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پاسخ منطقی به 
 مطالبه گری ها 

راه توسعه استان 

استان  سیاسی  استقالل  عمر   
خراسان جنوبی اندک اندک به پانزده 
سال نزدیک می شود و این زمان را 
معادل یک نسل می توان محاسبه 
دیگر  استان  که  ان  یعنی  کرد.این 
آنقدرها هم جوان نیست.شاید تا چند 
سال پیش ،تالش برخی دستگاه ها 
و ادارات در مواجهه تند با انتقادات 
مردمی و رسانه ها را می شد به نگاه 
کم  مدیران  ناکافی  دانش  و  ُخرد 
تجربه وتازه ...)ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم
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انتقاد از نبود امکان بازدید برخی جاذبه های دیرینه خراسان جنوبی:
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480 هزار نفردر خراسان جنوبی
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راه ورود به بازارهای خارجی 
افزایش کیفیت صنایع 
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فروش ۵ هزار جلد کتاب در 
طرح “عیدانه کتاب” استان
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خشکسالی بی سابقه” نیازمند 
حمایت جدی دولت 
از کشاورزان
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وقوع ۱۵۳ فقره تصادف
 در جاده های استان
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ششمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

مرحوم حاج سید تقی عسکری
را به یاد همه نیکی ها و فداکاری هایش 

گرامی می داریم 
و آرزوی مغفرت و آمرزش از درگاه الهی 

برای همه درگذشتگان داریم.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان محمد رقیبی نیا )زیروئی( 
)بازنشسته ارتش(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱۳97/۱/۱6 ساعت 20 در محل 
حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد واقع در نبش مدرس 48 

برگزار می شود
تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: رقیبی نیا و برومند

جناب آقای مهندس محمد علی کاردان 
مدیر محترم فنی آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیز طب کویر

ضایعه درگذشت عموی گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب آرامش و مغفرت می نماییم.

از طرف مدیریت و کارکنان 
شرکت مهندسی پزشکی تجهیز طب کویر

روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراسان جنوبی

ششمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان 

شادروان امین قائمی )کارمند دادگستری( 
و سومین سالگرد درگذشت فرزندش میعاد قائمی 

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

خانواده قائمی

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

فقدان عزیزان، درد جانکاهی است که تحمل آن جز با عنایت پروردگار 
و اعطای صبر و بردباری از جانب حضرتش میسر نیست.

و  شما  خدمت  را  پدر خانم گرامی تان  درگذشت  اسفناک  ضایعه 
خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن فقید سعید عزت ابدی 

و برای تمامی سوگواران صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی و پایگاه بسیج 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شهرام خسروی
عضو محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت برادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
خراسان جنوبی

همکار محترم جناب آقای محمدرضا دستجردی
با نهایت تأسف و اندوه درگذشت پدر گرامی تان

شادروان کربالیی علی محمد دستجردی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی 
برای آن شادروان رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران
خراسان جنوبی
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تعطیالت عامل گرانی گوشت و مرغ شد 

و  تعطیلی  کشاورزی  وزارت  اخیر،  روزهای  طی  قرمز  گوشت  و  مرغ  گوشت  قیمت  افزایش  ایسنا-درپی 
افزایش قیمت عنوان و اعالم کرده که  محدودیت تردد ماشین های حمل محصوالت پروتئینی را عامل 

قطعا قیمت این محصوالت در آینده نزدیک ارزان می شود.

پاسخ منطقی به 
مطالبه گری ها راه 
توسعه خراسان جنوبی 
*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( به   نگاه ُخرد و دانش ناکافی 

با  البته بیگانه  مدیران کم تجربه وتازه کار وصد 
کارکردهای رسانه ای نسبت داد.اما حاال استمرار 
ان رفتار ها، وموضع گیریهای تند وخام در برابر 
رسانه ها  وگاه کشاندن کار  به مقامات قضایی  
است  ان  شاهد  کوچک   انتقادی  ازای  در  حتی 
که برخی مدیران هنوز   به  مطبوعات و رسانه 
این  کنار  در   ! نگرند  می  دشمن  چشم  به  ها 
با  نجابت    ، مردم  عمومی  فرهنگ  در  موضوع، 
گاه  و  ها  کوتاهی  و  مشکالت  برابر  در  سکوت 
تحمل بی عدالتی ها،اشتباه گرفته شده و بسیاری 
از اساس مطرح   نمی شوند.  از مطالبات حتی  
به  را  وضع     ، دوموضوع  این  ترکیب  حاصل 
سمتی برده است که در واقع  با ایجاد فضای ضد 
نیز  فضای ضدتوسعه   توامان  استان  در  انتقادی 
ایجاد و تقویت شده و حتی مطالبه گری  عمومی 
به  ضدفرهنگ بدل شده است.حال اگر  رسانه ها 
یا حتی  و  راستای حقوق شهروندی  در  یا  وافراد 
معروف  به  »امر  مهم  و  شرعی  وظیفه  اجرای 
برخوردهای  با  بردارند  قدم   ، منکر«  از  نهی  و 
شوند. می  رو  روبه  تهدیدات  انواع  و  صحیح  نا 

استان  در  ها  رسانه  هم  شده  باعث  همه  این   
هم  و  بدهند  دست  از  را  خود  اصلی  کارکرد 
الزم  های  استاندارد  از  ادارات   و  ها  دستگاه 
دور  یافته  توسعه  استانهای  در  موجود  ومشابه 
شوند. و...دچار  کاری  کم  و  تنبلی  به  و  شده 

است.  البته  مشخص  نیز   موضوع  این  عوارض 
خارج  جامعه  کف  از  مانده  زمین  بر  مطالبات 
دیگر  از جای  بیماری  و همچون یک  نمی شود 
مشکالتشان  که  ازمردمی  بخشی  آورد.  سربرمی 
با  شوند،  حل  جز  ادارات  در  توانست  می 
مراجع  و  استانداری   به  ها  ازشکایت  انبوهی 
باالدستی  نامه می نویسند و اعتراض می کنند.

رئیس  همراهان  به  نامه  هزار   60 حدود  تحویل 
جمهور سابق ) باالترین مقام اجرایی کشور(در دور 
که  مدعاست  این  شاهد  استانی    سفرهای  اول 
ُکمیت پاسخگویی وجلب رضایت ارباب رجوع در 
ادارات استان ما حسابی لنگ می زند.این یعنی  ان 
که کارها  در جای خود درست انجام نمی شوند.

مراجعات مردمی وحتی تجمعاتی که طی سالهای 
اخیر مقابل استانداری شکل گرفته نمود دیگر این 
. که  ضعف ساختاری در عملکرد مدیران ماست 
در بهترین شکل ممکن،مجموعه استانداری را از 
انجام وظایف اصلی و راهبردی  خود باز می دارد.

شود  می  باعث  هم  درکنار  ها  این  همه 
مقام  96،به  سال  در  استان  مسئوالن 
یابند! دست  کشور  مسئوالن  غیرپاسخگوترین 

متاسفانه تا زمانی که افق دید برخی مدیران در حد 
اتاق کارشان باشد و کوچک ترین دانشی درمورد نحوه 
برخورد با مطالبه گری ها نداشته و ادبیات رسانه ای 
را ندانند،این وضع ادامه خواهد داشت.مسئوالن باید 
بدانند که موظف به پاسخگویی به مردم در نظام 
جمهوری اسالمی هستند نظامی که پیرو امام علی 
)ع( است.امامی که خود را درمعرض سواالت مردم 
و  انتقادات  با  مواجهه  از  ابایی  و هیچ  می گذاشت 
پاسخگویی به ان ها نداشت.اگر غیر از این باشد،باید 
به صداقت در عملکرد این مسئوالن شک کرد. در 
همین راستا استاندار خراسان جنوبی  به  دفعات به 
 ، انتقاد  تاکید کرده است که جواب  استان  مدیران 
شکایت نیست و انها باید افق دید خود را باال ببرند. 
این البته تنها راه نجات منطقه از تنگ نظری ها 
وفضای ضد توسعه امروز استان نیز هست.شاید هم 
باید برای افزایش اگاهیهای مدیران در برخورد با رسانه 
هااموزشهایی از سوی استانداری داده شود به هر روی 
هر چه هست گام اول باید در این مسیر برداشته شود .

بازگشت سپرده های ۲۱ 
درصدی به منوی بانک ها!

