال  کند،  یاری  را  بیرجند   11
آسانسور،  فاقد  ها  ساختمان  اقساط  پرداخت 
سیستم آتش نشانی و اطفاء حریق بوده و آسفالت 
گرفته  هم  پایانکار  نشده،  انجام  حصارکشی  و 
نشده وسیم کشی معیوب می باشد،کسی هست 
پیگیری کند، آیا ساختمان ها در برابر زلزله ایمن 
هستند، اگر تعدادی در اثر حادثه کشته و مصدوم 

شوند شاید کسی به داد ما برسه!
915...494

با سالم و تبریک سال جدید و خداقوت خدمت 
کارکنان غیور و جان برکف یگان ویژه خراسان 
جنوبی که در ایام تعطیالت عید در سطح شهر 
بیرجند باتالش فراوانشان مایه افتخار و امنیت 
و  کنم  تقدیروتشکر  شدند  مرکزاستان  شهر  در 

سال خوبی برای تک تکشان آرزومندم.
915...6۰9

بردن ساعت به جلو در اول سال باعث افزایش 
ناراحتی های روانی شده و مرگ و میر در اثر 
کرده که ضررش  زیاد  را  قلبی  و  مغزی  سکته 

بیشتر از فایده اش است.
915...8۰1

باید  جا  سه  دوگانه  ماشین  یک  برای  سالم. 
جدا  پول  یک  هم  جا  هر  بگیریم  فنی  معاینه 
هر  چرا  نیست!  انصاف  این  خدا  به  گیرند.  می 
کنند  می  اجرا  مردم  روی  پول  با  را  سیاستی 

یکی که پول نداره باید چیکار کنه؟
9۳9...146

یک  فکر  به  باید  شهرسازی  و  راه  اداره  سالم 
گناهی  چه  مسافرین  باشد  سده  در  کمربندی 
کردند هر چند متری یه دست انداز، کمری برای 
آدم نمی ماند، این به کنار، ضربه ای که دست 

انداز می زند، ماشین را هم خراب می کند. 
915...4۰2

باالست  خیلی  بیرجند  شهر  در  بیکاری  آمار 
درنتیجه سن ازدواج و زاد و ولد هم باالست چرا 
استاندار، فرماندار، نماینده مجلس و نماینده ولی 
فقیه فکری برای اخراج اتباع خارجی مثل سایر 
شهرها بر نمی دارند کشورشان نه جنگی دارد و 
باریک   جاهای  به  کار  تا  لطفا  دیگری  مورد  نه 

کشیده نشده فکری بردارید.
915...42۳

از  یکی  پیش  درچندشماره   ، جان  آوا  سالم 
ای  وارزنده  خوب  طرح  بیرجند  شهر  معتمدین 
بیرجند   ۰4 پادگان  زمینهای  از  قسمتی  برای 
دادند، از شهردار و شورای شهر خواهش می کنم 
این  تا  شود  داده  بها  ارزنده  های  طرح  این  به 
بیشترشبیه  فرسوده  بافت  به  از شهر که  قسمت 
است بازسازی ونوسازی شود، این طرح می تواند 
منطقه را ارزشمند کند و باب خوبی برای اشتغال 
دستی  که  دوستانی  کند،  باز  شهر  زیباسازی  و 
مناسبی  کمپین  لطفا  دارند  مجازی  درفضای 

طراحی و از این طرح ها حمایت کنند.
915...546

همزمان  محترم  مسئوالن  خواهشمندیم  سالم 
با آغاز سال جدید نسبت به تامین فضای سبز 
و ایستگاه سالمت در محدوده مهرشهر خیابان 

باشیم. منتظر  تاکی  کنید  اقدام  )همت( 
915...451

سالم، به عنوان یک بیرجندی باید بگم امسال 
شاهد بدترین المان های نوروزی بودم. نمیشه 
مبلمان  همچین  ای  انگیزه  چه  با  شد  متوجه 

شهری برای شهر تدارک دیدند.
9۳9...126

نفر  یک  که  خواند  را  شهر  این  فاتحه  باید 
کشیک  شهر  بیمارستانهای  در  زنان  متخصص 
سر  فدای  مرد  هم  کسی  اگر  نیست.  نوروزی 

محترم! دکترهای  خانم 
915...212

مردم  آحاد  انقالب صریحا  معظم  رهبر  حال که 
بهتر  فرمودند  نهی  قاچاق  کاالی  مصرف  از  را 
نیست ارگانهایی مثل سازمان بازرسی وتعزیرات 
مجمع امور صنفی شهرداری و نیروی انتظامی به 
وظیفه فراموش شده خود که جمع آوری افاغنه 
است  قاچاق  صدرصد  کاالهای  و  دستفروش 

بپردازند و از کالم رهبری تبعیت کنند؟
915...42۳

دارم.  سوال  بیرجند  شهرداری  از  سالم.  با 
انجام  شهر  توی  جدیدی  کار  چه  عید  امسال 
بفهمند  دیگه  شهرهای  مثل  مردم  که  شده 
نه  آمیزی؟  رنگ  نه  شده؟  عوض  سال  که 
های  قبض  بودند  بلد  فقط  واقعا  جدید؟  المان 
متاسفم  کنند؟؟  برابر  چند  را  امسال  عوارض 

برای بیرجند که هر روز دریغ از دیروز.
9۳9...۳9۰

خاص  و  ویژه  تولیدات  و  دست  هنر   - کاری  نسرین 
خراسان جنوبی با حضور در مشهد الرضا )ع( پا در عرصه 
ملی و بین المللی گذاشت تا تولیدات و توانمندی هایش را به 
زائران مسافران داخلی و خارجی مشهد آن هم در نوروزگاه 
ایران عرضه کند. نمایشگاه بین المللی مشهد از 4 تا 11 
فروردین 9۷ پذیرای عشایر و تولیدکنندگان خراسان جنوبی 
بود تا مسافران نوروزی و تجار داخلی و خارجی سوغات بهار 
9۷ را از این استان به شهر و دیار خویش ببرند. تالش ها 
در این نمایشگاه ملی به انعقاد تفاهم نامه های همکاری 
نیز انجامید تا توانمندی و تولید خاص خراسان جنوبی در 
دیگر نقاط کشور و جهان هم صادر شود. عشایر استان هم 
با تمام توان به میدان این رویداد ملی آمدند تا تولیدات و 
توانمندی هایشان را به نمایش بگذارند.سالن عطار نمایشگاه 
بین المللی مشهد به طور کامل به خراسان جنوبی اختصاص 
یافت تا توانمندی هایش از مرز خراسان جنوبی فرا تر رفته 

و دیگر مرزها را هم پشت سر گذارد.

حضور مردم در نمایشگاه چشمگیر بود

رضا دباغی یکی از بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با 
برای  مناسب  بستری  ها  نمایشگاه  اینگونه  که  این  بیان 
معرفی ظرفیت های استان است، افزود: خوشبختانه حضور 
مردم در نمایشگاه خوب بود. وی با انتقاد از این که باید 
برای برگزاری این برنامه ها، تبلیغات گسترده تری انجام 
شود، ادامه داد: در شهر مشهد تبلیغات چندانی از نمایشگاه 
وجود نداشت و الزم است مسئوالن برای این نمایشگاهها  
مردم  از  خیلی  برای  چون  دهند  انجام  بیشتری  تبلیغات 
این  و  زرشک شناخته می شود  و  عناب  به  فقط  بیرجند 

صنایع دستی و گردشگری کمتر شناخته شده است.

محصوالت بومی خراسان جنوبی تازگی داشت

یکی دیگر از بازدیدکنندگان  عنوان کرد: محصوالت 
تازگی  برایم  و  بود  جذاب  بسیار  جنوبی  خراسان  بومی 
این  به  نیشابور  شهرستان  از  که  ابریشمی  زهرا  داشت. 
نمایشگاه آمده بود، افزود: قند حبه عناب، انواع عرق ها و 
محصوالت بومی خراسان جنوبی بسیار زیبا بود که جای 
بسی تحسین برای تولید کنندگان است. وی با بیان اینکه 
عرضه  بیشتری  های  نمایشگاه  در  باید  محصوالت  این 
نمایشگاه ها در  اینگونه  باید  شود، اظهار کرد: همچنین 

دیگر شهرهای بزرگ کشور برگزار شود.

تبلیغات نمایشگاه در مشهد در حد انتظار نبود

قاین  شرکت  فروش  مسئول  محمدی؛   شاه  اعظم 
سرشک در نمایشگاه نوروزگاه ایران نیز، از زمان برگزاری 
نمایشگاه راضی بود و ادامه داد: زمان و مکان نمایشگاه 
بسیار مناسب بود و ما توانستیم با استفاده از این ظرفیت 
محصوالت خود را به تمامی بازدیدکنندگان معرفی کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: مجموعه ما آمادگی این را دارد که 
اینگونه  در  از کشور  خارج  و حتی  از کشور  نقطه  هر  در 
نمایشگاه ها شرکت کند.وی ابراز تاسف کرد:  تبلیغات در 
حد انتظار نبود اگر وسیع تر در این حوزه عمل می شد به 
طور قطع استقبال مناسب تری از این نمایشگاه به عمل 
می آمد. شاه محمدی  باد آور شد: در این نمایشگاه فرصت 
مناسبی پیش آمد که بتوانیم محصوالت خراسان جنوبی را 

به دیگر کشورهای جهان نیز عرضه کنیم.

بازدیدکنندگان از دیدن غرفه چنشت
بهت زده می شدند

نیز،  روستای چنشت  غرفه  پور؛  مسئول  مهدی حسن 
با بیان این که تبلیغات محیطی در این نمایشگاه کم بود 
و به همین دلیل استقبال قابل قبولی از این نمایشگاه به 
 عمل نیامد ادامه داد: اگر این نمایشگاه قبل از سال نو برگزار 
می شد قطعا بازخورد مناسب تری را شاهد بودیم. حسن پور 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این نمایشگاه چهارمین 
از  دوره  این  ام،  داشته  حضور  آن  در  که  بود  نمایشگاهی 
کمتری  کیفیت  از  گذشته  های  دوره  به  نسبت  نمایشگاه 
برخوردار بود. وی افزود:  بازدید کنندگان با دیدن این غرفه  
چنشت بهت زده  شدند چراکه باور نمی کردند روستایی با 
این همه اصالت و زیبایی در خراسان جنوبی وجود داشته 

باشد.

 اولین رونمایی از
روغن کنجد پرس سرد خراسان جنوبی

خاوران  سپهر  شرکت  مدیران  از  یکی  ؛  وحیدنیا  آرش 
خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: روغن کنجد ارائه شده در این 
نمایشگاه به روش پرس سرد تولید شده که یکی از بهترین 
روش های تولید روغن کنجد است.وی خاطرنشان کرد: این 
مجموعه در پیک تولید خود قادر به اشتغال زایی برای 4۰ 
نفر به طور مستقیم است. وی  با بیان اینکه این مجموعه با 
بهره گیری از بهترین دانه های کنجد و بهترین ترکیب این 

محصول را به بازار عرضه می کند افزود: رونمایی از این 
محصول در حوزه بازار داخلی در این نمایشگاه انجام شد.  

وحیدنیا با تاکید بر اینکه صادرات این محصول به کشور 
روسیه انجام گرفته ابراز امیدواری کرد: در آینده نه چندان دور 
شاهد صادرات این محصول به دیگر کشورها نظیر چین نیز 
باشیم. وی با اشاره به نام گذاری سال توسط مقام معظم 
رهبری تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی، ادامه داد: انتظار 
می رود که همانگونه که مسئوالن استانی در این راه کمک 
های فراوانی کردند بانک ها نیز به این گروه بپوندند تا بتوانیم 

قوی تر در بازارهای خارجی و داخلی حضور پیدا کنیم.

 باید به عنوان سفیران فرهنگی و گردشگری 
خراسان جنوبی عمل کنیم

به صورت  باید  ها  نمایشگاه  اینگونه  اینکه  بیان  با  وی 
مستمر و در دیگر استان های کشور نیز برگزار شود، گفت: 
به عنوان سفیران فرهنگی و گردشگری خراسان  باید  ما 
جنوبی عمل کنیم. وی معتقد است تبلیغات مناسبی از سوی 
مسئوالن استانی انجام شده و اگر نقیصه ای هم وجود داشته 

از سوی مسئوالن استانی نبوده است.
وحیدنیا با تاکید بر وجود یک نمایشگاه دائمی برای  ارائه 
محصوالت خراسان جنوبی در استان، خاطرنشان کرد: زمانی 
که یک شریک تجاری وارد خراسان جنوبی می شود برای 
ارائه دیگر محصوالت خراسان جنوبی به طور قطع به وجود 
یک نمایشگاه دائمی نیاز است تا بتوانیم به خوبی توانمندی 

ها استان را در معرض نمایش بگذاریم.

خراسان جنوبی  توانست به عنوان یک
موتور محرک توسعه اقتصادی بدرخشد

 مرتضی صفدری زاده؛رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
خبرنگاران  در جمع  نمایشگاه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
پاویون  یک  در  جنوبی  خراسان  کرد:  عنوان   اعزامی  
اختصاصی توانست در نمایشگاه نوروزگاه ایرانیان سال 9۷ 
به صورت قدرتمند ظاهر شود. او با اشاره به این که خراسان 
جنوبی  توانست به عنوان یک موتور محرک توسعه اقتصادی 
بسیار قدرتمند در نمایشگاه بدرخشد افزود: نمایشگاه  می تواند 
به شناساندن بیشتر فرصت ها و قابلیت های استان کمک کند.

