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سال سرنوشت
    به جرأت و بدون ترس و واهمه می توانم
ادعا کنم در عرصه ی نام گذاری سال 
1397 به نام سال حمایت از کاالی 
ایرانی، به دالیل مختلف، مسؤولین در 
 بعضی از حوزه ها تب و لرز گرفته اند
و در همین یکی دو هفته ی شروع 
 سال،  دهها قدم از مردم عقب افتاده اند!!
 جای تعجب ! جای تأسف! تأکید دوباره ای
 به این ماجرا که مسؤولین برخی  حوزه ها
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در 
اصوالً عقب مانده های همیشگی از 
حرکت مردم و از قافله جاماندگاِن در 
خواب و بی خبِر جریانها و خواسته های 
مردمی هستند ... ) ادامه در صفحه ۲ (
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* هرم پور
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استاد گرامی جناب آقای دکتر احمد خامسان
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت ریاست دانشگاه بیرجند 
بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در  که 
صحنه های خدمت صادقانه است خدمت جناب عالی، خانواده و دانشگاه 
بیرجند صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. ان شاء ا... با مدیریت 
تاثیرگذار و توانمندتان، ارتقای این مجموعه علمی را شاهد خواهیم بود. 

با آرزوی توفیق 
شورای نظام روانشناسی استان خراسان جنوبی

استاد گرامی جناب آقای دکتر مهدی شریعتی
انتصاب شایسته جناب عالی را  به سمت 

مشاور فرهنگی رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین 
که موید تعهد، توانمندی و تجارب ارزنده شما می باشد ، تبریک عرض نموده، از 
خداوند رحمان دوام توفیقات تان را در راه خدمت به بهترین بندگان خدا آرزومندیم. 

کارکنان ، ورزشکاران ، قهرمانان هیئت ورزش های 
جانبازان و معلولین خراسان جنوبی

روزی که محتوای دلم، عشق را سرشت          آمد کسی و نام پدر را برآن نوشت

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان مهندس علی اصغر قادری 
جلسه بزرگداشتی امروز چهارشنبه 97/۱/۱۵ از ساعت ۱6/30 
الی ۱7/30 در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان 
پاسداران برگزار می گردد، تشریف فرمایی یکایک شما سروران 

ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: قادری، بدیعی، اسفندیاری 

و سایر فامیل وابسته

همکار محترم سرکار خانم دکتر خسروی
ضایعه درگذشت اخوی گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض می نماییم.

مدیریت و پرسنل داروخانه شبانه روزی دکتر زنگوئی

 واحد اجرائیات شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند در نظر دارد: به استناد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی یک دستگاه خودرو بازداشت شده متعلق به کارخانه قند قهستان را با مشخصات مشروحه 
از طریق مزایده به فروش برساند. آگهی مزایده )نوبت سوم(       

1- مزایده از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1397/01/23 شروع  و  ساعت 11 همان روز خاتمه می یابد. 2-  مکان برگزاری مزایده: استان خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان پاسداران- نبش چهارراه باهنر- شعبه یک 
سازمان تامین اجتماعی بیرجند می باشد. 3- زمان و محل بازدید خودرو: تا روز قبل از مزایده در ساعات اداری به نشانی پارکینگ شعبه یک سازمان تامین اجتماعی به آدرس فوق الذکر می باشد. 4- برنده مزایده 
می بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقداً یا توسط چک بانکی )رمزدار( تضمینی یا بین بانکی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. 5- بدهکار می تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید. 6- 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت مزایده مورخ 97/01/23 به واحد اجرائیات شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند تحویل و رسید دریافت نمایند. 7- شرکت کننده ای که 
تا پایان وقت مزایده باالترین قیمت پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهد شد.8- کلیه هزینه های متعلقه قانونی از قبیل: عوارض- نقل و انتقال و... برعهده برنده مزایده خواهد بود. 9- مباشرین فروش- کارمندان 
سازمان- ارزیاب دادگستری- نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظامی مستقیم و غیر مستقیم حق شرکت در مزایده را ندارند. 10- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در اوقات اداری تا روز قبل از مزایده 

)1397/01/22( به واحد اجرائیات شعبه یک سازمان تامین اجتماعی به آدرس مندرج در بند 2 مراجعه و یا با شماره 4-32431021 داخلی 128 الی 130 تماس حاصل فرمایند.

قیمت پایه به ریالمشخصات

سفید،  رنگ   ۱387 مدل   L90 لوگان  سواری 
بنزینی، فاقد بیمه و قسمت های لبه گلگیر عقب 

سمت چپ و راست و قسمتی از درب عقب
 سمت راست تجدید رنگ شده

۱60/000/000

شعبه یک سازمان تامین اجتماعی بیرجند

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان سید محمد اسالمی 

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/۱/۱6 از ساعت ۱۵/30 الی ۱6/30 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های اسالمی و عمیدیان

هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفر 
کرده مان خادم االربعین 

کربالیی محمدرضا سنایی فر 
هنوز بر قلب مان سنگینی می کند و جز

 پناه بردن به مشیت الهی و طلب غفران برای آن 
زنده یاد چاره ای نیست.

با نهایت احترام حضور پرشور و حق شناسانه شما 
مردم بزرگوار، مسئوالن ارجمند استان، کارکنان 

نهادها و ارگان های دولتی، اصناف، بستگان و دوستانی که در مراسم
 خاکسپاری و ترحیم آن عزیز شرکت نموده و التیام بخش ما بودید و در این محفل تلخ 
مصیبت، بار از دوش همگی ما برداشتید و سبکبارمان کردید، سپاسگزاری می نماییم.

 چه سخت است باور نبودنش و قبول ندیدنش...

از طرف خانواده سنایی فر

)هوالباقی(
به مناسبت درگذشت مادر عزیزمان فقیده سعیده 

خانم مریم هریوندی 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۱397/۱/۱۵ از ساعت ۱7/۱۵ الی ۱8/۱۵ 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران در این جلسه 
موجب امتنان بازماندگان و شادی روح آن مرحومه خواهد بود.

خانواده های: نشاط ، سمن ، هریوندی ، علیپور، شمس آبادی 
و سایر بستگان

دو سال از درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز 

شادروان سرهنگ
 غالمرضـا سیدآبـادی 

گذشت. فقدان  پدری که نامش ایستادگی، سخنش درستی
 و دیدگاهش خیرخواهی را به ما آموخت. با ذکر فاتحه و صلواتی 

به روح پاکش یادش را گرامی می داریم.

خانواده مرحوم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

حاج محمد خلیل ثابتی 
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع امروز چهارشنبه 97/۱/۱۵ ساعت ۱6 الی ۱7
 از محل غسالخانه برگزار می گردد. 

ضمنا جلسه سوم آن مرحوم روز جمعه 97/۱/۱7 از ساعت 
۱0/۱۵ الی ۱۱/۱۵ صبح در محل سالن مصلی برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های ثابتی و سایر بستگان

فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند 

سومین سالگرد درگذشت عزیزمان 

مرحومه شاه جهان صوفی زاده 
)همسر گرانقدر شهید غالمحسین آذیر( 

را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

از طرف فرزندان

 شماره شناسه: 143600
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ازامروزسامانهسهامعدالتمجددبازگشاییمیشود

سامانه سهام عدالت از فردا)پانزدهم فروردین( برای عموم مشموالن، در دسترس خواهد بود.سامانه سهام عدالت که به منظور 
از امروز) پانزدهم فروردین ماه( در دسترس عموم خواهد  ابتدای سال جاری از دسترس خارج شده بود، مجدد  از  به روز رسانی 

بود.سازمان خصوصی سازی اعالم کرده که از فردا مشموالن می توانند به اطالعات خود در این سامانه دسترسی پیدا کنند.

سال سرنوشت
*هرم پور  

...)ادامه سر مقاله از صفحه اول(تأکید دوباره ای به این 
نظام  در  ها  حوزه  برخی   مسؤولین  که  ماجرا 
مقدس جمهوری اسالمی اصواًل عقب مانده های 
همیشگی از حرکت مردم و از قافله جاماندگاِن در 
خواب و بی خبِر جریانها و خواسته های مردمی 
و  عیان  و  واضح  موضوع،  این  که  ندارم  هستند 
آشکار، پیش روی همه ی ماست، اما می خواهم 
توجه مردم و به ویژه مدیران و مسؤوالن استان 
را به حمایت از کاالی استانی جلب کنم. از ناب 
فکر  که  استانی  کاالی  مانندترین  بی  و  ترین 
مردم این خطه و خالقیت شهروندان این سامان 
است بگذریم، به نظرم می آید همه ی توانمندی 
ها و ظرفیت های خراسان جنوبی را نباید همانی 
دید و پنداشت که در آوردگاه نه چندان با سر و 
سامانی به نام »نوروزگاه مشهد«، به مردم و به ما 
نمایاندند و القصه به قول آن مقام محترم استانی، 
به انعقاد قرارداهای »ضمنی!« منجرش کردند و 
به خرجکرد چندصد میلیون تومانی پول بی زبانی 
رساندند.   است،  بسیار  اش  درباره  ها  ناگفته  که 
استانی  کاالی  از  حمایت  که  بشود  باورمان  اگر 
عین حمایت از کاالی ایرانیست، و اگر بپذیریم 
که ظرفیت های بر زمین مانده ی استان بخشی 
از ظرفیت های مغفول واقع شده ی کشوریست، 
این هم باورمان می شود برای اقدام و عمل های 
کمربندها  باید  قبل  سال  از  مان  شده  فراموش 
خاطره  جای  به  و  بست  تر  محکم  و  سفت  را 
های  نقد شدن  به  و دست  رؤیاپردازی  و  گویی 
های  رودبایستی  و  مختلف  جلسات  در  تبلیغاتی 
کودکانه و مذبذحانه،  از خواب به در آمد و برای 
استان کاری کرد. ما در خراسان جنوبی ظریفت 
های بسیاری داریم و اندیشه ها و خالقیت ها و 
طرح های بسیارتری که هر کدامشان دنیایی از 
مالی هستند.  های  آورده  از  اقیانوسی  و  سرمایه 
بیرون  به  نگاه  به دلیل  این ظرفیت ها  همه ی 
عدم  و  ارشد  مدیران  بودن  غیربومی  مسؤولین، 
شناخت آنها از استان، عدم دلسوزی آنان به دلیل 
حضور مقطعی در خراسان جنوبی، بی برنامگی و 
چربش سیاسی بودن آنها به عمرانی و اقتصادی 
بودنشان و غلبه ی نگاه منفعت مدارانه بر نگاه 
ی  متحجرانه  و  ُدگم  تفکرات  محورانه،  توسعه 
برخی عناصر یا طیف ها و جریانها و البته رفت 
و آمد همیشگی اصول و فروع استان بین متن و 
حاشیه، زیر خروارها خاک مهجوریت و فراموشی 
هست  هم  چه  همان  صدالبته  و  اند  شده  دفن 
ی  شد.همه  خواهد  دفن  مرور  به  مانده  باقی  و 
با  با مسؤوالن استان این است که  صحبت من 
خیانت  مردم  امانت  حق  در  وضعیت،  این  تداوم 
نکنید و همه ی صحبت من با مردم عزیز استان 
این است که این شرایط را نپذیرید! با تداوم این 
ورشکسته،  ما  استان  اقتصاد  همچنان  وضعیت، 
رونق،  کم  هایمان  بازارچه  بیکار،  جوانانمان 
جلسات  رمق،  بی  مان  صنعتی  های  شهرک 
عقب  ثمرتر،  بی  مان  غیراقتصادی  و  اقتصادی 
افتادگی های عمرانی و توسعه ای ما تاریخی تر 
و محرومیت هایمان در حوزه های مختلف بیشتر 
و بیشتر و بیشتر و فریادهای مدعیان شعار، روز 
افزون و گوش خراش تر خواهند بود و همانهایی 
را  ها  رسانه  آنهاییم،  از  مردم  ما مدعی حق  که 
ها  فعالیت  از  تمجید  به  و  متهم  نمایی  سیاه  به 
و اقداماِت نکرده دعوت و به کمِک رسانه ها و 
همپوشانی خبری در استان، قلب واقعیت کرده و 
خراسان جنوبی را  تا آن روز که هستند، بهشت 
برین معرفی خواهند نمود. من پیشنهاد می کنم 
مطالبات  ی  نتیجه  طلب  سال  را    1397 سال 
مردمی از مسؤولین و سال خیزش های فکری و 
رسانه ای و مردمی علیه دروغ و فریب و حرکت 
های غیرشفاف و ضد توسعه استان قرار دهیم و 
به عنوان مدعیان آینده،  هر چیزی را نپذیریم و 
هر تصمیمی را قبول نکنیم، بیشتر از قبل هواداِر 
هم باشیم و به جای باز کردن راه برای مهاجرت 
همدیگر  دادن  ُهل  جای  به  استان،  از  همدیگر 
انداختن  جاپا  جای  به  و  بدبختی  های  چاله  به 
به قدم های کوچک و بزرگمان، شرایط را برای 
نگاههای  فرار  و  توسعه  ضد  مدیران  مهاجرت 
فریبکارانه و دغل باز از استان مهیا نماییم. ما پا 
در سالی گذاشته ایم که بنا به دالیل مختلفی که 
بعدها از آن صحبت خواهم کرد، سال سرنوشت 
آینده  خوردن  رقم  و  جنوبی  خراسان  استان 
توسعه  آرمانهای  با  را  امسال  اگر  است.  استان 
جدی  واقعًا  رویکردهای  و  آمیز  مطالبه  و  ای 
قدر  کشوری  و  استانی  مدیران  از  جدیدمان  و 
بوی  و  رنگ  آینده  دهه  یک  تا  قطعًا  ندانستیم، 
توسعه واقعی را نخواهیم دید و جز خجالتی بی 
جواب در مقابل نسل فردا هیچ نخواهیم داشت.  

رئیسجمهورباکاهشسودوام
مسکنبه6درصدموافقتکرد

تسنیم- عباس آخوندی در خصوص وضعیت بازار 
مسکن در سال 97،  اظهار کرد: به نظرم بازار ارز 
بازار مسکن جذابیت  به  نسبت  و طال همچنان 
با  وی  داشت.  خواهند  جدید  سال  در  بیشتری 
اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی 5 
در  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  گذشته  سال 
سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می یابد، 
تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام 
مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی 
متقاضی این است. در این راستا تقاضای کاهش 
سود وام مسکن به 6 درصد را ارائه کرده ام که البته 
تایید  آنرا  رئیس جمهوری  چون  می شود  تصویب 
کرده است. وی افزود: پیگر افزایش سقف وام هم 
هستیم که بر اساس آن وام 160 میلیون تومانی 

حداقل به 200 میلیون تومان افزایش می یابد.

بررسیطرحافزایشسنازدواج
بعدازتعطیالتدرمجلس

اینکه  بیان  با  علیشاهی  آقاپور  فارس-معصومه 
کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان پیگیری های 
است،  داشته  دختران  افزایش سن  برای  را  زیادی 
ازدواج  سن  افزایش  طرح  امیدواریم  داشت:  اظهار 
در سال  جاری در صحن علنی بررسی و با تالش 
و  تصویب  به  نگهبان  شورای  و  به  نمایندگان 
مدنی  قانون  در  کرد:  اضافه  برسد.وی  سرانجام 
ایران 13 سال ذکر شده و  ازدواج در  حداقل سن 
دختران پایین تر از این سن باید با اذن پدر ازدواج 
کنند، بنابراین به دنبال این هستیم که حداقل سن 
ازدواج را به 15 سال افزایش دهیم تا ازدواج افراد 

زیر 13 سال به طور کلی ممنوع شود.

دستمزد۹۷تاپایان
فروردیننهاییمیشود

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد 
»سایر سطوح مزدی« و بسته شدن پرونده دستمزد 
97 حداکثر تا پایان فروردین، از ابالغ بخشنامه مزد 
پیش از 31 فروردین خبر داد. وی با توجه به اینکه در 
جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات 
کلی و مذاکرات اصلی بین گروه های کارفرمایی و 
کارگری صورت گرفته است، ادامه جلسات زمان بر 
نخواهد بود و قطعا پرونده دستمزد 97 طی دو هفته 
آینده و قبل از پایان فروردین ماه بسته می شود.

تورمتولیدکننده۱۰.۵درصدشد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه 
منتهی به اسفند ماه 1396 نسبت به دوازده ماه 
منتهی به اسفند ماه 1395 به میزان 10.5 درصد 

افزایش یافته است.

شرطافزایشسقف
تسهیالتمسکن

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن 
با اشاره به اینکه سقف تسهیالت خرید مسکن 
در صورتی باید افزایش یابد که بازپرداخت اقساط 
باشد،گفت:  مسکن  متقاضیان  استطاعت  در  نیز 
تسهیالت  سقف  بردن  باال  برای  که  موضوعی 
خرید مسکن مهم است این است که اگر سقف 
تسهیالت خرید مسکن افزایش یافت، بازپرداخت 
اقساط نیز در استطاعت متقاضیان مسکن باشد. 

رصدآنالینتخلفاترانندگیبا
دوربینهاوسامانهکنترلی

سردار محمد حسین حمیدی گفت: با راه اندازی 
تمامی  سرعتی،  تخلفات  آنالین  رصد  سامانه 
پوشش  تحت  کشور  جاده های  در  رانندگان 

دوربین های پلیس قرار گرفته اند.

سرمقاله

 آخرین جزییات از دریافت وام ازدواج در سال ۹۷ 
خانه  از  نقل  به  اعتبار«  پایگاه خبری »عصر  گزارش  به 
ملت، سیدناصر موسوی الرگانی در خصوص زمان اجرایی 
اظهار  در سال 97،  ازدواج  تومانی  میلیون  وام 15  شدن 
داشت: طبق قانون بودجه سال 97، وام ازدواج از ابتدای 
سال باید 15 میلیون تومان پرداخت شود، اما بانک ها وام 
های خود را در ماه های اسفند و فروردین پرداخت قطع 

می کنند، چراکه این بازه زمانی برای حسابرسی است.

ازابتدای سال وام ازدواج 15 
میلیونی اجرایی می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با بیان 

اینکه باید از ابتدای سال وام ازدواج 15میلیون اجرایی شود، 
گفت: دولت قانون بودجه سال 97 را ابالغ کرده است، اما 
این احتمال وجود دارد که آیین نامه های موردنیاز این کار 
تنظیم نشده و بانک مرکزی همچنان اجرای آن را به بانک 

های زیر مجموعه خود ابالغ نکرده است.

وام ازدواج 15 میلیون تومانی
 باید از ابتدای اردیبهشت ماه پرداخت شود

نماینده مردم فالورجان در مجلس دهم شورای اسالمی، 
ادامه داد: با این وجود وام ازدواج 15 میلیون تومانی باید 
تا جوانان رغبت  اردیبهشت ماه پرداخت شود  ابتدای  از 

بیشتری برای تشکیل خانواده داشته باشند هر چند که 
15 میلیون تومان نیز جوابگوی هزینه ازدواج و تشکیل 
خانواده نیست.وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری 
در خصوص ازدواج و ازدیاد جمعیت، گفت: مقام معظم 
رهبری دراین زمینه دغدغه ونگرانی هایی دارند، بنابراین 
اگر بانک ها از عهده پرداخت وامی بیش از15 میلیون 
آقا  حضرت  دغدغه  تا  کنند  پرداخت  باید  آیند،  می  بر 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  شود.عضو  برطرف 
اسالمی، تاکید کرد: با این حساب پرداخت وام ازدواج از 
ابتدای سال باید اجرایی شود و انتظار می رود که بانک 
ها از اردیبهشت ماه نسب به پرداخت وام 15 میلیونی 

ازدواج اقدام کنند.

منتظر یک بانک جدید باشید!
ادغام  برای  مرکزی  بانک  که  وعده ای  براساس  ایسنا- 
مورد  در  تصمیم  این  شدن  نهایی  و  نظامی  بانک های 
موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار در بهار 
داده است، به زودی مخاطبان شبکه بانکی با شکل گیری 
یک بانک جدید و البته بزرگ مواجه خواهند شد.در پایان 
سال گذشته اخبار مربوط به ادغام برخی بانک ها و موسسات 
شاید داغ ترین خبر بانکی بود. به هر صورت در این سال با 
ساماندهی موسسات غیرمجاز و انحالل تمامی موسسات 
که  ثامن  اعتباری  موسسه  تا  شد  این  بر  تصمیم  بزرگ 
مجوزی از بانک مرکزی ندارد و همچنین بانک مهر اقتصاد 
که همین شرایط را پشت سر می گذارد ادغام شده و با یک 

بانک دیگر تجمیع شوند.در ابتدا بحث ادغام مهر اقتصاد و 
ثامن با موسسه کوثر مطرح بود و در حالی انتظار برای این 
تصمیم وجود داشت که خبر اعالمی فرشاد حیدری  معاون 
نظارت بانک مرکزی  در روزهای واپسین سال 1396 حاکی 
از چیز دیگری و آن هم ادغام ثامن و مهر اقتصاد در بانک 
انصار بود. از این رو براساس اعالم مسئوالن بانک مرکزی 
از ابتدای بهار سال جاری قرار بر اجرای سیاست ادغام و 
فعالیت بانکی با ترکیب ثامن، مهر اقتصاد و بانک انصار 
است.البته تاکنون جزئیاتی از نحوه این ادغام منتشر نشده 
و مشخص نیست که قرار است با چه سازوکاری و حتی چه 
نامی فعالیت بانک جدید انجام شود، اما مشخص آن است 

که با اطمینانی که مدیران بانک مرکزی داده اند قرار نیست 
حتی کوچک ترین آسیبی به سپرده گذاران وارد شود.تجمیع 
بانک ها به این سه مورد ختم نشده و در مجموع قرار است 
هر شش بانک و موسسه نظامی ساماندهی شوند. در این 
شرایط بانک حکمت، موسسه کوثر و بانک قوامین نیز در 
مرحله بعدی تجمیع خواهند شد و در نهایت شاهد فعالیت 
است  حالی  در  این  بود.  خواهیم  نظامی  بانک  دو  فقط 
که قرار است در آینده  حتی این دو بانک هم با یکدیگر 
ادغام و یک بانک نظامی قوی ایجاد شود.ادغام بانک ها و 
موسسات سیاستی است که بانک مرکزی از سال گذشته 
به طور جدی تری دنبال می کند. زمانی که ولی اهلل سیف 

-رئیس کل بانک مرکزی- با اعالم رسمی این خبر گفته 
بود که هدف بانک مرکزی این است که بتواند نسبت های 
مالی در صورت های مالی بانک های ایرانی را به نسبت های 
روز بانکداری دنیا نزدیک کند که در این حالت مهم ترین 
موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک ها است و برای تامین 
آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش 
دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم 
بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.وبا این حال با وجود برخی 
خبرهای پراکنده و شایعات در مورد اسامی تعدادی بانک ها 
برای ادغام، فعال بانک مرکزی اعالم رسمی در این مورد 

نداشته است.