ایسنا- حدود هفت ماه از ابالغ بخشنامه هشت بندی 
و تکلیفی بانک مرکزی به بانک ها برای رعایت دقیق 
نرخ سود سپرده گذشته است. در شهریورماه سال 
گذشته بانک ها موظف شده اند تا نرخ های متفاوتی 
که برای حساب سپرده اختصاص می دادند را حذف 
کرده و تمامی سپرده های جدید با سود حداکثر ۱۵ 
درصد جذب شود. مدت کوتاهی نگذشت که شبکه 
بانکی به طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه 
افتتاح حساب عمدتا بر اساس این  حرکت کرد و 
دستورالعمل بود به طوری که سود باالتر از ۱۵ حتی 
در صورت آوردن منابع کالن پرداخت نمی شد و از 
سوی دیگر ضوابط مربوطه از جمله واریز و برداشت 
به حساب های مدت دار نیز تا حد زیادی اجرا می شد.

اما بررسی های میدانی از شعب بانک ها در روزهای 
ابتدایی سال جدید نشان می دهد که با وجود اینکه 
همچنان  بانک ها  از  بسیاری  در  حاضر  حال  در 
نرخ های مصوب اجرا می شود، ولی در این بین برخی 
از بانک هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و 
معموال نرخ های باالتری پرداخت می کردند اما بعد از 
ابالغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت 
به  را  باال  بار دیگر نرخ های سود  این روزها  کردند 
ویترین خود برگردانده اند به گونه ای که به راحتی به 
مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ 

درصد را می دهند.

قیمت دارو بر اساس نرخ
 تورم افزایش می یابد

یانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو ،در 
داروها  قیمت  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
ها،  هزینه  انجام شده شامل  برآوردهای  اساس  بر 
شود. می  تعیین  ارز  نرخ  برابری  و  انسانی  منابع 
وی خاطرنشان کرد: برای تغییر قیمت و منطقی 
شدن بهای داروها در طول سال، بطور مستمر در 
مورد داروهای تولید داخل و وارداتی تصمیم گیری 
می شود.وی تصریح کرد: افزایش هزینه ها ممکن 
است منجر به افزایش قیمت داروها شود که در آن 
صورت میزان افزایش تا سقف نرخ تورم خواهد بود.
البته هر  سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: 
سال مواردی از داروها نیز بوده اند که بجای افزایش 
قیمت، کاهش قیمت داشته اند که این تغییر قیمت 
ها به صورت مستمر اعالم شده اند.به گفته جهانپور 
؛ افزایش قیمت دارو در سال گذشته بر اساس نرخ 
تورم حداکثر تا 9 درصد اعمال شد.به گزارش ایرنا ، 
سال گذشته دست کم قیمت ۱۵ قلم دارو تغییر کرد.

کاهش ۲۷ درصدی ورودی 
سد ها در سال گذشته

ازآن  حاکی  کشور  سد های  وضعیت  آخرین 
است که ورودی آب به سد های کشور از ابتدای 
سال  همان  اسفندماه   ۱6 تا   96 سال  مهرماه 
که  است  بوده  مترمکعب  میلیارد   ۱0.۴ بر  بالغ 
با سال 9۵ حدود ۲۷ درصد کاهش  در مقایسه 
بازه  این  در  که  است  ذکر  به  است.الزم  داشته 
زمانی حجم مخازن سد ها با رقم ۲۲.۵۲ میلیارد 
روبرو  درصدی   ۱۳ اُفت  با   9۵ سال  مترمکعب 
استانی  سد های  تعداد  است  گفتنی  است.  بوده 
با  برداری به ۲0۳ سد  و زودبازده در دست بهره 
حجم کل مخزن ۵۲۲ میلیون مترمکعب و آب 
و  می رسد  مترمکعب  میلیون   ۴99 تنظیم  قابل 
کل  حجم  با  دیگر  سد   ۱6 نیز  بخش  این  در 
مخزن ۵6 میلیون مترمکعب و آب قابل تنظیم 

6۴ میلیون مترمکعب در حال تکمیل است.

سرمقاله

امکان تغییر عکس کارت ملی هوشمند وجود دارد؟ 

ثبت  سازمان  سخنگوی  ابوترابی  سیف ا...  خبرنگاران-  باشگاه 
گروه  تعاون  و  رفاه  حوزه  خبرنگار  با  گفتگو  در  کشور  احوال 
ثبت  برای  اینکه  امکان  درباره  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی 
استفاده کنند، گفت:  آتلیه ای  از عکس های  نام کارت ملی هوشمند 
ندارد چرا که سیستم به نحوی تعریف شده است  امکان وجود  این 
اشاره  با  ابوترابی  شود.  گرفته  لحظه  همان  در  باید  عکس ها  که 
تفاوت هایی  و  هستند  شده  روتوش  آتلیه ای  عکس های  اینکه  به 
نباید  هوشمند  ملی  کارت  عکس  گفت:  دارد،  فرد  چهره  اصل  با 
باید  هست  که  گونه  همان  لحظه،  در  فرد  از  و  باشد  شده  روتوش 
است  شده  تعریف  گونه  این  سیستم  کرد:  تاکید  وی  شود.  گرفته 
عکس ها  از  مردم  است؛  ذکر  به  الزم  نیست.  آن  تغییر  امکان  و 
شباهتی  عکس  وجه  هیچ  به  خودشان  گفته  به  و  هستند  ناراضی 

ندارد. آنها  به 

 واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال 
از 18 فروردین برای یک میلیون کودک

به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید محسن 
زهرایی رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
عنوان کرد: نوبت دوم عملیات ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال با استفاده 
تا ۲0  از ساعت 8 صبح روز ۱8 فروردین  اطفال  از واکسن خوراکی فلج 
فروردین ۱۳9۷ در سراسر کشور انجام می شود و نزدیک به یک میلیون 
و ۱00 هزار کودک زیر ۵ سال صرفنظر از کامل بودن سابقه ایمن سازی، 
در این هفته مجدد واکسینه می شوند.وی افزود: نوبت اول این عملیات در 
مناطق جنوبی کشور در تاریخ ۵ تا 8 اسفند ۱۳96 با پوشش کامل انجام 
شد. وی از هموطنان و خانواده های ساکن در مناطقی که با اعالم قبلی 
مراکز بهداشت شهرستان عملیات واکسیناسیون انجام می شود، تقاضا کرد، 
حداکثر همکاری با تیم های بهداشتی را انجام دهند تا به هدف نهایی که 

ریشه کنی جهانی این بیماری و سالمت کودکان است، برسیم.

نرخ سکه و دالر در نیمه فروردین97 

تسنیم- روزچهارشنبه در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
افزایش قیمت یک میلیون و ۷۳6 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 
قطعه  می شد.هر  معامله  تومان  هزار   6۷۱ و  یک میلیون  قدیم  طرح 
نیم بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت بود به نحوی که در بازار آزاد 
هر قطعه نیم سکه ربع بهار آزادی 8۴۱ هزار تومان، ربع سکه ۵۲8 هزار 
تومان و هر قطعه سکه گرمی ۳۴0 هزار تومان فروخته می شد.هر گرم 
طالی ۱8عیار نیز ۱60 هزار و ۵00 تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن 
آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱۳۴۲.۷ دالر معامله 
می شود.همچنین صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی و سنا کار 
پایتخت نیز هر دالر آمریکا را ۴ هزار و 8۷۷ تومان از بانک مرکزی 
دریافت کرده اند. اما در صرافی های آزادکار قیمت فروش دالر در میزان 
پایین،  بیش از ۵۱00 تومان اعالم می شود. در بازار آزاد نیز فروش دالر 

در میزان باال،  با قیمت ۵0۳۵ تومان انجام می شود.  