صفدری زاده  تاکید کرد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
نیز تالش می کند  از این فرصت ها برای جذب سرمایه 
گذار، نگاه های ویژه سرمایه گذاران به استان، مزیت های 
خاص منطقه ویژه اقتصادی و معرفی شرکت های فعال 
نوع  این  کرد:  خاطرنشان  وی  کند.  بهینه  استفاده 
به  استان  بعد توسعه ای  تا  حضورها می تواند کمک کند 
عنوان یک اصل در نظر گرفته شود و در این نمایشگاه ها 
حضور سازمان منطقه ویژه اقتصادی می تواند برای جلب 

نگاه های مردم ایران موثر باشد.
منطقه  تاکنون  خوشبختانه  داد:  ادامه  صفدری زاده 
عقد  صنعتی  مورد   ۳۷ با  است  توانسته  اقتصادی  ویژه 
به  گذاری  سرمایه  واحد   12 حدود  و  باشد  داشته  قراداد 
بهره برداری رسیده و سایر واحدها نیز در حال اتمام است.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: 
با توجه به رسالت منطقه ویژه اقتصادی که کمک به توسعه 
که  صنعتی  واحدهای  است  تکنولوژی  انتقال  و  صادرات 
بتوانند تکنولوژی های نوین را وارد ایران کنند مورد استقبال 
بیشتری قرار گرفته اند.وی ادامه داد:  با وجود اینکه چندماهی 
از عملیاتی شدن قطعه منفصله مرز نمی گذرد توانسته ایم 
حجم قابل توجهی از کاالهایی را که از ایران به افغانستان 
صادر می شود را به خود اختصاص دهیم و آینده بسیار روشنی 
اقتصادی  استان است. رئیس سازمان منطقه ویژه  متوجه 
خراسان جنوبی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی به عنوان 
یکی از موتورهای محرک توسعه استان توانسته است تاکنون 
نقش خود را به خوبی ایفا کند گفت: امید است در آینده 
نزدیک با کمک همه اعضا و اجزای دخیل در توسعه، منطقه 

ویژه اقتصادی بهتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

حمایت از بخش کشاورزی
با برند سازی محصوالت استان

حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش 
بخش  توسعه  از  حمایت  کرد:  بیان  نیز  بیرجند  کشاورزی 
از  یکی  صادرات  توسعه  در  سازی  برند  از  و  کشاورزی 
اهداف اساس نامه ای صندوق های حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی است. وی افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی در بیرجند 6 تعاونی و تشکل برند برای نمایشگاه 
کرد و در معرفی حبه عناب و پودر زرشک فعالیت خوبی انجام 
می شود. نخعی یاد آورد شد: شایان ذکر است همچنین عناب 
و زرشک استان ثبت جهانی شده و از گل این دو محصول 
نیز عسل تولید می شود و اگر زیرساخت های الزم صورت 
بگیرد تا سال 2۰19 هم عسل عناب و هم عسل زرشک ثبت 
جهانی تبدیل خواهد شد. وی اضافه کرد: الزم است  کیفیت 
این دو محصول را به جایگاه واقعی آن که اول تا سوم جهان 
است، برسانیم. مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش 
از توسعه بخش  اینکه صندوق حمایت  بیان  با  کشاورزی 
کشاورزی وظیفه آن بازارسازی و بازاریابی محصوالت است 
خاطر نشان کرد: عناب و زعفران خواص درمانی و غذایی 
بسیاری دارند و توجه به تهیه یک خط تولید و بسته بندی با 
کیفیت نیازمند سرمایه گذاری باالیی  الزم است. نخعی یادآور 
شد:  در دولت تدبیر و امید تسهیالت 6 درصدی صندوق 
توسعه ملی به کمک بخش کشاورزی آمده است و تمام 
تشکل های اشخاص حقیقی و حقوقی بخش کشاورزی و 

کسانی که در سامانه کارا ثبت نام کردند پرداخت می شود.

ارسال محصوالت استان به اروپا
 مستقیم انجام می شود

همیاری  سازمان  عامل  مدیر  اخالقی پور؛  مهدی 
شهرداری های خراسان جنوبی در محل نمایشگاه نوروزگاه 
از  توانست   خراسان جنوبی  کرد:  بیان  مشهد  در  ایران 
فرصت حضور میلیون ها زائر و مسافر در مشهد مقدس 
دید  معرض  در  را  خود  توانمندی های  و  کند  استفاده 
نمایشگاه  در  حضور  کرد:  تاکید  وی   دهد.  قرار  عموم 
تا   است  مغتنمی  فرصت  استان  برای  مشهد   بین المللی 
برای نخستین بار انسجام خود را عرضه کند. اخالقی پور 
با اشاره به این که  سال 9۷ از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان سال”حمایت از کاالی ایرانی” نام گذاری شده 
است افزود: حمایت از کاالی ایرانی نیز به معنای تولید با 
کیفیت و وضع مطلوب و با استانداردهای بین المللی است. 
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های با بیان اینکه 
شرکت تجاری از عمان نیز با حضور در نمایشگاه با فرش 
قهستان قرارداد ضمنی امضا کرد ادامه داد: همچنین در 
جهانی  برند  دو  فارس  خلیج  حوزه  و  عمان  کشورهای 
اخالقی پور  باشند.  داشته  حضور  قهستان  و  مود  فرش 
عمومی  افکار  تنویر  جهت  در  استان  رسانه های  افزود: 
روی  را  خود  تمرکز  و  باشند  داشته  سازنده ای  تعامل 

ضعف ها نگذارند و ضعف و قوت ها را با هم بشناسند.

قوانین سخت گیرانه مختص خراسان جنوبی 

اجرای  پایلوت  را  استان  خواست  مسئوالن  از  وی 
چون  نکنند  کشور  در  قانونی  سخت گیرانه  ضوابط 
در  دارد  وجود  سخت گیرانه ای  قانون  چه  هر  متاسفانه 
خراسان جنوبی انجام می شود. وی اضافه کرد:  یکی دیگر 
از تجار استرالیایی در نمایشگاه حضور پیدا کرد و مقرر شد 
ایجاد  بسته بندی  واحد  بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
اروپا  به  را  بیرجند محصوالت  از  کند و به طور مستقیم 
صادر کند. اخالقی پور با اشاره به اینکه  سنگ های شجر 
زیرکوه، فردوس، سرایان و خوسف سنگ های قیمتی و 
بی نظیری هستند که می توان به اروپا صادر کرد تاکید 
بود  خالی  خراسان جنوبی  برای  نمایشگاه  ین  جای  کرد: 
که بعد از 1۳ سال تاخیر این نمایشگاه در مشهد مقدس 
برگزار شد و امیدواریم نقطه عطفی برای پیوستن استان 

به اقیانوس آبی تجارت و اقتصاد در سطح جهانی باشد.
وی ادامه داد: استان خالقیت و توانمندی ها موج می زند، 
و  مردم استان به تولید کمک کنند و تولیدکنندگان نیز 
نگران سخت گیری ها نباشند. مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان جنوبی افزود: نیروهای استان باید 
به  اتکا  نمایشگاه  این  در  که  باشند  داشته  نفس  به  اتکا 
نفس وجود نداشت، اتکا به نفس در تولیدکنندگان استان 

ایجاد شود.وی تاکید کرد:  مسؤوالن با دید باز نگاه کنند 
باید کاالهای  و پاسخگوی تولید و اشتغال مردم باشند، 

ایرانی، تولید، صادرات و برندسازی تسهیل پیدا کند.

باید کاال از لحاظ کیفیت و قیمت رقابتی باشد 
تا کاالی چینی را از بازار خارج کنیم

سید حامد حسینی؛   مشاورامور بانکی سرمایه گذاری و 
تامین منابع مالی استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد: این 
نمایشگاه  یک ایده بزرگ است اما در بازار سوغات مشهد 
که حداقل هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد با خال بزرگی 
مواجه هستیم. وی با اشاره به اینکه سهم کاالهای داخلی 
کم است بنابراین الزم است این خال به شکلی پوشانده شود  
افزود: الزم است هم به لحاظ کیفیت کاال و هم به لحاظ  
قیمت ها رقابتی باشد و بتوانیم کاالهای بی کیفیت چینی 
را از بازار خارج کنیم. حسینی با اشاره به اینکه در خراسان 
جنوبی از دیگر شهرها هم محصوالتی داشته باشیم و به 
نوروزگاه ایران تبدیل شود خاطر نشان کرد: جزو اولین استان 
دارای ایده بودیم و سالن عطار را به عنوان  بهترین مکان 

برای عرضه محصوالت انتخاب کردیم.
کار  پای  مسئوالن  چون  کرد:   خرسندی  ابراز  وی   
آمدند توانستیم به لحاظ کمیت و کیفیت با وضع مطلوبی 
در این نمایشگاه شرکت کنیم. حسینی با اشاره به اینکه  
چندین گروه خارجی به نمایشگاه مراجعه کردند  و  تفاهم 
نامه هایی هم از کشورهای المان، چین و ترکیه و هلند 
دارد  بازاربالقوه خوبی وجود  افغانستان  داد:  ادامه  داشتیم 
در  ما  عمده  یابی  بازار  کنیم،  استفاده  بتوانیم  اگر  که 

خراسان جنوبی  در آنجا هم محقق می شود.

بارانداز تجاری خراسان جنوبی
در نمایشگاه نوروزگاه مشهد

علی ناصری، فرماندار بیرجند  اظهار کرد: در نمایشگاه 
مکان های  و  گردشگری  جاذبه های  ایران،  نوروزگاه 
فرماندار  شد.  معرفی  بازدیدکنندگان  به  گردشگری 
بیرجند با تاکید بر اینکه نمایشگاه فرصت مناسبی برای 
کرد:  بیان  است،  استان  های  ظرفیت  تجاری سازی 
مراسم آیینی موسیقی محلی بیرجند نیز هر روز در محل 
پاویون شهرستان بیرجند برگزار می شد که با استقبال بی 
خاطرنشان  وی  است.  شده  مواجه  بازدیدکنندگان  نظیر 
جمله  از  جنوبی  خراسان  زرشک  و  بیرجند  عناب  کرد: 
محصوالتی بوده که در نمایشگاه نوروزگاه ایران به معرض 
نمایش گذاشته شد. وی با اشاره به اینکه روستاهای هدف 
گردشگری مانند خراشاد  نیز در نمایشگاه معرفی شدند، 
افزود: اجرای زنده سبدبافی و حوله بافی نیز برای آشنایی 

بازدیدکنندگان در طول این نمایشگاه برگزار شد.

حضور در مجامع ملی اصل مهم در توسعه استان
پرچم صنایع دستی و جاذبه گردشگری خراسان جنوبی در پایتخت معنوی ایران به اهتزاز درآمد

حمایت از کاالی ایرانی یعنی  تولید با کیفیت و با استانداردهای بین المللی

عکس ها: کاری
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جذابترین ها

فناوری اطالعات

سینما و چهره ها

علمی

مصاحبه خواندنی
 با کارگردان پایتخت

فارس- سیروس مقدم یکی از وزنه های سریال سازی 
در تلویزیون است و همیشه سریال هایش مخاطبان 
بسیاری را جذب کرده اند. »پایتخت« از شیرین ترین 
آثار مقدم است که البته امسال با حواشی مختلفی 
مواجه شده است. در ادامه گفت و گو با سیروس مقدم 

را می خوانید:

 فکر می کنید پایتخت 5 ، موفقیت
 قسمت های قبلی را ادامه دهد؟

سیروس مقدم در پاسخ به این سوال که از تولید سری 
پنجم از سریال »پایتخت« راضی هستید؟ و فکر 
می کنید موفقیت چهار سری قبل را ادامه می دهد؟، 
گفت: ما همه تالشمان را کردیم تا این سری حرف ها، 
قصه ها، فضاها  و اتفاق های جدیدتری در قصه مان 
داشته باشیم. همه پارامترها برای یک پایتخت متفاوت 
دور هم جمع شده است،  اما تا زمانیکه سریال کامل 
پخش نشود و دیده نشود نمی توانم به طور صد در 

صدی در این باره نظر بدهم.

سهم داعش در این سریال چقدر است؟
سهم  درخصوص  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
تا  ببینید  باید  این سریال،عنوان کرد: -  داعش در 
متوجه شوید. در صدی نیست که بگوییم یک درصد 
یا دو درصد است،  مهم جایگاه و اهمیت مسئله است 
ممکن است شما یک صحنه داشته باشید و به اندازه 
کل سریال اهمیت داشته باشد،  ممکن هم هست در 
سریالی صد تا سکانس ببینید، اما ارزش یک سکانس 

را هم نداشته باشد.

هدف اوج از ورود به این اثر 
کمک به وفاق ملی بوده است

اوج  هنری  سازمان  با  همکاری  خصوص  در  وی 
گفت: این همکاری بسیار عالی بود. واقعیت این بود 
که شرایط تولید پایتخت 5 به گونه ای بود که اگر ما 
حمایت نمی شدیم نمی توانستیم پایتخت را با این 
شرایط بسازیم چراکه کار سختی بود و از لحاظ نرم 
افزاری و سخت افزاری به تجهیزاتی احتیاج داشتیم، 
اعم از تانک،  توپ و هلی کوپتر. از طرفی چون بحث 
داعش در قصه بود،  اوج به لحاظ فکری با برگزاری 
جلسه ها و کارشناس هایی که در اختیار ما گذاشت، 
کمک کرد تا بتوانیم تسلط خوبی روی موضوع پیدا 
کنیم. در کل همکاری با اوج از نظر مادی و معنوی 
برای ما خوب بود. »پایتخت« سریالی است که از 
افراطی ترین آدم های این جامعه تا ضد نظام ترین ها 
از سلطنت طلب ها گرفته و ... همه با آن ارتباط برقرار 
کرده اند. هدف اوج از ورود به این اثر کمک به وفاق 

ملی بوده است. 

ما با داعش شوخی می کنیم!
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما حضور 
داعش در »پایتخت5« با این فضای کمیک که در 
پایتخت  لحن  باشد؟گفت:  متفاوت  هست،  آثارتان 
که تغییر نمی کند، برای مثال در پایتخت های قبلی 
سکانس هایی را داشتیم که بحث خطر،  مرگ و ... 
بوده است اما ما با شیرینی آن را برگزار کردیم. در اینجا 
هم پایتخت با لحن و جنس خودش به سمت موضوع 
داعش رفته است. با همین لحن شیرین با بخش هایی 
به نام داعش معضالت و مشکالت را مطرح می کنیم 

و در واقع با آن شوخی می کنیم. 