 اختصاص 20 نوع وام به دانشجویان در سال 97

خانه ملت- فاطمه سعیدی درخصوص میزان وام دانشجویی در سال 97، 
گفت: اگرچه به دانشجویان 20 نوع وام داده می شود اما مبالغ بسیاری از 
آن ها به ویژه وام شهریه دانشجویان دانشگاه های سراسری بسیار ناچیز است 
لذا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رایزنی برای افزایش مبالغ این وام 
را در دستور کار خود دارد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مبالغ فعلی همچون مبلغ 
300هزار تومان برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی بسیار ناچیز است.وی 
با ابراز امیدواری از اینکه وام های دانشجویان با توجه به تورم کنونی افزایش 
پیدا کند، بیان کرد: دانشجویان متاهل به حمایت بیشتری به لحاظ پرداخت 
شهریه ها نیاز دارند، همچنین باید به منظور حمایت از دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی با کمک و بهره برداری از ظرفیت بانک ها و صندوق های اعتباری و 
از محل بودجه صندوق، نسبت به برقراری و افزایش وام شهریه دانشجویان 

حسب مورد اقدام الزم به عمل آید.

شرط افزایش سقف تسهیالت مسکن

ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به اینکه سقف تسهیالت خرید مسکن در 
صورتی باید افزایش یابد که بازپرداخت اقساط نیز در استطاعت متقاضیان مسکن 
باشد،گفت: موضوعی که برای باال بردن سقف تسهیالت خرید مسکن مهم 
است این است که اگر سقف تسهیالت خرید مسکن افزایش یافت، بازپرداخت 
اقساط نیز در استطاعت متقاضیان مسکن باشد.مدیرعامل بانک مسکن با تأکید 
بر اینکه پرداخت تسهیالت تا 50 درصد قیمت مسکن، همواره در دستور کار 
بانک مسکن بوده است، خاطرنشان کرد: حفظ قدرت خرید و پرداخت تسهیالت 
تا 50 درصد قیمت مسکن همواره در دستورکار بوده است چرا که اگر اقساط 
در استطاعت متقاضیان دریافت تسهیالت نباشد، این موضوع به مطالبات معوق 
تبدیل می شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،اواخر تابستان سال 
گذشته بود که آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد جذابی به دولت 
برای کاهش اقساط وام خرید مسکن خبر داد، اما ظاهرا هنوز این پیشنهاد در 
دولت و یا بانک مرکزی جدی گرفته نشده و نسبت به آن بی اعتنایی وجود دارد.

 حذف مالیات ارزش افزوده از سال ۱۴00 

عصراعتبار- معصومه آقا پور علیشاهی با بیان اینکه اصالحات قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار 
گرفته و این روند تقریبا در مراحل پایانی خود قرار دارد،گفت: بر اساس 
از سال 1400  اقتصادی مجلس  کمیسیون  در  اتخاذ شده  تصمیمات 
مالیات بر مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده خواهد شد.عضو کمیته 
مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایند سه ساله تبدیل مالیات 
ارزش افزوده به مالیات بر مصرف به دلیل مهلت در نظر گرفته شده 
برای اصناف جهت تجهیز به صندوقهای فروشگاهی میباشد.وی با بیان 
اینکه  ظرف سه سال پیش رو همه اصناف فراخوان شده بر اساس یک 
برنامه زمان بندی شده به صندوقهای فروشگاهی مجهز خواهند شد، 
گفت: بعد از تجهیز اصناف به صندوقهای فروشگاهی مالیات بر مصرف 
نیز جایگزین مالیات ارزش افزوده خواهد شد. به این ترتیب یک گام 
اساسی برای حمایت از تولید برداشته می شود.د بحث قرار خواهد گرفت.

جزئیاتی از کسر خدمت های جدید سربازی در سال ۹۷ 
ایسنا-کسرخدمت های جدید سربازی بحث داغ حوزه سربازی 
در سال گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس های 
فراوان با درنظر گرفتن سهیمه ای 20 هزارنفری برای هرسال 
به مرحله اجرا درآمد.نیمه دوم سال گذشته بود که سرانجام 
پس از کش و قوس های فراوان مجلس و ستادکل نیروهای 
از  ناشی  کسرخدمت های  اعطای  نحوه  مورد  در  مسلح 
ایثارگری، رزمندگی و آزادگی به توافق رسیده و تصمیم برآن 
شد تا در هرسال 20 هزارنفر دارای بیشترین امتیاز از این 
تسهیالت بهره مند شوند.با توجه به تعداد افراد واجد شرایط و 
سهمیه 20هزارنفری عمال حداقل در سال نخست اجرای این 

طرح، تنها افرادی که والدینشان 28 و 29 ماه سابقه رزمندگی 
امکان  باشند  داشته  ایثارگری  درصد  و 28  یا 29  آزادگی  و 
بهره مندی از این تسهیالت را پیدا کردند و دیگران یا باید به 
سربازی می رفتند یا اینکه اگر وارد غیبت از سربازی نمی شدند 
می بایست در انتظار سال آینده بمانند تا شاید جزو سهمیه 
20 هزار نفری قرار بگیرند، در این میان البته مشموالنی که 
والدینشان 27 و 26 ماه سابقه رزمندگی و آزادگی یا 26 و 27 
درصد جانبازی دارند، بیشتر پیگیر این مساله هستند.سردار 
انسانی سرباز ستادکل  اداره سرمایه  موسی کمالی، رئیس 
نیروهای مسلح در این خصوص گفت:  متقاضیان ابتدا باید 

توجه داشته باشند که مهلت استفاده از کسر خدمت های 
ایثارگری برای امسال نیز وجود دارد و اعطای کسرخدمت به 
افراد دارای 28 و 29 ماه سابقه رزمندگی، آزادگی و 28 و 29 
درصد ایثارگری تا سقف 20 هزار نفر در سال 97 نیز به قوت 
خود باقی است و متقاضیان می توانند امسال هم برای بهره 

مندی از این کسر خدمت به نیروهای مسلح مراجعه کنند.
افراد دارای 27 و 26 ماه  آیا در سال 97،  اینکه  وی درباره 
سابقه رزمندگی و آزادگی و نیز 27 و 26 درصد جانبازی نیز 
می توانند از این کسرخدمت ها بهره مند شوند، گفت: در سه 
ماهه نخست سال 97 ، درباره شرایط بهره مندی این افراد از 

کسر خدمت های جدید اطالع رسانی خواهد شد، اما در حال  
حاضر نیازی به مراجعه این افراد وجود نداشته و تنها افرادی 
که دارای 28 و 29 ماه آزادگی و رزمندگی و 28 و 29 درصد 

ایثارگری هستند به نیروهای مسلح مراجعه کنند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

به استناد مواد121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان شامل پالک ثبتی 917 فرعی از 250- اصلی بخش 2 شهاباد به نشانی بیرجند، 
خیابان معلم، معلم 11، پالک 70 ملکی آقای قنبر خراشادیزاده فرزند حسن با کد ملی 0652764657 با حدود چهارگانه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 10 متر 
پی دیواریست به خیابان شرقاً به طول 25/3 متر پی دیواریست به خیابان فرح ناز جنوبا به طول 10 متر پی دیواریست به باقیمانده 165 فرعی غربا: به طول 25/3 متر پی 

دیواریست به باقیمانده 918 فرعی، فاقد حقوق ارتفاقی می باشد که به موجب اسناد رهنی شماره 134517- 94/10/15 و 1394/10/15 - 134518 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 16 بیرجند در قبال مبالغ 640/000/000 ریال برای هر سند به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی آقایان حسین و قنبر شهرت هر دو خراشادیزاده به مدت 
49 ماه از زمان تنظیم سند در رهن بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند قرار گرفته است. چون بدهکار و راهن ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، لذا بانک 
مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 633/813/225 ریال طلب خویش موضوع سند 134517 بدین شرح: مبلغ 390/149/353 
ریال اصل و مبلغ 210/827/182 ریال سود متعلقه و مبلغ 32/836/690 ریال خسارت تاخیر تا 96/4/31 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز تادیه و جهت وصول مبلغ 632/726/477 
ریال طلب خویش راجع به سند 134518 بدین شرح: مبلغ 389/823/611 ریال اصل و مبلغ 210/416/709 ریال سود و مبلغ 32/486/157 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 1396/4/31 
به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان به عنوان وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده هایی تحت کالسه9600517 و 9600511 در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع 
ننموده اند بنا به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برطبق گزارش مامور اجرا و نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 96005857-96/9/25 پالک 
فوق با عرصه ای به مساحت 253 مترمربع که مقدار 0/49 مترمربع در مسیر تعریض می باشد و اعیان در طبقه همکف 178/15 مترمربع و در زیرزمین 50 مترمربع که در اجاره عادی 
و تصرف غیر می باشد، بنای ساختمان با قدمت بیش از 30 سال دارای نوع سازه آجری )دیوار باربر( با سقف آهنی )طاق ضربی(، نمای سمت شمال سنگ، نمای سمت شرق سیمان، 
دیوارهای داخلی گچ سفید فاقد رنگ آمیزی، کف هال و پذیرایی سیمان، کف حیاط موزاییک، نمای حیاط سنگ، آشپزخانه دارای کابینت فلزی، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم 
گرمایش بخاری گازی، با انشعاب آب، برق وگاز هر کدام یک امتیاز با توجه به مساحت و موقعیت و زیربنا و نوع ساخت و مصالح مصرفی و اشتراکات منصوبه به مبلغ چهار میلیارد 
و پانصد و سی و چهار میلیون )4/534/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز چهارشنبه مورخ 97/2/5 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند واقع در میدان شهدا به ازای مطالبات بستانکار در پرونده های اجرایی مذکور از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. ضمنا بانک مرتهن به موجب نامه شماره 96/1455090- 
1396/10/20گواهی نموده که مورد رهن واجد بیمه نامه تا تاریخ 1394/10/16 تا مبلغ 416/300/000 ریال توسط شرکت سهامی بیمه می باشد. مانده طلب خویش را به انضمام 
جریمه دیرکرد و هزینه های اجرایی جمعا به مبلغ 1/219/521/894 ریال تا تاریخ 96/10/16 اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 – آیین نامه اجرا محاسبه خسارت تاخیر 
از تاریخ صدور اجرائیه به بعد بر طبق نرخ قرارداد توسط اداره ثبت محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 
می شود. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40 آیین نامه اجرا 
وصول می گردد. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورت جلسه 

مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخانتشار:۹۷/۱/۱۵غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع ماده 34- اصالحی قانون ثبت

ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت پنجاه و سه ممیز هشتاد و پنج صدم مترمربع )53/85( به شماره پالک سه هزار و نهصد و هفتاد و نه فرعی )3979( از پالک یک - اصلی واقع در سرایان 
دارای حدود: شماال دیوار مشترک به طول نه متر به شماره باقیمانده یک هزار و دو فرعی شرقا درب و دیواریست به طول شش متر و پنجاه سانتی متر به خیابان رسالت، جنوبا دیوار مشترک به 
طول نه متر و پانزده سانتی متر به شماره سه هزار و نهصد و هشتاد فرعی غربا دیوار مشترک به طول پنج متر و چهل سانتی متر به شماره سه هزار و نهصد و هشتاد فرعی حقوق ارتفاقی ندارد 

به نام آقای حسن یکتا فرزند غالمحسین ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و به موجب سند رهنی شماره بیست و دو هزار و ششصد و سی و چهار )22634( دفتر اسناد رسمی شماره سی و چهار 
سرایان به تاریخ بیست و سوم دی ماه نود و سه به مدت پنجاه و دو ماه جمعا در قبال مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال در رهن و وثیقه بانک ملت قرار گرفته است لذا بستانکار مستند به ماده 34- اصالحی 
قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبرده را نموده که پرونده تحت کالسه فوق در اجرای ثبت سرایان تشکیل و اجرائیه صادره به مدیون وفق ماده 18- ایین نامه اجرای اسناد 
رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده است  به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجرائیه بدهی خود را تودیع ننموده به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات 
قانونی ملک مذکور با این مشخصات بوسیله کارشناس منتخب که برابر ماده 102-آیین نامه اجرا تعیین شده بود جمعا به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون )850/000/000( ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر قطعی گردیده و پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال طلب بستانکار در روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه نود و هفت )97/02/06( از 
ساعت نه صبح الی دوازده ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرایان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغی که پیشنهاد داشته باشد 
واگذار خواهد شد و هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک و سایر هزینه های احتمالی از قبیل دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن مشخص نمی باشد برعهده برنده مزایده خواهد بود و هزینه های دولتی به 

شرح ماده 40- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا وصول خواهد شد. 
محمودجهانیمهر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکسرایان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی
ادارهثبتاسنادوامالکشهرستانقاین

آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره 13960308002000129 - 1396/02/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل غیرتی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 876 صادره از قاین به شماره ملی 0888465602 در ششدانگ یک قطعه محوطه دارای یک باب اتاق به مساحت 306/35 
مترمربع در قسمتی از پالک 1266- اصلی بخش 11 قاین مزرعه کهناب واقع در خیابان ابومنصور 12 خریداری )مع الواسطه( از مالکین 
رسمی کربالیی حسین پسر کربالیی علی و پسران و زنهاشان )ورثه ابوطالب جعفری( محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخانتشارنوبتاول:۱3۹۷/۰۱/۱۵تاریخانتشارنوبتدوم:۱3۹۷/۰2/۰۱
علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات
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افزایش 10 درصدی اسکان مسافران نوروزی در مدارس
صدا و سیما- اسکان مسافران نوروزی در مدارس خراسان جنوبی، امسال 10 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت. مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: نوروز امسال 
120 هزار فرهنگی در مدارس و پایگاه های آموزش و پرورش استان اسکان داده شدند . عباس المعی با بیان اینکه بیشترین اسکان فرهنگیان در مدارس شهرستانهای طبس ، 

خواستم از طریق روزنامه شما هم تبریک عیدی فردوس، بیرجند و بشرویه بوده است افزود: امسال تنها در مدارس شهرستان طبس به درخواست سایر دستگاههای اجرایی و به دلیل ازدحام مسافر، غیر فرهنگیان پذیرش شدند.
بگویم و هم یک یادآوری بکنم . احساس می کنم 
این  ارام است و عده ای در  استان همه چی  در 
آرامش در حال سوء استفاده از ظرفیت های استان 
برای زراندوزی خود هستند و  برنامه ریزی های 
مطالب  این  آوا  دانم  می  چون   . اند  کرده  کالن 
را چاپ نمی کنی به جزئیات اشاره نمی کنم اما 
آقایانی که امروز همین افراد را زیر پر و بال خود 
مراقب  است  بهتر  و عزیز می شمارند  اند  گرفته 
را  آنها  جامعه  شد  رو  که  فساد  اولین  فردا  باشند 
نیز به خاطر حمایت هایشان نخواهد بخشید لطفا 
و  عملکردها  بر  کمی  هم  نظارتی  های  دستگاه 
جزئیات آن دقت بیشتری داشته باشد بعید است 

مردم بفهمند و دستگاه نظارتی نه ... 
ارسالی به تلگرام آوا

 9 طالقانی  عناب   و  توت  زیبای  بسیار  درختان 
حاشیه دفتر نماینده محترم ولی فقیه مدتی شده 

آبیاری نشده. قبل از خشک شدن اقدام فرمایید.
915...897
برای شهرداری باید متاسف بود که نه تنها امسال 
 خبری از رنگ آمیزی جداول نبود بلکه وضع بلوار کشی

خیابان غفاری آن هم ایام عید!!! چهره زشتی از 
شهر را نشان داد. واقعا جای تاسف دارد ... شهردار 

بایستی پاسخ این آبروریزی را بدهد
915...358
 طبق نظر کارشناسان شهرداری به دلیل وجود لوله های

گاز و آب ایجاد زیرگذر برای سراب و بلوار پیامبر 
اعظم بسیار هزینه بر و زمان بر است.پس لطفا به 

فکر ایجاد روگذر در این مسیر باشید.
ارسالی به تلگرام آوا

در مورد زمین های موسوی  لطفا درست بنویسید، 
هنوز کلی بدهکار وجود داره و خیلی ها منجمله 
خود شما هم  که  مسئولین  گفته  بر  بنا  اینجانب 
نوشتید گفتند مشکلش حل شده و طبق سواالت 
حتی  کردم  مستضعفان  بنیاد  از  که  تحقیقاتی  و 
کپی سندها را به من و خیلیای دیگر نشان دادند 
گفتند شما معرفی از ... داشته باشید درسته و از ما 
مدارک برابر با اصل گرفتند ولی بعد از مدتی یک 
دفعه همه چی بهم خورد وتمام پرونده ها را جمع 
کردند و گفتند بروید شاکی بشوید و شدیم! ولی در 
نهایت چی؟ درسته که شاید ما هم مقصر باشیم 
ولی اگه شما هم جای ما باشید و قبل خرید هر 
موردی چه خودرو چه زمین و....  با مراجع ذیصالح 
مشورت کنید و بعد متوجه بشوید که اطالعتی که 
نادرست بوده و شما  با یقین به شما گفتند همه 
هم دستتون به جایی بند نیست چه کار باید کرد 
؟ اونوقت میتونید احساسات ما را درک کنید و با 
نوشتن مطلبی مثل ))ختم غائله چهل ساله(( نمک 

به زخم ما نمی زدید.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم ، واقعا برای خودمان در این شهر متاسفم، 
مهمان از مشهد داشتیم، به باغ رحیم آباد رفتیم 
تنها دو نفر دم در بودند که خوش آمد گویی کردند 
و داخل ساختمان و  قسمت سنتی عمارت هیچ 
نبود، سفره خانه ها  توضیحات  ارائه  برای  فردی 
هم بسته بودند، در ایام عید نباید این ها باز باشند؟ 
نباید کسی به عنوان راهنما برای دادن اطالعات 
به گردشگران در این مکان ها حضور داشته باشد؟ 
ارسالی به تلگرام آوا

آقای  که  خواندم  روزنامه  همین  در  عید  قبل  آوا 
با  برخورد  فرهنگ  باید  بود  کرده  تاکید  مجیدی 
گردشگر در بیرجند و خراسان جنوبی ایجاد شود، 
باغ  در  که  روزهایی  از  یکی  در   ... متاسفانه  ولی 
اکبریه مراسم رقص سنتی خراسان جنوبی برگزار 
شده بود عده ای از هموطنان ترک زبان که مسافر 
زیبای  نوای  شنیدن  با  و  داشته  نیز حضور  بودند 
فرهنگ  و  نشاط  با  جنوبی  خراسان  هنرمندان 
سنتی منطقه خود به استقبال رفتند اما متاسفانه 
در مقابل چشمان همه و خانواده همین مهمانان، 
به  بد  بسیار  برخوردی  با  باغ  از مسئوالن  نفر  دو 
این افراد تذکر دادند، مطمئنم دیگر این مهمانان 
حاضر نیستند پای خود را در بیرجند بگذارند! کاش 

فرهنگ برخورد مناسب ایجاد شود...
ارسالی به تلگرام آوا

آوا شنیده ایم مسوولین استان به تاتارستان سفر 
کرده اند لطفا گزارشی از نتایج سفر بزنید

ارسالی به تلگرام آوا
شورای شهر و شهردار محترم نزدیک به یکسال 
از انتخاب شما بزرگواران می گذرد لطفا گزارش 
کار یک ساله خود را بدهید که در مورد آسفالت 
خیابان های شهر و جمع آوری دستفروش ها و 
سرو سامان دادن آن ها، جابجایی چهارشنبه بازار و 
سر و سامان دادن به آن و پارک های جدیدی که 

صحبتش را کردید چه انجام داده اید؟
915...423

سالم و خسته نباشید، می خواستم خدمت مسئوالن 
محترم: شهرداری و سازمان اوقاف عرض کنم در 
  15 فهمیده  خیابان  دیرینه  مشکالت  خصوص 
برای ساکنین محل مدتی است  مکررا در ادارات 
پیگیر مشکالت هستیم هیچ نهادی حاضر نیست 
مشکالت را پیگیری نماید. واقعا تا چه زمانی باید 
باشند؟  مدیریت مسئوالن  شهروندان شاهد عدم 
چطور شهرداری قبض های نجومی عوارض را که 
فراموش نمی کند و از طریق تهدید ... استفاده می 
نماید . ولی  حاضر نیست مشکالت شهروندان را 
در قبال حل نمایند؟ مشکل بعدی نیز مربوط به 
سازمان اوقاف که فقط هنرشون این است در زمین 
های بال استفاده سریعا تابلو زمین وقفی نصب می 
دبیر  باشند.  پاسخگو  مسئوالن  لطفا   ... و  نمایند 
محترم  روزنامه آوا ضمن تشکر و قدردانی از شما 
بابت درج انتقاد شهروندان ، پیام ما را چاپ نمایید.
915...233

جاذبه هایی که سالمت تحفه می دهند؛

گردشگری  های  جاذبه  از  یکی  لوت  آبگرم 
سالمت در خراسان جنوبی بوده که به عنوان شفا 

دهنده دردهای مفصلی شناخته شده است.
بهترین جاذبه های  از  به گزارش مهر، کویر 
طبیعی بوده که در مناطق بیابانی بیشتر به چشم 
می خورد، در نگاه اول شاید تنها بوته و خاشاکی 
از  ای خشن  که چهره  ترسیم شود  نگاهت  در 
اما آن روی سکه،  یادآوری می کند  را  طبیعت 
کویر زیباترین شب ها را در خاطره ها می گنجاند 

و یا لحظات خوشی را برایت به ارمغان می آورد.
کویری  ماهیت  وسطه  به  جنوبی  خراسان 
بودنش، زیبایی خاصی را به خود داده و قدم زدن 
در پهنه های کویری آن، زیباترین اوقات زندگی 
را برایت به تصویر می کشد. کویر و یا دشت لوت 
یکی از جاذبه های این استان خشک بوده که 
هرساله توجه زیادی را به خود جلب می کند، این 
دشت در شمال شرقی شهرستان کرمان قرار دارد 

و بیست و پنجمین بیابان بزرگ جهان است.
27 تیر ماه 1395 پرونده  بیابان لوت به عنوان 
نخستین اثر طبیعی و بیست ویکمین اثر تاریخی 
در  یونسکو  میراث جهانی  تائید کمیته  با  ایران 
رسید.  جهانی  ثبت  به  طبیعی  میراث  فهرست 
هزار   175 حدود  در  مساحتی  با  لوت  بیابان 
کیلومتر، در شمال شرقی استان کرمان و در میان 

سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان 
و کرمان گسترده شده و حدود 10 درصد وسعت 

کشور را دربر گرفته است.