جزئیات دریافت سود سهام عدالت اعالم شد

سید جعفر سبحاني در خصوص بازگشایي مجدد سامانه سهام 
عدالت بیان کرد: سامانه سهام عدالت براي بروزرساني از تاریخ 
۲8 اسفند ماه 96 به مدت دو هفته از دسترس خارج شده بود 
و پس از ایجاد یک سري تغییرات امروز مجدداً در دسترس 
مشمولین و متقاضیان قرار گرفت و مشمولیني که شماره 

شباي خود را هنوز وارد نکرده اند میتوانند به سامانه مراجعه 
کنند.وي در توضیح اینکه تا به امروز چه تعداد از مشمولین 
سود سهام عدالت دریافت کرده اند، گفت: تا امروز از ۲0 گروه 
مشمول سهام عدالت با ۱9 گروه تا قبل از عید بهطور عمده 
تسویه حساب انجام شد و تنها گروه باقیمانده گروه کارمندان 
کشوري  بازنشستگان  و  اجرایي  دستگاه  شاغلین  یا  دولت 
لشکري و تأمین اجتماعي هستند که واریز سود این گروه نیز از 
روز ۲8 اسفند ماه آغاز و به تدریج سود گروه بیستم گروه پایاني 
در حال واریز است.مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازي 
عنوان کرد: در حال حاضر از حدود ۳۳-۳۴ بانکي که مشمولین 
شماره شبا ارائه کرده اند، از بیش ۱۵-۱6 بانک واریز سود انجام 
شده و امیدواریم طي روزهاي کاري آینده به محض دریافت 
سود از این شرکتهاي سرمایهپذیر بتوانیم تسویه حساب گروه 

باقیمانده را نیز انجام دهیم.
سبحاني با اشاره به اینکه گروه بیستم 9 میلیون نفر را شامل 

میشود، اظهار کرد: گروه بیستم شامل شاغلین دستگاه اجرایي 
بازنشستگان به لحاظ جمعیتي حدود 9 میلیون نفر از مردم و 
مشمولین را تشکیل میدهند و رقمي که در کل براي این افراد 
در نظر گرفته شده مطابق فرمهاي صورت وضعیت دارایي و 
صورتحسابشون حدودا ۴۵0 میلیارد تومان است که تا به حال 
بخشي از این میلغ پرداخت شده و مابقي آن از روز ۲8 اسفند 
و بخشي از دیگر هم از 8 فروردین ماه آغاز شده است و طي 
روزهاي کاري آینده هم بقیه این انجام خواهد شد و با اتمام این 
گروه تقریبا همه مشمولین که بشماره شباي خود را در تاریخ 

مقرر اعالم کرده بودند سود دریافت میکنند.
وي در این باره تاکید کرد: مشمولیني که بعد ازدریافت سود هر 
گروه شماره شبا اعالم کرده اند پس از راستي آزمایي با بانکهاي 
عامل طي ماه آینده سود سهام به حساب آنها واریز خواهد 
شد.مشاور رئیس کل سازمان خصوصي سازي در خصوص 
تعداد افرادي که شماره شبا به سامانه ارائه کرده اند، گفت: حدوداً 

نزدیک به ۴0 میلیون نفر شماره شبا به سامانه وارد و ثبت 
کردند که ۱9 گروه کاماًل تسویه حساب شده و گروه بیستم 

هم در شرف انجام است. 
سود بخشي از این افراد تسویه حساب و حدود ۱۵-۱6 تا از 
بانکها عمدتا بانکهاي به اصطالح کوچکتر که شماره شباي 
تسویه  بانکهاي خصوصي  همه  تقریبا  داشتن  رو  کمتري 
حساب انجام شده است و تعدادي از بانکهاي بزرگتر باقي مانده 
که مشمولین بیشتري در آن حساب دارند که به محض اینکه 
سود از شرکتهاي سرمایه پذیر دریافت شد به حساب مشمولین 

واریز خواهد شد.
گروه   ۲0 سود  واریز  پروسه  اتمام  زمان  خصوص  در  وي 
مشمولیني که در مرحله ابتدایي شماره شبا ارائه کرده اند، گفت: 
قاعدتاً افراد زیر مجموعه ۲0 گروهي که شماره شباي خود را 
در مرحله ابتدایي ارائه کردند احتماال تا پایان فرودین ماه به 

اتمام میرسد.

درخواست ویژه وزیر جهاد کشاورزی از معاون اول رئیس جمهور 
تسنیم- محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اعتراض به 
نابرابری حقوق در دستگاه های دولتی اظهار کرد که حقوق 
برخی از دستگاه ها مانند سازمان امور مالیاتی و قضایی ۵0 
درصد و وزارت کشور ۳۵ درصد افزایش یافته است و با توجه 
به نقش این وزارتخانه در تامین امنیت غذایی کشور خواهان 
افزایش ۵0 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق 

کارکنان این وزارتخانه در سال جاری شد.
متن نامه حجتی به جهانگیری به شرح زیر است:

استحضار  به  نو  سال  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  احتراما 

خدمات  مدیریت  قانون  تصویب  اهداف  از  یکی  می رساند، 
کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های 
کارکنان دولت باهمترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و 
رفع هرگونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است.
لکن متاسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتا محرمانه از 
جمله مصوبه شماره 90/۱۷۴0/م ت ۱0۵ هـ مورخ ۲8/۱/90 
و ۱90۲۲۷/ت ۵0۲9۱ مورخ ۲۵/۱۲/9۲ و 6۵0۱۳۲/ت ۴8۷۵۳ 
قوه  امتیازات فصل دهم در  ... عمال  و  هـ مورخ ۲0/۳/9۲ 
قضائیه و سازمان های وابسته، وزارت دادگستری به میزان ۵0 
درصد و وزارت کشور ۳۵ درصد افزایش یافته است و اخیرا نیز 

طبق مصوبه شماره ۱6۲6۵۵/ت ۵۵۱۷9 هـ مورخ ۱9/۱۱/96 
هیئت محترم وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون 
مدیریت به میزان ۵0 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی 
کشور صادر گردیده است.نظر به اینکه اقدامات یاد شده مغایر 
با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب 
نارضایتی همکاران زحمتکش این وزارتخانه که وظیفه تامین 
امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه های ملی را برعهده دارند 
گردیده است لذا به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات 
کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز افزایش ۵0 
درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، همانند سایر کارکنان 

دستگاه های اجرایی مورد درخواست می باشد. خواهشمند است 
دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

 با عرض تبریک فرا رسیدن سال جدید و همچنین ماه پر خیر و برکت رجب 
به استحضار می رساند مراسم این هفته مهدیه بیرجند به شرح ذیل می باشد: 

زمزمه دعای پرفیض کمیل با مداحی برادر حسن محمد نژاد       
   شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء

زمزمه دعای پرفیض ندبه با مداحی برادر کربالیی سید علی صفاتی      
  صبح جمعه ساعت 6:30   

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره  960486 محکوم علیه محمد علی بهدانی فرزند علیرضا محکوم 
است به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و پرداخت مبلغ 

16/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 13/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و با توجه به اینکه از محکوم 
علیه در اجرای مفاد تامین خواسته مقادیری اموال شامل طالجات شش عدد پالک به وزن 11/520 ، دو عدد النگو به وزن 
10/820 و زنجیر و پالک به وزن 6/780 جمعا به وزن 29/120 که در تاریخ 1396/11/19 هر گرم به مبلغ 1/473/000 
ریال که جمعا به مبلغ 42/894/000 ریال و سه عدد سرویس نگین دار به وزن 63/320 که وزن نگین 31/120 ، وزن 
طالی خالص  32/200 که به نرخ مورخ 96/11/30 با احتساب هر گرم اجرت ساخت 140/000 ریال و قیمت طالجات به 
قیمت کارشناسی تاریخ فوق 1/442/000 ریال که جمعا به مبلغ 50/940/000 ریال کارشناسی شده است. ضمنا قیمت 
طالجات به نرخ روز مزایده از اتحادیه طال و جواهر استعالم خواهد شد که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 97/2/4  
از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

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

به  بدینوسیله  وزیران  محترم  هیئت  هـ   36005 15356/ت  شماره  نامه  تصویب   8 ماده   5 تبصره  اجرای  در 

کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد سرکار خانم فاطمه عذرا صفدری 

نسب با کد شناسایی بیمه 68919501 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر بسته بندی داشته که 

کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 

شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم 

اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
 شرکت کشاورزي و دامپروري مونس بیرجند )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 857 و شناسه ملی 10360025934
حد   1397/1/9 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  اول  نوبت  جلسه  در  اینکه  به  باعنایت 
نصاب الزم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید، بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
کشاورزي و دامپروري مونس بیرجند )سهامی خاص( دعوت به عمل می آید در جلسه 
نوبت دوم مجمع عمومی عادی شرکت فوق که در تاریخ 1397/1/28 ساعت 9 صبح  
در محل شهرستان اسدیه روستای تشوند، چاه کشاورزی مونس تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع : 

1-  انتخاب مدیران 2-  انتخاب بازرسان 
3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت 

هیئت مدیره شرکت

   )
ان

رز
)ا

درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
 آدرس: خیابان شهید رجایی 

نبش رجایی 15
09155614880  

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

تنوع کار، کیفیت و شیک پوشی را با ما دنبال نمایید.