»پایتخت 6« ساخته خواهد شد؟
ور در پاسخ به سوال دیگری در باره امکان ساخت 
»پایتخت 6« ، گفت :  به سه مورد بستگی دارد. اینکه 
مردم همچنان پایتخت را دوست داشته و خواهان 
ادامه آن باشند. مدیران سازمان بر طبق نیازسنجی، 
بررسی کنند که آیا مردم به این سریال نیاز دارند و 
در آخر هم اینکه باید ببینیم تنابنده و گروه نویسنده به 
سوژه و قصه جدید و نابی می رسند یا نه. که اگر همه 
این سه مورد مثبت باشد این نوید را می دهم که سری 

ششم را هم بسازیم.

۸۵۰ میلیون دالردرآمد تلگرام 
از دومین عرضه ارز دیجیتال

اوراق بهادر آمریکا   داده های کمیسیون بورس و 
نشان می دهد که شرکت تلگرام در دومین عرضه 
اولیه سکه رمزنگار خود، »گرام« ۸5۰ میلیون دالر 
بدست آورده است.این در حالی است که شرکت پیام 
رسان تلگرام در اولین دوره عرضه اولیه سکه های 
ارز رمزنگار خود، رقم مشابهی را کسب کرده است.  
شرکت تلگرام از ۲ بار عرضه اولیه سکه ای رمزنگار 

خود ۱.۷ میلیارد دالر بدست آورده است.

مدارگرد چین در
 اقیانوس آرام سقوط کرد

ایستگاه  نخستین  »تیان گونگ۱-«،  خبرآنالین- 
فضایی چین، پس از ۲ سال گردش مداری بدون 
وارد  دیروز  بامداد  درنهایت  زمین،  مدار  در  کنترل 

آرام  اقیانوس  بقایای آن درون آب های  و  جو شد 
جنوبی سقوط کرد.آژانس فضایی چین و »فرماندهی 
نیروهای  نیروی فضایی مستقر در ستاد مشترک 
استراتژیک ایاالت متحده« )JFSCC( با انتشار 
بیانیه هایی اعالم کردند که »تیان گونگ۱-« بامداد 
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ در آب های اقیانوس آرام سقوط 
کرد.آژانس فضایی چین اطالعات دقیقی از زمان 
 »JFSCC« اما نکرده؛  منتشر  و محل سقوط 
ساعت  حوالی  »تیان گونگ۱-«  که  است  گفته 
۰۰:۱6 بامداد ۲ آوریل به وقت جهانی مقارن با ۴:۴6 
بامداد ۱۳ فروردین به وقت تابستانی ایران، بر فراز 
اقیانوس آرام جنوبی وارد جو زمین شد، قطعات آن 
شکست و بقایای فضاپیما پس از متالشی شدن در 
آب های اقیانوس پراکنده شد. این بقایا احتماال طبق 
پیش بینی ها روی نواری به درازای ۲۰۰۰ کیلومتر و 

پهنای ۷۰ کیلومتر پراکنده شده اند.

تولد »بز« مقاوم به گرما 
در پژوهشگاه رویان

مهر- تولد بز شبیه سازی شده به نام »مورسیا« 
به  مبتالیان  برای  تخمدان  بانک  ایجاد  و 
محققان  دستاوردهای  جمله  از  سرطان 

می  شمار  به   ۹6 سال  در  رویان  پژوهشگاه 
سرپرست  شاهوردی،  عبدالحسین  روند.دکتر 
پژوهشگاه رویان درباره مهم ترین اتفاقات سال 
در  مهمی  کارهای  گفت:  مهر  خبرنگار  به   ۹6
سال ۹6 توسط محققان پژوهشگاه رویان دنبال 
به  اشاره  با  رسید.وی  نتیجه  به  کار  دو  که  شد 
تولد  رویان گفت:  در  اتفاقات مهم  این  از  یکی 
سومین بز شبیه سازی شده در پژوهشگاه رویان 
به  مقاوم  بز  این  که  افتاد  اتفاق   ۹6 سال  در 
گرماست و می تواند شیر زیادی تولید کند؛ این 
پژوهشگاه  گرفت.سرپرست  نام  »مورسیا«  بز 
بر  عالوه  دهد  می  نشان  این  افزود:  رویان 
صنعت  در  توانیم  می  ما  سازی،  همانند  بحث 
دام پروری، بزهای با نژاد خوب را تکثیر کنیم.

زنبور رباتیک به مریخ می رود
رباتیک  زنبورهایی  نزدیک  آینده  در  مهر- 
دانشمندان  کنند.  می  رصد  را  مریخ  سطح 
نام  به  رباتیک  زنبور  نوعی  ژاپنی  و   آمریکایی 
که  اند  ساخته  مریخی(  زنبور   (Marsbees

تنها  و  است  معمول  زنبورهای  شبیه  آن  اندازه 
نکته متمایز آن وجود بال هایی بزرگتر است زیرا 
این گجت برای پرواز در جو مریخ نیازمند نیروی 
به  مجهز  رباتیک  زنبورهای  است.انبوه  بیشتری 
دستگاه های مخابرات هستند که به طور مداوم با 
محققان روی زمین در ارتباط هستند. گجت های 
مذکور می توانند انتشار گاز متان در سیاره را اندازه 
گیری کنند،عکس بگیرند و نمونه برداری انجام 
دهند.به عبارت دیگر ربات ها می توانند فعالیت 
فضایی  های  ماموریت  در  که  دهند  انجام  هایی 
سرنشین دار انجام می شود. عالوه برآن زنبورهای 
مریخی مزیت های بیشتری نسبت به کاوشگرها 

دارند. زیرا می توانند سریع تر حرکت کنند.

رمزگشایی از علت گرانی ارز در اواخر سال ۹۶ 
تسنیم- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه افزایش نرخ ارز در اواخر سال قبل به دلیل کاهش 
درامد نفتی دولت در 6 ماهه ابتدایی سال بوده است، گفت: 
قیمت دالر باید به ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد و این مطالبه 
کرد.محمد  خواهیم  پیگیری  دولت  ارشد  مدیران  از  را 
حسینی با بیان اینکه متاسفانه در الیحه و قانون بودجه 
قیمت دالر و قیمت فروش نفت به صورت صریح ذکر نمی 
شود، گفت: در الیجه بودجه تنها یک رقم کلی به عنوان 
درامد نفتی برای هر سال ذکر می شود.عضو هیئت امنای 
صندوق توسعه ملی گفت: در این بین ۳۰ درصد درآمد 
به  درصد  ملی، ۱۴.5  توسعه  به صندوق  را  مذکور  ارزی 
وزارت نفت و ما بقی را به دولت که رقم آن مثال در ردیف 
برای  رقم  این  میدهیم،  اختصاص  است،  آمده   ۲۱۰۱۰۹

سال جاری ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
این نماینده مجلس گفت: به این ترتیب هر تغییری که در 
نرخ ارز، تعداد بشکه نفت به فروش رفته و همچنین قیمت 
نفت اتفاق بیافتد اجازه داریم تنها تا سقف ردیف ۲۱۰۱۰۹ 
پول حاصله را به خزانه واریز کنیم.وی افزود، گاهی اوقات 
در طول یک سال دیده می شود که قیمت یا حجم نفت به 
فروش رفته با کاهش رو به رو شده است و برای جبران 
این کسری درآمد، دولت نرخ ارز را افزایش میدهد. حال 
اگر ریال بدست آمده از سقف مندرج در ردیف مذکور بیشتر 

شد مابقی درآمد باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

کاهش درآمد نفتی در نیمه نخست سال
 عامل افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال

حسینی ادامه داد، بر اساس این تحلیل دلیل اصلی افزایش 
قیمت دالر در برهه انتهایی سال، کاهش درآمد ارزی دولت 

در نیمه نخست سال ۹6 از محل فروش نفت بوده است.

تعمد ایرالینهای ترک برای خروج ارز از ایران
باالی  آمار  به  اشاره  با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
متقاضیان ارز برای سفرهای خارج کشور گفت: ایرالینهای 
ترکیه برای تشویق مردم ایران جهت سفر به این کشور 
قیمت بلیط پرواز را کاهش داده اند و مردم با مبالغ کمتری 
میتوانند به ترکیه سفر کنند. حال فرض کنید هر مسافر 
همراه خود ۱۰۰۰ دالر به خارج از کشور ببرد و از طرفی 
تعطیلی صرافی در روزهای نخست سال عرضه و تقاضا 
را به هم زده است و متاسفانه نهادهای متولی نیز در این 

برهه تعلل داشته و عملکرد قابل قبولی نداشتهاند.

صحنه گردانی داللها با 
ارزهای تزریقی از کشورهای عربی

مدیر کل سابق دیوان محاسبات کشور گفت: برخی گزارشها 
از آن حکایت دارد که برخی دالالن، ارز را از کشورهای 
حاشیه حلیج فارس وارد کشور کرده و در ایام عدم حضور 
ارز یعنی بانک مرکزی، روند عرضه و  بازار  بازیگر اصلی 

تقاضا را در دست گرفته اند.

مطالبه کاهش 800 تومانی قیمت دالر
وی با بیان اینکه امیدواریم با کاهش تقاضا بعد از تعطیالت 
نوروزی قیمت دالر کاهش یابد، گفت: مطالبه ما کاهش 

قیمت دالر به ۴۲۰۰ تومان است.

دلیل  به  سفارش  ثبت  میزان  کاهش  احتمال 
پیش بینی بازگشت رکود از سوی تولیدکنندگان
وی تاکید کرد، در حال حاضر و با افزایش یکباره قیمت 

مواد  واردات  سفارش  ثبت  برای  کنندگان  تولید  دالر، 
میتوانند  وضعیت  این  و  شده اند  سرگردانی  دچار  اولیه 

تولید داخل را نیز با چالش رو به رو کند.
نمایندگان مجلس تصمیمات  برخی  به گزارش تسنیم،  
دولت برای جبران کسری بودجه را دلیل اصلی افزایش 
اند،  کرده  عنوان   ۹6 سال  انتهای  بازه  در  ارز  قیمت 
هزار   ۱5۰۰ نقدینگی  نقش  تحلیلها  برخی  بین  این  در 
 ۳۰ سالیانه  رشد  اخیر  سنوات  در  که  تومانی  میلیارد 
التهابات  تشدید  عوامل  از  را  کرد  تجربه  را  درصدی 

ارزی عنوان کردهاند. 

دورهمی شاعرانه در »بند دره«
هشتمین گردهمایی شاعران استان از سراسر کشور؛

امین جم - مطابق رسمی ۸ ساله،گردهمایی شاعران 
در  فروردین   ۱۰ جمعه  کشور،عصر  سراسر  از  استان 
شاعران  همه  گویا  که  مراسم  شد.این  برگزار  دره  بند 
هنرمندان  کانون  همت  بودند،به  آن  برگزاری  منتظر 
منطقه  در  استانی  ابتدا شاعران هم  برپا شد.در  استان 
تجدید  ضمن  و  شده  جمع  هم  دره،گرد  بند  زیبای 
خاطره  و  یادگاریگرفتند  عید،عکس  تبریکات  و  دیدار 
ثبت  دیگر  دربهاری  را  خود  ساالنه  حضور  هشتمین 
سالن  ادبی،در  بزرگ  دورهمی  این  کردند.ادامه 
که  شد  برگزار  بیرجند  وحدت  فرهنگسرای  همایش 

درآن شاعران و همچنین برخی از چهره های شاخص 
یافتند. استان حضور  فرهنگی و هنری 

این نشست به هیچ شخص،جریان
نهاد یا گروهی تعلق ندارد

در ابتدای جلسه محمدرضا حسینی مود، شاعر و از دست 
اندرکاران برگزاری این جلسه،با بیان اینکه هر ساله دلمان 
خوش است که دهم فروردین ماه شود و بتوانیم دوستان خود 
را دوباره ببینیم، افزود:از دوستانی که از استان های گوناگون 
کشور به این جلسه تشریف آورده اند کمال تشکر را دارم و 

همچنین از آقای رفیعی مدیرعامل کانون هنرمندان استان 
فرصت گشت و گذار درمرغزار اندیشه های بلند شما را برای 
ما فراهم کردند،سپاسگزاری می کنم.وی در ادامه سخنان 
خود تصریح کرد:این نشست به هیچ شخص،جریان،نهاد یا 
گروهی تعلق ندارد و افتخارش آن است که رها است و 
درواقع متعلق به افرادی است که در این جمع حاضر هستند.

شاعران شعرخوانی 
تقارن این مراسم با میالد حضرت امیرالمومنین)ع( و روز پدر 
، باعث شده بود تعدادی از شاعران در ابتدای سخن خود چند 

بیتی به این مناسبت،از اشعار خود قرائت کنند.اولین شاعر از 
زاهدان،علی اکبری بود که در بخشی از سخنان خود شعری 
زیبا در مورد آب به نام »اسرار لطیف آب« خواند.محمدرضا 
تربت  از  پرداز(  قنبری)طنز  بجستان،عبدالرحمان  از  عالمی 
بیرجندی(،چهکندی  گویشی  )شعر  اسماعیلی  جام،استاد 
نژاد،زهرا پردل،اسدالهی دشت بیاض از قاین،دکتر محمدرضا 
صبوری،شبنم رضوی از مشهد،محمدصادق دهقانی،جمشید 
آذری شاعر طنز پرداز و استاد عندلیب چهره نام آشنای شعر 
استان ،از کسانی بودند که به ارائه آثار خود پرداختند.نکته جالب 
توجه دیگر این گردهمایی عالوه بر حضور شاعران همشهری 
مقیم سایر شهرها،شرکت شاعرانی غیرهمشهری اما عالقه 
مند به شهر و فرهنگ بیرجند در این مراسم بود.در میانه جلسه 

نیز،اجرای موسیقی سنتی از نکات قابل توجه این جلسه بود.
سابقه  با  نوعی  به  و  بزرگ  ادبی  دورهمی  این  در 
استان،شعرهای زیبایی در قالب های گوناگون از جمله شعر 
نو،کالسیک،گویشی و ... خوانده شد که نشان از تبحر و 
استعداد شاعران استان در زمینه های متنوع شعر و ادبیات 
است.حضور شاعران از نسل های گوناگون ، نوید بخش 
آینده ای درخشان برای این هنر در استان  است. حضور 
واراده  تعامل  از  نشان  فاخر  رخداد  دراین  هرساله شاعران 

دررشد وپویائی شعر وادبیات استان دارد.
کاربردی  علمی  دانشگاه  تابلوی  واماحاشیه:استقرارونصب 
برای  تلخ  است  هشداری  وحدت  فرهنگسرای  برپیشانی 
جایگزینی آرام دانشگاه به جای  تنها فرهنگسرای شهر ،  
چنین اتفاقی می تواند جفای به اهالی هنر وهمه شهروندان 
فرهیخته وزایل کردن شاخصه های فرهنگی شهرتلقی شود 

که توجه مسوالن را به این مهم جلب میکنیم.
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هشدار ترسناِک کردوانی :  ۵۰ سال دیگر آب نداریم

خبرآنالین- وضعیت منابع آبی ایران هر سال نسبت به سال 
قبل وحشتناک تر می شود و هر روز پیامدهای ورشکستگی 

آبی کشور عینی تر می شود؛ از زمستانی بدون باران گرفته، تا 
مهاجرت، اعتراض کشاورزان، گرد و خاک و ...