اسکانی برای پرندگان کمیاب

 80 فاصله  در  که  خور  روستای  فاصل  حد 
کیلومتری بیرجند واقع است و آبگرم معدنی لوت 
در فاصله 50 کیلومتری شهرستان خوسف است.

احداث  شامل،  منطقه  امکانات  و  استعدادها 
پرندگان  با  بزرگ خور  آبدرمانی، دشت  مجتمع 
کمیاب کویر و امکان پرورش آهو، نیزار دیدنی 
این کویر و پشت کوه  بزرگ گرماب در دل  و 
گرماب، جنگل طبیعی طاق و گز در پشت کوه 
ایجاد  و  آبگرم  کوه  در  وحوش  وجود  گرماب، 
شکارگاه است. همچنین وجود تپه های ماسه ای 
در جنگل خور، وجود زندگی بومی و محلی در 
و  اهلی  و  وحشی  شترهای  پرورش  منطقه، 
امکانات شترسواری در منطقه، نزدیکی به روستای 
تاریخی خور با بادگیرهای زیبا و خانه های قدیمی 
حرفه ای  کویرنوردان  برجسته ترین  مشارکت  و 
کشور از دیگر ویژگی های بارز این منطقه است.

بنا به گفته مسئوالن، دشت لوت جایگاه رخداد 
زمین لرزه های بزرگ و مهمی بوده  است و در 

پای کوه های مشرف به کویر بزرگ لوت، آثاری 
از سکونت انسان از هزاره چهارم پیش از میالد 

مسیح مشاهده شده  است.

کویر لوت
تجلی دست قدرت خدا در زمین

لوت  واحد  از  جغرافیایی  نوشته های  در 
به  صورت  گاهی  و  لوت«  »چاله  به نام  گاهی 
»دشت لوت« و در نزد عوام نیز به دلیل برخی 

مشابهت ها با دشت کویر اغلب به نام کویر لوت 
بیابان  به  صورت  لوت  دشت  می شود.  برده  نام 

وسیع ماسه ای و ریگی است و در آن چاله ها یا 
هر  که  دارد  وجود  متعددی  محلی  حوضه های 
کدام دسته ای از روان آب های سطحی اطراف را 
دریافت می کنند و در دشت لوت پهنه های کویری 
عمدتاً در داخل یا حاشیه این حوضه ها )چاله های 
محلی( و یا در قسمتی از مسیر جریان های فصلی 
و موقتی پدید آمده اند. آبدرمانی یکی از عجیب 
ترین ویژگی های این کویر است، جایی که نه 

بشر در آن دست داشته و نه تکنولوژی در آن ورود 
پیدا کرده است بلکه آب جاری شده از دل کوه 

خاصیت درمانی دارد و بنا بر شواهد ساالنه مرهم 
بسیاری از دردهای مفصلی شده است.

استقبال باالی مسافران از آبگرم لوت

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
و گردشگری خوسف در گفت و گو با خبرنگار 
مهر بیان کرد: آبگرم معدنی لوت از دیرباز مورد 

بوده  نوروزی  مسافران  و  گردشگران  استقبال 
است. علی صالحی با بیان اینکه طی نوروز جاری 
نیز افراد زیادی به این آبگرم مراجعه داشته اند، 
گفت: این جاذبه، نمونه ای از گردشگری سالمت 
بوده که شایان توجه است. وی با بیان این که 
برخی از زیرساخت های این آبگرم مانند جاده و 
مخابرات مشکل دارد، افزود: باید با رفع نقص ها و 
مشکالت، باعث حضور هر چه بیشتر گردشگران 
شویم. صالحی اظهار کرد: اقامت گاه های خوبی 
کویری  نقطه  این  در  مسافران  حال  رفاه  برای 

پیش بینی شده که بسیار شایسته تقدیر است.

۹۹ درصد مراجعه کنندگان
درمان می شوند

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و  رئیس 
گردشگری خوسف بیان کرد: آب این آبگرم از 
دل کوه بوده و بسیار خالص است. وی با بیان 
اینکه این آب برای درمان دردهای مفصلی بسیار 
موثر است، گفت: 99 درصد از مراجعه کنندگان به 
این آبگرم درمان شده اند. صالحی خواستار توجه 
گردشگران و مسافران به این آبگرم شد و بیان 
کرد: این نقطه از کویر می تواند خاطراتی زیبا 

برای گردشگران به دنبال داشته باشد.

جلوه ای زیبا از طبیعت کویر/ آبگرم معدنی لوت مرهم دردهای مفصلی

گفت:  خراسان جنوبی  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
خشک شدن منابع آبي و کاهش علوفه در دسترس موجب 
تضعیف وضعیت فیزیولوژیک حیات وحش و تاثیرات منفی 

در ادامه گونه هاي ارزشمند موجود در استان شده است.
اظهارکرد:  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  آرامنش  پرویز 
و  زاد  میزان  بر  سویی  اثرات  اخیر  های  خشکسالی 
و  تبعات  از  افزود:  وی  است.  گذاشته  وحش  حیات  ولد 
خسارات خشکسالي بر محیط زیست و حیات وحش کوچ 
کمبود  لحاظ  به  وحشي  حیوانات  بي رویه  مهاجرت  و 
و  تنوع گونه ای، کاهش  به  و غذاي کافي، خسارت  آب 
تنش  و  بیماري  افزایش  حیات وحش،  زیستگاه  تخریب 
در گونه هاي در معرض خطر، کاهش زاد آوري و مرگ و 
میر را می توان نام برد. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
ادامه داد: طی سال های گذشته تلفاتی در حیات وحش 
 ) وحشی  میش  )بره  بشرویه  شهرستان  در  خصوص  به 
اجساد  از  برخی  گشایی  کالبد  از  پس  که  شد  مشاهده 
سوء  ها،  آن  شدن  تلف  علت  استان  دامپزشکی  توسط 
تغذیه ناشی از خشکسالی مفرط و هجوم آنها به سمت 
زباله خواری و از همه مهمتر بلعیدن پالستیک بوده که 
شود.  می  گفته  حیوانات  در  خواری  گنده  پدیده  این  به 
کاهش  و  آبي  منابع  کرد: خشک شدن  تصریح  آرامنش 
علوفه در دسترس موجب تضعیف وضعیت فیزیولوژیک 
حیات وحش و تاثیرات منفی در ادامه گونه هاي ارزشمند 
موجود در استان حیات و جمعیت مانند؛ یوزپلنگ، قوچ و 

میش ،آهو، کل و بز، زاغ بور و هوبره شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر 2 میلیون و 54 هزار و 
628 هکتار از وسعت استان  به میزان 13.6 درصد سطح 
محیط  حفاظت  مدیریت  تحت  مناطق  عنوان  به  استان 

زیست مورد حفاظت ویژه قرار دارند.
گفت:  خراسان جنوبی  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
همه ساله مناطق تحت مدیریت به طور مستمر و متداوم 
مورد پایش کارشناسان و محیط بانان این اداره کل قرار 
وارده  خسارات  جمله  از  شد:  یادآور  آرامنش  می گیرد. 
به  گونه  ای  تنوع  به  خسارت  می توان  گیاهی  جوامع  به 
ویژه درختان، ضعیف شدن پوشش گیاهی، خشک شدن 
گیاهان علوفه ای و مرتعی و در نتیجه اختالل در زنجیره 
مناطق  و  سبز  کمربندهای  به  خسارت  وحوش،  غذایی 
آفات گیاهی در  به وسیله درختان، هجوم  حفاظت شده 

هنگام خشکسالی اشاره کرد.
وی افزود: از آنجا که خشکسالی بر میزان مواد غذایی 
بدین  گذاشته  بسزایی  تاثیر  وحش  حیات  دسترس  در 
منظور مامورین اجرایی این اداره کل در برخی مناطق به 

توزیع دان و علوفه )تغذیه دستی ( می پردازند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تصریح 
کرد: با توجه به اینکه50 درصد چشمه هاي طبیعي استان 
خشک شده و الباقی در بحث آبدهی دچار تنش و غالبا 
فصلی شده اند لذا این اداره کل به طور جدي و مستمر 
گونه  حفظ  و  سوء خشکسالی  اثرات  کاهش  راستای  در 
هاي حیات وحش استان با برنامه ریزي اقداماتی از قبیل 
انبار علوفه، الیروبي چشمه ها،  انبار، احداث  احداث آب 
احداث و مرمت آبشخور، توزیع دان و علوفه، نصب تلمبه 
بادی وحفر چاه در تمامی مناطق تحت مدیریت در استان 

انجام داده است. آرامنش تاکید کرد: خشکسالی حکایت 
خسارت های پایان ناپذیری است که طی سالهای اخیر نه 
تنها روستاییان و کشاورزان را در معرض آسیبهای جدی 
در  نیز  محیطی  زیست  های  عرصه  در  بلکه  داده  قرار 

کمین گونه های نادر جانوری نشسته وآنها را در معرض  
خطر  انقراض قرار داده است.

وی اظهارکرد: پرندگانی نظیر باالبان، کرکس مصری، 
نظیر  پستاندارانی  هوبره،  و  شاهی  عقاب  تاالبی،  عقاب 
یوز پلنگ، پلنگ، قوچ ومیش، کل و بز، آهو و زرده بر و 
خزندگانی نظیر الک پشت مهمیزدار، الک پشت آسیایی، 
جهانی  اتحادیه  قرمز  فهرست  در  سروزغی  آگامای 

حفاظت از طبیعت )IUCN( قرار دارند.
زیست خراسان جنوبی گفت:  مدیرکل حفاظت محیط 
به شدت  و  حادتر  شرایط  در  پلنگ  یوز  حاضر  حال  در 
باالبان،  پلنگ،  و  داشته  قرار  انقراض  خطر  معرض  در 

در  بقیه  و  انقراض  خطر  معرض  در  مصری  کرکس 
در  آرامنش  دارند.  قرار  پذیر  آسیب  و  حساس  رده 
پی  در  استان  شده  حفاظت  مناطق  وضعیت  خصوص 
و  علوفه  میزان  کاهش  اظهارکرد:  اخیر  خشکسالی های 

منابع آب در دسترس برای تغذیه و شرب حیات وحش، 
و  آفات  و غبار، هجوم  میزان کانون های گرد  افزایش 
از  خشکسالی   وقوع  اثر  در  گیاهان  شدن  پذیر  آسیب 

جمله اثرات خشکسالی در مناطق حفاظت شده است.
وی با اشاره به اینکه برای مقابله با خسارت خشکسالی 
میان  مدت  کوتاه  راهکارهای  نیازمند  زیست  محیط  بر 
مدت و بلند مدت است، اظهارکرد: در بحث راهکارهای 
کوتاه مدت با بهره وری بهینه از منابع آب موجود در کنار 
حفاظت از آبخیزها و عرصه های طبیعی می توان اثرات 

منفی خشکسالی در کوتاه مدت را به حداقل رساند.
ادامه  خراسان جنوبی  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   

داد: در این راستا اجرای طرح های از جمله؛ توسعه بهره 
راندمان  افزایش  زیرزمینی،   آب  منابع  از  بهینه  برداری 
مصرف  و  آبیاری  نوین  های  شیوه  از  استفاده  با  آبیاری 
بهینه آب بر اساس نیاز گیاه و تغذیه دستی دام ها در مواقع 

بکاهد.  خشکسالی  بحران  شدت  از  می تواند  خشکسالی 
شامل؛  نیز  مدت  میان  راهکارهای  داد:  ادامه  آرامنش 
راهبرد مهار و توسعه منابع آبی است که به دلیل پتانسیل 
محدود آب های زیرزمینی و برخورداری از پتانسیل بالقوه 
باالی آب های سطحی، هر دو این موضوعات در بخش 
وی  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  سطحی  آب های  مهار 
اضافه کرد: از جمله فعالیت ها در بخش مهار آب های 
سطحی نیز می توان به پخش سیالب و تغذیه مصنوعی 
سفره های آب زیرزمینی، ذخیره نزوالت آسمانی با احداث 
مخزن، شیار و پله سازی، تغییر نظام بهره برداری از عرصه 
های طبیعی و کشت گیاهان مقاوم به خشکی با هماهنگی 

حفاظت  مدیرکل  کرد.  اشاره  تخصصی  تحقیقاتی  مراکز 
محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به راهکارهای بلند 
مدت، گفت: افزایش توان مقابله با خشکسالی و کاهش 
تبعات منفی آن بر پایه مدیریت منابع و بهره وری بهینه از 

آب استحصال شده و در اختیار، بازیافت آب های مصرف 
شده و استفاده مجدد از آنها در چرخه تولید و دستیابی به 
این استراتژی ها بر اصولی استوار است. آرامنش یاداور 
شد: از جمله این اصول می توان به مدیریت فاضالب ها 
و پساب ها و تدوین استراتژی کاهش آب های به حساب 
صرفه  انتقال،  های  سیستم  بازسازی  طریق  از  نیامده 
صحیح  فرهنگ  اشاعه  طریق  از  آب  مصرف  در  جویی 
مصرف، استفاده از گیاهان تولیدی و زینتی کم آب خواه 
چاه های  از حفر  اقلیمی، جلوگیری  با شرایط  منطبق  و 
غیر مجاز و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی و 

حفاظت از عرصه های طبیعی اشاره کرد.

جدال حیات وحش خراسان جنوبی بر سر حفظ بقاء
در پی خشکسالی ها؛

عکس: اینترنت
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جذابترین ها

فناوری اطالعات

سینما و چهره ها

دانستنی ها

انتقاد کیهان از
 سازمان سینمایی اوج

کیهان- سریال پایتخت، امسال هم با استقبال گسترده 
مردم مواجه شد. دلیل استقبال مردم از این سریال 
عالوه بر طنزآمیز بودن آن، توجه به فرهنگ بومی 
و ارزش های اخالقی و مذهبی قسمت های گذشته 
این سریال بود. در این قسمت نیز به سفارش سازمان 
»اوج«، سریال »پایتخت« در قسمت های پایانی خود 
به مسائل منطقه و مقاومت در برابر داعش توجه کرده 
است. با این حال، این سریال به برخی از حواشی آلوده 
شده است؛ ازجمله حضور عوامل شبکه ماهواره ای جم 
که یکی از آنها به عنوان بازیگر در یکی از قسمت ها 
ایفای نقش کرد، استفاده از ترانه های ابراهیم تاتلیس 
خواننده ترکیه ای و همچنین تبلیغ آشکار جاذبه های 
توریستی کشور ترکیه. حاشیه هایی که طی روزهای 
اخیر با انتقاد شدید مردم و کاربران فضای مجازی 
مواجه شد. برخی از عوامل سریال »پایتخت5« پیش 
آلوده و حتی  افراد و جریان های سیاسی  از  این  از 
اغتشاشات تحت حمایت حامیان داعش حمایت کرده 
بودند. ای کاش سازمان انقالبی اوج نظارت بیشتری 

بر داستان و انتخاب عوامل سریال یاد شده می کرد.

سوشی با چاپ سه بعدی
 هم به بازار آمد

مهر- یک شرکت ژاپنی با استفاده از فناوری منحصر 
به فرد خود موفق به عرضه سوشی هایی شده که با 
استفاده از فناوری چاپ سه بعدی تولید می شوند و 
کیفیت بسیار باالیی دارند.به گزارش دیجیتال ترندز، 
شرکت اوپن میلز که این فناوری را ابداع کرده می 
گوید چاپگرهای سه بعدی این شرکت قادر به تولید 

سوشی های ۸ بیتی هستند. شرکت یادشده قصد دارد 
از این طریق تغییراتی بنیادین در شیوه تولید و توزیع 
غذای انسان در سال های آینده ایجاد کند.اگر چه در 
سال های اخیر استفاده از چاپگر سه بعدی برای تولید 
انواع گوشت، بستنی و حتی میوه های ترکیبی متداول 
شده، اما سوشی های تولیدی اوپن میلز را می توان 
با دقت چند میلیمتر طراحی کرده و برای افزودن مواد 

غذایی مختلف به آنها برنامه ریزی کرد. 

ماشین ترجمه افکار
 به متن ساخته شد

مهر- محققان در دانشگاه کالیفرنیا یک ماشین خارق 
العاده ساخته اند که می تواند افکار کاربر را به طور 
لحظه ای ترجمه کرده و آن را به شکل متن نمایش 
دهد.آنها ادعا می کنند این ماشین با تعبیر اصوات 
صدا دار و بی صدا در مغز می تواند افکار را با صحت 
۹۰ درصد نمایش دهد.محققان معتقدند این ماشین 
در آینده به بیمارانی کمک می کند که نمی توانند 
از  ترکیبی  مذکور  کنند.ماشین  حرکت  یا  صحبت 
اصوات صدادار و بی صدا را که هنگام جمله سازی در 
مغز استفاده می شود، ثبت و تحلیل می کند. همچنین 
این جمالت را با توجه به سیگنال های عصبی تعبیر 
و در مرحله بعد به متن تبدیل می کند. دیوید موزس 
محقق ارشد این پروژه می گوید: تاکنون هیچ تحقیقی 
طبقه بندی واقعی جمالت براساس سیگنال های 
عصبی را نشان نداده است. با توجه به عملکرد ماشین 
و ظرفیت آن برای گسترش می توان به جرات ادعا 

کرد به عنوان یک پروتز کالمی کاربرد دارد.

رتبه نخست ایرانی ها
 در سفر به ترکیه

سال  فوریه  و  ژانویه  ماه های  طی  ایران-  عصر 
جاری میالدی، 35۰ هزار و 421 گردشگر ایرانی به 
ترکیه سفر کرده است.بنا به اعالم وزارت فرهنگ و 

گردشگری ترکیه، با ورود این تعداد گردشگر ایرانی 
بیشترین  ایرانی ها  فوریه،  و  ژانویه  ماه های  طی 
تعداد گردشگر در ترکیه را طی این دو ماه به خود 
آناتولی، میزان ورود  به گزارش  اختصاص داده اند. 
گردشگران ایرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
11.73 درصد افزایش نشان می دهد.در همین مدت 
تعداد کل گردشگرانی که از ترکیه دیدن کرده اند 35 
درصد رشد داشته و به 3 میلیون نفر رسیده است. 
پس از شهروندان ایرانی، گردشگران گرجستان نیز 
با افزایش 1۰.2۹ درصدی سفر به ترکیه در رده دوم 
قرار گرفته اند. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در 
گزارش خود همچنین اعالم کرده که استانبول با 
اختصاص یک میلیون و 323 هزار و 761 گردشگر 
به خود و افزایش 56.21 درصدی شمار گردشگران 
مقصد  شهرهای  در صدر  گذشته  سال  به  نسبت 

توریست ها قرار گرفته است.

ایران نسبت به ۵۰ سال
 پیش گرم تر شده است

تسنیم- رئیس سازمان هواشناسی کشور از افزایش 2 
درجه ای دمای هوا و کاهش 5۰ میلی متری بارش ها 
طی 5۰ سال گذشته در کشور خبر داد و گفت: افزایش 
دمای هوا به طبع باعث افزایش پتانسیل تبخیر و تعرق 
و کاهش آب های قابل دسترسی شده که ما باید در 
این راستا به بازنگری تمامی برنامه های توسعه ای در 
کشور با توجه به این تغییر اقلیم بپردازیم.وی ادامه داد: 
بدون شک اگر در گذشته برنامه های توسعه ای کشور 
بر اساس بارش حدود 2۹۰ میلیمتری بود، اکنون باید 
بر اساس 23۰ میلیمتر بارندگی ساالنه برنامه ریزی 
کنیم، به عنوان نمونه باید کشاورزی را مدیریت کنیم 
که با کمترین مقدار آب محصول تولید شود، صنایع 
آبی به جایی که آب هست برده شود، مصرف خانگی 
و آب شرب را تنظیم کنیم، همچنین باید در توسعه به 
توان اقلیمی توجه شود؛ توسعه پایدار به این معنا است 
که هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی باید به گونه 

ای باشد که به محیط زیست آسیب نزند.

تبعات انتشار ارز دیجیتال تلگرام برای اقتصاد ایران

تسنیم/ در حالی که از سال ۹5 حساب سرمایه ایران به 
شدت منفی شده در چنین شرایطی بدترین خبر ممکن 
باز شدن یک کانال جدید از طریق ارز دیجیتال تلگرام 
خروج  برای  هم  و  سرمایه  خروج  تقاضای  برای  هم 

سرمایه است.
پشتیبانی  و  امکانات  با  رایگان،  رسان  پیام  یک  تلگرام 
کانال”  ابزار”  با  ایران  در  را  رسانه  مفهوم  است.  خوب 
تغییر داده است. با وجود این همه تغییر که این نرم افزار 
پیام رسان در زیست ایرانی پدید آورده، راقم این سطور 

فیلترینگ موثر تلگرام را- اگر بلحاظ فنی ممکن است- 
شدیدا ضروری می داند و کسی که پای این تصمیم، بی 
توجه به عدم محبوبیت شدیدی که برایش خواهد داشت 

ایستاده را عمیقا تحسین می کنم.