پوشاک بارکد - ابتدای خیابان فردوسی

آخرین خبر از قیمت بنزین در سال جدید
تبصره  قالب  در   9۷ سال  بودجه  الیحه  در  دولت  الف- 
۱8 پیشنهاد داده بود تا برای کسب درآمد ۱۷ هزار و ۴00 
میلیارد تومانی در سال جاری، قیمت حامل های انرژی از 
جمله بنزین افزایش یابد و حتی گفته می شد که قیمت 
بنزین در سال جاری به هزار و ۵00 تومان می رسد.اما این 
پیشنهاد دولت در مجلس و در همان کمیسیون تلفیق رد 
شد و در صحن مجلس هم به تصویب نرسید. با این مصوبه 

مجلس، دولت در سال 9۷ حق افزایش قیمت بنزین و دیگر 
حاملهای انرژی را ندارد. خبرنگار الف در همین راستا به سراغ 
اسد اله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رفت 
و آخرین وضعیت بنزین و تکلیف قیمت آن در سال جاری 
را از پرسید. وی با بیان اینکه طبق مصوب مجلس دولت 
حق افزایش قیمت بنزین را ندارد، افزود: اگر دولت می خواهد 
درآمدی داشته باشد باید به فکر راهکارهای دیگر باشد. وی 

افزود: نمایندگان مجلس با حذف تبصره ۱8 الیحه بودجه که 
در واقع بر افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید داشت، 
عمال با گرانی ها در سال جاری مخالفت کردند. سخنگوی 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  انرژی  کمیسیون 
قیمت بنزین در سال جاری ثابت می ماند، گفت: در چند 
روز گذشته تعطیالت نوروز بود و خبری از افزایش قیمت 
بنزین نبود. مجلس هم تا هفته آینده تعطیل است و فعال 

خبری از افزایش قیمت بنزین نیست. قره خانی افزود: اگر 
دولت بخواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، قطعا باید دنبال 
راهکار قانونی غیر از الیحه بودجه باشد. وی در پاسخ به این 
سوال که بعد از مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل 
های انرژی آیا دولت با مجلس برای افزایش قیمت ها رایزنی 
نکرده، گفت: بعد از تصویب الیحه بودجه تعطیالت نوروز 

شروع شد و فعال که در تعطیالت هستیم.
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ثبت نخستین وقف سال 97 در فردوس
صدا و سیما-نخستین وقف سال 97 خراسان جنوبی در شهرستان فردوس به ثبت رسید. رئیس اداره اوقاف شهرستان فردوس گفت: 
خانواده شهید حسین دلخواه یک باب سوئیت از زائر سرای امامزادگان سید محمد و سید ابراهیم)ع( شهرستان فردوس را برای اسکان زائران 

فرهنگي و مسافران احداث و وقف کرد. حجت االسالم محمد الهی ارزش این موقوفه را 42 میلیون تومان اعالم کرد. میراث  عزیزان  خدمت  وخداقوت  سالم 
فرصتي دست دادکه به باغ اکبریه رفتم وازدیدن 
چندمسئله  فقط  کردم.  ذوق  زیادکلي  جمعیت 
آینده  سالهاي  در  امیدوارم  که  کردم  دقت  را 
پله  روبروي  باغ  ورودي  در  بشه. ١-  بیشترتوجه 
درآمده  پوششي  هرگونه  بدون  فاضالب  لوله  ها 
خیلي  باغ  ورودي  گلکاري  وضعیت  بود2- 
عمارت  چراغهاي  شب  متأسفانه  بود٣-  ضعیف 
وساختمان باغ ساعت ٨خاموش شدکه مسافرین 
از  راهنما  بگیرند4-تابلوهاي  نمیتوانستندعکس 
جمله موزه عروسک بسیار ریز نوشته شده بودکه 
ازتک  میکردند.  عبور  توجه  بي  آن  ازکنار  اکثراً 
تک عزیزان زحمتکش میراث بخاطرریزبیني این 

حقیرخیلي عذرخواهي میکنم
ارسالی به تلگرام آوا

امنا آستان مقدس  از هیئت  سالم، تشکر میکنم 
امامزاده سید تاج الدین علی )ع( ساقی بابت برخورد 
عالی خادمین و امکانات رفاهی و ساخت ساختمان 
جدیدامامزاده و برنامه های فرهنگی مسابقه حفظ 
و قرائت قرآن کریم برای کودکان و اهدا جایزه به 
کودکان و برخورد مردم شهیدپرور و والیتی روستا 

درزمان تفریح در روستا، اجرکم عندا...
9١5...١٨7
سالم آوا جان، لطفا یک نفر از مسئولین شهرداری 
پاسخ بدهند از دست ماموران برخورد باسد معبر 
بازار  شهرداری در خیابان جمهوری اسالمی اول 
دستفروشان  با  که   “  ١2 “جمهوری  سرپوش 
نماییم؟  مراجعه  باید  کجا  به   کنند  نمی  برخورد 
ایا واقعا یکنفر در شهرداری حضور ندارد که با این 
فروش  میوه  دستفروشان  و  انگار  سهل  ماموران 
برخورد نماید؟! آقای محترم شهردار منطقه،ایا در 
ابتدای بازار سرپوش عبور نکردید؟!   ایام نوروز از 
عده زیادی از مسافرین از این وضع ابراز شگفتی 
و تاسف میکردند. امیدواریم حداقل یکبار هم شده 
از این محل بازدید کنید و عملکرد ماموران خود را 
در برخورد بااین چند دستفروش میوه شناخته شده 
آیا  این است  نمایید. سوال دیگر ما هم  مشاهده 
براستی شهرداری این قسمت از بازار را “طبق گفته  
این دستفروشان میوه” به آن ها اجاره داده است  
دریافت  ماموران خود  توسط  روزانه  را  آن  واجاره 

می کند !؟!
90٣...2٨5

تشکر از اداره برق با اینکه چندین نوبت زنگ زدم 
ونیم  ماه  دو  حدود  کردم  مراجعه  هم  وحضوری 
است چراق تو میالن ما در شهرک بعثت سوخته 
ولی کسی نیست که جواب گو باشد واقعا خسته 

نباشند برادران اداره برق!
9١5...06٨
زیباسازی  برای  شهردار  از  تشکر  ضمن  سالم 
شهر بیرجند، چند تقاضا دارم، شهرداری و میراث 
فرهنگی چه برنامه خاص و ویژه ای در سال 97 
که  بیرجند  تاریخی  و  تفریحی  مکان های  برای 
ماه  شبهای  و  تابستانی  تعطیالت  ایام  در  مردم 
مبارک رمضان برای گردش و تفریح به آنجا می 
روند، دارد؟ این موضوع با توجه به اینکه در بیرجند 
مکان خاصی برای تفریح جز این چند جا و پارک 
این  توان  می  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  ندارد 
از  که  متعددی  های  پیامک  تعداد  از  را  موضوع 
مردم در همین روزنامه چاپ می شود، متوجه شد. 
این درخواست همه شهروندان است تا نه تنها در 
ایام عید و فقط برای گردشگران بلکه برای تفریح 
شهروندان نیز برنامه های متنوع و جذابی تدارک 
دید. لطفا در مکان تاریخی و دیدنی شهرمان که 
واقعا کم نظیر است اگر نگاه ویژه تری به آن شود 
و پارکها می توان امکانات رفاهی مثل سفره خانه، 
غذای آماده با کیفیت خوب و غذاهای محلی در 
نظر گرفت. از استانداری محترم هم می خواهیم 

این حق مردم را خیلی پیگیری نماید. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

از استاندار خواهشمندیم االن که هنوز خیلی از روز 
مرد دور نشدیم و با توجه به کاهش ساعات کاری 
بانوان برخی از ادارات به جای کاهش روزانه ساعت 
کاری، پنج شنبه ها رو تعطیل کردن و تمام وظایف 
همکارم بر دوش من میوفته. حساب میکنم میبینم 
االن بچه شون دو ساله است تا هفت ساله بشه من 
چهار سال دیگه باید جورشو بکشم خوب منم دو 
تا بچه کوچیک دارم، واقعا انصاف نیست. این چه 
قانونیه که یه نفر بره استراحت کنه با این وضعیت 
عذاب  اینطوری  دیگه  یکی  و  جوانان،  بیکاری 
پنج  تعطیلی  بگید  الاقل  میکنم  خواهش  بکشه. 
شنبه ها قانونی هست یا اینکه ساعت کاری باید 
یک ساعت در روز کاهش پیدا کنه؟ از شهروندان 
محترم هم میخوام تجربیات مشابه رو به اشتراک 
بذارن، شاید مشکالتمون کمتر بشه. آقایون رو هم 