پدر علم کویرشناسی ایران از راه حل و برنامه خود را برای 
روبرویی با مشکل بی آبی گفته بود: »اگر می خواهیم مشکل 
آب حل شود هم دولت و هم مردم باید اقدام کنند، اما االن 
وزارت نیرو فقط آب روستاها را قطع می کند، از سویی چند 
روز پیش مدیرعامل آب تهران گفت که ما در ایران در حوزه 
شهری آب زیادی مصرف می کنیم، او این حرف را می زند 
تا از طریق آب پول بیشتری بگیرد نه اینکه آب را در شهر 
جیره بندی کند.«.وی در پاسخ به این سوال اگر همه این 
اقدامات با همین روند ادامه پیدا کنند یعنی همچنین سد 

بسازیم، به کشاورز آب ندهیم و ... چه آینده ای در انتظار 
نسل بعدی است؟، گفت:بیچاره کسی که 5۰ سال دیگر 
نه  نه آب سطحی داریم،  تا آن زمان دیگر  بیاید،  به دنیا 
آب زیرزمینی. البته این اتفاق شاید زودتر هم بیافتد.چراکه 
در حوزه آب زیرزمینی حداقل فاصله ۲ چاه باید ۱ کیلومتر 
باشد، اگر در یک لیوان به جای یک نی، ۳ نی قرار دهیم آب 
بیشتری نمی گیریم فقط زودتر آن منبع آب را از بین می بریم. 
وزارت نیرو هم که دارد می گوید چاه بزنید، اتفاقی که باعث 
شده دشت تهران هم ۳6 سانتی متر نشست پیدا کند.بعد از 
آن هم دیگر آبی نیست، اگر هم باشد آب آلوده است چراکه 

آب توالت هم وارد می شود.

 درباره آب سطحی چطور؟

وضعیت این موضوع خیلی بدتر است. مثال همه می گویند سد 
کرج پر از آب است، اما 6۰ سانتی متر از این سد گل است و 
همین دلیلی است که برخی می گویند آمریکا همه سدها را 
خراب کرد. البته سد را خراب نمی کنند فقط جلوی سدسازی را 
می گیرند.سدها نیاز به مدیریت دارند، برای مثال 5 سال پیش 
سد تهران پر شد و در شهر سیل آمد. این اتفاق افتاد چون ما 
باید چند سانتی متر از سد را خالی می گذاشتیم. دومین موضوع 
این است که سدها هم مثل چاه ها عمر دارند، سدها وقتی پر 

از گل می شوند می میرند. 

گوناگون

پزشکیان: تعرفه های پزشکی 
هیچ وقت عادالنه نبوده است

تعرفه های  اینکه  از  انتقاد  با  پزشکیان  مسعود 
اظهار  است،  نبوده  عادالنه  وقت  هیچ  پزشکی 
تعیین  در  و  بوده  تبعیض آمیز  تعرفه ها  داشت: 
آنها عدالت رعایت نمی شود.وی با انتقاد از اینکه 
کرد:  تصریح  نیست،  عادالنه  پرداخت ها  مکانیزم 
و  تومان  میلیون   5 پزشک  یک  کارانه  امروزه 
پزشک دیگری ۱۰۰ میلیون تومان است، در حالی 
که هر دو داری مدرک فوق تخصص هستند و 
نیست،  مرسوم  موضوع  این  دنیا  کجای  هیچ  در 
البته اگر تعرفه ها را نیز افزایش دهیم باز هم فاصله 
موضوع  این  و  بود  خواهد  زیاد  بسیار  پرداختی ها 
تأکید  با  پزشکیان  نمی کند.  برطرف  را  مشکلی 
شود،  عادالنه  باید  پرداخت ها  مکانیسم  اینکه  بر 
تصریح کرد: باید در این رابطه از تجارب کشورهای 
پیشرفته بهره برد، چراکه آنها به هیچ وجه به شیوه 

دریافتی براساس کارانه عمل نمی کنند.
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اضطراب و استرس، مسری است

استرس،  اثر  در  مغز  عصبی  رشته های  فعال سازی 
به  موشی  از  را  سیگنال های شیمیایی هشداردهنده ای 
شریک خود منتشر می کند و استرس را از موشی به موش 
دیگر انتقال می دهد. به بیان دیگر، اضطراب مسری است. 
آخرین بررسی های محققان روی اثرات استرس و نگرانی 
در جفت موش های نر و ماده، نشان می دهد که اضطراب 

موضوعی مسری و واگیردار است. 
به گفته دانشمندان، استرس به هورمون کورتیزول مرتبط 
است .کورتیزول به وسیله هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک، 
درازمدت  در  و  می شود  تولید  فشار  لحظات  هنگام  در 

می تواند سالمت فرد را به خطر بیندازد.
به گفته محققان، اگر شریک زندگی فرد دچار استرس 
و نگرانی شده باشد، به احتمال قوی آن فرد دچار استرس 
می شود. در راستای همین تحقیقات، پژوهشگران به تازگی 

دریافته اند که استرس و نگرانی مسری است.
که  فهمیده اند  موش ها  روی  آزمایش  با  پژوهشگران 
استرس باعث تغییر سطح سلولی مغز می شود و تغییرات 
مغزی به نوبه خود، با استرس و نگرانی مرتبط است که 
این موضوع می تواند موجب ایجاد بیماری های روانی مانند 
اختالل استرس پس از سانحه  اختالالت اضطرابی و 
همچنین افسردگی شود. نتایج این مطالعات همچنین 
نشان می دهند که استرس و هیجان هر دو می توانند 
مسری باشند. سیگنال های استرس، مکانیسمی کلیدی 
برای انتقال اطالعات است که می تواند در شکل گیری 
شبکه های اجتماعی در گونه های مختلف جانوری، حیاتی 
باشد. به عقیده پژوهشگران این مکانیسم نیز می تواند 
در انسان ها وجود داشته باشد؛ همان گونه که ما به آسانی 
استرس و نگرانی خود را گاهی بدون اینکه متوجه آن 

باشیم، به دیگران منتقل می کنیم.

داستان استاد زرنگ و دانشجوها

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته 
قبل از امتحان پایان ترم به مسافرت رفتند و با دوستان خود 
در شهر دیگر حسابی به خوشگذرانی پرداختند. اما وقتی به 
شهر خود برگشتند متوجه شدند که در مورد تاریخ امتحان 
اشتباه کرده اند و به جای سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح 
بوده است. بنابراین تصمیم گرفتند استاد خود را پیدا کنند و 

علت جا ماندن از امتحان را برای او توضیح دهند.
 آنها به استاد گفتند: » ما به شهر دیگری رفته بودیم که 
در راه برگشت الستیک خودرومان پنچر شد و از آنجایی 
که زاپاس نداشتیم تا مدت زمان طوالنی نتوانستیم کسی 
را گیر بیاوریم و از او کمک بگیریم، به همین دلیل دوشنبه 
دیر وقت به خانه رسیدیم.« استاد فکری کرد و پذیرفت 
که آنها روز بعد بیایند و امتحان بدهند.چهار دانشجو روز 
بعد به دانشگاه رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه 
فرستاد و به هر یک ورقه امتحانی را داد و از آنها خواست 
که شروع کنند. آنها به اولین مسأله نگاه کردند که ۵ نمره 
داشت. سوال خیلی آسان بود و به راحتی به آن پاسخ دادند.
سپس ورقه را برگرداندند تا به سوال ۹۵ امتیازی پشت ورقه 

پاسخ بدهند که سوال این بود: 

 کدام الستیک پنچر شده بود ؟

انسان شاد را به من نشان بده، و من به تو 
خودپسندی، خودخواهی، شرارت، 

و یا نادانی مطلق را نشان خواهم داد.

افراد بسیاری دوست دارند که داستانی، شعری، 
یا حتی کتابی بنویسند، ولی هیچوقت این کار را 
نمی کنند. چرا؟ آن ها از شروع کردن می ترسند.

گویند هوای فصل آزار خوشست
بوی گل و بانگ مرغ گلزار خوشست

ابریشم زیر وناله زار خوشست
ای بیخبران اینهمه با یار خوشست

زمانی که ذهن پاک باشد، لذت همچون
 سایه ای از راه می رسد که هرگز تو 

را رها نخواهد کرد.

خوشبختی کامل یعنی اینکه بدانی 
هر کسی که دوستش داری سالم، 

در امان، و خرسند هست.
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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/ آیه47

حدیث روز  

از سستي و بي قراري بپرهیز که این دو ، کلید هر بدي مي باشند ، کسي که سستي کند ، حقي را ادا نکند ، و کسي که بي قرار شود ، بر 
حق صبر نکند. امام محمد باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه با کسالت بعد از تعطیالت کنار بیاییم؟
بعد از کلی تعطیالت و استراحت و تفریح، وقت آن رسیده 
که به زندگی عادی برگردیم. وای باید بریم سر کار، اصال 
حوصله اش رو نداریم. ای کاش می شد که بازم تا دیر 
گردش  به  خانواده  و  دوستان  با  بعدش  و  بخوابم  وقت 
بروم. اما چه بخواهیم، چه نخواهیم باید به کار و زندگی 
این  در  نباشید،  ناراحت  هم  زیاد  گردیم.  باز  روزمره مان 
مقاله چند راه ساده برای تان داریم تا بر این ترس و تنبلی 

فائق بیایید و دوباره همان آدم فعال و کاری شوید.
شرایط به  زود  خیلی  انسان ها  که  است  این   حقیقت 
خو می گیرند و بعد از طی کردن بازه ای آرام در تعطیالت، 
می شوند  مواجه  سرکار  به  بازگشت  از  ناشی  استرس  با 
افسردگی و  بی انگیزگی  با  بازگشت  از  پس  حتی   و 
بی شک  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  اضطراب  و 
برنامه ریزی مدیر  ویژگی های شخصیتی کارمند و نحوه 

در این مورد بی تاثیر نیست،

قدم اول: از پیش برنامه ریزی کنید
قسمت های  از  یکی  کار،  به  بازگشت  برای  برنامه ریزی 
عمده ی رویارویی موفق با این گونه تغییر است. پیش از 
بازگشت، در تماس باشید، با دوستان و همکارانتان تماس 
بگیرید تا در جریان تغییرات احتمالی قرار گیرید و برای 
بازگشت بیشتر آماده شوید. اولویت وظایف و پروژه ها را 
که  آنهایی  برای  اهداف  به  رسیدن  احتمال  کنید  تعیین 

اهداف اصلی شان را زودتر مشخص می کنند بسیار بیشتر 
است، چون به این ترتیب روز اول پس از تعطیالت بدون 

فوت وقت به سمت کارهای شان می روند.

قدم دوم: وارد پروژه های جدید شوید
یکی از مشکالت افرادی که پس از یک دوره غیبت به 
از  پیش  که  است  چالش هایی  فقدان  می گردند،  باز  کار 
پروژه های جدید  لذت می بردند. درگیر  آنها  از  تعطیالت 
مفید  و   کاری  بازیابی حس  برای  راه خوب  یک  شدن 

بودن است.

قدم سوم: به ارتباطات سروسامان دهید
در  است  ممکن  که  پیام هایی  و  ایمیل ها  به  رسیدگی 
زمان غیبت برایتان ارسال شده باشد، یکی از مهمترین و 
وقت گیرترین کارها است.بعضی از حرفه ای ها این کار را 
مرحله به مرحله انجام می دهند، به این معنی که ابتدا به 
دنبال پیام های اولویت باال می گردند و پیش از آغاز کار 

اطالعات اصلی و مهم را کسب می کنند.

قدم چهارم: از بازگشت تان لذت ببرید
چه این کار صحبت و خوش و بش کردن با همکاران، 
چه  و  باشد  عالقه تان  مورد  مشتریان  یا  و  کارمندان 
به  که  باشد  همکارانی  و  کارمندان  با  کردن  صحبت 

دیدن تان می آیند، بردن نهایت استفاده از روابط اجتماعی 
بازگشت و  از  از فاکتورهای مهم برای لذت بردن  یکی 
محیط  در  بیشتر  بازدهی  و  کار  محل  در  بودن  مفیدتر 

کار می شود.

قدم پنجم: در روز اول پس
 از تعطیالت دسترسی تان را محدود کنید

به خودی خود خسته  از تعطیالت  به کار پس  بازگشت 
دهید،  انجام  را  افتاده  عقب  کارهای  باید  است،  کننده 
صرف نظر از اینکه بدنتان به ساعت و برنامه ی روزهای 
به  پیوسته  و  آهسته  اگر  پس  کرده است.  عادت  تعطیل 
باعث  بازگردید،  تعطیالت  از  پیش  روش های  و  کارها 
به طور مثال  باشید.  می شود که استرس کمتری داشته 
می توانید به همکاران بگویید که در پایان ساعت کاری و 
یا هنگام نهار با آنها هم صحبت خواهید شد، تا عالوه بر 
فشار و استرس احتمالی حجم کار دیگر با خود احساس 
گناه نخواهید داشت که پاسخ تماس یا پیام دوستان تان 

را نداده اید و باعث دلخوری شان شده اید.