اولین موضوع که بستن تلگرام را 
ضروری کرده، کریپتو کارنسی “ گرام” است

ایجاد  با  و  هستند  محور  تقاضا  اساسا  دیجیتال  ارزهای 
نردبان  روی  قیمتشان  اندک  ولو  تقاضا  یک  از  شبحی 
صعود می رود. حال وقتی یک شبکه اجتماعی رأسا اقدام 
به نشر ارز دیجیتال می کند دهها راه مختلف برای ایجاد 
تقاضا روی آن دارد از فروش بعضی امکانات فنی بگیرید 
شرایطی  چنین  در  پایه.  “گرام”  پرداخت  تا سرویسهای 
موفقترین  از  یکی  گرام”   “ تجربه  باال  بسیار  احتمال  با 
به شدت  بازار آن  و  بود  تجارب کریپتو کارنسی خواهد 
نظر داشتن  با در  سایز خواهد گرفت.در چنین شرایطی 
دارد  وجود  ایران  در  کریپتوها  خرید  برای  که  عطشی 
نیز این حقیقت که اکثریت غالب کاربران تلگرام ایرانی 
رخ  دلیل  هر  به  ایران  در  گرام  اولیه  ولو عرضه  هستند 
ندهد پیش بینی تقاضای بسیار باال روی گرام از داخل 

ایران)ولو با واسطه صرافی( و انتقال ارز شدید برای خرید 
ارز دیجیتال نوظهور دارای کاربرد روی مهمترین شبکه 
است.  محتمل  کامال  مطلقا  ایران  در  مستقر  اجتماعی 
هم  فالوئرها  تعداد  به  گرام  اختصاص  روایت  اگر  حتی 
طرف  مالی  تامین  ابزار  یک  با  نهایت  در  باشد  صحیح 
خالص  و  گفته(  صراحت  به  دورف  که  چنان  هستیم) 
است.  قطعی  جدید  مصرف  این  بابت  از  سرمایه  انتقال 
آن هم در حالی که از سال ۹5 حساب سرمایه به شدت 
منفی شده و سال ۹6 ) با حفظ روند گزارش نه ماهه(
بدترین سال تاریخ جمهوری اسالمی بلحاظ خروج ارز ) 
به جز سال ۸۹( است و چه بسا با انتشار حساب سرمایه 
12 ماهه سال ۹6، مشخص شود سال ۹6 بدترین سال 

تاریخ ایران بلحاظ خروج سرمایه بوده است.

عرضه گرام در شرایط موجود
 ُهل آخر به سیستم ارزی ایران است

در چنین شرایطی بدترین خبر ممکن باز شدن یک کانال 
جدید برای هم برای تقاضای خروج سرمایه و هم برای 
خروج سرمایه است. بگذارید صریح باشم، عرضه گرام در 

شرایط موجود ُهل آخر به سیستم ارزی ایران است.
دوم آن که همه تالش های دولت محترم اقای روحانی در 

َطی شش سال گذشته متمرکز بر کاهش ریسک پولشویی 
در ایران بوده است. انکار نمی کنم که در نحوه عمل با 
ایشان و تیم وزارت اقتصاد هم عقیده نیستم ولی زحمات 
ان ها و تیم FIU در همه این شش سال بر کاهش ریسک 
پولشویی متمرکز بوده است. بستر “ گرام” به تنهایی چنان 
ابزاری برای پولشویی کامال ازاد فراهم میکند که هر چه 
در عرصه مبارزه با پولشویی رشته شده پنبه شود.سومین 
موضوع که از این همه مهمتر است مسئله بیگ دیتاست. 
کشور ایران یک دسترسی بسیار سخاوتمندانه به بیگ دیتا 
از دو نظر بسیار مهم  این موضوع  تلگرام داده است.  به 
است. اوال طرف خارجی ابزاری عالی برای قریحه سنجی 
و تست افکار عمومی ایرانیان بدست اورده و واکنش ان را 
به هر متغیری به سهولت میتواند براورد کند، دوم امکان 
افکار سازی در اختیار دارد و به راحتی بسامد یک ایده یا 
تصور را می تواند در ذهن ها تنظیم کند. کمابیش شبیه 
به انچه اکنون در پرونده فیسبوک مطرح است. ما اکنون 
در آستانه دور جدید تحریم های فلج کننده هستیم و روا 
نیست چنین ابزاری به این راحتی در اختیار دولت تحریم 
رده  هر  به  عمومی  أفکار  واکنش  بتواند  هم  تا  باشد  گر 
واکنش  این  ان-  از  فراتر  هم-  و  بداند  دقت  به  تحریم 

را تنظیم کند.

داستان موفقیت علی بابا؛ بزرگترین کسب و کار اینترنتی دنیا
دانید گروه علی  احتمااًل می  دیجیاتو- همان طور که 
تجاری  خدمات  که  است  چینی  مجموعه  یک  بابا 
دهد.  می  ارائه  اینترنت  بستر  طریق  از  را  متنوعی 
با  و  ما«  »جک  توسط   1۹۹۹ سال  در  کمپانی  این 
 2۰۰1 سال  از  و  شد  تأسیس  لی«  »پنگ  همکاری 
وبسایت   2۰۰3 سال  در  بابا  علی  رسید.  سوددهی  به 
»Taobao« را برای رقابت مستقیم با eBay راه 
آنالین  پرداخت  سیستم  بعد  سال  یک  و  کرد  اندازی 
سال  در  بابا  نمود.علی  معرفی  را   »Alipay«
و  را عرضه کرد  به صورت عمومی سهام خود   2۰14
جک ما با ثروتی که از این راه به دست آورد، تبدیل 
در  ژانگ  دنیل  شد.  دنیا  ثروتمند  ششمین  و  سی  به 
حال حاضر مدیر اجرایی گروه علی بابا بوده و جک ما 

سهامدار اصلی و رئیس هیئت مدیره آن است.

جک ما؛ مؤسس علی بابا
اکتبر   15 در  ما«  ای »جک  حرفه  اسم  با  یون«  »ما 
سال 1۹64 در شهر هانگژو چین به دنیا آمد. خانواده 
او از طبقه متوسط و اهل موسیقی سنتی چینی بودند. 
جک از دوران کودکی عالقه زیادی به زبان انگلیسی 
نشان می داد و برای تمرین زبان، اغلب روزها فاصله 
11۰ کیلومتری بین خانه و هتل بین المللی هانگژو را 
رکاب می زد تا با توریست های خارجی صحبت کند.

آمریکا  به   1994 سال  بار  نخستین  ما  جک 
سفر کرد و در آنجا با اینترنت آشنا شد

او در نقش راهنمای محلی ۹ سال گردشگران خارجی 
عالوه  و  برد  می  هانگژو  اطراف  دیدنی  مناطق  به  را 
می  تقویت  را  خود  انگلیسی  زبان  درآمد،  کسب  بر 
کرد. جک ما در همین دوران اسم »جک« را از یک 
را  او  چینی  نام  توانست  نمی  )که  خارجی  توریست 
مورد  ای  حرفه  نام  عنوان  به  و  گرفت  کند(  تلفظ 
دانشجویی  دوران  بابا  علی  داد.مؤسس  قرار  استفاده 
مدرک  توانست  و  گذراند  هانگژو  دانشگاه  در  را  خود 
کارشناسی زبان انگلیسی را از این مرکز دریافت کند. 
وی سپس به عنوان مدرس زبان در دانشگاه دیانزی 
انفجار صادرات  از  هانگژو مشغول تدریس شد و پس 
جک  کرد.  دایر  ترجمه  دفتر  یک  چینی،  محصوالت 
به  بار  برای نخستین   1۹۹4 این طریق در سال  از  ما 
نام  به  ای  پدیده  با  کشور  این  در  و  کرد  سفر  آمریکا 

آشنا شد. اینترنت 

شروع علی بابا
اینترنت،  فناوری  با  خود  برخورد  نخستین  در  ما  جک 
کشورهای  مورد  در  بسیاری  اطالعات  که  شد  متوجه 

تقریبًا  اما  دارد  وجود  اینترنت  فضای  در  دنیا  مختلف 
هیچ چیز راجع به چین در آن یافت نمی شود. همین 
راه  چینی  وبسایت  یک  ما  جک  شد  باعث  موضوع 
کاربران  سوی  از  زیادی  های  ایمیل  او  کند.  اندازی 
این  باالی  پتانسیل  به  و  کرد  دریافت  اینترنت  چینی 
و  همسر  همراه  به  توانست  ما  برد.آقای  پی  محیط 
کند  جمع  سرمایه  دالر  هزار   2۰ دوستانش  از  یکی 
 China« اینترنتی 1۹۹5 کمپانی  آوریل سال  در  و 
تأسیس کرد. کسب و کار  را   »Yellow Pages
چینی  های  وبسایت  اندازی  راه  حوزه  در  شرکت  این 
بود و به اعتقاد برخی از کارشناسان، نخستین تجارت 

اینترنتی در چین به شمار می آمد.

نفره   18 تیم  یک  توسط  بابا  علی  استارتاپ 
و با سرمایه 80 هزار دالری راه اندازی شد

هزار   ۸۰۰ توانست  سال  سه  از  پس  ما  جک  کمپانی 
دالر درآمد کسب کند اما آقای ما از ادامه کار در آن 
راضی نبود؛ چرا که پس از مدتی مجبور شد با شرکت 
و  شود  شراکت  وارد   China Telecom دولتی 
ترجیح  او  داد.  از دست  را  کنترل مجموعه خود  عماًل 
آنجا  در  و  بپیوندد  تجارت خارجی چین  وزارت  به  داد 
ریاست بخش فناوری اطالعات را به عهده گیرد.جک 
با  و سپس  کرد  فعالیت  مذکور  پست  در  سال  یک  ما 
یک  با  و  بازگشت  هانگژو  خود  شهر  به  شغل،  ترک 
استارتاپ  دالری،  هزار   ۸۰ سرمایه  و  نفره   1۸ تیم 
علی بابا را در آپارتمان شخصی اش تأسیس کرد. این 
 Alibaba.com وبسایت  قالب  در  کمپانی 
را  داشتند  اختیار  در  صادرکنندگان  که  محصوالتی 
نمایش  خریداران  برای  شده  بندی  دسته  صورت  به 
های  فروشگاه  خالف  بر  بابا  علی  واقع  داد.در  می 
را  مجازی  بازار  نقش  و  نداشت  انباری  هیچ  اینترنتی، 
برای فروشندگان و خریداران بازی می کرد. ایده علی 
بابا به سرعت مورد توجه تجار چین و سایر کشورهای 
دنیا قرار گرفت و در همان سال توانست از طریق یک 
سازمان  استانداردهای  با  تطابق  برای  حمایتی  برنامه 

تجارت جهانی، 25 میلیون دالر سرمایه جذب کند.

علی بابا سهام خود را در سال 
2014 به صورت عمومی عرضه کرد

فعالیت  به گسترش حوزه  ما  بعد جک  طی سال های 
Alipay و  بابا پرداخت و سرویس هایی مانند  علی 
Taobao را راه اندازی نمود. علی بابا همچنین در 
بخش  عماًل  یاهو،  با  شراکتی  طی   2۰۰5 سال  اکتبر 
تا  توانست  و  گرفت  اختیار  در  را  کمپانی  این  چین 
پایان سال 2۰12، مجموع تراکنش های مالی آنالین 

میلیارد   15۹( یوآن  تریلیون   1 از  بیش  به  را  خود 
دالر( برساند.در سال 2۰13 جک ما از سمت مدیریت 
اجرایی علی بابا کناره گیری کرد و بر صندلی ریاست 
به  کوتاهی  مدت  از  پس  او  زد.  تکیه  مدیره  هیئت 
سال  در  و  درآمد  اقتصاد  جهانی  مجمع  عضویت 
عرضه  عمومی  صورت  به  را  کمپانی  سهام   ،2۰14
کارها  این  تمام  ما  که جک  بدانید  است  جالب  نمود. 
را بدون نوشتن حتی یک خط برنامه کامپیوتری و یا 
مسیر  در  و  داده،  انجام  مشتری  به  محصول  فروش 
نظر  مورد  اهداف  به  توانسته  افراد  مدیریت  با  خود 

پیدا کند. دست 

گروه علی بابا
هولدینگ علی بابا روزانه بیش از 3۰ میلیون محموله 
تمامی  در  تقریبًا  و  رساند  می  مشتریان  دست  به  را 
چندین  از  مجموعه  این  است.  فعال  دنیا  کشورهای 
در  که  شده  تشکیل  درشت  و  ریز  شرکت  و  وبسایت 

ادامه به اصلی ترین موارد می پردازیم:

Alibaba.com
وبسایت  این  در  بابا.  علی  کار  و  کسب  نخستین 
به  را  خود  محصوالت  کنندگان  تأمین  و  ها  شرکت 
به  دنیا  سراسر  در  مشتریان  و  بزرگ  های  کمپانی 

صورت کلی )کل فروشی( عرضه می کنند.

Taobao.com
تأسیس   2۰۰3 در سال  تائوبائو که  اینترنتی  فروشگاه 
مصرف  به  را  محصوالت  از  وسیعی  طیف  و  شد 

کنندگان نهایی در چین عرضه می کند.

Alimama.com
با  ارتباط  در  که  بازاریابی  خدمات  ارائه  وبسایت 
می  فراهم  هم  را  محصوالت  فروش  امکان  تائوبائو، 

. کند

Tmall.com
فروشگاه آنالینی که در سال 2۰۰۸ راه اندازی شد و با 
عرضه محصوالت باکیفیت و برندهای لوکس، مصرف 

کنندگانی با درآمد بیشتر را هدف قرار داده است.

Aliexpress.com
سراسر  از  دهد  می  اجازه  مشتریان  به  که  وبسایتی 
بابا  علی  های  فروشی  کل  محصوالت  به  دنیا 

کنند. پیدا  دسترسی 

Ant financial services
کارهای  و  به کسب  بابا که  مالی علی  پلتفرم خدمات 
اکوسیستم  از  دهد  می  اجازه  مشتریان  و  کوچک 
خود  تجارت  پیشبرد  و  اندازی  راه  برای  اینترنت 

کنند. استفاده 

علی بابا در حال حاضر
بابا  علی  گروه  های  دارایی  مجموع  حاضر  حال  در 
این مجموعه  و  دارد  دالر  میلیارد   76 بر  بالغ  ارزشی 
جیب  روانه  را  خالص  سود  دالر  میلیارد   6.2 ساالنه 
با  اکنون  هم  بابا  علی  کند.  می  خود  داران  سهام 
بیش از 5۰ هزار کارمند، ارزش بازاری بیش از 471 
کار  و  کسب  ارزشمندترین  و  داشته  دالر  میلیارد 

دنیاست. اینترنتی 

ساخت پالستیک زیستی قابل تجزیه در طبیعت
سیناپرس/ پالستیک، پلیمری سنتزی است که در طبیعت با 
مشکل بزرگ عدم تجزیه مناسب مواجه می شود. محققین 
ایرانی در پژوهشی که نشریه جهاد دانشگاهی، »شیمی و 
مهندسی شیمی ایران« به انتشار نتایج آن پرداخته، راه حلی 

برای این مسئله یافته اند.
از  یکی  پلیمر،  صنایع  و  علوم  متخصصان  گفته  به 
که  است  آن  دارد  وجود  صنعت  این  در  که  مشکل هایی 
پلیمرها اغلب در محیط زیست به کندی تخریب می شوند و 
حتی به نوعی می توان گفت که تخریب نمی شوند! به همین 
دلیل پژوهش های زیادی صورت گرفته تا بتوان پلیمرها را 
تخریب پذیر کرد. یکی از پیشنهادها در این خصوص، استفاده 

از پلیمرهای طبیعی مانند نشاسته برای مصارف عمومی 
و  داشته  کمتری  زیست محیطی  تا مشکل  است  پلیمرها 

به سرعت تجزیه شود.
یکی از مشکل هایی که در این صنعت وجود دارد آن است 
که پلیمرها اغلب در محیط زیست به کندی تخریب می شوند و 

حتی به نوعی می توان گفت که تخریب نمی شوند!
اما مسئله ای که در این خصوص وجود دارد آن است که 
نشاسته، بسیار شکننده بوده و فرایندپذیری بسیار کمی دارد. به 
همین دلیل تالش های زیادی توسط محققان صورت گرفته 
تا نقاط ضعف مربوط به فرایند ساخت پلیمر از نشاسته، اصالح 

شود و بتوان به راحتی از آن در این مورد استفاده کرد.

در همین راستا، محققینی از دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشی 
انجام داده اند که می تواند به تولید مؤثر یک پالستیک  را 

فرایندپذیر و قابل تخریب در محیط زیست منجر شود.
در این پژوهش، محققین از نشاسته ذرت خشک استفاده 
پیوندزنی در یک راکتور شیشه ای چهار  کردند و واکنش 
دهانه مجهز به کندانسور، همزن مکانیکی و ورودی گاز 
محیط  از  اکسیژن  حذف  به منظور  و  شد  انجام  نیتروژن 
واکنش  مدت  طول  در  نیتروژنی  جریان  از  نیز،  واکنش 
استفاده شد. درواقع در این تحقیق، سعی شد ماده موسوم به 
»متیل متاکریالت« بر سطح نشاسته ذرت پیوند زده شود تا از 
این طریق، بتوان به ماده دلخواه دست یافت. بر اساس نتایج 

به دست آمده، بهترین دما برای پیوندزنی 75 درجه سلسیوس 
در  محققین،  بیان  به  است.  گراد  سانتی  درجه  همان  یا 
دماهای پایین به دلیل تجزیه آرام ماده آغازگر واکنش و کم 
بودن غلظت رادیکال های اولیه، احتمال ایجاد رادیکال های 
موردنظر بر سطح نشاسته کاهش می یابد و درنتیجه میزان 

پیوندزنی بسیار پایین است.

گوناگون

چهل و پنجمین سال 
تولد موبایل مبارک

سال  پنجمین  و  چهل  آوریل،  سوم  خبرآنالین- 
تولد موبایل است. تولدت مبارک موبایل!

اولیه  نمونه  موتوروال  که  بود   1۹73 آوریل  سوم 
موبایل DynaTAC را رونمایی کرد که 

آن روزها معروف به “پاره آجر” شد و جالب این بود 
که حتی تا 1۰ سال پس از آن نیز استفاده می شد و 
 FCC /جالب تر اینکه کمیسیون ارتباطات فدرال
در سپتامبر 1۹۸3 آن را مورد تایید رسمی قرار داد.
قیمت DynaTAC آن روزها 3۹۹5 دالر بود 
که اگر قرار بود امروز آن را بخریم باید ۹1۸4 دالر 
متر  سانتی  مذکور 25  می کردیم.موبایل  پرداخت 
طول و ۹۰7 گرم هم وزن داشت.موتوروال که این 
روزها در دست چینی ها است با فرارسیدن چهل و 
پنجمین سال تولد موبایل، تا 15۰ دالر گوشی های 

خود را با تخفیف عرضه کرده است.

بهترین کشورها برای زندگی 
در دوران بازنشستگی

اعالم  اخیرا  آمریکا  اجتماعی  تامین  سازمان 
کرده است حدود 5۰۰ هزار بازنشسته آمریکایی 
در خارج از این کشور دوران بازنشستگی خود را 
سپری می کنند.در رده بندی بازنشستگی اعالم 
زندگی،  مزایای  و  ها  هزینه  بر  عالوه  شده، 
نیز  زندگی  کیفیت  چون  دیگری  معیارهای 
تعدادی  اساس  این  اند.بر  گرفته  قرار  نظر  مد 
دوران  گذراندن  برای  برتر  کشورهای  از 

بازنشستگی عبارتند از:
مالیم  هوای  و  آب  با  کشور  این  کاستاریکا:   1-
خارجی،  بازنشستگان  از  مناسب  های  حمایت  و 
مناسب ترین کشور این فهرست تعیین شده است 
و با حقوق بازنشستگی معادل 1۰۰۰ دالر می توان 

از کیفیت زندگی باالیی بهره مند شد.
میزبان  حاضر  حال  در  مکزیک  مکزیک:   2-
حدود یک میلیون بازنشسته خارجی از کشورهای 
مختلف است، به عالوه آشنا بودن درصد باالیی از 
جمعیت این کشور با زبان انگلیسی و فرصت های 
افراد باالی 6۰ سال، مکزیک را به  اقامتی ویژه 
مقصدی برتر برای بازنشستگان تبدیل کرده است.

-3 پاناما: اقتصاد پررونق و مناظر طبیعی، پاناما را 
به مقصدی جذاب تبدیل کرده است و با حقوقی 
زندگی  توان  می  ماه  در  دالر   2۰۰۰ حدود  در 
خوبی در این کشور داشت. هم چنین دولت این 
کشور تخفیف های ویژه ای را برای بازنشستگان 

در نظر می گیرد.
کشورهایی  معدود  از  یکی  اکوادور  اکوادور:   4-
تنوع آب و هوایی بسیار زیادی  است که دارای 
این  در  نقل  و  حمل  پایین  های  هزینه  است. 
کشور باعث می شود خیلی نیازی به خرید خودرو 

نداشته باشید.
-5 مالزی: بازنشستگانی که مالزی را به عنوان 
بازنشستگی  دوران  گذراندن  برای  خود  خانه 
کشور  این  آرامش  و  رفاه  از  کنند،  می  انتخاب 
این کشور شما خانه های  در  برد.  لذت خواهند 
و  خوب  خرید  مراکز  اجاره،  برای  قیمتی  ارزان 

غذاهای متنوعی برای خوردن پیدا خواهید کرد.



چهارشنبه  * 15 فروردین  1397 * شماره 4035 

نکاتی برای بهتر شدن عکس تان 

همان  به  نکته  این  باشد.  دوربین  به  روی تان   *
افراد برمی گردد:  با  زبان بدن در رویارویی  استراتژی 
مستقیما با افراد روبرو شوید، نه زاویه دار. چون با این 
حرکت احترام تان را نسبت به افرادی که به عکس شما 

نگاه می کنند منتقل می کنید.
* چشمان خود را کمی جمع کنید. کمی جمع کردن 
چشمهای  با  که  می شود  این  مانع  چشم ها  گوشه ی 
گشاد شده )انگار که ترسیده اید!( به نظر برسید و باعث 
که  است  چیزی  این  و  کنید  جلوه  جذاب تر  می شود 

پژوهش ها نشان داده.
بین  این یک عالمت  را کمی کج کنید.  *  سرتان 
المللی است که زیرکانه به دیگران نشان می دهد شما 

پذیرای برقرار کردن ارتباط هستید.
* لبخند بزنید، نه پوزخند. خیلی از افراد در عکس های 
خود بدون اینکه بدانند پوزخند می زنند. نمایش پوزخند 
در عکس نشان می دهد در حال تمسخر هستید و فکر 
می کنید بهتر از دیگرانید. ضمنا یک لبخند اصیل و 
را  کند، شما  درگیر  را هم  واقعی که عضالت چشم 

صمیمی تر و خوش برخوردتر جلوه می دهد.
* برخالف چیزی که ممکن است تصور کنید، شما 
غیرفوتوژنیک ترین آدم دنیا نیستید! بلکه فقط عادت 
ندارید خودتان را آنگونه که دیگران شما را می بینند 
ببینید. شما در عکس دسته جمعی، عکس پاسپورت و 
یا هر عکس دیگری کامال طبیعی به نظر می رسید و 
صورت شما هیچ تغییری نمی کند، فقط به زاویه دیدی 
که دیگران شما را می بینند آشنا نیستید. از خودتان در 
زوایای مختلف سلفی بگیرید و آنها را تماشا کنید تا به 

صورت خود از زاویه ی  دید دیگران عادت کنید.