دریابید ممنونم. خدا خیرتون بده.
ارسالی به تلگرام آوا

از  تعطیالت  از  پس  گردد  می  پیشنهاد  باسالم، 
ایام عید نظرسنجی گردد. عملکرد شهرداری در 

از 20  زمینه های مختلف  عملکرد شهرداری در 
نمره: آسفالت خیابانها:  9 ، زیباسازی و فضاسازی 
اعیاد رجب:  ٣ ، گل آرایی و زیباسازی فضای سبز:  
١6 ، زیباسازی ورودی های شهر: 0 ، رنگ آمیزی 
بلوار و میادین:  6 ، مرمت و تعمیر بلوار و میادین 
:  ٨  ، با توجه به اینکه سال اول شورای جدید بود 

انتظار بهتری از عملکرد شهرداری داشتیم.
9١5...٨0٣
خراسان جنوبی تمام خیابانهای شهرهایش شبها 
بیرجند. مخصوصأ  است  شده  عبورسگها  محل 

طبس گلشن شغال زیاد دارد چرا مسئولین اقدامی 
درمورد جمع آوری آنان نکردند!

9١5...٨0١

نسرین کاری - خراسان جنوبی با وجود محدودیت ها 
و محرومیت هایی که دارد، از حیث جاذبه های طبیعی و 

گردشگری خود دارای شگفتی های زیادی است.
این استان در بسیاری از مناطق از کویری ترین دشت ها 
و  تاریخی  نوع  از  هایی  جاذبه  نیز  کوه ها  مرتفع ترین  تا 
طبیعی دارد که توجه هر انسانی را به خود جلب می  کند.
این  معرفی  برای  مغتنم  فرصتی  نوروزی  تعطیالت 
رونق  برای  بستری  کردن  مهیا  و  خدادادی  های  میراث 
اقتصادی استان است. اما به طور یقین رشد و توسعه استان 
نیازمند توسعه زیرساخت در جاذبه های گردشگری است.
طی تعطیالت نوروزی سال جاری گردشگران زیادی  از 
بازدید کرده اند و جای  جاذبه گردشگری خراسان جنوبی 
خدمات  از  آن ها  از  بسیاری  که  است  شادمانی  و  شعف 
ارائه شده رضایت داشته و برخی نیز خواستار توسعه بیشتر 
میراث  عملکرد  بر  جدی  نقدهای  و  شدند  زیرساخت ها 

فرهنگی و شهرداری در سال جدید داشتند.

المان هایی که هیچ نشانی از
فرهنگ استان نداشت

برخی از همشهریان از المان های نوروزی شهر بیرجند 
مردم  هم  امسال  کرد:  عنوان  پور  اکبر  بودند.   ناراضی 
مانند سال های گذشته منتظر اقدام و ایده های شهرداری 
برای زیباسازی فضای شهری با نصب المان ها بودند اما 
متاسفانه در المان های نوروزی  نمادی که بتواند معرف 
در  شهرداری  همچنین  و  نشد  دیده  باشد  بیرجند  شهر 
و  کرده  برخورد  انگارانه  سهل  شهری  نمادهای  ساخت 
هم اکنون نماد بزرگ و پرمحتوای خاصی در زمینه های 

فرهنگی، مذهبی، تاریخی شهر وجود ندارد.
عصر  ولی  میدان  فشفشه  المان  از  انتقاد  ضمن  وی 
دانشگاه آزاد گفت: شهروندان نمی دانند این المان نماد 
چیست و  از شهرداری انتظار داریم پاسخ دهد هزینه که 
برای المان های شهر پرداخت شده را برای همشهریان 
روشن سازی کند.البته یک همشهری عنوان کرد: برخی 
از  که  المانی  جمله  از  بود  دیدنی  و  جذاب  ها  المان  از 
ماکت چوبی در میدان امام  ساخته شده بود حس خوب و 

فرهنگ بیرجندی را به او القا می کند. 

باغ و عمارت رحیم آباد در خاموشی

حسن کوکبی نیز که برای  چندمین بار است از مشهد به 
خراسان جنوبی سفر کرده است  بیان کرد: این استان دارای 
فرهنگ غنی و پیشینه قدیمی وهوای پاکی است. وی با 
اشاره به سفرهای شهرستانی خود در خراسان جنوبی ادامه 
داد: در سفر خود به استان، از باغ و عمارت رحیم آباد  و قنات 
بلدیه فردوس و چنشت دیدن کرده ام چرا که خاطره های 
زیبایی در ذهنم نقش می بندد. کوکبی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی مردمانی مهمان نواز و خونگرم دارد،  افزود: متاسفانه 
در بازدید از باغ رحیم آباد دو پسر بچه را برای راهنمایی و 
خوشامد گویی گذاشته بودند ولی در داخل عمارت که بسیار 
جالب و جذاب بود هیچ لیدری وجود نداشت که توضیحی از 
این مکان به گردشگری بدهد و این ضعف است مخصوصا 
که این باغ بسیار زیبا و قدیمی است. وی خاطر نشان کرد: 
بهتر است برای این مکانها ورودی در نظر گرفته شود در 
عوض به آن برسند مخصوصا در زمان نوروز که گردشگران 
از شهرهای دیگر می آیند برای شناساندن آن اهتمام بیشتری 
داشته باشند.وی با ابراز خرسندی از ارائه خدمات بیان کرد: 
در شهرستان هایی مانند فردوس و بیرجند اقامت داشته ام 
و از نظافت این مکان ها و رفتار رضایت بخش شهروندان و 

مسئوالن بسیار راضی هستم.

برنامه های پارسال باغ اکبریه جذاب تر بود

مهری ذوقی هم که از تهران  به خراسان جنوبی سفر 
و  هستند  بیرجندی  من  همسر  خانواده  کرد:  عنوان  کرده 
گاهی روزهای عید را در این شهر می گذرانیم. وی با بیان 
اینکه سال گذشته برنامه های باغ اکبریه بیرجند و وجود 
شترهایی که در ورودی این باغ بودند، بسیار جذاب و دیدنی 
بود افزود: اما امسال از سیاه چادرها و مراسم سنتی خبری 
نبود. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های 
افزود: پراکندگی برخی  زیادی در زمینه گردشگری است، 
از این جاذبه ها و آشنا نبودن مسافران با مسیر آن ها باعث 
می شود که از تماشای زیبایی های استان محروم بمانیم. وی 
با اشاره به اینکه در شهرهای بزرگ مثل تهران در روزهای 
نوروز برنامه های ویژه در تمام روز و شب برپاست افزود:  
در بیرجند حتی برای استفاده از یک سفره خانه تا ظهر در 
خیابانها گشتیم و آخر هم که یکی از آنها ساعت ١2 باز شد 
درباره علت تعطیلی سفره خانه تا ساعت ١2 پرسیدم  چرا 
اینقد دیر باز می کنید گفتند غذا آماده نبود! مگر همه برای 
خورن غذا می روند خیلی ها برای استفاده از محیط سفره 
خانه و جاذبه های آن و نوشیدن چای به این مکانها می روند.  

کسبه هم تدابیر ویژه نوروزی دارند
 اما موزه ها و اماکن گردشگری خیر!

مرضیه شهریاری جوان بیرجندی هم عنوان کرد: حس 

حال نوروز امسال بیرجند خیلی کمرنگ بود المان های 
نوروزی همه در یک سبک و  خیلی کم کار بود گل کاری 
هم بنظرم ضعیف بود.  و  همه یکنواخت بود نمادی از 

نوروز نداشت، امسال شهرداری خیلی قوی کار نکرد.
وی با اشاره به اینکه در معرفی مناطق گردشگری و 
مثال  داد:  ادامه  نشد  مناسبی   رسانی   اطالع  تاریخی  
یک لیدر در باغ اکبریه ندیدم که در مورد تاریخچه این 
باغ به گردشگران اطالعات بدهد،  باغ رحیم آباد  هم  
به فراموشی سپرده شده  است. کاش مراسم بخصوصی 
کرد:  نشان  خاطر  وی  شد.  می  برپا   باغ  این  در  هم 
و  موزه ها  اما  دارند،  نوروزی  ویژه  تدابیر  هم  کسبه 
بازه  که   حالی  در  افزود:  وی  خیر،  گردشگری  اماکن 
تعطیالت نوروزی باید آثار تاریخی  به حالت فوق العاده  
برعکس،  بلکه  شود،  روزی  شبانه  حتی  و  شده  تبدیل 
به بهانه هایی مانند لحظه تحویل سال و سیزده به در، 
می شود.شهروند  کوتاه تر  هم  سال  معمول  روز های  از 

دیگری هم با انتقاد از نبود امکان بازدید از خانه تاریخی 
بهترین  از  یکی  جذاب  مکان  این  کرد  عنوان  شریف 
چشم اندازها را دارد که متاسفانه امکان بازدید آن برای 

ما و مهمانان نوروزی مان فراهم نشد.