قدم ششم: برنامه  خواب تان را تنظیم کنید
برقراری  کار  به  بازگشت  مهم  جنبه های  از  دیگر  یکی 
تعادل میان کار و زندگی شخصی و چگونگی تاثیر سبک 
زندگی بر بازده کاری است. خواب کامل و صحیح یکی 

از فاکتورهای عمده است: برنامه ی کار و انرژی و بازدهی 
است  وابسته  استراحت  و  خواب  برنامه ی  به  شدت   به 
که گذار از برنامه ی تعطیالت به برنامه ی عادی زندگی 

را تسهیل می نماید.
در کنار نیاز به خواب و استراحت، تغذیه نیز یکی از عوامل 
مهم است. اگر از منزل نهار روز بعد را با خود ببرید، نه 
برای  وقت  فوت  از  می کنید،  میل  سالم تری  غذای  تنها 
گشتن به دنبال منوی رستوران و انتخاب غذای دلخواه 

در این روزهای پراسترس جلوگیری می کند.

قدم هفتم:  جلسات را کوتاه و مفید برگزار کنید
اگر قرار است بالفاصله پس از تعطیالت جلسه ای برگزار 
آن  جزییات  قبل  از  شوید،  دعوت  جلسه ای  به  یا  کنید 
بپذیرید،  را  جلسه ای  در  حضور  اینکه  از  قبل  بدانید.  را 
شرکت  نیاز  که  دریابید  و  شده  آگاه  جلسه  اهداف  از 

سازمان دهنده چیست؟
 میتینگ ها فراتر از اینکه فضایی برای به اشتراک گذاری 
تصمیم گیــری  برای  محفلــی  باشنــد،  اطالعات 
هستنــد. بنابراین برای اینکه جلسه از شکل استانداردش 
دقیقه  برای خود 1۵-20  نکشد،  درازا  به  و  نشده  خارج 
زمان تعیین کنید تا بهترین نتیجه را از آن زمان بگیرید. 
مسلما تعیین بازه ای خاص برای جلسات تان، هم حوصله 

شما را سر نمی برد و هم اطرافیان را.
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 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

استخدام منشی خانم
 با روابط عمومی باال

05632233161-09156043358

شرکت ساختمانی از یک نفر دفتردار 
خانم مسلط به امور اداری دعوت

 به همکاری می نماید. )ساعت کاری: 
7/30 الی 13/30- 17الی 20(

09153612381  آدرس : 
پاسداران - بین پاسداران 14و 16

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
 آدرس: خیابان شهید رجایی 

نبش رجایی 15
09155614880  

کلیه تعمیرات ساختمانی
  بنایی،جوشکاری و لوله کشی انجام می شود

09031553272 -09031553329

سند موتور به شماره  79197413 
به نام ابراهیم خسروی فرزند 

محمد حسن مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری
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الو دکتر- زنجبیل یک داروی ضد نفخ بسیار قوی است، به این معنی 
که باعث می شود گاز اضافی برای خروج از بدن آماده شود. در شرایط 
ناراحت کننده در صورتی که نتوانید باد شکم را در بدن خود نگه دارید، 
گاز اضافی بیش از شرایط معمولی از بدن خارج می شود،مقابله با آلزایمر: 
با این ادویه از آنجایی که زنجبیل حاوی آنتی اکسیدانی به نام شوگائول 
کند.  مقابله  آلزایمر  بیماری  پیشرفت  با  می تواند  است   Shogaol

نتایج پژوهش هایی که در سال 2001 انجام گرفت این ادعا را به اثبات 
رسانده است. توانایی زنجبیل را برای تقویت سیستم ایمنی بدن، قبل 
از تاریخ ثبت شده تحسین کرده است. این روش درمانی بر این باور 
است که چون زنجبیل بسیار در گرم شدن بدن موثر است، می تواند 
مواد سمی جمع شده در ارگان های تان را تجزیه کند. همچنین معروف 
است که زنجبیل دستگاه لنفاوی را، که درست مانند سیستم فاضالب 

برای بدن است، پاک می کند.شما به راحتی می توانید با اضافه کردن 
زنجبیل به رژیم غذایی خود، مصرف موادغذایی خود را کاهش داده 
و وزن اضافی خود را کاهش دهید. زنجبیل سیری را ترویج می دهد، 
این بدان معنی است که شما نیاز به کالری کمتری احساس می کنید.

زنجبیل همچنین عامل طبیعی قدرتمندی است که مانع از گرسنگی و 
اشتهای زیاد می شود.

 مقابله با آلزایمر با این ادویه

 آیا هر روز می توانیم
غذای مایکروفری بخوریم؟

  
 غذاهایی مانند پیتزاهای فریز شده و دیگر غذاهای 
نیمه پخته و بسته بندی شده، مخصوص مایکروفر 
هستند و بهتر است که هر روز استفاده نشوند. اگر 
مالحظات امنیتی را رعایت کنید و همانطور که 
وجود  خطری  نمایید  استفاده  مایکروفر  از  باید 

نخواهد داشت. یکی از نگرانی هایی که درباره 
مایکروفر وجود دارد این است که موج هایش را 
به اطراف متساعد نکند. موج های مایکروفر فقط 
زمانی آزاد می شوند که فعال شود، مانند زمانی 
که یک چراغ را روشن می کنید. اگر مایکروفر 
آسیب دیده باشد و یا درست مهر و موم نشده باشد، 
ممکن است خطر بیرون رفتن موج ها از مایکروفر 

وجود داشته باشد. 

 خوردنی هایی که بهتر از قهوه 
بیدارتان می کند!

1- بلغورجو دوسر:آهسته سوخت می شود بنابراین 
انرژی برای شماست و  تمام صبح منبع خوب 
مثل و  باشید  داشته  انرژی  افت  گذارد   نمی 

قهوه های شیرین فورا با کمبود انرژی مواجه تان 
نمی کند. 2- آب:  آب خالص و سالم اول از همه 

کمکتان می کند زودتر بیدار شوید. حتی کم آبی 
خفیف هم می تواند سبب شود احساس کنید 
گیج و منگ هستید چون بدنتان آب کافی برای 
انجام عملکردهای طبیعی اش را ندارد. 3- تخم 
شربتی:  دانه های تخم شربتی سرشار از اسیدهای 
چرب امگا 3 بوده و برای تقویت مغز عالی هستند، 
این ویژگی می تواند به برطرف کردن احساس 

خستگی و هشیار کردن کمک نماید. 

مواد غذایی جایگزین دارو

قرص خوردن اگرچه مشکل را برطرف می کند اما 
بدون عوارض جانبی هم نیست؛ بنابر این بهترین 
راه حل این است که به جای برخی داروها، از مواد 
طبیعی و مؤثر کمک بگیرید. موز - استرس و 
اضطراب: این بار که دچار استرس شدید، یک عدد 
موز بخورید. ماست - یبوست: یک و نیم فنجان 

ماست سرشار از پروبیوتیک است که به عملکرد 
سیستم گوارشی کمک می کند و قابلیت معده را 
در هضم کردن لبنیات و سبزیجات افزایش می 
دهد. کشمش - فشار خون باال: مصرف کشمش 
برای کاهش فشار خون توصیه می شود. ماهی - 
بد خلقی: هر یک ماهی حاوی حدود 800 میلی 
گرم اسید چرب امگا 3 است که نقش حیاتی در 

درمان افسردگی دارد. 

افراد گیاه خوار
 عمر طوالنی تری دارند

مطالعات جدید نشان می دهد افراد گیاهخوار 
3.۶ سال بیشتر از افراد غیرگیاه خوار عمر می 
کنند. نرخ مرگ و میر در بین افرادی که گوشت، 
می  شده  فرآوری  یا  قرمز  گوشت  بخصوص 
خورند، به مراتب باالتر است. محققان توصیه 

می کنند تا حد امکان باید مصرف محصوالت 
گوشتی محدود شود و افراد بیشتر مواد خوراکی 
گیاهی مصرف نمایند.طبق مطالعه گسترده در 
مورد بررسی رابطه بین مرگ ناشی از بیماری 
قلبی-عروقی بر روی بیش از 1.۵ میلیون نفر، 
محققان دریافتند مصرف گوشت های فرآوری 
شده موجب افزایش ریسک مرگ و میر به هر 

علتی می شود.

انگور با تاثیرات مضر رژیم غذایی 
پرچرب مقابله می کند

پلی جدید،  مطالعات  طبق  نیوز-   سالمت 
فنول های موجود در انگور به تعدیل تاثیرات 
اشباع  های  چربی  مصرف  از  ناشی  مضر 
کمک می کنند. مصرف رژیم غذایی پرچرب 
از  حاصل  انرژی  درصد   33 با  کره  حاوی 

چربی به همراه 3 درصد انگور به مدت 11 
بدن  چربی  کل  کمتر  درصد  به  منجر  هفته 
شد.  زیرپوستی  چربی  رسوبات  کاهش  و 
های  باکتری  برخی  افزایش  شامل  تغییرات 
مفید، انواع انگور و پلی فنول های انگور به 
تعدیل شماری از تاثیرات مضر مصرف رژیم 
بهبود  موجب  و  کرده  پرچرب کمک  غذایی 

سالمت روده ها می شود.«

یادداشت

حرکات زیبا و موزون پیرامید توسط ژیمناستیک کاران شهرستان بیرجند ) استادیوم آزادی (

 به مربیگری آقای علی شرقی نژاد اوایل دهه  50-گردآورنده: اصغری

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

فلسفه اسالمی یک فلسفه 
میان فرهنگی است
*داوری

اسالف ما در ایران وقتی به فلسفه یونانی توجه کردند و آن را فراگرفتند در 
عین اینکه جوهر آن را حفظ کردند، مبادی و مسائلش را با درک جهان خود 
دریافتند و تفسیر کردند. فلسفه اسالمی از تالقی میان دو روح و دو فرهنگ 
که تفاوت ذاتی با یکدیگر داشتند به وجود آمد. تفاوت این دو روح را بعضی 
فیلسوفان و نویسندگان به صراحت ذکر و تصدیق کرده  اند. در فلسفه 
اسالمی این دو روح به یکدیگر نزدیک شدند و امکان هم  سخنی پیدا 
کردند. با توجه به این معنی فلسفه اسالمی یک فلسفه میان فرهنگی است. 
بعد از افالطون و ارسطو و از زمان رواقیان و افلوطین همه فلسفه  ها میان 
فرهنگی است. منتهی در زمانی که تفکر، دچار افسردگی و جمود و قشریت 
می  شود، نیروی میان فرهنگی بودنش را از دست می  دهد.اکنون این نیرو 
رو به ضعف دارد، اما هنوز می   توان به آن امید داشت. کاش اهل فلسفه 
می  توانستند بنشینند و درباره وضع روحی و فکری جهان توسعه  نیافته و 
نسبت این وضع با جهان متجدد غربی و مخصوصاً در باب شرایط امکان 
خروج از توسعه  نیافتگی، تأمل و تحقیق کنند. توسعه  نیافتگی، مسئله این 
یا آن منطقه جغرافیایی نیست، بلکه سرنوشت جهان کنونی به آن بستگی 
پیدا کرده است. توسعه  نیافتگی نه صرف یک وضع اجتماعی اقتصادی، 
بلکه یک امر فرهنگی و مخصوصاً میان فرهنگی است. کشورهای توسعه  
نیافته میان قدیم و جدید مانده  اند و به تفکری نیاز دارند که راه خروج از 
این وضع را به آنها نشان دهد. به این جهت همه جهان و مخصوصاً ما 
برای آینده  مان به فلسفه نیاز داریم و از آن نمی  توانیم چشم امید برداریم.

فیلسوفان جهان اسالم، فلسفه یونانی را با نظر به افقی که با اسالم گشوده 
شده بود، تفسیر کردند و البته در این تفسیر به حکمت نیاکان خود در ایران 
قبل از اسالم نیز بی  اعتنا نبودند. ابن  سینا از حکمت مشرقی می  گفت و 
سهروردی جوهر فلسفه خود را فراگرفته از حکمت خسروانی می  دانست و 
باالخره در قوام فلسفه دوره اسالمی تفکر ایران باستان و تصوف و عرفان 
از ابتدا دخالت داشته و این دخالت و حضور به تدریج بیشتر شده تا جایی 
که وقتی آثار فیلسوفان متأخر جهان اسالم را می  خوانیم، نمی  دانیم آنچه 
می  خوانیم فلسفه است یا کتاب عرفان و تصوف.توجه مسلمانان به فلسفه 
یونانی و ترجمه و فراگرفتن آن و تأمل و تفکر در معانی و مضامینش، یکی 
از بزرگترین حوادث فرهنگی در تمام طول تاریخ است. با این حادثه پیوندی 
که از قدیم میان ایران و یونان وجود داشت، در قلمرو فرهنگ و تفکر تثبیت 
شد و فلسفه قدمی به سوی غایت خود که وحدت جهان انسانی است 
برداشت.اکنون که تجدد در سراسر روی زمین و در همه جهان گسترش 
یافته است و همه جهان یکی شده و تقدیر مردم مناطق جهان به هم بسته 
است، آشنایی با تجدد و اصول آن و درک وضع توسعه  نیافتگی حتی از 

جهت اخالقی نیز ضرورت و اهمیت دارد. 

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر 
مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات )کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(

با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم
با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی

)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 
آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 

آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878
درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361

همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  
  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی 
برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را 

به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540
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7
وزش باد و رگبار پراکنده در خراسان جنوبی پیش بینی می شود

 کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس نقشه های هواشناسی با توجه به فعالیت امواج ناپایدار ضعیف در تراز میانی جو استان طی 24 ساعت آینده به تناوب 
افزایش ابر و رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق در استان پیش بینی می شود. زهرا لطفی بیان کرد: همچنین طی 24 ساعت آینده کماکان وزش بادهای نسبتا شدید سبب خیزش 
گرد و خاک در استان می شود و همچنان کاهش دید افقی و کیفیت هوا نیز ادامه دارد که گرد و خاک سبب اختالل در ترددهای جاده ای به ویژه در نوار شرقی و غرب استان خواهد شد.