حال غافالن

حکایت غفلت، حکایت آن سه فیلسوفی است که در 
ایستگاه راه آهنی منتظر ورود قطار بودند. آنها آنقدر 
گرم بحث و جدل بودند که غافل از ورود قطار شدند. 
لحظه ای که قطار خواست ایستگاه را ترک کند دو 

نفر از آنها با عجله خود را به درون قطار رساندند.
 نفر سوم اما که خیلی هم عجله داشت نتوانست سوار 
شود. از بس که ناراحت بود گریه می کرد، باربری که 
ماجرای آنها را از نزدیک مشاهده کرده بود به وی 
نزدیک شد و به او دلداری داد وگفت خدا را شکر که 
حداقل دونفر از شما سوار قطار شد. فیلسوف به جا 
برای  نفر  مانده گفت: مشکل همین جاست. آن دو 
بدرقه من آمده بودند من ماندم و آنها رفتند. مطمئنًا 
آنها هم در قطار دارند مانند من گریه می کنند. بله 
یا  بشوی  سوار  چه  است  حرکت  در  زندگی  قطار 
نشوی آن می رود وغفلت از آن قابل جبران نیست.

شهامت کافی داشته باش
 که به عشق یک بار بیشتر 

و همیشه یک بار بیشتر اعتماد کنی.

برندگان وجود دارند، بازندگان وجود دارند،
 و افرادی وجود دارند که هنوز یاد نگرفته اند 

چطور پیروز شوند.

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست
فریاد که فریادرسی پیدا نیست

بس البه نمودیم و کس آواز نداد
پیداست که در خانه کسی پیدا نیست

وقتی عصبانی هستی
 قبل از سخن گفتن تا ده بشمار.

 اگر خیلی عصبانی هستی، تا صد بشمار.

از توهین نترس، و به دنبال پادشاهی نباش. 
نسبت به هم تملق و هم تهمت بی تفاوت باش،

 و با احمق ها بحث نکن.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی  کند و فرشتگان از آنها استقبال می کنند ]و به آنان 
می  گویند[ این همان روزی است که به شما وعده می  دادند . االنبیا/ آیه 103

حدیث روز  

 همانا مردمان بنده دنیایند و دین لقلقه زبان آنهاست و هر جا منافع شان ]به وسیله دین [بیشتر تأمین شود زبان می چرخانند 
و چون به بال آزموده شوند آنگاه دین داران اندکند. امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

با تقاضای دورکاری موافقت می کنید یا خیر؟
مطالعات زیادی نشان داده اند که دورکاری نقش مهمی 
در کسب و کارهای آینده دارد. پژوهش ها مزایای زیادی 
را برای این نوع کار نشان داده اند که از جمله می توان به 
افزایش کارایی، خالقیت و حتی سطح سالمتی کارمندان 
اشاره کرد. اگرچه این جریان خوبی به نظر می رسد، اما 
شما به عنوان یک رهبر و مالک کسب و کار نمی توانید 
یک روز از خواب بیدار شوید و تصمیم بگیرید که همه 
کنند!  کاری  آنجا  در  تا  بفرستید  خانه  به  را  کارمندانتان 
این تصمیمی است که نیازمند ارزیابی دقیق شرایط فعلی 
کسب و کار، محیط کاری و پیامدهایی است که ممکن 
است رخ دهند. چطور می توانید مطمئن شوید که شرکت 

تان آماده دورکاری است؟ 
1. رقبای شما مدت هاست 

که دورکاری را انتخاب کرده اند
اگرچه تقلید کورکورانه از فعالیت های رقبا همیشه توصیه 
خوبی نیست، اما در این مورد می توانید این کار را انجام 
دهید. افراد خالق دوست دارند شرایط کاری منعطفی داشته 
باشند و از هر جایی که دوست دارند، کار کنند. بیشتر آنها 
به دورکاری عالقه دارند و در هنگام تصمیم گیری برای 
انتخاب شغل، این گزینه را مد نظر قرار می دهند. اگر رقبای 
شما مدت هاست که دورکاری را به عنوان یکی از گزینه 
هایشان برگزیده اند، باید بدانید که احتماال افراد بااستعداد 
و خالق بسیاری را دودستی به رقیب تان تقدیم کرده اید.

2. کارمندان تان به دورکاری عالقه مندند
اگر یکی از کارمندان تان به سراغ شما آمده و درخواست 
دورکاری کرده است، یا از این و آن، چیزهایی را در مورد 
تقاضای کارمندان تان در مورد ایجاد شرایط انعطاف پذیرتر 
گزینه  که  باشد  رسیده  آن  وقت  شاید  اید.  شنیده  کاری 

دورکاری را نیز به قوانین شرکت تان اضافه کنید. 
مردم بی خود و بی جهت حرفی نمی زنند و ایده و نظری 
نمی دهند. اگر کارمندان تان چیزی در مورد دورکاری گفته 
اند، به این خاطر است که احتماال به این مورد نیاز دارند یا 

شرایط انجام چنین کاری را در خود می بینند. 
در مطالعه ای که در سال 2016 صورت گرفته، تعادل میان 
در سنجش  معیار  اولین  به عنوان  زندگی شخصی  و  کار 
رضایت شغلی در نظر گرفته شده است. این به آن معناست 
که قابلیت کار در خانه ارزش زیادی برای بسیاری از مردم 
تقاضایی کرده  بنابراین چه فقط یک کارمند چنین  دارد. 
باشد، چه عده بیشتری مایل به دورکاری هستند، بررسی 

کنید و شرایطی را در این راستا برای آنها فراهم سازید.
3. برخی از کارهای شرکت تان از قبل

 به صورت دورکاری انجام می شده است
چه اتفاقی می افتد اگر کارمندتان به خاطر بیماری فرزندش 
نتواند یکی دو روز به محل کار بیاید؟ یا اگر کارمندی نتواند 

گزارش کاری اش را سر موقع فراهم کند؟ 
شما از آنها خواهید خواست که کارهای الزم را در خانه انجام 

بدهند و برایتان بفرستند، درست است؟ این مواردنشان می 
دهند که شما همین االن هم می توانید برخی فعالیت ها را 
به صورت دورکاری انجام دهید. اگر کارمندی می تواند از 
جایی به غیر از محل کار به ایمیل های کاری پاسخ دهد، 
تماس های الزم را برقرار کند، گزارش های مورد نیاز را 
بفرستد، مدارک ضروری را ثبت کند و حتی قراردادهای 
کاری ببندد، پس باید بدانید که آمادگی الزم را دارید که 

دورکاری را امتحان کنید.
4. از مزایای دورکاری به خوبی آگاهید 

پژوهش ها نشان داده اند که دورکاری باعث صرفه جویی 
واگذاری  با  شود.  می  شرکت  منابع  و  هزینه  زمان،  در 
از  برخی  دورکاری  با  موافقت  یا  ها  فعالیت  از   برخی 
کارمندان تان، می توانید در هزینه منابع و کسب و کارتان 
صرفه جویی بکنید. در حقیقت این طور تخمین زده شده 
است که اگر شرکت های آمریکایی به کارمندان شان اجازه 
 دهند تا نیمی از زمان کاری شان را در منزل سپری کنند،
در سال صرفه  هزار دالر  نفر 11  ازای هر  به  توانند  می 

جویی کنند. باورنکردنی است، مرگ نه؟
با بهترین  مزیت دیگر دورکاری این است که می توانید 
کارمندان کار کنید و دیگر نگران محدودیت های جغرافیایی 
نباشید. اگر دورکاری را در قوانین شرکتی تان لحاظ کنید، 

امتیاز کار با بهترین استعدادهای کشور را خواهیدداشت.
نمی توان به یک باره همه چیز را تغییر داد و شرایط کاری 

کارمندان را عوض کرد. باید بررسی کنید که کدام یکی از 
سمت های شغلی مناسب کار در اداره و کدام یک مناسب 

دورکاری هستند. چند راهکار برایتان داریم:

الف( با تعداد معدودی از کارمندان شروع کنید
هنگام شروع اعمال تغییرات، سمت های شغلی را بررسی 
کنید و آنهایی را که مناسب دورکاری اند، در یک فهرست 
بنویسید. سپس در میان کارمندان تعدادی را انتخاب کنید 
و به آنها فرصت دورکاری بدهید. به این شکل می توانید 
بدون از دست دادن بهره وری کارتان، نتایج را بررسی کنید 

و تاثیر دورکاری را بسنجید.
ب( چند کارمند دورکار استخدام کنید 

گاهی اوقات اصال نیاز نیست که از کارمندان خودتان شروع 
کنید. می توانید با افراد فریلنسر )آزادکار( همکاری کنید. چند 
نفر را برای وظایف خاصی انتخاب و به صورت دورکاری با 
آنها همکاری کنید. می توانید از وب سایت های ثبت رزومه 

کارجویان استفاده کنید.
ج( دورکاری نیمه وقت را امتحان کنید 

به جای اینکه به کارمندان تان اجازه دهید به صورت تمام 
وقت به دورکاری مشغول شوند، دو یا سه روز در هفته به 
آنها اجازه دهید از خانه به انجام کارهای شان بپردازند. به 
هر حال در برخی شرکت ها یا دپارتمان ها، گاهی حضور 

فیزیکی افراد نیز ضروری است.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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435697218

891524673

726381945

974862351

213945867

658173492

582419736

369758124

147236589

جدول سودوکو

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد
عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز 
رسمی حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش  غدیر 4 
با مدیریت: 
جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702
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د ت
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به یک راننده کمپرسی جهت کار
 در شهرستان زابل نیازمندیم.

09157578315 - زرگری

به یک نفر آقا لیسانس نرم افزار 
کامپیوتر آشنا به سیستم دوربین 

مداربسته نیازمندیم. 32455602-3

به یک نفر مسئول فروش مبلمان اداری 
و کابینت آشپزخانه نیازمندیم .

 ساعت تماس: 8 الی 13
32218349-09153518455 

به تعدادی بازاریاب حرفه ای )خانم و آقا( 
با حقوق ثابت +پورسانت+بیمه نیازمندیم. 
شرکت گلچکان خراسان - بیرجند- سپیده 

15- قطعه 2         09158156090

آگهی جذب نیرو
مهندس عمران با حداقل سه سال 

سابقه کار در امور پیمانکاری
-مسلط به امور فنی و اجرایی

-بومی خراسان جنوبی 
ارسال رزومه به آدرس ایمیل: 

mobtaker.sazan@yahoo.com

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 

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

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

نصب و سرویس کولر آبی 
* لوله کشی * برق کشی 

* تعمیر آبگرمکن * نورپردازی
 * لوله بازکنی با فنر * نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903
در اسرع وقت و تضمینی

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 
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سفر 2 هزار و 310 نفر از خراسان جنوبی به راهیان نور

2 هزار و 310 نفر از خراسان جنوبی، نوروز 97 به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس سفر کردند. سرپرست سازمان اردویی سپاه انصار الرضای 
استان گفت: این تعداد در مقایسه با نوروز 96 ، هجده درصد افزایش دارد.قنبری با بیان اینکه عملیات اعزام کاروانهای راهیان نور از 26 اسفند 96 تا 13 

فروردین 97 انجام شد افزود: این افراد در چهار مرحله با 21 دستگاه اتوبوس و همچنین 158 دستگاه خودروی شخصی به این مناطق عزیمت کردند.

*  تاکنون از ابتدای تعطیالت نوروزی، بیش از 186 
هزار و 590 نفر از شهر تاریخی تون فردوس بازدید 

داشته اند.
* صنایع دستی و سوغات خراسان جنوبی، در نمایشگاه 

نوروزی مشهد مورد استقبال مردم قرار گرفت
بهزیستی  فعالیتهای  درصدی   80 سپاری  *برون 
زیرکوه به بخش خصوصی در سال گذشته، سبب 

ایجاد اشتغال برای 133 نفر شد.
*سرپرست اداره کل اوقاف گفت: در روز سیزدهم 
فروردین امسال 190 هزار و 1۴0 زائر و مسافر در بقاع 
متبرکه خراسان جنوبی حضور یافتند که از این تعداد 
33 هزار و 825 نفر در جوار بقاع متبرکه اسکان یافتند.
*در تعطیالت نوروزی 82 هزار و ۴۴7 نفر از جاذبه 

های گردشگری شهرستان بیرجند بازدید داشتند.
*فرماندار شهرستان درمیان از فروش 30 میلیون 
ریال صنایع دستی در بازارچه های این شهرستان 

در ایام نوروز خبر داد.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

واژگونی یک دستگاه ۴۰۵ در 
کیلومتر ۴ محور قاین- گناباد

به گفته سرهنگ  کاظمی فرمانده پلیس راه قاین 
حادثه واژگونی یک دستگاه ۴05 در کیلومتر ۴ محور 
قاین-گناباد که به علت خواب آلودگی اتفاق افتاد و 

2مصدوم برجای گذاشت.

برخورد کامیون با پراید 
در محور قاین -زیرکوه  

برخورد  :حادثه  قاین  راه  پلیس  فرمانده  کاظمی 
کامیون با پراید در محور قاین - زیرکوه  در دور 
تقدم  حق  رعایت  عدم  علت  به  اسفشاد  برگردان 
ازسوی راننده کامیون  اتفاق افتاد گفتنی است این 

تلفات جانی نداشت.  
تازه های ورزشی استان

دعوت کشتی گیران خراسان جنوبی
 به اردوی انتخابی تیم ملی

فرنگی   و  آزاد  کشتی گیر  چهار  کشتی  فدراسیون 
خراسان جنوبی را به مرحله نخست اردوی انتخابی 
تیم ملی اعزامی رقابت های آسیایی جاکارتا فراخواند. 
خراسان جنوبی  برترین های  کشتی  فدراسیون 
فراخواند.مهران  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  به  را 
مرحله  نخستین  به  کیلوگرم   65 وزن  در  بابایی 
اعزامی  آزاد  کشتی  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های 
نخبه های  هماورد  تا  می رود  آسیایی  بازی های 
ایران شود.جواد فراز فاروجی در وزن 55 کیلوگرم؛ 
علیرضا افتخاری در وزن 72 کیلوگرم و ابوالفضل 
کشتی  کیلوگرم   82 وزن  در  صاحب کاری 
خراسان جنوبی  نمایندگی  به  که  هستند  فرنگی 
به دنبال  کشور  ملی پوش  قهرمانان  با  نبرد  در 
می باشند. مجارستان  جهانی  رقابت های  سهمیه 

برگزاری جشنواره بازی های بومی و 
محلی در روستای بسطاق سرایان

جشنواره بازی های بومی و محلی 10 فروردین ماه 
بسطاق  روستای  راهی  بین  مجتمع  محل  در   97
برگزار شد. حجت االسالم طاهری مسئول برگزاری 
این جشنواره بیان داشت: این برنامه با همکاری اداره 
ورزش و جوانان، هیئت ورزشهای روستایی و بازی 
امیر  هنری  فرهنگی  کانون  محلی،  و  بومی  های 
بسطاق  روستای  شورای  و  دهیاری  المومنین)ع(، 
برگزار شد. طاهری تصریح کرد: بازی های بومی و 
محلی سرشار از آداب، رسوم و فرهنگ هایی است که 
بیانگر فرهنگ غنی و اصیل مردمان هر دیار است و 
شور و نشاط وصف ناپذیری در مردم ایجاد می شود.

تاخت چابکسواران طبس به قله قهرمانی 
در کورس بهاره خراسان جنوبی

به مناسبت  استان  رقابتهای قهرمانی اسب دوانی   
که  شد  برگزار  خوسف  در  نوروز  عید  فرارسیدن 
اولین  در  طبس  شهرستان  از  اعزامی  چابکسواران 
حضور در رقابتهای استانی خوش درخشیدند.در اولین 
حضور سوارکاران شهرستان در رقابتهای استانی اسب 
پویا به مالکیت اسماعیل براتی با چابکسواری قاسم 
مهدی زاده از طبس مقام-قهرمانی و اسب ستاره به 
مالکیت دکتر نیما باقری و چابکسواری محمدرضا 
وفادار نیز از طبس عنوان دومی را از آن خود کردند.

روزانه ۴ هزار نفر از باغ 
تاریخی اکبریه بازدید کردند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
با  اکبریه  تاریخی  باغ  گفت:  بیرجند  گردشگری 
روزانه ۴ هزار بازدید کننده بیشترین میزان بازدید 
مسافران نوروزی از جاذبه های تاریخی شهرستان 
صبح  فوالدی  حسن علی  است.  داشته  را  بیرجند 
امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 82 هزار و ۴۴7 
نفر در تعطیالت نوروزی از جاذبه های گردشگری 

شهرستان بیرجند بازدید کردند. 

 مهر پایان خشکسالی جشنواره ملی 
مجسمه های نمکی تاالب کجی 

پیشه ور - معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: خشکسالی 
پایان سال 96 و  و کم شدن نزوالت آسمانی در 
باعث خشک شدن کامل تاالب  ابتدای سال 97 
کجی نمکزار در خراسان جنوبی شد. زمزم با اشاره 
به اینکه مواد مورد استفاده برای ساخت مجسمه ها 
گل موجود در تاالب می باشد عنوان کرد:  به همین 
علت متاسفانه جشنواره ملی مجسمه های نمکی در 
فروردین امسال برگزار نخواهد شد.وی افزود: اگر 
که در پایان سال 97 بارندگی و تاالب آبگیری شود 

جشنواره در اسفند برگزار خواهد شد.

افزایش دو برابری تخلفات رانندگی
 در روز طبیعت

2 هزار و 23 فقره قبض جریمه در روز طبیعت برای 
رانندگان متخلف در خراسان جنوبی صادر شد.رئیس 
پلیس راه استان گفت: سرعت غیر مجاز رانندگان در 
صدر تخلفات رانندگی روز گذشته بوده و نداشتن 
کمربند ایمنی و برگه معاینه فنی و انحراف به چپ 

در رده های بعدی بوده است.

کاهش 37 درصدی
 میانگین بارش ها

میانگین بارش ها در خراسان جنوبی از ابتدای سال 
زراعی جاری تاکنون، 51 میلیمتر بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 37 درصد کاهش داشته 
است. مدیر کل هواشناسی استان گفت: میانگین بارش 
ها در مدت مشابه پارسال 81 میلیمتر و در دراز مدت 
97 میلیمتر بوده است.خندان رو افزود: بارندگی های 
سال زراعی جاری در شهرستان طبس 7۴ میلیمتر 
ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 
یک برابر افزایش دارد و در بقیه شهرستانها با کاهش 
بارندگی روبه رو هستیم.وی گفت: کمترین بارندگی 
ها نیز مربوط به شهرستان نهبندان با 1۴ میلیمتر است 
که 77 درصد کاهش دارد.به گفته مدیر کل هواشناسی 
استان، از آغاز سال زراعی جاری تاکنون، میانگین 
بارش ها در سرایان با کاهش 62 درصدی نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۴1 میلیمتر، خوسف با 60 درصد 
کاهش 32 میلیمتر، سربیشه با 58 درصد کاهش 66 
میلیمتر، درمیان با 57 درصد کاهش 2۴ میلمتر، قاین 
با 50 درصد کاهش 68 میلیمتر، بیرجند با ۴8 درصد 
کاهش ۴۴ میلیمتر، فردوس با ۴0 درصد کاهش 68 
میلیمتر، زیرکوه با 27 درصد کاهش 83 میلیمتر و 
با 11 درصد کاهش 51 میلمتر ثبت شد.  بشرویه 

773۱ نفر در مراسم اعتکاف 
خراسان جنوبی شرکت کردند

تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت:  مدیرکل 
سال  اعتکاف  مراسم  در  نفر   731 و  هزار  هفت 
جاری استان شرکت کردند.حجت االسالم احمد 
رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در 
سال جاری 231 مسجد خراسان جنوبی میزبان 
اعتکاف بودند. وی با بیان اینکه قریب به هفت 
هزار و 731 نفر معتکف داشتیم،  اظهار کرد: از 
این میزان شش هزار و 92خواهر و هزار و 639 

نفر نیز از برادران بوده اند.