اسب سواری و کشک بیرجندی
برنامه جذاب در باغ رحیم آباد

مسافری از ارومیه هم گفت: بیرجند  را تا به حال ندیده 
بودم اما به دلیل شهرت فراوان آن مطالبی را در کتاب ها 
خوانده بودم، زمانی که وارد این شهر شدیم برایم ثابت شد 
این شهر از آنچه که در کتاب ها آمده بیشتر قابل توجه و 
زیباست. رضا علیخانی ، ادامه داد: مهمترین ویژگی بیرجند 
بافت تاریخی و سنتی آن بود که شاید کمتر در شهرهای 
دیگر دیده می شود. وی ضمن نام بردن از باغ رحیم آباد 
برایمان  بیرجندی  کشک  خوردن  و  سواری  اسب  افزود: 
از  بیرجندی ها  بود غذایی که به قول خود  خیلی جذاب 

معدود غذاهای بنفش جهان است. وی وجود آثار تاریخی 
بیشمار، مراکز تفریحی و تجاری متعدد را از دیگر جاذبه 

های مهم بیرجند برای گردشگران بیان کرد.

موزه عروسک های بیرجند منحصر به فرد بود

خراسان  های  موزه  نیز  گردشگر  بانوان  از  یکی 
جنوبی بسیار دیدنی و زیب توصیف کرد و اظهار کرد: 
طول  روز  دو  آنها  ها  موزه  عالی  بسیار  تعدد  دلیل  به 
اشیاء  دیدن  که  کنیم  بازدید  آنها  از  برخی  از  تا  کشید 
شگفت  بسیار  برایمان  آنها  در  شده  نگهداری  آثار  و 
و  ها  موزه  ساختمان  نظیر  بی  معماری  و  بود.  انگیز 
وسایل موجود در آنها تمدن قوی استان را به نمایش 
می گذارد .وی موزه های عروسک بیرجند را بی نظیر 
دانست و افزود: برایم جالب بود این موزه خودش یک 
نمایش  به  را  کشور  شرق  فرهنگ  از  قصه  و  داستان 

که  مهم  موارد  از  یکی  کرد:  اضافه  وی  گذارد.  می 
توجه ما را در بیرجند  به خود جلب کرده است، نظافت 
از  ای  نقطه  هیچ  در  تاکنون  که  است  شهر  تمیزی  و 
ایم. ندیده  را  موردی  چنین  ایم  کرده  سفر  که  ایران 
وی ادامه داد: با وجود اینکه پارک ها، مراکز تاریخی 
مردم  و  مسافران  اغلب  تردد  محل  بیرجند  بازار  و 
آشغال  انباشت  هرگز  ها  محل  این  در  اما  است  شهر 
وجود ندارد که نشان دهنده فعالیت های شبانه روزی 
شهرداری و نهادهای خدمات رسان است.این گردشگر 
را  فامیل  از  تعدادی  حتما  بعد  سال  داد:  ادامه  کرجی 
هم به این شهر خواهم آورد تا از شهر زیبا و پر افتخار 

بیرجند دیدن کرده و لذت ببرند.

16 هزار گردشگر از بافت تاریخی بیرجند 
بازدید کردند

بیرجند  تاریخی  بافت  پایگاه  مدیر  نصرآبادی،  علیرضا 

روزهای  در  بازدیدکنندگان   آمار  بیشترین  کرد:  اظهار 
نوروز مربوط به قلعه تاریخی بیرجند است.

وی با بیان این که طی این مدت 5 هزار و 455  نفر 
خانه  پست  افزود:  داشته اند،  بازدید  تاریخی  قلعه  این  از 
مورد  که  بوده  آثاری  از  دیگر  یکی  نیز  بیرجند  قدیمی 
استقبال باالی گردشگران طی این مدت قرار گرفته به 
بر  بالغ  تاکنون  نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  که  گونه ای 
پایگاه  بازدید داشته اند. مدیر  این مجموعه  از  نفر   ١7١0
از  نفر   ١٨0٣ بازدید  به  همچنین  بیرجند  تاریخی  بافت 
مدرسه شوکتیه بیرجند اشاره کرد و افزود: طی این مدت 
خانه  در  واقع  شناسی  مردم  و  عشایر  موزه  از  نفر   9٣٨
تاریخی پردلی و 72٨ نفر نیز از موزه تاریخی طبیعی خانه 

تاریخی بی بی مرادی این شهر بازدید کرده اند.

۸۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری بیرجند 
بازدید کردند

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  فوالدی،  علی  حسن 
صنایع دستی و گردشگری بیرجند گفت: در تعطیالت 
نوروزی ٨2 هزار و 447 نفر از جاذبه های گردشگری 
نشان   خاطر  وی  کردند.  بازدید  بیرجند  شهرستان 
بازدید  هزار  چهار  روزانه  با  اکبریه  تاریخی  باغ  کرد: 
فوالدی  است.  داشته  را  بازدید  میزان  بیشترین  کننده 
کرد:  بیان  نوروزی  مسافران  دهی  اسکان  به  اشاره  با 
این  در  نفر   22١ و  هزار   ١7 مدت  این  طی  همچنین 

اند. داشته  اسکان  شهرستان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس   
بیان کرد: هزار و چهار نفر در هتل  بیرجند  گردشگری 
نفر  پذیرها، چهار هزار و 244  نفر در مهمان  ها، 567 
های  کمپ  در  نفر   ٨55 و  هزار  چهار  و  مدارس  در 
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  اند.  داشته  اسکان  موقت 
داد: همچنین  ادامه  بیرجند  گردشگری  و  دستی  صنایع 
اقامت  در  نفر   5٨ و  ها  پارک  در  نفر   57١ و  هزار  پنج 
گاه های بوم گردی اسکان داشته اند. فوالدی از فعالیت 

٣2 راهنمای گردشگری طی تعطیالت نوروزی خبر داد و 
گفت: همچنین ١١١ مورد نظارت طی این مدت داشته ایم.

ورود 1۵ تور گردشگری به خراسان جنوبی

میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون  عربی؛  مرتضی 
خراسان جنوبی  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
عنوان کرد:  بسیاری از گردشگران در نوروز  مسافرت 
مسافرتی  خدمات  های  شرکت  توسط  گروهی  های 
معتبر را انتخاب می کنند.وی با اشاره به اینکه در ١0 
استان  وارد  گروهی  تور   ١5 از   بیش  نوروز   اول  روز 
شده اند، ادامه داد: در قالب این تورها حدود ٨00 نفر 
از  کرمانشاه  و  رضوی  خراسان  تهران،  های  استان  از 
بازدید  استان  فرهنگی  و  تاریخی  طبیعی،  های  جاذبه 
کرده اند. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
از  بازدید  جنوبی،  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 

های  موزه  و  اکبریه  عمارت  و  باغ  جهانی  مجموعه 
شهر  بیرجند،  قلعه  شناسی،   باستان  و  شناسی  مردم 
این تورها عنوان  برنامه های  از جمله  را  تاریخی تون 
کرد. عربی ادامه داد: دهکده گردشگری پلوند و آبگرم 
سرایان،  روستاهای  و  قلعه  سه  کویر  فردوس،  معدنی 
ریگزار یالن و بیابان لوت نهبندان، بافت و خانه های 
سر  و  شگفت  و  تاریخی  روستاهای  بشرویه،  تاریخی 
بوذرجمهر  گردشگری  نمونه  منطقه  و  استان  سبز 
علی  مرتضی  معدنی  آب  چشمه  و  جنی  کال  قاین، 
بازارچه های سوغات و صنایع دستی  استان  طبس و 
با  وی  است.  بوده  تورها  این  مقاصد  مهمترین  از 
برای  متفاوتی  و  شاد  مفرح  برنامه های  اینکه   بیان 
مسافران و مهمانان نوروزی در استان برنامه ریزی شده 
بیش  فروردین   پنجم  تا  اسفند   27 از  افزود:  است  
مهمان پذیرها  هتل ها،  در  مسافر   ١62 و  هزار   527 از 
موقت،  کمپ های  زائرسراها،  بوم گردی،  اقامتگاه های 

مدارس و غیره اسکان داده شده اند. 