حوادث استان 

استقبال مسافران نوروزی
از جاذبه های خراسان جنوبی

۲۴۰ هزار نفر از جاذبه های گردشگری و 
تاریخی درمیان بازدید کردند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری درمیان گفت: 24۰ هزار بازدید از جاذبه 
های گردشگری این شهرستان از ابتدای تعطیالت 

نوروزی امسال صورت گرفته است 
استقبال مسافران نوروزی از آبگرم معدنی 

فردوس
با  فردوس  هالل  درمانی  آب  مرکز  عامل  مدیر 
اشاره به استقبال بی نظیر مسافران نوروزی از این 
نخست  روزهای  گفت:در  درمانی  تفریحی  مرکز 
معدنی  آبگرم  مجموعه  به  ورودی  آمار  جدید  سال 
است.  داشته  افزایش  درصد   6 فردوس  هالل 
دهکده  از  مسافر   ۲۵۰۰ روزانه  بازدید 

گردشگری شهرستان خوسف
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان خوسف گفت: روزانه بیش از دو هزار و ۵۰۰ 
نفر از دهکده گردشگری این شهرستان بازدید می کنند.
بازدید بیش از یک میلیون نفر از جاذبه های 

گردشگری طبس
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری شهرستان طبس به بازدید بیش از یک 
میلیون نفر  از جاذبه های گردشگری طبس خبر داد .
تاریخی  اماکن  از  گردشگر  هزار   ۱۲۰

شهرستان قاین بازدید کردند
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
قاین گفت: ۱2۰ هزار مسافر و گردشگر تاکنون از اماکن 
تاریخی و بقاع متبرکه این شهرستان بازدید کرده اند.
افزایش چشمگیر اقامت مسافران نوروزی 

در نهبندان نسبت به سال گذشته
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مسئول 
اقامت  گفت:  نهبندان  شهرستان  گردشگری 
نسبت  نهبندان  شهرستان  در  نوروزی  مسافران 
دارد. چشمگیری  افزایش  گذشته  سال  به 
بازدید ۹ هزار نفر از جاذبه های گردشگری 

بشرویه
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول 
و گردشگری بشرویه بیان کرد: از ابتدای تعطیالت 
نوروزی تاکنون قریب به ۱6 هزار نفر در شهرستان 
بشرویه اقامت داشته اند. او با اشاره به جاذبه های 
گردشگری شهرستان بشرویه بیان کرد: تاکنون ۹ 
هزار نفر از جاذبه های این شهرستان بازدید داشته اند.
گردشگری  جاذبه های  از  نفر  هزار   ۲۴

سربیشه بازدید کردند
رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سربیشه اظهار کرد: از 2۸ اسفند ۹6 تا 
۵ فروردین ۹۷ تعداد 24 هزار و ۵۷۰ نفر از جاذبه های 
داشته اند. بازدید  سربیشه  شهرستان  گردشگری 

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان 
جنوبی از اسکان بیش از دو هزار مسافر نوروزی در اقامتگاه 
های بومگردی استان از ابتدای تعطیالت نوروزی خبر داد.

تصادف زنجیره ای در محور زابل ـ 
نهبندان 12 مصدوم بر جای گذاشت

خودروی  ظهر  دیروز  زنجیره ای  تصادف  پی   در 
سواری زانتیا و سه دستگاه خودروی سواری پراید در 

محور زابلـ  نهبندان، ۱2 نفر مصدوم شدند

توپ فوتبالي كه باعث برق گرفتگي 
نوجوان نهبندانی شد

 ۱6 نوجوان  گرفتگی  برق  باعث  فوتبال  توپ 
تل  روستای  در  جمعه  صبح  شد.  نهبندانی  ساله 
ای  ساله   ۱6 پسر  نهبندان  شهرستان  عارف  
ترانس  باالی  به  فوتبال  توپ  برداشتن  برای  که 
شد.  گرفتگی  برق  دچار  بود،  رفته  روستا  برق 

10 فروردین پرحادثه ترین روز 
نوروز 97 در خراسان جنوبی

روز جمعه ۱۰ فروردین با ۱2 فقره تصادف و فوت 3 نفر در 
جاده های خراسان جنوبی پر حادثه ترین روز نوروز بود.  

تازه های ورزشی استان

كسب مقام سومی اسکواش باز استان
 در جام ماتریس یزد

سید احسان خراشادی مدال برنز مسابقات اسکواش 
جام ماتریس یزد را از آن خود کرد. رضا خراشادی مربی 
و سرپرست تیم اعزامی اسکواش استان به مسابقات 
احسان  سید  و  خواه  حق  فرزاد  یزد،  ماتریس  جام 
داشتند حضور  مسابقات  از  دوره  این  در  خراشادی 

برترین های انجمن كریکت
 استان معرفی شدند

رییس هیأت انجمن های ورزشی استان، گفت: مهسا 
خانم  ورزشکاران  برترین  زهدی  و  عبدالهی  خواجه 
کریکت استان در سال ۹6، فهیمه کلنگی خواه برترین 
مربی خانم سال ۹6 کریکت استان و علیپور برترین 
ورزشکار مرد کریکت استان در سال ۹6 شناخته شدند.

۴900 ماموریت اورژانس  
 از ابتدای طرح سالمت نوروزی

پزشکی  فوریتهای  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر 
ابتدای  از  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
طرح سالمت نوروزی امسال تاکنون 4 هزار و۹۹۷ 
ماموریت توسط اورژانس استان انجام شده است که 
4۹3 ماموریت تصادفی و 4 هزار و۵۰4 ماموریت 
غیر تصادفی بوده است. علی دلخروشان ظهر دیروز 
در بازدید از اورژانس پیش بیمارستانی بیرجند اظهار 
کرد: در این ماموریت ها ۱6۸۵ نفر توسط کارشناسان 
اورژانس در محل درمان شده است و 2 هزار و326 
نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی سطح استان 
اعزام شدند.مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: از ابتدای 
طرح سالمت نوروزی ۱6 پرواز توسط بالگردهای 
اورژانس هوایی بیرجند و طبس انجام شده است

بیش از ۴۳۳ هزار زائر بقاع متبركه 
خراسان جنوبی را زیارت كردند

خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  سرپرست 
تا دهم  بهاری  آرامش  آغاز طرح  از  جنوبی گفت: 
فروردین 433 هزار و ۵۷۰ زائر بقاع متبرکه استان 
را زیارت و ۵۹ هزار و ۹۸۱ نفر اسکان یافتند. حجت 
االسالم بخشی پور در بازدید از بقاع متبرکه خراسان 
جنوبی اظهار کرد: طرح نوروزی آرامش بهاری با 
هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده 
از ظرفیت تعطیالت نوروزی، تقویت باور های دینی 
و مذهبی و ارتقاء سطح فکری و فرهنگی زائران و 
مسافران نوروزی، تبلیغ و ترویج سنت های اصیل 
اسالمی در عید نوروز در آستان مقدس امامزادگان 
می شود. اجرا  خراسان جنوبی  متبرکه  بقاع  و 

پلی كلینیک تخصصی تأمین اجتماعی
 در شهرستان قاین احداث می شود

سرپرست درمانگاه تامین اجتماعی قاین از کلنگ زنی 
پلی کلینیک قاین در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: 
ساخت این پلی کلینیک نیازمند توجه ویژه است که 
امیدواریم هرچه سریعتر شاهد بهره برداری آن باشیم 
درمانگاه  در  شده  ارائه  خدمات  حاضر  حال  در  و 
قاین ۹۵ رشد دارد.ابوالفضل سبحانی در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم، با اعالم این خبر اظهار کرد: این 
مرکز درمانی در حال حاضر درمانگاهی است که در 
آن خدماتی اعم از رادیولوژی، دندانپزشکی، مامایی، 
ارائه می شود. آزمایشگاه و ویزیت پزشک عمومی 

تولید كنندگان كیفیت و بسته 
بندی كاال را برای جذب 
مشتری افزایش دهند
وطبس  بشرویه  سرایان،  فردوس،  مردم  نماینده 
این  برپایی  مشهد  در  ایران  نورزگاه  نمایشگاه  در  
نمایشگاه را کاری جدیدی دانست و گفت: برپایی 
حساب  به  نوآوری  نوع  یک  باید  را  نمایشگاه  این 
سفرهای  فصل  یعنی  زمان  بهترین  در  زیرا  آورد 
نوروزی تولیدکنندگان خراسان جنوبی تولیدات خود 
امیر  نمایشگاه عرضه کردند. محمدرضا  این  در  را 
حسنخانی ادامه داد برخی سرمایه گذاران هم راغب 
به انعقاد قرار داد در زمینه های مختلف بودند افزود: اما 
تبلیغات خیلی گسترده نبود و اگر کمی در این زمینه 
تالش می شد به طورحتم نتیجه بهتری داشت. او 
ادامه داد : به طورحتم نواقص موجود در نمایشگاه 
های بعدی رفع خواهد شد.وی از رسانه های استان 
خواست تا به جد در مود نقاط قوت و ضعف نمایشگاه 
ورود پیدا کنند. به گفته وی زیرا با برپایی نوروزگاه 
ایران در مشهد شعار امسال محقق شد.حسنخانی 
درخواست کرد: تولیدکنندگان کیفیت و بسته بندی 
را باال ببرند تا رضایت مشتریان هم افزایش یابد.

جا به جایی۸۵00 مسافر توسط ناوگان عمومی

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
  ۵۱2 و  هزار  هشت  جایی  جابه  از  خراسان جنوبی 
مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی در استان 
خبر داد.جعفر شهامت اظهار کرد: این میزان مسافر 
در قالب 23۵ سفرتوسط ۵6۱ دستگاه ناوگان حمل 
شدند. جا  به  جا  استان  سطح  در  عمومی  نقل  و 
نوروزی  سفرهای  طرح  اجرای  زمان  گفت:  وی 
امسال از 23 اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا 
۱۵ فروردین ماه امسال به مدت 22 روز ادامه دارد.

آیت ا... عبادی: اعتکاف از بهترین 
جلوه های عبودیت است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
اعتکاف  وعبودیت  بندگی  تمرین  راه های  از  یکی 
است، گفت: اعتکاف از بهترین جلوه های عبودیت و 

بزرگترین شکست دشمن بشری هوای نفس است. 
در مسجد  معتکفان  در جمع  عبادی  علیرضا  سید 
حضرت صدیقه طاهره )س( بیرجند اظهار کرد: شما 
معتکفان به موضوع پر اهمیت اعتکاف پرداختید کاری 
بزرگ است باید تالش کنید این توفیقی که نصیب  
شما شده است را حفظ کنید تا اثر آن باقی بماند.وی با 
بیان اینکه در جامعه  خیلی مشکالت  از جمله مسائل 
شخصی، مادی، اجتماعی سیاسی اقتصادی داریم که 
به نوعی درد است وزیاد است،  همه مشکالت ما 
افزود: تحمل این دردها یک نسخه دارد که اگر آن 
عملی شود همه دردها درمان می شود. وی با بیان 
اینکه باالترین رشد بشری فهم است افزود: این چه 
نسخه و دارویی است که ما بی خبریم؟ بله مشکل ما 
بی خبری ما است که  رمز آن تنها بنده خدا بودن 
است وفلسفه خلقت این است که ما بنده خدا هستیم 
به همین نسبت همه دردها ما مربوط به هواست.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از اعزام ۱۸ 
هزار نفر از مردم استان به عتبات عالیات در 
در  نوفرستی  داد.ابوالفضل  خبر  گذشته  سال 
دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
اظهار کرد: امسال برای نخستین بار ۱۸ کاروان 
حج تمتع در استان تشکیل شده است.وی از 
اعزام دو هزار و ۵۰۰ زائر برای مراسم حج تمتع 
امسال خبر داد و گفت:  معاینات پزشکی این 
افراد در حال انجام بوده که بعد از اتمام جلسات 
و  شود.مدیرحج  می  برگزار  ها  آن  آموزشی 
زیارت وجود آزادبرها را یکی از مشکالت به 
وجود آمده در حوزه عتبات عالیات دانست و 
گونه  هیچ  که  هستند  افرادی  ها  این  گفت: 

مجوزی برای اعزام زائر ندارند اما این کار را 
انجام می دهند.نوفرستی با بیان اینکه این امر 
تاکنون مشکالت بسیار فراوانی برای کشور به 
از  اخیرا جمعی  کرد:  بیان  است،  آورده  وجود 
زائران خراسان جنوبی با ویزای تقلبی در مرز 
شناسایی شدند که خانم ها و بچه ها به ایران 
برگشت داده شدند اما مردها را در عراق نگه 
داشته شدند.وی با اشاره به اینکه سازمان حج و 
زیارت جلسات زیادی با سازمان های ذی ربط 
در این زمینه برگزار کرده است، عنوان کرد: 
اما جلوگیری از این امر مستلزم این است که 
هم کنسولگری عراق به کسی ویزا ندهد و هم 
اینکه سازمان های ذی ربط از اعزام زائران با 

این آزادبرها ممانعت کنند.مدیر حج و زیارت 

گونه  به  کار  این  حال حاضر  در  کرد:  اضافه 

زائرین  تقریبا 6۰ درصد  ای رونق گرفته که 

از طریق این آزادبرها اعزام می شوند.نوفرستی 

به شناسایی 22 آزادبر در خراسان جنوبی اشاره 
کرد و گفت: پرونده برای این افراد تشکیل شده 
اما متاسفانه زائران از طریق استان های دیگر 
اعزام می شوند.وی با تأکید بر اینکه در این 
کاروان ها مشکالت اخالقی اتفاق می افتد و 
برای حیثیت نظام از این جهت مشکل درست 
شده است، بیان کرد: باید حرکت عمومی برای 
مقابله با این امر شکل گیرد و مردم با خطرات 
این کاروان ها آشنا شوند.مدیر حج و زیارت 
با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۸ هزار نفر 
از خراسان جنوبی به صورت رسمی به عتبات 
عالیات اعزام شدند، افزود: در مجموع در کشور 

جایگاه سوم را در این زمینه داریم.