 آستان قدس در مهرشهر بیرجند 
مجتمع آموزشی احداث می کند

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
با اشاره به دیدار خود با تولیت آستان قدس رضوی، 
گفت: در این دیدار گزارشی از مسائل و مشکالت 
استان به تولیت آستان قدس رضوی ارائه شد.حجت 
االسالم سید محمدباقر عبادی در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری شبستان،با نماینده مردم استان در مجلس 
خبرگان رهبری با برکت و خوب بود، اظهار کرد: در 
این دیدار گزارشی از مشکالت استان به خصوص 
مشکالت منطقه شمال شهر بیرجند به آیت ا... رئیسی 
بیان شد.وی با بیان اینکه تولیت آستان قدس رضوی 
نگاه ویژه ای به خراسان جنوبی دارد و در حال حاضر 
هم آستان قدس پروژه های بزرگی را در استان در 
در  قدس  آستان  گفت:  است،  داده  قرار  کار  دستور 
منطقه شمال شهر بیرجند )مهرشهر( قرار است یک 
مجتمع آموزشی شامل دبستان و متوسطه اول و دوم 
احداث کند که در این دیدار آیت ا... رئیسی بر ساخت 
هر چه سریعتر این مجتمع تاکید داشت.نماینده مردم 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: منطقه 
شمال شهر بیرجند با توجه به احداث مسکن مهر 
در این منطقه و انبوه جمعیت، نیازمند امکاناتی هست 
که باید به آن توجه شود، لذا یکی از اقدامات خوب 
آستان قدس در این منطقه که نیاز مهم مردم هم 
بود، راه اندازی مجتمع بزرگ آموزشی است.عبادی 
افزود: این مجتمع آموزشی با تاکیدی که تولیت آستان 
قدس داشتند، هر چه سریعتر باید راه اندازی شود، 
چراکه نیاز مهم مردم آن منطقه است و مردم منطقه 
هستند. زیادی  آموزشی  مشکالت  دچار  مهرشهر 

گفت:  خراسان جنوبی  در  فقیه  ولی  نماینده 
خوب است سال جدید را با دقت، مشورت های 
همه  دلسوزی  و  درست  کارشناسی  الزم، 
سال  پایان  که  آماری  تا  کنید  شروع  جانبه 
توزیع، مصرف  تولید،  از جهت  ارائه می دهید 
و صادرات با سال های گذشته متفاوت باشد.به 
گزارش فارس،حجت االسالم عبادی در دیدار 
با استاندار، معاونان استاندار خراسان جنوبی و 
فرماندار بیرجند، با بیان اینکه امیدواریم سال 
97 سال پر خیر و برکتی برای همه مردم به 
ویژه خراسان جنوبی باشد، اظهار داشت: باید از 
تمام فرصت های زندگی برای دنیا و آخرت به 
بهترین شکل استفاده کنیم.وی با بیان اینکه 
بیان  است،  عمیق  مسأله  یک  وسع  موضوع 
خود  استعدادهای  و  توان  اگر  انسان  داشت: 
نامتناهی می شود. را کشف کند یک موجود 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تبیین کرد: 
از نظر فکری  انسان  استعدادهای  از  بسیاری 
و عملی سر به مهر مانده است به طوری که 
گاهی اوقات گفته می شود بوعلی سیناها تنها 
و 98  آن ها شکوفا  استعداد فکری  دو درصد 
دفن  خاک  در  مهر  به  سر  باقی مانده  درصد 

شده است.

آبادکردنزمینازمسؤولیتهای
مهمانساناست

عبادی با اعالم این مطلب که مسؤولیت آباد 
مهمی  مسؤولیت های  جمله  از  زمین  کردن 
است که خداوند بر دوش انسان نهاده است، 
توضیح داد: آباد کردن زمین با توسعه ای که 
در دنیای اقتصاد و سیاست امروز مطرح است 
از  ایران  کشور  کرد:  مطرح  می کند.وی  فرق 
اگر  و  می آید  حساب  به  پرنعمت  کشورهای 
در مسؤولیتی که خداوند بر دوش انسان نهاده 
در حد وسع و مکتب خود تنها به چند درصد 
آن عمل می کردیم وضعیت کشور بهتر از این 
می بود.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به 
دادن  قرار  خطاب  مورد  و  جاری  سال  شعار 
مردم و مسؤوالن از جانب رهبر معظم انقالب 
اسالمی اشاره کرد و بیان داشت: مردم زمانی 
می توانند در عرصه ظاهر شوند که مسؤوالن 
کارهای الزم و مقدماتی را به خوبی انجام دهند.

ضرورتتوجهمسؤوالن
بهتولیداتداخلی،کیفیتوصادرات

عبادی توضیح داد: زمانی که کاالی خارجی 
به صورت رسمی یا غیررسمی وارد کشور شود 
از دست مردم کاری برنمی آید و اگر امکانات 
اولیه ای که مردم نیاز دارند محقق نشود دست 

مردم بسته است.وی با تأکید بر اینکه اگر بر 
اجناس  این  و  نباشد  نظارت  تولیدی  اجناس 
دارای کیفیت قابل رقابت نباشد فایده ای ندارد، 
اضافه کرد: اگر کاالها دارای کیفیت باشند ولی 
بازار صادرات فراهم نشود اجناس تولیدی روی 
دست تولیدکنندگان می ماند لذا باید مسؤوالن 

به این مسائل توجه جدی داشته باشند.

مسؤوالنبهدنبال
یکسالمتفاوتباشند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به 

داشت: خوب  بیان  مسؤوالن خراسان جنوبی، 
است سال جدید را با دقت، مشورت های الزم، 
کارشناسی درست و دلسوزی همه جانبه شروع 
می دهید  ارائه  سال  پایان  که  آماری  تا  کنید 
با  صادرات  و  مصرف  توزیع،  تولید،  جهت  از 
ابراز  باشد.عبادی  متفاوت  گذشته  سال های 
داشت: مردم ایران انقالب کردند تا سرنوشت 
کشور را به دست توانای خود به گونه ای رقم 
بزنند که برای ملت های دیگر الگو باشد و تمام 
این وسع در انقالب اسالمی، مکتب و مردم 

ما وجود دارد.
مردمتازمانیکهنتیجهکاررانبینند

بهآندلنمیبندند
وی به سخنان استاندار خراسان جنوبی اشاره 
کردید  مطرح  که  آنچه  همه  گفت:  و  کرد 
نتیجه  به  زمانی که کاری  تا  اما  است  خوب 
و محصول نرسد مردم به آن دل نمی بندند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر 
اینکه آنچه که موجب دلگرمی مردم می شود 

نتیجه طرح و کار است، تبیین کرد: نتیجه کار 
سبب نشاط و حرکت جدید در مردم می شود.
عبادی با بیان اینکه اگر به مردم اندک فرصتی 
آن ها شکوفا می شود،  استعدادهای  داده شود 
اضافه کرد: اگر به ملت ایران فرصت و میدان 
داده شود خود را نشان می دهند.وی با تأکید بر 
اینکه نظارت بر برنامه ها باید به گونه ای باشد 
که مسؤوالن بدانند سال 97 یک سال جدی 
خراسان جنوبی  مردم  کرد:  خاطرنشان  است، 
با مشکالت متعددی نظیر خشکسالی دست 
تسهیالت  با  باید  لذا  می کنند  نرم  پنجه  و 

اشتغال زایی و حذف قوانین دست و پاگیر اداری 
به آن ها کمک کنیم.

آبهمچناندراولویتاستان؛
با۸ساعتکاراداریتکلیفاز

انسانساقطنمیشود
بازارهای  توسعه  خراسان جنوبی  استاندار 
خارجی محصوالت تولیدی به ویژه در حوزه 
صنایع دستی را از مهمترین برنامه های سال 
97ذکر کرد و گفت: مسأله آب همچنان جزو 
مهم ترین اولویت های استان است.محمدمهدی 
مروج الشریعه نیز در این دیدار ، اظهار کرد: باید 
سطح تکلیف را طبق آنچه در حد وسع ما است 
باال ببریم.وی با بیان اینکه تکلیف انسان تنها با 
هشت ساعت کار اداری ساقط نمی شود، مطرح 
کرد: انسان باید در حد توان خود تا جایی که 
عنایت  وی  به  خداوند  که  قدرتی  و  می تواند 
کرده برای خدمت به مردم تالش کند.استاندار 
اشاره کرد  به بودجه سال 97  خراسان جنوبی 

و افزود: بودجه سال جاری با رویکرد ویژه ای 
آغاز و تقریبا از بودجه های کم نظیری است که 
طی این سال ها در کشور تصویب شده است.
ردیف های  شفاف سازی  به  مروج الشریعه 
در  کرد:  تبیین  و  اشاره   97 بودجه  اعتباری 
به روش های  اعتباری  ردیف های  بودجه  این 
نظر  و  سمع  به  شنیداری  و  دیداری  مختلف 
مردم رسید و نظرات متعددی پیرامون آن بیان 
شد.وی اعالم کرد: شاید آنچه را که دولت در 
بودجه 97 پیش بینی کرد با آنچه که در مجلس 
شورای اسالمی مصوب کرد تفاوت هایی داشت 

و آن چیزی که دولت خواسته بود آن ایده آل 
نیامد  بیرون  از مجلس شورای اسالمی  الزم 
اما تلفیق این دو سند یک ساله کشور را رقم 
زد.استاندار خراسان جنوبی به حضور هنرمندان و 
صنعتگران خراسان جنوبی در نمایشگاه نوروزگاه 
ورود  مقدمات  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  ایران 
صنعتگران خراسان جنوبی به نمایشگاه نوروزگاه 
کلید  گذشته  سال  بهمن ماه  ابتدای  از  ایران 
اینکه محصوالت  بیان  با  خورد.مروج الشریعه 
به  وسیع  تبلیغات  با  خراسان جنوبی  تولیدی 
رضوی  حرم  زائران  و  مسافران  نظر  و  سمع 
از  رسید، اضافه کرد: شخصیت های متعددی 
محصوالت  و  استقبال  خراسان جنوبی  غرفه 
زائران  استقبال  و  توجه  مورد  خراسان جنوبی 
مصداق  بهترین  گرفت.وی  قرار  مسافران  و 
کاالی ایرانی را تولیدات روستائیان دانست و 
گفت: هدف حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه 
فروش محصوالت،  بر  ایران عالوه  نوروزگاه 
بازاریابی های گسترده به ویژه بازاریابی جهانی 

این  اعالم  با  خراسان جنوبی  است.استاندار 
سالن  با  ایران  نوروزگاه  نمایشگاه  که  مطلب 
خاتمه  استان  سالن  با  و  آغاز  خراسان جنوبی 
خراسان جنوبی  سالن  کرد:  تبیین  می یافت، 
داشت. وسعت  مربع  متر   500 و  هزار  چهار 

و  صنعتگران  تمام  حضور  از  مروج الشریعه 
جز  به  استان  شهرستان های  تولیدکنندگان 
شهرستان طبس در این نمایشگاه خبر داد و 
عنوان کرد: از مهمترین اهداف خراسان جنوبی 
در سال جاری توسعه صنایع دستی استان است 
که برنامه های متعددی در این حوزه پیش بینی 
شده است.وی به تصویب قانون خرید الزامی 
محصوالت صنایع دستی به عنوان سوغات و 
هدیه اداری اشاره کرد و بیان داشت: این قانون 
دستگاه های اجرایی را در چارچوب منظم و مهم 
قرار داد و این مهم در سطح دستگاه های اجرایی 
خراسان جنوبی  می شود.استاندار  اجرا  استان 
تولیدی  محصوالت  خارجی  بازارهای  توسعه 
به ویژه در حوزه صنایع دستی را از مهم ترین 
شد:  یادآور  و  کرد  ذکر   97 سال  برنامه های 
مسأله آب همچنان جزو مهم ترین اولویت های 
صنایع  معادن،  .مروج الشریعه  است  استان 
قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  سنگ های  دستی، 
جاده  جمله  از  استان  کلیدی  شاهراه های 
بیرجند- قاین، راه های مواصالتی درجه یک 
شهری و اتصاالت استانی و اشتغال را از دیگر 
اولویت های استان در سال جاری اعالم کرد.

100درصدتعهداشتغال
دربیرجندمحققشد

علی ناصری نیز در این دیدار گفت: 100 درصد 
تعهد اشتغال دستگاه  های اجرایی این شهرستان 
در سال 1396 محقق شد و موفقیت خوبی به 
دست آمد.وی افزود: در حوزه تسهیالتی که به 
خانواده  های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی باید پرداخت می  شد، 
به 80 درصد افراد معرفی شده کمیته امداد و 
60 درصد در بهزیستی، تسهیالت خوداشتغالی 
پرداخت شد.وی بیان کرد: در راستای عمل به 
منویات مقام معظم رهبری از همه ظرفیت ها 
برای حمایت از تولید داخلی که نتیجه آن رفع 
دغدغه  معیشتی است، بهره می گیریم.فرماندار 
برای  اشتغال در روستاها  ایجاد  بیرجند گفت: 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر از اهداف 
ماست.ناصری ادامه داد: در محور توسعه صنایع 
دستی که همواره مورد تاکید روند اقتصاد مقاومتی 
بوده است، حوله بافی روستای خراشاد ثبت ملی 
گردشگری  بخش  اهمیت  راستای  در  و  شد 
هستیم. روستا  این  جهانی  ثبت  دنبال  به 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درصدی   12.5 کاهش  از  جنوبی  خراسان 
دادخواست های واصله به مراجع حل اختالف 
نشست  در  اشرفی  داد.غالمرضا  خبر  استان 
معاونان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی اظهار داشت: دادخواست های 

واصله به مراجع حل اختالف استان در سال 
1396 تعداد 882 مورد بوده که نسبت به مدت 
درصدی  کاهش 12.5  از  سال 1395  مشابه 
برخوردار بوده است.وی با اعالم این خبر افزود: 
ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ 
است  تولید  از  و حمایت  اقتصادی  بنگاه های 

و مراجع حل اختالف مصداق بارز سه جانبه 
گرایی بوده و در بحث سه جانبه گرایی معتقدیم 
که دولت باید نقش سیاست گذاری, نظارت و 
حمایت کننده داشته باشد و فضای کسب و کار 
با مشارکت و همدلی کارگران و کارفرمایان از 
هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بنگاه های  عمده  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
استان بنگاه کوچک و زیر ده نفر بوده که توان 
شکایات  بیشترین  و  است  ضعیف  آنها  مالی 
مطرح شده مربوط به حداقل های قانون کار 
گفت:  بنگاه هاست.اشرفی  همین  به  مربوط 

واصله,  دادخواست های  به  موقع  به  رسیدگی 
و  روز  از 15  در کمتر  زمان رسیدگی  کنترل 
تالش برای صدور آرای سازشی از مهمترین 
اختالف  حل  مراجع  توجه  مورد  محورهای 
اداره کل بوده که نهایتاً منتهی به صدور آرای 

سازشی به میزان 37 درصد شده است 

ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  معاون 
فرهنگی،  سازمان  گفت:  بیرجند  شهرداری 
اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند، نخستین 
جشنواره فضای سبز خانگی را برگزار می کند.امیر 
ابراهیم زاده اظهار کرد: اولین جشنواره  فضای 
سبز خانگی با هدف تشویق شهروندان به حفظ 

فضای سبز به خصوص در فضای خانه خود در 
بیرجند برگزار می شود.وی افزود: این جشنواره 
آپارتمان ها،  سبز  بام  و  بالکن  موضوعات  در 
باغچه  های حیاط منزل، باغچه های مقابل منازل 
و اماکن تجاری و اجرای سیستم های آبیاری 
نوین و با استفاده از آب های خاکستری در فضای 

سبز مقابل درب منازل و اماکن تجاری برگزار 
می شود.دبیر جشنواره فضای سبز خانگی با بیان 
اینکه نگاه ویژه این جشنواره، کوچه یا خیابان 
سبز است، تصریح کرد: عالقمندان به شرکت 
در این جشنواره الزم است حداکثر سه عکس 
از زوایای مختلف در هر موضوع به دبیرخانه 

ادامه  زاده  کنند.ابراهیم  ارسال  جشنواره  این 
 داد: عالقمندان می توانند آثار خود را به ربات
یا  و  ارسال    shahresabz97-bot@
از طریق CD  به همراه نام و نام خانوادگی، 
تلفن و آدرس خود به دبیرخانه جشنواره تحویل 
دهند.وی بیان کرد: ابتدا آثار ارسالی داوری شده و 

آثار منتخب با حضور کارشناسان در محل، مورد 
ارزیابی قرار می گیرند.معاون سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری بیرجند با بیان اینکه 
آخرین مهلت ارسال آثار، 17 فروردین ماه امسال 
برگزیده  افراد  به  بود، خاطرنشان کرد:  خواهد 

جوایز و لوح ویژه شهروند سبز اهدا خواهد شد.

پنجاه  از  از صرفه جویی بیش  مدیر منطقه 
میلیون لیتر بنزین در منطقه خراسان جنوبی 
با  منطقه  مدیر  مردانی   قربانعلی  داد.  خبر 
اعالم این خبر افزود میزان مصرف گاز سی 
ان جی  در سال 96 بالغ بر پنجاه میلیون متر 
مکعب بوده که نسبت به سال 95 به میزان 
۴6 میلیون به میزان 10 در صد رشد داشته 
و افزون بر پنجاه میلیون لیتر بنزین ومعادل 
ریالی 18 میلیارد وسیصدوسی و چهارمیلیون 
ریال  صرفه جویی شده است .مدیر منطقه 

خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال 96 
شده  توزیع  بنزین  لیتر  میلیون   26۴ میزان 
درصدی   6 رشد  از   95 سال  به  نسبت  که 
زمانی  بازه  در همین   : بوده گفت  برخوردار 
توزیع نفت سفید به میزان 82 میلیون لیتربا 
کاهش 7 درصدی نسبت به سال 95مواجه 
گازرسانی  شبکه  توسعه  آن  وعلت  ه   بود 
شهری و روستایی برشمرد .مردانی تصریح 
لیتر  میلیون  از 123  بیش  کرد در سال 96 
ارسال  استان  برق  های  نیروگاه  به  نفتگاز 

 1۴ میزان  به   95 سال  به  نسبت  که  شده 
در صد رشد برخورداربوده است .مدیر منطقه 
با اشاره به فعالیت و بهره برداری از کارخانه 
سیمان باقران در سال 96 ،توزیع نفت کوره 
 95 سال  به  نسبت  صدی  در   20 رشد  با 
مواجه بوده که این رقم بالغ بر ۴۴ میلیون 
لیتر نفت کوره بوده است .وی همچنین از دو 
مرکز سوختگیری هواپیمایی در استان خبر 
داد و اشاره به افزایش 18 درصدی سوخت 
هوایی در این دومرکز نمود وعلت آن شروع 

پروازهای عتبات عالیات و افزایش ماموریت 
و  انتظامی  نیروی  های  بالگرد  هوایی 
اورژانس اعالم نمود .منطقه خراسان جنوبی 
با 77 جایگاه عرضه بنزین و نفت گاز و 2۴ 
جایگاه عرضه سی ان جی روزانه بیش از دو 
میلیون و پانصد هزار لیتر انواع فراورده های 
نفتی انبارش و این مهم توسط ناوگان حمل 
از  و نقل جادهای مشتمل بر 220 نفتکش 
مبادی حمل تا 700 کیلومتر از مرکز استان 

تامین می گردد .

در دیدار نماینده ولی فقیه با استاندار، معاونان استاندار و فرماندار بیرجند مطرح شد

مسؤوالن به دنبال سال متفاوت باشند 
استاندار: با ۸ ساعت کار اداری تکلیف از انسان ساقط نمی شود؛ بازاریابی  تولیدات  صنایع دستی استان در دستور کار  

کاهش ۱۲.۵ درصدی دادخواست های ارسالی به مراجع حل اختالف استان 

نخستین جشنواره فضای سبز خانگی در بیرجند برگزار می شود

صرفه جویی بیش از پنجاه میلیون لیتر بنزین در منطقه خراسان جنوبی

عکس:مقامی

رشد 11 درصدی ترافیک 
در جاده های استان در بیستمین روز

 از طرح نوروزی 97

پیشه ور -  معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی،گفت: از ابتدای 
طرح نوروزی متوسط تردد ثبت شده در 52  دستگاه 
افزایش داشته است. تردد شمار استان 11 درصد 

گرجی با اشاره به آخرین وضع حمل  و نقل مسافر 
طرح  شروع  ابتدای  از  استان  جاده های  طریق  از 
طرح  اجرای  زمان  کرد:  اظهار  نوروزی،  سفرهای 
لغایت  اسفند   23 مورخ  از   97 نوروزی  سفرهای 
به مدت 22 روز خواهد  15 فروردین  سال جاری 
بود.وی تصریح کرد در طرح سفرهای نوروزی 97 
حدود 2۴5دستگاه اتوبوس، 112 دستگاه مینی بوس 
و 20۴ دستگاه سواری کرایه برای خدمت رسانی به 
مسافران در نظر گرفته شده که 1653 راننده در این 

ناوگان فعالیت می کنند.

نت
نتر

س :ای
عک
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سفر 2 هزار و 310 نفر از خراسان جنوبی به راهیان نور

2 هزار و 310 نفر از خراسان جنوبی، نوروز 97 به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس سفر کردند. سرپرست سازمان اردویی سپاه انصار الرضای 
استان گفت: این تعداد در مقایسه با نوروز 96 ، هجده درصد افزایش دارد.قنبری با بیان اینکه عملیات اعزام کاروانهای راهیان نور از 26 اسفند 96 تا 13 

فروردین 97 انجام شد افزود: این افراد در چهار مرحله با 21 دستگاه اتوبوس و همچنین 158 دستگاه خودروی شخصی به این مناطق عزیمت کردند.

*  تاکنون از ابتدای تعطیالت نوروزی، بیش از 186 
هزار و 590 نفر از شهر تاریخی تون فردوس بازدید 

داشته اند.
* صنایع دستی و سوغات خراسان جنوبی، در نمایشگاه 

نوروزی مشهد مورد استقبال مردم قرار گرفت
بهزیستی  فعالیتهای  درصدی   80 سپاری  *برون 
زیرکوه به بخش خصوصی در سال گذشته، سبب 

ایجاد اشتغال برای 133 نفر شد.
*سرپرست اداره کل اوقاف گفت: در روز سیزدهم 
فروردین امسال 190 هزار و 1۴0 زائر و مسافر در بقاع 
متبرکه خراسان جنوبی حضور یافتند که از این تعداد 
33 هزار و 825 نفر در جوار بقاع متبرکه اسکان یافتند.
*در تعطیالت نوروزی 82 هزار و ۴۴7 نفر از جاذبه 

های گردشگری شهرستان بیرجند بازدید داشتند.
*فرماندار شهرستان درمیان از فروش 30 میلیون 
ریال صنایع دستی در بازارچه های این شهرستان 

در ایام نوروز خبر داد.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

واژگونی یک دستگاه ۴۰۵ در 
کیلومتر ۴ محور قاین- گناباد

به گفته سرهنگ  کاظمی فرمانده پلیس راه قاین 
حادثه واژگونی یک دستگاه ۴05 در کیلومتر ۴ محور 
قاین-گناباد که به علت خواب آلودگی اتفاق افتاد و 

2مصدوم برجای گذاشت.