گردشگران  پشت درهای بسته» تاریخ«
انتقاد از نبود امکان بازدید برخی جاذبه های دیرینه استان:

باغ اکبریه و موزه عروسک ها  جاذبه های پر بازدید بیرجند

عکس: ایمان گلرو

عکس: محمودی



4
واکنش وزیر ارتباطات درمورد مشکل پیام رسان داخلی

وزیر ارتباطات در خصوص گزارش اشکال پیام رسان سروش در کانال تلگرامی خود نوشت:با سالم در خصوص ایراد امنیتی گزارش شده در سروش؛ یکی از مراحل رشد هر سامانه ارائه محصول و ارزیابی است. 
جای دوستان سروش بودم همین امروز به کسی که این اشکال را گزارش کرده جایزه می دادم و مسابقه ای می گذاشتم تا سایر اشکاالت را هم گزارش کنند. البته این ایراد را جوانی شهرستانی هفته پیش برای 
بنده فرستاده بود که به مدیران سروش اطالع دادم،  پاسخ دادند این مشکل در نسخه های اول تلگرام هم بوده و اساسا نیاز به تغییر یک سری ساختارهاست که در حال انجام است و تا هفته آتی برطرف می شود. پنجشنبه *16 فروردین 1397 * شماره 4036

چین میزان بارندگی را 
در این کشور افزایش می دهد

ایسنا- چین در حال کار روی یک سیستم است که 
قادر خواهد بود میزان بارش باران را افزایش دهد.کشور 
راه  به همین جهت  است  آب”   “ نیازمند  چین همواره 
حل این کشور در رابطه با سیستم گسترده اصالح آب 
چین”  فناوری  و  فضایی  علوم  “شرکت  توسط  هوا  و 
چاینا  ساوت  است.“  پیگیری  حال  در   )CASC(
مورنینگ پست”)SCMP(، روزنامه انگلیسی زبان و 
حال  در  کشور  این  که  است  داده  گزارش  چین  معتبر 
آزمایش یک فناوری است که قادر خواهد بود ساالنه 
 10 میزان  به  را  تبت”  “فالت  در  باران  بارش  میزان 
مکعب،  فوت  میلیارد   353 حدودا  یا  مترمکعب  میلیارد 
افزایش دهد.این کشور برنامه دارد ده ها هزار اتاقک در 
سراسر کوه  های تبت احداث کند تا میزان بارندگی در 

حدود 620 هزار مایل مربع که تقریبا 3 برابر مساحت 
اتاقک  ها  این  دهد.  گسترش  را  است  اسپانیا  کشور 
ایجاد  نقره”  “یدید  تا  سوزاند  خواهند  را  جامد  سوخت 
کنند. “یدید نقره” با ساختار کریستالی خود مانند یخ به 
اتاقک  ها در  ابرها عمل می کند.این  بارور کننده  عنوان 
تپه های شیب دار جنوب آسیا قرار خواهند گرفت.یکی 
در  از 500 مشعل  بیش   : پروژه گفت  این  از محققان 
ارتفاعات کوه های “تبت”، “سین کیانگ” و مناطق دیگر 
به کار گرفته شده است تا برای آزمایشات تجربی مورد 
استفاده قرار گیرند. وی افزود، خوشبختانه نتایج حاصله 
تاکنون مثبت ارزیابی می  شود.گفتنی است این روزنامه 
مدعی شده است چین اولین کشوری است که این ابزار 

را در سطحی به این وسعت آزمایش می کند.

بهره برداری از ذخایر ژنتیکی ؛ 
مهمترین برنامه سال 97

ایسنا- دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به مناسبت 15 فروردین، 
اظهار کرد: حوزه  زیستی«،  و  ژنتیکی  ملی »ذخایر  روز 
فعالیت های مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در 
جهت  ژنتیکی  ذخایر  معرفی  و  نگهداری  حفظ،  حیطه 
بهره برداری از ذخایر ژنتیکی، اعم از سلول های انسانی، 
درباره  است.وی  میکروارگانیسم ها  و  گیاهی  جانوری، 
ژنتیکی،  نمونه های  از  بهره برداری  و  کردن  کاربردی 
توضیح داد: در برنامه سال 97 قصد آن را داریم که از 
نمونه هایی که می توانند در راستای بهره برداری از غذای 
انسان، دام یا طیور باشند، به شکل اقتصادی بهره برداری 
کنیم و در بخش سالمت نیز نمونه هایی که می توانند در 
حوزه دارویی اعم از گیاهی و یا میکروارگانیسم ها مورد 

استفاده قرار گیرند را مورد هدف قرار دهیم.وی ادامه داد: 
همچنین در حال شکل دهی به کارگروه های تحقیق و 
توسعه در مجموعه هستیم که این ها از نیاز های مجموعه 
در موقعیتی است که بودجه کم دارد، تا بتواند حداقل از 
منافع این ذخایر ژنتیکی استفاده کند.رییس مرکز ذخایر 
افزود: در بحث محیط زیست و  ایران  ژنتیکی و زیستی 
انرژی نیز برنامه هایی وجود دارد. در بخش محیط زیست 
این آمادگی را در سال های قبل هم اعالم کرده ایم که 
از ما حمایت مالی کند، می  اگر سازمان محیط زیست 
توانیم تکثیر پوشش های گیاهی در معرض انقراض را 
انرژی،  بخش  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  دهیم.وی  انجام 
تولید سوخت های زیستی از منابع گیاهی و میکروبی نیز 

از برنامه هایی است که شروع آن از سال 97 خواهد بود.

مخاطرات اقتصادی
 پیام رسان پرحاشیه چیست؟

تسنیم- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، 
انحصاری شدن تلگرام در فضای مجازی مخاطرات جدی 
اقتصادی را در پی خواهد داشت گفت: همانطور که رئیس 
جمهور تاکید کرد فضای مجازی ایران باید از انحصار تلگرام 
خارج شود.مهرداد الهوتی با بیان اینکه انحصاری شدن یک 
نرم افزار در فضای مجازی کشور مخاطرات جدی اقتصادی 

از مباحث سیاسی و  را در پی خواهد داشت، گفت: جدای 
فرهنگی باید به این نکته توجه داشت که از زمانی که تلگرام 
در فضای مجازی ایران به شکل انحصاری درآمد باید منتظر 
عواقب اقتصادی آن هم می بودیم.عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه با اشاره به آسیبهای جدی اقتصادی حضور تلگرام در 
فضای مجازی ایران گفت: همانطور که رئیس جمهور تاکید 

کرد فضای مجازی ایران باید از انحصار تلگرام خارج شود.
وی افزود، بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل همین مخاطرات 
اقتصادی به سمت پیام رسانهای داخلی حرکت کردند اما به 
نظر میرسد در کشور ما در گام اول باید به دنبال انحصار زدایی 
از فعالیت تلگرام در کشور باشیم.این نماینده مجلس گفت: 
وقتی یک شبکه اجتماعی به صورت انحصاری در فضای 
مجازی کشور فعال باشد یکی از مهمترین آسیبی که وارد 
میشود فضا سازی روانی است که میتواند در مباحث مختلف 

اقتصادی نیز تبعات خاص خود را داشته باشد.
وی افزود، به عنوان مثال زمانی که با التهاب در بازار ارز رو به 
رو می شویم، فعالیتهای سوداگرانه در تلگرام به این التهابات 
دامن زد و در این مورد عمال مدیران بازار ارز کشور نتوانستند 

کنترل کامل این بازار را در دست داشته باشند و از این مسیر 
شاهد رشد قیمت ها در این بازار بودیم. ممکن است در آینده 
همین فضا سازیها در خصوص بازارهای دیگر نیز ایجاد شده 
و مخاطراتی را به همراه داشته باشد.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس گفت: انحصار در هر زمینه ای فساد را به 
همراه خواهد داشت و فضای مجازی نیز از امر مستثنی 
نیست. انحصار زدایی از حضور تلگرام در فضای مجازی 
ایران نگاه مثبتی است که از سوی رئیس جمهور مطرح 
شده و امیدواریم مردم نیز در این خصوص همکاری الزم 
را داشته باشند. به نظر میرسد خارج شدن فضای مجازی 
کشور از انحصار تلگرام برای مردم ایران به خصوص از لحاظ 

اقتصادی نیز مفید باشد.