 ۹۷ سال  اولویت  را  آب  استاندار  حسینی- 
استان اعالم کرد و گفت: این موضوع را به 
هر طریقی و با هر وسیله ای دنبال خواهیم 
بیان  خبری  نشست  در  الشریعه  کرد.مروج 
که  آنچه  به  نسبت  باید  خبرنگاران  کرد: 
آگاهی  آن  بعدی  تبعات  و  دهند  می  بازتاب 
کامل داشته باشند. وی با اشاره به مدیرانی که 
ظرفیت شنیداری کمی دارند و بالفاصله به 
مراجع قضایی مراجعه می کنند، عنوان کرد: 
اصحاب رسانه باید در راستای حق مداری و 
منافع مردم قلم بزنند. به گفته وی اگر برای 
اشتغال جوانان استان فکری اندیشیده نشود 
و از آن چه در اختیار استان است به درستی 
روستاها  جمعیت  تخلیه  با  نکنیم،  استفاده 
مواجه خواهیم شد. استاندار با اعتقاد بر اینکه 

نقاط پر جمعیتی در استان وجود دارد که با 
در  حتی  کیلومتر  تا صدها  ها،  آن  فروپاشی 
نخواهیم  دیگر هیچ چیزی  استان های  دل 
پدرانه  باید  استان  مرکز  کرد:  اضافه  داشت، 
کانون های رشد از جمله نهبندان و فردوس 
را راهبری کند. مروج الشریعه با تاکید بر این 
نیستیم،  متکی  کسی  به  استان  این  در  که 
تصریح کرد: به مرکز کشور هم امیدی نیست، 
خودمان باید چاره ای بیاندیشیم. وی صنایع 
دستی و مشاغل خانگی را یکی از توانمندی 
های استان دانست و ادامه داد: استان باید در 
این حوزه کارآفرین باشد وگرنه مشکل آفرین 
خواهد شد، باید هم این اقدامات در مبداء فرد 
باشد نه مقضد مهاجرت! استاندار برگزاری ۱۱ 
جلسه اقتصاد مقاومتی در 6 ماه را فقط برای 

به نحوه مطالبه  تلنگری اساسی  وارد کردن 
با  به شدت  گفت:  و  کرد  اعالم  مردم  گری 
جداسازی رسانه ها مخالف هستم و اگر همه 
شما اصحاب رسانه صبح تا شب بر ضد من 
قلم بزنید محدودیتی ایجاد نخواهم کرد و به 
می  واگذار  مردم  قضاوت  و  خودتان  انصاف 
کنم. مروج الشریعه خاطرنشان کرد: صندلی 
هیچ  من  برای  است  استانداری  اتاق  در  که 
ارزشی ندارد، استانداری شان و شئوناتی برای 
مردم  خادم  آن  ارزش  تنها   ، آورد  نمی  من 
شدن است. وی با بیان این که یکی از اولویت 
های مهم استان در سال ۹۷ زیرساخت های 
راه است، اظهار کرد: استانداری هیچ وظیفه 
ندارد  ملی  های  طرح  به  کمک  باره  در  ای 
جان  از  حفاظت  برای  تومان  میلیارد  اما ۱۵ 

مردم در جاده های استان هزینه کرده است. 
استاندار با اشاره به این که خراسان جنوبی نیاز 
به آزاد راه و به تبع آن فرهنگ رانندگی دارد، 
اضافه کرد: راه آهن زاهدان، بیرجند- مشهد 
نیز حتما نیاز به یک فاینانس دارد و با توجه به 
نیاز اعتباری کالن هیچ راه دیگری ندارد. وی 
اولویت سال  از سخنانش  در بخش دیگری 
این  بیان کرد و گفت: در  را مسئله آب   ۹۷
زمینه نوع مطالبه گری ها خیلی اشتباه است، 
اگر قرار است مسئله آب حل شود، باید کمک 
کرد تا مطالیه ها با پشتوانه و انعکاس مناسب 
تر، مطلوب تر و کارساز تر بیان شوند. به گفته 
وی قلم زدن در زمینه تبیین شرایطی برای 
جذب سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی 
استاندار  است.  رسانه  اصحاب  وظایف  از 

همچنین با تاکید بر این که باید کاری کرد 
که مطالبه گری جدی از دستگاه های دولتی 
یا فرمانداران به بدنه تمام سیستم سرایت کند، 
یادآور شد: اگر مدیری کار را سریعا انجام می 
دهد و در بدنه دچار مشکل می شود باید آن 
بدنه را اصالح کرد. مروج الشریعه عنوان کرد: 
خوشبختانه تمام دستگاه های اجرایی استان 
و  هدیه  برای  اند  شده  مکلف  قانونی  طبق 
خریداری  استان  دستی  صنایع  از  سوغات 
خراسان  در  که  این  به  اشاره  با  وی  کنند. 
نقدینگی و پس  با دو معضل خروج  جنوبی 
انداز مردم و همچنین خروج مغزهای متفکر 
به  حرکت  کرد:  خاطرنشان  هستیم  مواجه 
سمت ایجاد شرکت های دانش بنیان از دیگر 

اقدامات مهم در توسعه خواهد بود.

سازمان  مدیرعامل  اخالقی پور؛  مهدی 
جنوبی  خراسان  شهرداری های  همیاری 
به   اعزامی  خبرنگاران   با  گفت وگو  در 
در  کرد:   عنوان  مشهد  نوروزگاه  نمایشگاه 
خراسان  نمایشگاه  از  برگزاری  روز  آخرین 
جنوبی در نوروزگاه ایران تفاهم نامه ای بین 
استانداری  شهرداری های  همیاری  سازمان 
در  ایرانی  سرمایه گذار  و  جنوبی  خراسان 
کشورهای حوزه خلیج فارس )عمان( منعقد 
برگزاری  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  شد.وی 

سرمایه گذار  چندین  از  نمایشگاه  این 
آسیای  عمان،  چین،  آلمان،  کشورهای 
یافتند  حضور  نمایشگاه  در  اروپا  و  میانه 
سفر  استان  به  نوروزی  تعطیالت  از  بعد  و 
خواهند کرد افزود: در تفاهم نامه با شریک 
تجاری عمانی مقرر شد که در سال جاری 
و  دستی  صنایع  توانمندی های  نمایشگاه 
خراسان  کشاورزی  و  دامی  معدنی،  سنتی، 
پور  شود .اخالقی  برگزار  عمان  کشور  در 
به  امیدواری کرد: در  سال جدید که  ابراز 

شده  مزین  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال 
همه مردم دست به دست یکدیگر دهند و 
اعتماد  داخلی  تولیدات  و  ایرانی  کاالی  به 

کنند .
با  باید  نیز  تولیدکنندگان  کرد:   تاکید  وی 
و  کنند  عرضه  را  محصوالت  بهتر  کیفیت 
تولیدکنندگان  به گونه ای  نیز  بانکی  سیستم 
تمام شده  هزینه  که  کنند  حمایت  را  داخلی 
به  رغبتی  مردم  و  شود  کمتر  تولیدات 

کاالهای مشابه چینی پیدا نکنند.

60 درصد زائران با کاروان های آزادبر به عتبات می روند!

كاروان های پر خطر

انعقاد تفاهم نامه همکاری خراسان جنوبی با سرمایه گذار ایرانی در کشور عمان 

آب، اولویت سال 97 خراسان جنوبی

بازدید 52 هزار مسافر نوروزی از باغ های تاریخی بیرجند  
مدیر پایگاه باغ های تاریخی خراسان جنوبی 
امسال  نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  گفت: 
تاکنون بالغ بر ۵۱ هزار و ۸۰۰ نفر از باغ های 
تاریخی بیرجند بازدید کردند.محمد جنتی فر 
دیروز در بازدید از عمارت جهانی اکبریه بیرجند 
اظهار کرد: از ابتدای تعطیالت نوروزی امسال 
تاکنون بالغ بر 3۵ هزار نفر از باغ اکبریه بیرجند 
بازدید کرده اند.وی با اشاره به برگزاری برنامه 
در  گردشگران  از  استقبال  برای  متنوع  های 
این باغ، بیان کرد: یکی از برنامه های مهم 
برگزاری  همراه  به  نوروزگاه  برنامه  امسال 
مراسم رقص و موسیقی محلی بوده که مورد 
است. گرفته  قرار  باالی گردشگران  استقبال 
مدیر پایگاه باغ های تاریخی خراسان جنوبی 

ارگ اکبریه برگزار می شود.جنتی فر همچنین به الی 2۰ شب در مجموعه جهانی باغ و عمارت ادامه داد: این برنامه همه روزه از ساعت ۱۷  مجموعه  از  نفر  و ۸۰۰  هزار  دو  بازدید 
کاله فرنگی بیرجند اشاره کرد و گفت: امسال 
در این بنای تاریخی نمایشگاه تاریخ سیاسی 
می  عالقمندان  که  یافته  گشایش  بیرجند 
توانند عالوه بر بازدید از ساختمان و محوطه 
اطراف ارگ از این نمایشگاه نیز بازدید کنند.

باغ رحیم  از  بازدید ۱۹ هزار گردشگر  از  وی 
آباد بیرجند در تعطیالت نوروزی امسال خبر 
تعطیالت  ابتدای  از  مجموع  در  افزود:  و  داد 
و  هزار   ۵۱ بر  بالغ  تاکنون  امسال  نوروزی 
بازدید  بیرجند  تاریخی  های  باغ  از  نفر   ۸۰۰
اند.به گفته وی در  باغ های تاریخی  داشته 
بیرجند همه روزه از ساعت ۹ صبح الی 2۰:3۰ 
دقیقه شب به روی عالقمندان باز خواهد بود.

 اتاق بازرگانی زمینه آموزش برای بازارسازی محصوالت کشاورزی استان را فراهم می کند

و  معادن  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بازاریابی،  برای  باید  بیرجند گفت:  کشاورزی 
بی  های  توانمندی  بازارگردانی  و  بازارسازی 
معدنی،  کشاورزی،  مانده  مغفول  اما  نظیر 
جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  و  صنعتی 
تالش های زیادی صورت گیرد. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محسن احتشام 
نخستین  اختتامیه  آیین  در  شنبه  شامگاه 
درنمایشگاه  جنوبی  خراسان  نوروزگاه 
و  زحمات  از  قدردانی  با  مشهد  المللی  بین 
تالشهای ارزشمند کلیه دست اندرکاران این 
مروج  دکترمحمدمهدی  ویژه  به  نمایشگاه 
کرد:  اظهار  جنوبی  استاندارخراسان  الشریعه 
سوی  از  هوشمندانه  نمایشگاه  این  برگزاری 
گردید. ریزی  پایه  جنوبی  خراسان  استاندار 

سازمان  رئیس  از  قدردانی  با  همچنین  وی 
مشاور  و  استان  های  شهرداری  همیاری 
خراسان  استاندار  اقتصادی  و  بانکی  امور 
جنوبی و تیم اجرایی برگزاری این نمایشگاه 
برگزارشدن  بهتر  هرچه  برای  کرد:  تصریح 
این نمایشگاه  زحمات زیادی صورت گرفت 
گردید.رئیس  اجرا  و  مدیریت  خوب  بسیار  و 
وکشاورزی  معادن  بازرگانی،صنایع  اتاق 
نمایشگاه  این  از  آنچه  اما  کرد:  بیان  بیرجند 
برداشت کردیم این است که برای بازاریابی، 
بازارسازی و بازارگردانی توانمندیهای بی نظیر 
و  صنعتی  کشاورزی،معدنی  مانده  امامغفول 
صنایع دستی خراسان جنوبی باید تالشهای 
زیادی صورت گیرد.احتشام با قدردانی از همه 
مشارکت کنندگان وغرفه داران که عاشقانه و 

با عزم و اراده جمعی فعاالنه صنایع دستی و 
به  را  جنوبی  خراسان  سوغات  و  روستایی 

بندی،  بسته  افزود: حکایت  نمایش گذاشتند 
همچنان  محصوالت  بازارسازی  و  بازاریابی 

بازرگانی،صنایع  اتاق  است.رئیس  باقی 
به طوریقین  بیرجندگفت:  وکشاورزی  معادن 
زمینه  تا  گیرد  زیادی صورت  تالشهای  باید 
استقرار زنجیره ارزش به منظورکسب ارزش 
افزوده محصوالت تولیدی فراهم گردد.وی با 
بیان اینکه باتوجه به کیفیت متمایز بسیاری 
جنوبی  خراسان  استان  تولیدی   محصوالت 
بنگاه های کوچک و متوسط ما بتوانند برای 
اتاق  افزود:  کنند،  تعریف  رقابتی  مزیت  خود 
بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی، 
تمام تالش خود برای آموزش دست اندرکاران 
در نمایشگاه های داخلی وبین المللی بکار بسته 
و هرچه در توان دارد از کمک به این صنایع 
کوچک دستی ،روستایی وخانگی دریغ نکرده 
و زمینه همکاری الزم را فراهم خواهد کرد.  
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
َمن بَكی َعلی مُصاِب هِذهِ البِنِت )َزینََب بنِت َعلٍِي علیهاالسالم( کاَن َکَمن بَكی َعلی أَخَویَها الَحَسِن و 

الُحَسیِن علیهماالسالم
هرکس بر مصیبت های این دختر )زینب علیهاالسالم( بگرید، همانند کسی است که بر برادرانش، 

حسن و حسین علیهماالسالم، گریسته باشد.    )وفیات األئمه، ص 431(

برخی دنبال کودتای بدون خونریزی برای 
رفرم سیاسی و اجتماعی هستند

از  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعاالن  از  بیادی  حسن 
نظرات بعضی می توان این طور نتیجه گرفت که 
از عدم یک سیستم پویا و مدیریت یکپارچه در امور 
اجرایی کشور، وجود فساد اداری و لگام گسستگی در 
مدیریت دولتی رنج می برند بنابراین به دنبال یک 
کودتای بدون خونریزی برای یک رفرم سیاسی و 
اجتماعی هستند.آقایان رضایی و قالیباف از اول هم 
قرار نبوده نظامی باشند و مدت مدیدی است از سلک 
نظامی گری خارج شده اند با توجه به عدم موفقیتشان 
در دورههای گذشته باید مسیر سیاسی خود را برای 
انجام یک خدمت دیگر برای مردم مانند بعضی از 

 وزارتخانه های پر مخاطره طراحی نمایند.
بهزاد نبوی:تندرو محسوب می شدم؛زندان 

بعد از انقالب برایم گران تمام شده است

سنگین  ورودی اش  اول  گفت:زندان  نبوی  بهزاد   
از  دوم  زندان  در  بود  سنگینی  شکنجه های  بود، 
نظر جسمی آنچنان مشکالت را نداشتم البته زندان 
دوران  در  افزود:  نبوی  شد.  تمام  گران  برایم  دوم 
طفولیت پدر و مادرش از هم جدا شده اند و سالها 
با مادربزرگش زندگی کرده است او درباره فعالیت 
های قبل از انقالب و حرف و حدیث ها درباره تندرو 
بودنش می گوید:باالخره در این حد که دنبال زندگی 
مخفی و خانه تیمی و سیانور گذاشتن زیر زبان و این 

طور چیزها رفته بودم، تندرو محسوب می شدم.