برخورد کامیون با پراید 
در محور قاین -زیرکوه  

برخورد  :حادثه  قاین  راه  پلیس  فرمانده  کاظمی 
کامیون با پراید در محور قاین - زیرکوه  در دور 
تقدم  حق  رعایت  عدم  علت  به  اسفشاد  برگردان 
ازسوی راننده کامیون  اتفاق افتاد گفتنی است این 

تلفات جانی نداشت.  
تازه های ورزشی استان

دعوت کشتی گیران خراسان جنوبی
 به اردوی انتخابی تیم ملی

فرنگی   و  آزاد  کشتی گیر  چهار  کشتی  فدراسیون 
خراسان جنوبی را به مرحله نخست اردوی انتخابی 
تیم ملی اعزامی رقابت های آسیایی جاکارتا فراخواند. 
خراسان جنوبی  برترین های  کشتی  فدراسیون 
فراخواند.مهران  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  به  را 
مرحله  نخستین  به  کیلوگرم   65 وزن  در  بابایی 
اعزامی  آزاد  کشتی  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های 
نخبه های  هماورد  تا  می رود  آسیایی  بازی های 
ایران شود.جواد فراز فاروجی در وزن 55 کیلوگرم؛ 
علیرضا افتخاری در وزن 72 کیلوگرم و ابوالفضل 
کشتی  کیلوگرم   82 وزن  در  صاحب کاری 
خراسان جنوبی  نمایندگی  به  که  هستند  فرنگی 
به دنبال  کشور  ملی پوش  قهرمانان  با  نبرد  در 
می باشند. مجارستان  جهانی  رقابت های  سهمیه 

برگزاری جشنواره بازی های بومی و 
محلی در روستای بسطاق سرایان

جشنواره بازی های بومی و محلی 10 فروردین ماه 
بسطاق  روستای  راهی  بین  مجتمع  محل  در   97
برگزار شد. حجت االسالم طاهری مسئول برگزاری 
این جشنواره بیان داشت: این برنامه با همکاری اداره 
ورزش و جوانان، هیئت ورزشهای روستایی و بازی 
امیر  هنری  فرهنگی  کانون  محلی،  و  بومی  های 
بسطاق  روستای  شورای  و  دهیاری  المومنین)ع(، 
برگزار شد. طاهری تصریح کرد: بازی های بومی و 
محلی سرشار از آداب، رسوم و فرهنگ هایی است که 
بیانگر فرهنگ غنی و اصیل مردمان هر دیار است و 
شور و نشاط وصف ناپذیری در مردم ایجاد می شود.

تاخت چابکسواران طبس به قله قهرمانی 
در کورس بهاره خراسان جنوبی

به مناسبت  استان  رقابتهای قهرمانی اسب دوانی   
که  شد  برگزار  خوسف  در  نوروز  عید  فرارسیدن 
اولین  در  طبس  شهرستان  از  اعزامی  چابکسواران 
حضور در رقابتهای استانی خوش درخشیدند.در اولین 
حضور سوارکاران شهرستان در رقابتهای استانی اسب 
پویا به مالکیت اسماعیل براتی با چابکسواری قاسم 
مهدی زاده از طبس مقام-قهرمانی و اسب ستاره به 
مالکیت دکتر نیما باقری و چابکسواری محمدرضا 
وفادار نیز از طبس عنوان دومی را از آن خود کردند.

روزانه ۴ هزار نفر از باغ 
تاریخی اکبریه بازدید کردند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
با  اکبریه  تاریخی  باغ  گفت:  بیرجند  گردشگری 
روزانه ۴ هزار بازدید کننده بیشترین میزان بازدید 
مسافران نوروزی از جاذبه های تاریخی شهرستان 
صبح  فوالدی  حسن علی  است.  داشته  را  بیرجند 
امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 82 هزار و ۴۴7 
نفر در تعطیالت نوروزی از جاذبه های گردشگری 

شهرستان بیرجند بازدید کردند. 

 مهر پایان خشکسالی جشنواره ملی 
مجسمه های نمکی تاالب کجی 

پیشه ور - معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: خشکسالی 
پایان سال 96 و  و کم شدن نزوالت آسمانی در 
باعث خشک شدن کامل تاالب  ابتدای سال 97 
کجی نمکزار در خراسان جنوبی شد. زمزم با اشاره 
به اینکه مواد مورد استفاده برای ساخت مجسمه ها 
گل موجود در تاالب می باشد عنوان کرد:  به همین 
علت متاسفانه جشنواره ملی مجسمه های نمکی در 
فروردین امسال برگزار نخواهد شد.وی افزود: اگر 
که در پایان سال 97 بارندگی و تاالب آبگیری شود 

جشنواره در اسفند برگزار خواهد شد.

افزایش دو برابری تخلفات رانندگی
 در روز طبیعت

2 هزار و 23 فقره قبض جریمه در روز طبیعت برای 
رانندگان متخلف در خراسان جنوبی صادر شد.رئیس 
پلیس راه استان گفت: سرعت غیر مجاز رانندگان در 
صدر تخلفات رانندگی روز گذشته بوده و نداشتن 
کمربند ایمنی و برگه معاینه فنی و انحراف به چپ 

در رده های بعدی بوده است.

کاهش 37 درصدی
 میانگین بارش ها

میانگین بارش ها در خراسان جنوبی از ابتدای سال 
زراعی جاری تاکنون، 51 میلیمتر بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 37 درصد کاهش داشته 
است. مدیر کل هواشناسی استان گفت: میانگین بارش 
ها در مدت مشابه پارسال 81 میلیمتر و در دراز مدت 
97 میلیمتر بوده است.خندان رو افزود: بارندگی های 
سال زراعی جاری در شهرستان طبس 7۴ میلیمتر 
ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 
یک برابر افزایش دارد و در بقیه شهرستانها با کاهش 
بارندگی روبه رو هستیم.وی گفت: کمترین بارندگی 
ها نیز مربوط به شهرستان نهبندان با 1۴ میلیمتر است 
که 77 درصد کاهش دارد.به گفته مدیر کل هواشناسی 
استان، از آغاز سال زراعی جاری تاکنون، میانگین 
بارش ها در سرایان با کاهش 62 درصدی نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۴1 میلیمتر، خوسف با 60 درصد 
کاهش 32 میلیمتر، سربیشه با 58 درصد کاهش 66 
میلیمتر، درمیان با 57 درصد کاهش 2۴ میلمتر، قاین 
با 50 درصد کاهش 68 میلیمتر، بیرجند با ۴8 درصد 
کاهش ۴۴ میلیمتر، فردوس با ۴0 درصد کاهش 68 
میلیمتر، زیرکوه با 27 درصد کاهش 83 میلیمتر و 
با 11 درصد کاهش 51 میلمتر ثبت شد.  بشرویه 

773۱ نفر در مراسم اعتکاف 
خراسان جنوبی شرکت کردند

تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت:  مدیرکل 
سال  اعتکاف  مراسم  در  نفر   731 و  هزار  هفت 
جاری استان شرکت کردند.حجت االسالم احمد 
رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در 
سال جاری 231 مسجد خراسان جنوبی میزبان 
اعتکاف بودند. وی با بیان اینکه قریب به هفت 
هزار و 731 نفر معتکف داشتیم،  اظهار کرد: از 
این میزان شش هزار و 92خواهر و هزار و 639 

نفر نیز از برادران بوده اند.

 آستان قدس در مهرشهر بیرجند 
مجتمع آموزشی احداث می کند

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
با اشاره به دیدار خود با تولیت آستان قدس رضوی، 
گفت: در این دیدار گزارشی از مسائل و مشکالت 
استان به تولیت آستان قدس رضوی ارائه شد.حجت 
االسالم سید محمدباقر عبادی در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری شبستان،با نماینده مردم استان در مجلس 
خبرگان رهبری با برکت و خوب بود، اظهار کرد: در 
این دیدار گزارشی از مشکالت استان به خصوص 
مشکالت منطقه شمال شهر بیرجند به آیت ا... رئیسی 
بیان شد.وی با بیان اینکه تولیت آستان قدس رضوی 
نگاه ویژه ای به خراسان جنوبی دارد و در حال حاضر 
هم آستان قدس پروژه های بزرگی را در استان در 
در  قدس  آستان  گفت:  است،  داده  قرار  کار  دستور 
منطقه شمال شهر بیرجند )مهرشهر( قرار است یک 
مجتمع آموزشی شامل دبستان و متوسطه اول و دوم 
احداث کند که در این دیدار آیت ا... رئیسی بر ساخت 
هر چه سریعتر این مجتمع تاکید داشت.نماینده مردم 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: منطقه 
شمال شهر بیرجند با توجه به احداث مسکن مهر 
در این منطقه و انبوه جمعیت، نیازمند امکاناتی هست 
که باید به آن توجه شود، لذا یکی از اقدامات خوب 
آستان قدس در این منطقه که نیاز مهم مردم هم 
بود، راه اندازی مجتمع بزرگ آموزشی است.عبادی 
افزود: این مجتمع آموزشی با تاکیدی که تولیت آستان 
قدس داشتند، هر چه سریعتر باید راه اندازی شود، 
چراکه نیاز مهم مردم آن منطقه است و مردم منطقه 
هستند. زیادی  آموزشی  مشکالت  دچار  مهرشهر 

گفت:  خراسان جنوبی  در  فقیه  ولی  نماینده 
خوب است سال جدید را با دقت، مشورت های 
همه  دلسوزی  و  درست  کارشناسی  الزم، 
سال  پایان  که  آماری  تا  کنید  شروع  جانبه 
توزیع، مصرف  تولید،  از جهت  ارائه می دهید 
و صادرات با سال های گذشته متفاوت باشد.به 
گزارش فارس،حجت االسالم عبادی در دیدار 
با استاندار، معاونان استاندار خراسان جنوبی و 
فرماندار بیرجند، با بیان اینکه امیدواریم سال 
97 سال پر خیر و برکتی برای همه مردم به 
ویژه خراسان جنوبی باشد، اظهار داشت: باید از 
تمام فرصت های زندگی برای دنیا و آخرت به 
بهترین شکل استفاده کنیم.وی با بیان اینکه 
بیان  است،  عمیق  مسأله  یک  وسع  موضوع 
خود  استعدادهای  و  توان  اگر  انسان  داشت: 
نامتناهی می شود. را کشف کند یک موجود 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تبیین کرد: 
از نظر فکری  انسان  استعدادهای  از  بسیاری 
و عملی سر به مهر مانده است به طوری که 
گاهی اوقات گفته می شود بوعلی سیناها تنها 
و 98  آن ها شکوفا  استعداد فکری  دو درصد 
دفن  خاک  در  مهر  به  سر  باقی مانده  درصد 

شده است.

آبادکردنزمینازمسؤولیتهای
مهمانساناست

عبادی با اعالم این مطلب که مسؤولیت آباد 
مهمی  مسؤولیت های  جمله  از  زمین  کردن 
است که خداوند بر دوش انسان نهاده است، 
توضیح داد: آباد کردن زمین با توسعه ای که 
در دنیای اقتصاد و سیاست امروز مطرح است 
از  ایران  کشور  کرد:  مطرح  می کند.وی  فرق 
اگر  و  می آید  حساب  به  پرنعمت  کشورهای 
در مسؤولیتی که خداوند بر دوش انسان نهاده 
در حد وسع و مکتب خود تنها به چند درصد 
آن عمل می کردیم وضعیت کشور بهتر از این 
می بود.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به 
دادن  قرار  خطاب  مورد  و  جاری  سال  شعار 
مردم و مسؤوالن از جانب رهبر معظم انقالب 
اسالمی اشاره کرد و بیان داشت: مردم زمانی 
می توانند در عرصه ظاهر شوند که مسؤوالن 
کارهای الزم و مقدماتی را به خوبی انجام دهند.

ضرورتتوجهمسؤوالن
بهتولیداتداخلی،کیفیتوصادرات

عبادی توضیح داد: زمانی که کاالی خارجی 
به صورت رسمی یا غیررسمی وارد کشور شود 
از دست مردم کاری برنمی آید و اگر امکانات 
اولیه ای که مردم نیاز دارند محقق نشود دست 

مردم بسته است.وی با تأکید بر اینکه اگر بر 
اجناس  این  و  نباشد  نظارت  تولیدی  اجناس 
دارای کیفیت قابل رقابت نباشد فایده ای ندارد، 
اضافه کرد: اگر کاالها دارای کیفیت باشند ولی 
بازار صادرات فراهم نشود اجناس تولیدی روی 
دست تولیدکنندگان می ماند لذا باید مسؤوالن 

به این مسائل توجه جدی داشته باشند.

مسؤوالنبهدنبال
یکسالمتفاوتباشند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به 

داشت: خوب  بیان  مسؤوالن خراسان جنوبی، 
است سال جدید را با دقت، مشورت های الزم، 
کارشناسی درست و دلسوزی همه جانبه شروع 
می دهید  ارائه  سال  پایان  که  آماری  تا  کنید 
با  صادرات  و  مصرف  توزیع،  تولید،  جهت  از 
ابراز  باشد.عبادی  متفاوت  گذشته  سال های 
داشت: مردم ایران انقالب کردند تا سرنوشت 
کشور را به دست توانای خود به گونه ای رقم 
بزنند که برای ملت های دیگر الگو باشد و تمام 
این وسع در انقالب اسالمی، مکتب و مردم 

ما وجود دارد.
مردمتازمانیکهنتیجهکاررانبینند

بهآندلنمیبندند
وی به سخنان استاندار خراسان جنوبی اشاره 
کردید  مطرح  که  آنچه  همه  گفت:  و  کرد 
نتیجه  به  زمانی که کاری  تا  اما  است  خوب 
و محصول نرسد مردم به آن دل نمی بندند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر 
اینکه آنچه که موجب دلگرمی مردم می شود 

نتیجه طرح و کار است، تبیین کرد: نتیجه کار 
سبب نشاط و حرکت جدید در مردم می شود.
عبادی با بیان اینکه اگر به مردم اندک فرصتی 
آن ها شکوفا می شود،  استعدادهای  داده شود 
اضافه کرد: اگر به ملت ایران فرصت و میدان 
داده شود خود را نشان می دهند.وی با تأکید بر 
اینکه نظارت بر برنامه ها باید به گونه ای باشد 
که مسؤوالن بدانند سال 97 یک سال جدی 
خراسان جنوبی  مردم  کرد:  خاطرنشان  است، 
با مشکالت متعددی نظیر خشکسالی دست 
تسهیالت  با  باید  لذا  می کنند  نرم  پنجه  و 

اشتغال زایی و حذف قوانین دست و پاگیر اداری 
به آن ها کمک کنیم.

آبهمچناندراولویتاستان؛
با۸ساعتکاراداریتکلیفاز

انسانساقطنمیشود
بازارهای  توسعه  خراسان جنوبی  استاندار 
خارجی محصوالت تولیدی به ویژه در حوزه 
صنایع دستی را از مهمترین برنامه های سال 
97ذکر کرد و گفت: مسأله آب همچنان جزو 
مهم ترین اولویت های استان است.محمدمهدی 
مروج الشریعه نیز در این دیدار ، اظهار کرد: باید 
سطح تکلیف را طبق آنچه در حد وسع ما است 
باال ببریم.وی با بیان اینکه تکلیف انسان تنها با 
هشت ساعت کار اداری ساقط نمی شود، مطرح 
کرد: انسان باید در حد توان خود تا جایی که 
عنایت  وی  به  خداوند  که  قدرتی  و  می تواند 
کرده برای خدمت به مردم تالش کند.استاندار 
اشاره کرد  به بودجه سال 97  خراسان جنوبی 

و افزود: بودجه سال جاری با رویکرد ویژه ای 
آغاز و تقریبا از بودجه های کم نظیری است که 
طی این سال ها در کشور تصویب شده است.
ردیف های  شفاف سازی  به  مروج الشریعه 
در  کرد:  تبیین  و  اشاره   97 بودجه  اعتباری 
به روش های  اعتباری  ردیف های  بودجه  این 
نظر  و  سمع  به  شنیداری  و  دیداری  مختلف 
مردم رسید و نظرات متعددی پیرامون آن بیان 
شد.وی اعالم کرد: شاید آنچه را که دولت در 
بودجه 97 پیش بینی کرد با آنچه که در مجلس 
شورای اسالمی مصوب کرد تفاوت هایی داشت 

و آن چیزی که دولت خواسته بود آن ایده آل 
نیامد  بیرون  از مجلس شورای اسالمی  الزم 
اما تلفیق این دو سند یک ساله کشور را رقم 
زد.استاندار خراسان جنوبی به حضور هنرمندان و 
صنعتگران خراسان جنوبی در نمایشگاه نوروزگاه 
ورود  مقدمات  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  ایران 
صنعتگران خراسان جنوبی به نمایشگاه نوروزگاه 
کلید  گذشته  سال  بهمن ماه  ابتدای  از  ایران 
اینکه محصوالت  بیان  با  خورد.مروج الشریعه 
به  وسیع  تبلیغات  با  خراسان جنوبی  تولیدی 
رضوی  حرم  زائران  و  مسافران  نظر  و  سمع 
از  رسید، اضافه کرد: شخصیت های متعددی 
محصوالت  و  استقبال  خراسان جنوبی  غرفه 
زائران  استقبال  و  توجه  مورد  خراسان جنوبی 
مصداق  بهترین  گرفت.وی  قرار  مسافران  و 
کاالی ایرانی را تولیدات روستائیان دانست و 
گفت: هدف حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه 
فروش محصوالت،  بر  ایران عالوه  نوروزگاه 
بازاریابی های گسترده به ویژه بازاریابی جهانی 

این  اعالم  با  خراسان جنوبی  است.استاندار 
سالن  با  ایران  نوروزگاه  نمایشگاه  که  مطلب 
خاتمه  استان  سالن  با  و  آغاز  خراسان جنوبی 
خراسان جنوبی  سالن  کرد:  تبیین  می یافت، 
داشت. وسعت  مربع  متر   500 و  هزار  چهار 

و  صنعتگران  تمام  حضور  از  مروج الشریعه 
جز  به  استان  شهرستان های  تولیدکنندگان 
شهرستان طبس در این نمایشگاه خبر داد و 
عنوان کرد: از مهمترین اهداف خراسان جنوبی 
در سال جاری توسعه صنایع دستی استان است 
که برنامه های متعددی در این حوزه پیش بینی 
شده است.وی به تصویب قانون خرید الزامی 
محصوالت صنایع دستی به عنوان سوغات و 
هدیه اداری اشاره کرد و بیان داشت: این قانون 
دستگاه های اجرایی را در چارچوب منظم و مهم 
قرار داد و این مهم در سطح دستگاه های اجرایی 
خراسان جنوبی  می شود.استاندار  اجرا  استان 
تولیدی  محصوالت  خارجی  بازارهای  توسعه 
به ویژه در حوزه صنایع دستی را از مهم ترین 
شد:  یادآور  و  کرد  ذکر   97 سال  برنامه های 
مسأله آب همچنان جزو مهم ترین اولویت های 
صنایع  معادن،  .مروج الشریعه  است  استان 
قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  سنگ های  دستی، 
جاده  جمله  از  استان  کلیدی  شاهراه های 
بیرجند- قاین، راه های مواصالتی درجه یک 
شهری و اتصاالت استانی و اشتغال را از دیگر 
اولویت های استان در سال جاری اعالم کرد.

100درصدتعهداشتغال
دربیرجندمحققشد

علی ناصری نیز در این دیدار گفت: 100 درصد 
تعهد اشتغال دستگاه  های اجرایی این شهرستان 
در سال 1396 محقق شد و موفقیت خوبی به 
دست آمد.وی افزود: در حوزه تسهیالتی که به 
خانواده  های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی باید پرداخت می  شد، 
به 80 درصد افراد معرفی شده کمیته امداد و 
60 درصد در بهزیستی، تسهیالت خوداشتغالی 
پرداخت شد.وی بیان کرد: در راستای عمل به 
منویات مقام معظم رهبری از همه ظرفیت ها 
برای حمایت از تولید داخلی که نتیجه آن رفع 
دغدغه  معیشتی است، بهره می گیریم.فرماندار 
برای  اشتغال در روستاها  ایجاد  بیرجند گفت: 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر از اهداف 
ماست.ناصری ادامه داد: در محور توسعه صنایع 
دستی که همواره مورد تاکید روند اقتصاد مقاومتی 
بوده است، حوله بافی روستای خراشاد ثبت ملی 
گردشگری  بخش  اهمیت  راستای  در  و  شد 
هستیم. روستا  این  جهانی  ثبت  دنبال  به 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درصدی   12.5 کاهش  از  جنوبی  خراسان 
دادخواست های واصله به مراجع حل اختالف 
نشست  در  اشرفی  داد.غالمرضا  خبر  استان 
معاونان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی اظهار داشت: دادخواست های 

واصله به مراجع حل اختالف استان در سال 
1396 تعداد 882 مورد بوده که نسبت به مدت 
درصدی  کاهش 12.5  از  سال 1395  مشابه 
برخوردار بوده است.وی با اعالم این خبر افزود: 
ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ 
است  تولید  از  و حمایت  اقتصادی  بنگاه های 

و مراجع حل اختالف مصداق بارز سه جانبه 
گرایی بوده و در بحث سه جانبه گرایی معتقدیم 
که دولت باید نقش سیاست گذاری, نظارت و 
حمایت کننده داشته باشد و فضای کسب و کار 
با مشارکت و همدلی کارگران و کارفرمایان از 
هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بنگاه های  عمده  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
استان بنگاه کوچک و زیر ده نفر بوده که توان 
شکایات  بیشترین  و  است  ضعیف  آنها  مالی 
مطرح شده مربوط به حداقل های قانون کار 
گفت:  بنگاه هاست.اشرفی  همین  به  مربوط 

واصله,  دادخواست های  به  موقع  به  رسیدگی 
و  روز  از 15  در کمتر  زمان رسیدگی  کنترل 
تالش برای صدور آرای سازشی از مهمترین 
اختالف  حل  مراجع  توجه  مورد  محورهای 
اداره کل بوده که نهایتاً منتهی به صدور آرای 

سازشی به میزان 37 درصد شده است 

ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  معاون 
فرهنگی،  سازمان  گفت:  بیرجند  شهرداری 
اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند، نخستین 
جشنواره فضای سبز خانگی را برگزار می کند.امیر 
ابراهیم زاده اظهار کرد: اولین جشنواره  فضای 
سبز خانگی با هدف تشویق شهروندان به حفظ 

فضای سبز به خصوص در فضای خانه خود در 
بیرجند برگزار می شود.وی افزود: این جشنواره 
آپارتمان ها،  سبز  بام  و  بالکن  موضوعات  در 
باغچه  های حیاط منزل، باغچه های مقابل منازل 
و اماکن تجاری و اجرای سیستم های آبیاری 
نوین و با استفاده از آب های خاکستری در فضای 

سبز مقابل درب منازل و اماکن تجاری برگزار 
می شود.دبیر جشنواره فضای سبز خانگی با بیان 
اینکه نگاه ویژه این جشنواره، کوچه یا خیابان 
سبز است، تصریح کرد: عالقمندان به شرکت 
در این جشنواره الزم است حداکثر سه عکس 
از زوایای مختلف در هر موضوع به دبیرخانه 

ادامه  زاده  کنند.ابراهیم  ارسال  جشنواره  این 
 داد: عالقمندان می توانند آثار خود را به ربات
یا  و  ارسال    shahresabz97-bot@
از طریق CD  به همراه نام و نام خانوادگی، 
تلفن و آدرس خود به دبیرخانه جشنواره تحویل 
دهند.وی بیان کرد: ابتدا آثار ارسالی داوری شده و 

آثار منتخب با حضور کارشناسان در محل، مورد 
ارزیابی قرار می گیرند.معاون سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری بیرجند با بیان اینکه 
آخرین مهلت ارسال آثار، 17 فروردین ماه امسال 
برگزیده  افراد  به  بود، خاطرنشان کرد:  خواهد 

جوایز و لوح ویژه شهروند سبز اهدا خواهد شد.