پزشکیان:کسانی که از احمدی نژاد ناراحتند، 
زمانی که به هاشمی و ناطق انتقاد می کرد، 

خوش شان می آمد

مسعود پزشکیان : گفت ما شاهد بودیم یک نفر آمد و 
گفت که عده ای ۲۷ سال در این کشور خوردند و بردند 
و دزدیدند و بعد هم خود این فرد مدعی تبدیل به رییس 
مملکت شد اما کسی نگفت حاال که رییس جمهور 
شدی، بیا این هایی که گفتی را به دادگاه ارائه کن که این 
افراد را محاکمه کنند.وی در ادامه افزود: رفتار احمدی نژاد 
و نزدیکانش از ابتدا همین طور بود. احمدی نژاد انسانی 
است با همین خصلت ها و رفتار مشخص. با این تفاوت 
که زمانی به آقای هاشمی رفسنجانی گیر داده بود یا 
به آقای ناطق نوری حمله می کرد و چون عده ای از 
این رویکرد احمدی نژاد خوششان می آمد، می گفتند او 
آدم خوبی است. حاال که آن ها حذف شده یا به هر 
دلیل نیستند و آیت ا... هم که به رحمت خدا رفته 
است، احمدی نژاد به عده ای دیگر گیر داده و می دهد. 
با این حساب به نظرم، رفتار احمدی نژاد امروز تغییر 
نکرده است. خصلت و رفتار احمدی نژاد و تیمشان 
اتفاق  معتقدم  شخصاً  و  بوده  همین گونه  همواره 
جدیدی نیافتاده است.وی افزود: اتهام زنی به هر نوع 
و به هر شکل نادرست است. اگر کسی پرونده ای از 
تخلف کسی دارد، چرا به دادگاه ارائه نمی کند. مگر 
می شود همیشه پرونده افراد را در جیب نگه داشت.

خروج آمریکا از سوریه به معنی
دادن دمشق به ایران است

 لیندسی گراهام، سناتور  ارشد جمهوری خواه آمریکایی، 
مدعی شد خروج نیرو های آمریکا از سوریه به معنی 
قدرت گرفتن دوباره داعش و افزایش نفوذ ایران در 
سوریه خواهد بود. این سناتور گفت: »داعش سه هزار 
نیرو در سوریه دارد« و اگر آمریکا نیروهایش را زود از 
سوریه بیرون بکشد »داعش بر خواهد گشت، جنگ 
ترکیه و کرد ها از کنترل خارج خواهد شد و دمشق را 

بدون حضور آمریکا به ایران داد ه اید.«

روحانی خانه تکانی کند، این کابینه 
بازنشسته ها است ؛انتظارمان برای دیدار 

نوروزی با محصورین برآورده نشد 

محمود صادقی گفت:مهمترین انتظاری که از آقای 
روحانی می رود این است که بهتر است ایشان کابینه 
ای پویاتر داشته باشد. کابینه او در حال حاضر یک 
کابینه کرختی است؛ در این کابینه حضور بازنشسته 
ها زیاد است و این بازنشستگی فقط سن را شامل 
نمی شود بلکه به ذهن هم باز می گردد لذا کابینه 
نیاز به یک فکر جوان دارد بنابراین آقای روحانی 
بهتر است یک خانه تکانی در کابینه داشته باشد و 
خودش به استقبال به روز رسانی کردن کابینه برود.

وی در پاسخ به این سوال که اولین تبریک سیاسی 
را به چه کسی می گویید؟پاسخ داد خیلی اول و دوم 
نکردم اما آرزو داشتم در این عید محصورین را می 
دیدم که متاسفانه محقق نشد. انشاا...؛ به هر صورت 
ما فکر می کردیم امسال مهمترین دیدارمان با آقای 
مهندس موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد باشد 

که فعال نشده است.

دهقان : شاید دوباره بتوانیم 
مردم را راضی کنیم 

غالمعلی دهقان می گوید : اگر ما بخواهیم صحبت 
کنیم، فراتر از کار آقای روحانی، همان دو معیاری که 
گفته شد که هم ملت را داشته باشد و همین حاکمیت را، 
به نظرم موفق بودند و دلیل اینکه من می گویم اعتدال 
می ماند، از جهت معنی اش همین است، یعنی در آینده 
هم ممکن است همین اعتدال بخواهد این شکاف ملت 
و حاکمیت را پوشش دهد؛ همین طوری که روحانی این 
کار را کرد، یعنی شکاف را پوشش داد، در دفعات بعد هم 
این احتمال هست که ورود یک چهره اعتدالی بتواند 
بخش قابل توجهی از مردم را راضی کند و هم حکومت 

بتواند آن را از فیلتر نظارت خودش عبور دهد

استدالل های یک چهره اصالح طلب برای رفراندوم

حجت االسالم محسن رهامی گفت:موانع برگزاری 
رفراندوم در ایران را برشمرد و از سه نوع قرائت از قانون 
اساسی سخن گفت که رفراندوم چگونه قابل برگزاری 
است. به زعم وی در صورت تصویب رفراندوم از سوی 
دو سوم نمایندگان مجلس، این مصوبه قابل اجراست. از 
آنجا که این مصوبه قانون نیست نیازی به تاییدش از سوی شورای نگهبان نیست 

و بر اساس اصل 59 نیز لزوما نیازی به فراخوان رفراندوم از سوی رهبری ندارد.

قدیری ابیانه: بقایی ظاهرا در تالش برای خودکشی است 

محمدحسن قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در مکزیک و 
استرالیا، طی یادداشتی با عنوان »برای این احمدی نژاد، 
بقایی خوب یک بقایی مرده است! » در کانال تلگرامی 
خود آورده است:جسد بی جان بقایی، بیش تر از بقایی 
زنده ولی رسوا و بی آبرو به درد معرکه گیری های 
احمدی نژاد می خورد.وی افزود: اکنون بقایی ظاهرا در تالش برای خودکشی 

است اما یقین دارم که چشمان مضطربش به دهان احمدی نژاد است.

فضای سیاسی ایران امنیتی اداره می شود

قاسم میرزایی نیکو گفت: فکر می کنم توقعی که 
مردم و مجلس از دولت داشتند در بخش سیاسی 
رفع حصر  آنها  مهمترین  از  که  نکرد  پیدا  تحقق 
فضای  آن  از  مهمتر  البته  بود.  زندانیان  آزادی  و 
اداره  امنیتی  طور  به  همچنان  که  است  سیاسی 
می شود.وی افزود: به نظر من سران قوا باید به احزاب اهمیت بیشتری 

بدهند و فضا را برای فعالیت آنها بیشتر فراهم کنند.

واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا با 
اشاره به اهمیت و نقش کار تشکیالتی 
در پیروزی اصولگرایان گفت: جمنا باید 
با تمرکز بر شایسته ساالری فهرست 

خود را ارائه کند نه کار طیفی و رفاقتی.
وی در ادامه گفت :جمنا قصدش بر 
این است که بتواند این کار را انجام 
دهد اما من بارها گفتم تا زمانی که این 

تشکل ساختارمند، هدفمند و با برنامه 
نباشد و نگاه های متنوع اصولگرایان 
را در یک جمع منطقی قرار ندهند، 
نمی توانند به یک سرانجام موفقیت 

برسند. لذا هر موفقیتی نیازمند به کار 
تشکیالتی و سیستمی است. نکته 
مهم تر، اهتمام بخشیدن و عدم نفی 
نگاه های دیگر تشکل های در مجموعه 

به  پاسخ  در  است.وی  اصولگرایی 
این سوال که فکر می کنید جمنا این 
آن  به  نمی تواند  یا  ندارد  را  شرایط 
برسد؟پاسخ داد:توصیه ام این است که 
این موضوع را مدنظر قرار دهند. تنوع 
نگاه در طیف اصولگرایی وجود دارد، 
در جهت نفی این تنوع نگاه برنیایند، 
یعنی فکر نکنند که آن ها می توانند به 
تنهایی موفق شوند. البته به این هم 
اعتقاد ندارند که اگر بناست لیستی 
داده شود، لیست به صورت شرکت 
سهامی باشد، نه، بلکه شایسته ساالری 
افراد  انتخاب  گیرد،  قرار  مالک 
مبتنی بر یکسری اصول تعریف شده 
منطقی باشد و به گونه ای نباشد که 
احیانا طیفی، جناحی یا رفاقتی باشد 
زیرا در صورت حرکت بر این اساس 
می شوند. مواجه  چالش  با  مطمئنا 

واعظ آشتیانی:جمنا فکر نکند به تنهایی موفق خواهد بود ؛
لیست اصولگرایان نباید شرکت سهامی یا رفاقتی باشد 

زمان  بحث  گفت:  باهنر  محمدرضا 
انتخابات را نباید با تحلیل های واقعی 
خلط کرد. من در همان زمان انتخابات 
ما  کشور  در  که  کردم  هم عرض 
و  است  دوره ای  دو  رئیس جمهوری 
اینکه رئیس جمهور مستقر رأی نیاورد 
اتفاق نادری است.در جلسات خصوصی 
هم عرض کرده بودم که جبهه »جمنا« 
۲۰ الی ۳۰ درصد بیشتر رأی ندارد و 
برای همین وقتی آقای رئیسی رأی 
آورد گفتم که این نشان هنر مجموعه 
اصولگرایی است که آن را به ۴۰ درصد 
رساند.از طرفی رقبای آقای روحانی هم 
یک سری نقاط ضعف و قوت داشتند. 
مقابل  رئیسی  آقای  وقتی  درنهایت 
روحانی قرار گرفت یکی از اشکاالتش 
این بود که بسیاری از افراد دولت های 
نهم و دهم دور او جمع شده بودند. در 

مناظره ها به یاد دارید وقتی آقای رئیسی 
به آقای روحانی اعتراض کرد و گفت 
شما در صحبت هایتان مدام می گوید 
قبل؛ خب یک بار  قبل، دولت  دولت 

بنشینید و با خودش مناظره کنید. آقای 
روحانی هم در جواب آقای رئیسی گفت 
چه فرقی می کند شما هم همانید!از 
طرف دیگر هم خودمان در هر انتخابات 

جدیدی  کارهای  می رویم،  جلو  که 
یاد می گیریم.وی در ادامه افزود: باید 
نسبت به تحرکات دولت رصد صورت 
بگیرد و اگر دولت خواست جای حاشیه 

را با متن عوض کند از او مطالبه گری 
کنیم. به نظرم همین مسئله رفراندوم 
که از سوی آقای روحانی طرح شد، 
مصداق کشیدن حاشیه به متن است.

باهنر: دولت باید بداند که یک رقیب ۴۰ درصدی دارد؛ رفراندومی که 
از سوی روحانی مطرح شد، مصداق کشیدن حاشیه به متن است

اقامتگاه بوم گردی کاروانسرای کلمرد طبس                          عکس:  سجاد نجفی جشنواره ورزشی دق اکبرآباد                                             عکس:  حسین محمودی میهمانان نوروزی در باغ اکبریه بیرجند                                  عکس:  حسین محمودی

استاندار ، اولین میهمان مرکز توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( در سال جدید

در اولین دقایق سال ۱۳9۷ موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
و  الشریعه  مروج  دکتر  آقای  جنوبی  خراسان  استاندار  قدوم  میزبان 

هیئت همراه بود.

اکبر)ع(  علی  حضرت  توانبخشی  خیریه  موسسه  اهالی  قبل  شب  از 
جدا از خوشحالی نو شدن سال ، شوق دیدار با استاندار را نیز انتظار 
می کشیدند و این موعود دقایقی بعد از سال تحویل با حضور مروج 
الشریعه،هیئت همراه، مدیر کل بهزیستی و معاونین شان از راه رسید.

مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی با گپ و گفت دلجویانه و پر 
امیدش ، مددجویان دو بخش برادران و خواهران که در البی منتظر 
بودند را مورد تفقد قرار داد و بنا بر سنت دیرینه به دیدار سالمندان 
خانه امید رفت و لحظاتی صمیمانه را در دقایق نخست سال ۱۳9۷ 

میهمان این خانه کرد.

به  بار  اولین  برای  استاندار  که  آنجایی  از  و  دیدارها  این  حاشیه  در 
فیروزی  دکتر  بود،  آمده  اکبر)ع(  علی  حضرت  توانبخشی  موسسه 
نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از مدیرعامل ضمن عرض خیر 
مقدم و تشکر از حضور ایشان، به توضیح موسسه که عنوان بزرگترین 

و جامع ترین توانبخشی در شرق کشور را داراست، پرداخت.

مهم  ماهیت  با  بیشتر  آشنایی  برای  تا  کرد  دعوت  استاندار  از  وی   
موسسه حضرت علی اکبر)ع( برای جامعه هدف، مجددا به این مرکز 
آمده و نیز وقت مالقاتی را به منظور بیان مشکالت به هیئت مدیره 

و مدیرعامل اختصاص دهد.
الزم به ذکر است، ایشان از طرف مدیرعامل 
موسسه، اکبری مطلق که به علت پاره ای 
از مشکالت در مشهد و رئیس هیئت مدیره، 
کریم پور فرد که در عتبات عالیات حضور 

داشتند عذرخواهی کرد.