پنجاه  از  از صرفه جویی بیش  مدیر منطقه 
میلیون لیتر بنزین در منطقه خراسان جنوبی 
با  منطقه  مدیر  مردانی   قربانعلی  داد.  خبر 
اعالم این خبر افزود میزان مصرف گاز سی 
ان جی  در سال 96 بالغ بر پنجاه میلیون متر 
مکعب بوده که نسبت به سال 95 به میزان 
۴6 میلیون به میزان 10 در صد رشد داشته 
و افزون بر پنجاه میلیون لیتر بنزین ومعادل 
ریالی 18 میلیارد وسیصدوسی و چهارمیلیون 
ریال  صرفه جویی شده است .مدیر منطقه 

خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال 96 
شده  توزیع  بنزین  لیتر  میلیون   26۴ میزان 
درصدی   6 رشد  از   95 سال  به  نسبت  که 
زمانی  بازه  در همین   : بوده گفت  برخوردار 
توزیع نفت سفید به میزان 82 میلیون لیتربا 
کاهش 7 درصدی نسبت به سال 95مواجه 
گازرسانی  شبکه  توسعه  آن  وعلت  ه   بود 
شهری و روستایی برشمرد .مردانی تصریح 
لیتر  میلیون  از 123  بیش  کرد در سال 96 
ارسال  استان  برق  های  نیروگاه  به  نفتگاز 

 1۴ میزان  به   95 سال  به  نسبت  که  شده 
در صد رشد برخورداربوده است .مدیر منطقه 
با اشاره به فعالیت و بهره برداری از کارخانه 
سیمان باقران در سال 96 ،توزیع نفت کوره 
 95 سال  به  نسبت  صدی  در   20 رشد  با 
مواجه بوده که این رقم بالغ بر ۴۴ میلیون 
لیتر نفت کوره بوده است .وی همچنین از دو 
مرکز سوختگیری هواپیمایی در استان خبر 
داد و اشاره به افزایش 18 درصدی سوخت 
هوایی در این دومرکز نمود وعلت آن شروع 

پروازهای عتبات عالیات و افزایش ماموریت 
و  انتظامی  نیروی  های  بالگرد  هوایی 
اورژانس اعالم نمود .منطقه خراسان جنوبی 
با 77 جایگاه عرضه بنزین و نفت گاز و 2۴ 
جایگاه عرضه سی ان جی روزانه بیش از دو 
میلیون و پانصد هزار لیتر انواع فراورده های 
نفتی انبارش و این مهم توسط ناوگان حمل 
از  و نقل جادهای مشتمل بر 220 نفتکش 
مبادی حمل تا 700 کیلومتر از مرکز استان 

تامین می گردد .

در دیدار نماینده ولی فقیه با استاندار، معاونان استاندار و فرماندار بیرجند مطرح شد

مسؤوالن به دنبال سال متفاوت باشند 
استاندار: با ۸ ساعت کار اداری تکلیف از انسان ساقط نمی شود؛ بازاریابی  تولیدات  صنایع دستی استان در دستور کار  

کاهش ۱۲.۵ درصدی دادخواست های ارسالی به مراجع حل اختالف استان 

نخستین جشنواره فضای سبز خانگی در بیرجند برگزار می شود

صرفه جویی بیش از پنجاه میلیون لیتر بنزین در منطقه خراسان جنوبی

عکس:مقامی

رشد 11 درصدی ترافیک 
در جاده های استان در بیستمین روز

 از طرح نوروزی 97

پیشه ور -  معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی،گفت: از ابتدای 
طرح نوروزی متوسط تردد ثبت شده در 52  دستگاه 
افزایش داشته است. تردد شمار استان 11 درصد 

گرجی با اشاره به آخرین وضع حمل  و نقل مسافر 
طرح  شروع  ابتدای  از  استان  جاده های  طریق  از 
طرح  اجرای  زمان  کرد:  اظهار  نوروزی،  سفرهای 
لغایت  اسفند   23 مورخ  از   97 نوروزی  سفرهای 
به مدت 22 روز خواهد  15 فروردین  سال جاری 
بود.وی تصریح کرد در طرح سفرهای نوروزی 97 
حدود 2۴5دستگاه اتوبوس، 112 دستگاه مینی بوس 
و 20۴ دستگاه سواری کرایه برای خدمت رسانی به 
مسافران در نظر گرفته شده که 1653 راننده در این 

ناوگان فعالیت می کنند.
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 واکنش روحانی به فیلتر شدن
 تلگرام: کام مردم را تلخ نکنید

طرح بحث احتمال فیلتر شدن تلگرام از سوی رییس 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
همچنان واکنش های مقامات و چهره های مختلف 
سیاسی را به همراه دارد. حال با گذشت چند روز 
از  زیادی  تعداد  آنکه  از  پس  و  خبر  این  اعالم  از 
نمایندگان مجلس، چه در مصاحبه های مختلف 
و چه در صفحات توییتر خود غالبا به انتقاد از این 
موضوع پرداختند و آن را تصمیم نابجایی خوانده اند 
که راه حل مشکالت موجود نخواهد بود، امروز هم 
خبر رسید که رییس جمهوری به شدت از این اتفاق 
در سایت  که  بر خبری  است.بنا  نگران  و  ناراحت 
حسن  حجت االسالم  است،  شده  منتشر  جماران 
روحانی در دیدار با جمعی از مدیران ارشد کشوری، 
درخصوص  شده  مطرح  خبرهای  به  واکنش  در 
احتمال فیلتر تلگرام گفته است: بنای نظام بر رفع 
انحصار از فضای پیام رسان ها بوده است نه فیلتر 
و بستن فضای مجازی.روحانی ادامه داد: کام مردم 
را با اینگونه حرف ها تلخ نکنید، در فضای بحران 

بیکاری تیشه به ریشه اشتغال نزنید.

از جناح اصولگرا پذیرفته نیست 
که بگویند احمدی نژاد به ما ربطی ندارد 

 تاجرنیا در پاسخ به این سوال که پدیده احمدی نژاد 
 84 سال  در  اتفاقی  و  سیاسی  خال  یک  ماحصل 
سوی  از  شده  اندیشیده  سازماندهی  یک  یا  بود 
پذیرفته  اصولگرا  جناح  داد:از  اصولگرا؟پاسخ  جناح 
ندارد  ربطی  ما  به  احمدی نژاد  بگویند  که  نیست 
از  برخاسته  فردی  احمدی نژاد  آقای  که  ویژه  به 
درون جریان اصولگرا بوده و عضو جامعه اسالمی 
از 4  بعد  اینکه  آن،  از  بدتر  است.  بوده  مهندسین 
سال عملکرد آقای احمدی نژاد بازهم در 88 همه 
رفتند.  احمدی نژاد  آقای  پشت  اصولگرایی  جریان 
وی ادامه داد این اصراری که جناح اصولگرا برای 
وجود  با  داشت  احمدی نژاد  آقای  شدن  شهردار 
جای  نبودند،  بی اطالع  ایشان  تخلفات  از  اینکه 
نیروی  یک  احمدی نژاد  دارد.  و  داشت  پرسش 
رعایت  را  سیاسی  ادب  بود،  راست  جناح  رادیکال 
می بینید. االن  که  همانطور  بود.  هتاک  نمی کرد، 

بادامچیان: زن صیغه ای برای
 موتلفه ای ها ممنوع است

اسدا... بادامچیان گفت: در حزب مؤتلفه هم گفتیم 
اگر کسی ضرورتا و به طور رسمی زن دوم بگیرد 
مشکلی نیست، اما اگر کسی مخفی و بی سروصدا و 
هوسی زن اختیار کند، مؤتلفه با او برخورد می کند، 
اما اگر کسی در مؤتلفه صیغه کند، اخراج می شود، 
و  دختران  است،  مردم  اعتماد  مورد  مؤتلفه  چون 
همسران مردم به مؤتلفه رفت وآمد دارند، اگر کسی 
بخواهد روابط غیررسمی در مؤتلفه برقرار کند، به 

اعتماد مردم آسیب می خورد.

هشدار واشنگتن پست درباره عواقب 
خروج آمریکا از توافق هسته ای 

یادداشتی نوشت:ترامپ  روزنامه واشنگتن پست در 
دهنده  نشان  برجام  از  وی  خروج  کند  می  فکر 
خواهد  تهران  قبال  در  وی  سرسختانه  مواضع 
ایرانی  اما باید گفت چنین نیست. این اقدام،  بود. 
تهران  کرد.  خواهد  معرفی  میدان  پیروز  را  ها 
و  است  تنها  این خصوص  در  واشنگتن  داند  می 
کردن  متوقف  برای  فشاری  اهرم  هیچ  واقع  در 
ندارد. وجود  خاورمیانه  منطقه  در  کشور  این  نفوذ 

آیت ا... نوری همدانی: 
سازمان ملل بی خاصیت شده است

یکی از مراجع عظام تقلید به سکوت سازمان های 
بین المللی در برابر جنایات صهیونیست ها اشاره کرد 
و گفت: از سازمان ملل متحد که با پول های میلیارد 
دالری عربستان اداره می شود توقعی نیست و این 

سازمان بی خاصیت شده است.

عراقچی: چرا وانمود می کنید تحقیر 
شدیم و از این موضوع لذت می برید؟

خارجه  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی  سیدعباس 
داخل  پیچ و خم های  این  از  ما  دوستان  اگر  گفت: 
برجام خودشان را خالص کنند و پهباد فکری خود 
را بیاورند یک مقداری باالتر و از آنجا به صحنه 
نگاه کنند، می بینند که اتفاقا جمهوری اسالمی در 
اوج اقتدار خودش قرار دارد و اصال این طور نیست 
نمی دانم  باشد.  شده  ضعف  یا  نقصان  دچار  که 
بعضی ها چه عالقه ای دارند جمهوری اسالمی را 
تحقیر کنند. اگر تصور کنند وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی تحقیر شده است، اینها ذوق می کنند و در 
بوق و کرنا می دمند. چرا سعی می کنند وانمود کنند 
جمهوری اسالمی تحقیر می شود و از این کار خود 

لذت می برند؟

نیویورک تایمز: ادعاهای ترامپ درباره 
برجام بدون هیچ  مدرکی است

مدرک«  کوچک ترین  »بدون  با  تایمز  نیویورک 
خواندن ادعاهای ترامپ درباره عدم پایبندی ایران 
به توافق هسته ای، نوشت: »او گالیه می کند که 
ایران هنوز به ساخت موشک های بالستیک، حمایت 
رئیس جمهور  اسد  بشار  و  حزب اهلل  از  تسلیحاتی 
سوریه ادامه می دهد. )اما( توافق هسته ای قرار نبود 

هیچکدام از این نگرانی ها را برطرف سازد«.

نوبخت : بسترساز اعتراضات دی ماه رقبا بودند

محمد باقر نوبخت در مصاحبه با همشهری گفت:»اینکه 
عده ای بیایند و جیغ و داد گرانی سر دهند، نه درست 
است و نه منصفانه«. نوبخت با اشاره به اعتراضات دی 
ماه ۹۶ در پاسخ به این سؤال که »شما رقبای دولت 
را عامل اولیه می دانید؟« گفت: »بله، آن ها بسترساز 
بودند. ما که نمی توانیم نارضایتی های موجود را کتمان کنیم.منتها اینکه بخواهیم 
دولت را عامل رشد و تحقق خواسته های جامعه معرفی کنیم، درست نیست«.

»آقا« پس از پایان دوره خاتمی، به او گفتند »بنا 
دارم شما را به عنوان عضو مجمع منصوب کنم«

دوره   اینکه  با  خاتمی  آقای  مثل  کسی  یک  گفت:  هرندی  صفار   
ریاست جمهوری اش چه از ناحیه خود او، چه دولتش و چه مجموعه همسوهای 
فکری اش خیلی در حق رهبری جفا  شد ولی وقتی دوره اش به پایان  رسید، آقا 
به او می گویند که من بنا دارم شما را به عنوان عضو مجمع تشخیص منصوب 
کنم. ایشان خودش می گوید »به من اجازه دهید من آنجا نباشم، یک کار 

شخصی دارم، آن کارم را دنبال کنم شاید بهتر باشد«

هرکه بهتر رقبایش را »لوله« کند رئیس جمهور می شود!

به  جسارت  قصد  گفت:من  باهنر«  »محمدرضا 
کسی را ندارم، همه عزیزانی که در رقابت ریاست 
بودند  مناظرات  در  و  کردند  پیدا  جمهوری حضور 
برای من بسیار محترم هستند. منظورم این است 
که به سمتی می رود که اگر کسی در مناظرات بتواند 
طرف خودش را به قول آقای روحانی »لوله« کند و به او سکندری بزند 

رئیس جمهور می شود و دیگر خبری از برنامه و کادر و... نیست.

رئیس جمهور گفتند کشور باید از انحصار 
پیام رسان های خارجی خارج شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با توجه به معضالت عدیده پیام رسان 
تلگرام، در شورای عالی فضای مجازی به این نتیجه رسیدیم که حتما باید پیام 
رسان بومی داشته باشیم . رئیس مرکز ملی فضای مجازی از دستور رئیس جمهور 
برای خروج از فضای انحصار در پیام رسان ها خبر داد و گفت: فقط تلگرام در ایران 
انحصار دارد. وی یادآور شد: مرجع تصمیم گیری درباره تلگرام شورای عالی فضای 

مجازی است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.

دروغ سیزده امسال مبنی بر رفتن جهانگیری 

محمد علی ابطحی گفت: در دیدار با جهانگیری، 
رفتن  بر  مبنی  امسال   ۱۳ دروغ  درخصوص 
جهانگیری به شهردار تهران گپ و گفتی صورت 
گرفت و ایشان به طنز یا جد گفتند عده ای دوست 
ندارند من در دولت باقی بمانم و آمال و آرزوهایشان 
را در قالب دروغ ۱۳ مطرح می کنند. البته من قبال هم گفته بودم و در این 

دیدار هم گفتم که بهتر است آقای جهانگیری از دولت خارج شود.

محسن رضایی به امام گفت اگر موسوی نخست وزیر نباشد 
انگشت رزمندگان در جبهه از روی ماشه شل می شود 

بادامچیان گفت:آقای فخرالدین حجازی پیش امام رفتند و گفتند ما برخی از 
نمایندگان مصلحت نمی دانیم آقای موسوی نخست وزیر نباشد آقای محسن 
رضایی هم رفتند پیش امام گفتند اگر میرحسین نخست وزیر نباشد انگشت 
رزمندگان در جبهه از روی ماشه شل می شود. لذا امام نظر دادند من مصلحت 
نمی دانم آقای موسوی نخست وزیر نشود؛ برای همین علت روز رای گیری 

نمایندگان در دوراهی قرار داشتند و ۹۹نفر ممتنع رای دادند.

این  به  پاسخ  در  فیاض  ابراهیم 
در ۱400  می گویید  شما  که  سوال 
یک فردی که با ادبیات نظامی گری 
پاسخ  می شود؟اینگونه  پیروز  است، 

داد:وقتی مدام می گویید نظامی گری، 
نظامی گری در مقابل سیاسی واقع 
می شود، ولی معلوم نیست که حتما 
آن فرد نظامی باشد.)) ولی ادبیاتش 

ادبیات نظامی گری خواهد بود.((وی 
نکته  یک  ولی  افزود:بله،  ادامه  در 
مهم، همین جنگ تمدن ها قصه اش 
جدی است، یعنی اینکه باالخره کسی 

هم که در ایران بخواهد بیاید تمدن 
ایجاد کند، اینطوری نمی شود. مردم 
که  هستند  جمهوری  رئیس  دنبال 
ادبیات نظامی گری داشته باشد نه 

سیاسی،وی ادامه داد: من می خواهم 
بگویم االن چیزی که در جهان دارد 
رخ می دهد، در ایران هم رخ می دهند 
و آن این است که مردم دیکتاتوری 
ایجاب  شرایط  چون  می پسندند؛ 
می کند. من خیلی بر این اعتقاد هستم 
که اینها با این وضعیتی که دارند به 
شدت ساختارهای بین المللی فروپاشی 
می کند و قواعدش از بین می رود و 
و  می روند  بین  از  دارند  تئوری ها 
دارند تبدیل می شوند به ساختارهای 
قدرتمدار و قدرت محور از ترامپ تا 
آخرش. با این وضعیت بعید می دانم 
در ایران بخواهد یک آدم محافظه کار 
روی کار آید.یادم می آید قالیباف هم 
الهی  می گفت من رضاخان حزب 
ها هستم. یعنی قصه نوسازی آمرانه 
جدی است. نظام قاجار چه طور به 

نظام پهلوی منتقل شد، ُسر خورد. 

 ابراهیم فیاض: قالیباف می گفت من رضاخان حزب اللهی ها هستم ؛
رئیس جمهوری 1400 نامزدی با ادبیات نظامی گری  

سلیمی نمین در پاسخ به این سوال که  
فکر نمی کنید اصولگرایان از زمانی با 
احمدی نژاد زاویه پیدا کردند که دیدند 
دیگر نمی توانند او را مدیریت کنند؟ 
پاسخ داد: نخیر قبول ندارم. به نظرم ما 
االن داریم او را مدیریت می کنیم. او از 
آدمی با پشتوانه 20 و خرده ای میلیون 
فرد  هیچ  که  رسیده  جایی  به  رأی 
اهل تفکر و اندیشه ای دیگر اطرافش 
نیست. در تحلیل روان شناسانه، خیلی 
از رفتارهای احمدی نژاد از آنجا ناشی 
احساس  روز  به  روز  او  که  می شود 
کارهای  می کند.  بیشتری  تنهایی 
غیرمعمولی می کند که از این طریق 
عده ای را دور خودش جمع کند؛ مثل 
مخالفان حاد نظام.  سلیمی نمین در ادامه 
افزود: باید روحانیت در زمان خود توی 
دهن احمدی نژاد می زد که از مقدسات 
سی دی  وقتی  یا  نکند  سوءاستفاده 

ظهور نزدیک است را منتشر کردند، 
روحانیت یا به طور خاص آن جریان 
جبهه پایداری که به برخی روحانیون 
متصل بود، باید جلوی او را می گرفت. 

شخص بنده بارها با آنها درگیر شدم. 
من برای به کار بردن واژه »متوهم 
دادستان  احمدی نژاد  برای  شدن« 
تهران برای من شش ماه حکم برید. 

.وی در ادامه عنوان کرد: بارها مصاحبه 
بارها  اصولگرایان  گفته ام  و  کرده ام 
در مقابل احمدی نژاد خطا کردند. اگر 
نیروی جوان را هم به شکل کاذب 

متورم کنید، دچار خودشیفتگی کاذبی 
می شود که می تواند خطرات جدی آنی 
داشته باشد. ما در ایجاد خودشیفتگی 
مقصریم. احمدی نژاد  آقای  در 

سلیمی نمین: روحانیت باید تو دهن احمدی نژاد می زد؛
 اصولگرایان در خودشیفتگی احمدی نژاد مقصرند

 مجتمع آبگرم معدنی هالل فردوس در کیلومتر 20 جاده اصلی فردوس به مشهد به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی و قطب گردشگری سالمت و آب درمانی شرق کشور ساالنه پذیرای گردشگران است.                                    عکاس: حسین محمودی

حمام خیروز فردوس، بنایی تاریخی مربوط به دوره صفوی بوده که اکنون به 2 بخش موزه حمام تاریخی و مشاغل سنتی و صنایع دستی تبدیل شده است                                                                                                       عکاس: رقیه محمدی

کویر و رصدگاه سه قلعه سرایان در ۳۷ کیلومتری این شهر خراسان جنوبی است و از آن به عنوان بهشت منجمان ایران یاد می شود.                   عکاس: رقیه محمدی

حضور کاروان زیارتی جمعیت جوانان سرزمین خورشید در حرم حضرت رقیه خاتون )س( با حضور مداح کشوری                                                        عکس:امینی

)تشکر و سپاس(

من لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پرفیض رجب، بدینوسیله برخود

 الزم می دانیم از کلیه نمازگزاران محترم مسجد، خیرین محترم، معتکفین بزرگوار
 و به ویژه سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت مرغ فروزان، مدیریت آوای خراسان 

جنوبی، تره بار پامرغی، نانوایی خسروی، سلیمانی و سایر عزیزانی که در 
 ایام البیض رجب ما را در هر چه بهتر برگزار نمودن مراسم معنوی اعتکاف 

یاری نمودند، تشکر و قدردانی نماییم.
گرچه بندگان صالح خدا فقط رضای او را می طلبند ان شاء ا... که همه خدمات

 شما عزیزان مورد رضایت خداوند منان قرار گیرد.
اجرکم عند ا...

مجتمع فرهنگی - مذهبی و ستاد اعتکاف 
مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( غفاری 
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جناب آقای مهندس نیازی
مسئول محترم فنی و اجرایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامی تان را تسلیت عرض می نماییم
خود را در غم شما شریک می دانیم.

جمعی از دهیاران بخش مرکزی بیرجند