480 هزار نفر در خراسان جنوبی
 تحت پوشش بیمه سالمت هستند

بازدید طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از روزنامه آوای خراسان جنوبی

همه مسئوالن بدون توجه به گرایش سیاسی برای توسعه استان قدم بردارند

رئیس  موهبتی؛  طاهر  گذشته  روز   - کاری  نسرین 
سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  از  بازدیدی  ایران، 
است  جنوبی  خراسان  فرزند  خود  که  کرد.وی  بازدید 
در این نشست از دغدغه ها،  مشکالت بیمه سالمت 
مسئوالن  و  مردم  همه  اینکه  و  استان  توسعه   و 
فکر  به  باید  سیاسی  جناح  به  توجه  بدون  استان 
درباره   موهبتی  ابتدا  گفت.در  باشند  استان  توسعه 
عنوان  سالمت  بیمه  سازمان  برنامه های  مهمترین 
بیمه  قانون   73 در سال  قانون    29 اصل  کرد: طبق 
اقشار  شد  مکلف  دولت  رسید،  تصویب  به  همگانی 

بیمه  پوشش  تحت  را  عشایر   و  نیازمند  روستایی، 
دهد. قرار  سالمت 

بیش از 41 میلیون نفر در کشور
 تحت پوشش بیمه سالمت هستند

هدف  با  سالمت  بیمه  اینکه  بر  تاکید  با  موهبتی 
و  شد  آغاز  نفر  میلیون  چند  از  مختلف  اقشار  پوشش 
پوشش  تحت  در سراسر کشور  نفر  میلیون   ۴1 اکنون 
افراد  بیمه سالمت برای  تاکید کرد:  بیمه هستند،  این 
بیان  با  وی  است.  پذیر  آسیب  اقشار  و  بضاعت  بی 
استان   ۴ در   96 سال  اواخر  در  دفترچه  حذف  اینکه  
شد  آغاز  کشور  در  بیمارستان   120 بستری  بخش  در 
 97 سال  اول  ماهه   6 پایان  تا  کرد:   امیدواری  ابراز 
این موضوع در سراسر بیمارستان های دولتی با همت 
وزارت  تی  آی  و  درمان  معاونت  بهداشت،  وزارت 
هستیم  راه  ابتدای  در  ما  البته  گیرد.  شکل  مذکور 

شدن  الکترونیکی  که  کنیم  حرکت  سمتی  به  باید  و 
خدمات را در بخش سرپایی نیز محقق کنیم.

الکترونیک سازمان  استقرار 
 هدف و سیاست کلی بیمه سالمت

هدف  مهمترین  را  الکترونیک  سازمان  استقرار  وی 
افزود:   و  کرد  ذکر  سالمت  کلی  سیاست  و  برنامه 
برای  موثری  های  گام  جاری  سال  در  امیدواریم 

الکترونیک شدن و حذف دفترچه برداریم.
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد: برابر 

حوزه  در  خدمت  دهنده  ارائه  بخش های  همه  قانون 
مکلف  دولتی  غیر  و  دولتی، خصوصی  از  اعم  سالمت 
بیمه شدگان  پایگاه  از  خدمت  ارائه  زمان  در  که  شدند 
کنند.  سنجی  استحقاق  ایران  سالمت  بیمه  سازمان 
این موضوع به مدیریت هزینه و حذف حذف دفترچه 
خواهد  توجهی  قابل  دولتی کمک  های  بیمارستان  در 

کرد.
و  دفترچه ها  حذف  طرح  تکمیل  کرد:  تاکید  وی 
به  می تواند  سالمت  بیمه  خدمات  شدن  الکترونیکی 
بهبود  و  هزینه ها  در  صرفه جویی  استانداردسازی، 

بیماران منجر شود. به  بیمه ای  خدمات 
طرح های  به  اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
که  طرح ها  این  جمله  از  داد:  ادامه  دیگر  مشابه 
به  دسترسی  طرح  دارند،  هم  برای  هم افزایی  نقش 
است که حذف   )HIS( بیمارستانی  اطالعات  سیستم 
بسیاری از اسناد کاغذی را در پی داشت و معتقدم در 
فازهای بعدی در کنار موضوع راهنمای طبابت بالینی 

به سطح  را  ما  )گایدالین ها( می تواند سیستم سالمت 
برساند. دنیا  پیشرفته ی  حوزه های سالمت کشورهای 

تاخیر در پرداخت مطالبات ارائه شده
 از چالش های بیمه ای کشور در دهه اخیر

به  اشاره  با  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
دهندگان  ارائه  مطالبات  پرداخت  در  تاخیر  اینکه 
در  کشور  بیمه ای  بخش  چالش های  از  یکی  خدمت، 
موضوع  این  افزود:  می شود،  محسوب  اخیر  دهه  چند 

میراثی است که تا به امروز به ما رسیده است.

در  خوبی  کارهای  اخیر  ماه   5 طی  داد:   ادامه  وی  
سازمان انجام شده است به طوری که  7 هزار و ۴۸0 
منابع  تزریق  خدمت  دهندگان  ارائه  به  تومان  میلیارد 

انجام شده است.
به  سازمان  پرداختی  امروز  اینکه  به  اشاره  با  موهبتی 
شهریور  تا  خصوصی  داروخانه های  به  میانگین  طور 
است  96رسیده  اردیبهشت  به  دانشگاه ها  و   96
به  بدهی ها  زمانی  فاصله  همچنین  کرد:  نشان  خاطر 
شده  کمتر  هم  دیگر  غیردولتی  و  دولتی  بخش های 
کنیم.  پرداخت  روز  به  را  بدهی ها  باید  ما  که  است 
تا   10 به  بخش ها  بعضی  در  ها  بدهی  اینکه  وجود  با 
15 ماه رسیده بود باز هم شاهد فعالیت موثر و خوب 
باید  دلیل  همین  به  و  هستیم  خدمت  ارائه دهندگان 

وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم.
از  ماه  سه  تا   2.5 داروخانه ها  اکنون  شد:  یادآور  وی 
بوده  نظیر  کم  مساله  این  که  دارند  مطالبه  سازمان 
زیاد  باز هم  بدهی  نیم  و  ماه  دو  نظرم  به  البته  است. 

حداقل  به  را  مدت  این  که  کنیم  تالش  باید  و  است 
به  بدهی ها  هم  کارانه  بخش  در  افزود:  برسانیم.وی 
15 تا 20 ماه رسیده است. پرستاران و پزشکان هنوز 
به  همچنان  ولی  نکرده اند  دریافت  را  خود  مطالبات 

ادامه می دهند. کارشان به نحو مطلوب 

حدود 63 درصد خراسان جنوبی
 تحت پوشش بیمه سالمت است

حدود  جنوبی  خراسان  در  اینکه  به  اشاره  با  موهبتی 
اند  گرفته  قرار  سالمت  بیمه  پوشش  تحت  نفر   ۴۸0
افزود: این رقم خوبی است و نشانگر این است که 63 
درصد مردم استان از بیمه سالمت برخوردار هستند. 

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر 
شهر و کشوری است ادامه داد: در کشورهای پیشرفته 
سهم مشارکت نیروی انسانی در توسعه بسیار باالست 
اما این رقم در ایران فقط 33 درصد است و متاسفانه 

در خراسان جنوبی و بیرجند بسیار کمتر هم هست.
خانواده  از  میدان عمل  در  باید  کرد:  نشان  خاطر  وی 

اولین واحد اجتماعی شروع کنیم. به عنوان 
مساله  این  کرد:  تاکید  ایران  سازمان سالمت  رئیس   
به قدری مهم است که سازمان بهداشت جهانی سال 
2017 را سال گفتگو با هم نامید و برای افسردگی در 

خانواده و جامعه هشدار داد. 

برای توسعه استان بدون توجه به 
گرایش سیاسی اشتراکات را اختراع کنیم

موهبتی با بیان اینکه در خراسان جنوبی شاهد هستیم 
از سایر نقاط  گاهی گرایش های سیاسی خیلی بیشتر 
این  و  اندازد  می  فاصله  ها  جناح  و  مردم  بین  کشور 
چیز خوبی نیست افزود: الزم است برای توسعه استان 
به  را  اشتراکات  به گرایش سیاسی خاص  توجه  بدون 

کنیم. تبدیل  اختراع 
و  جلیلی  دکتر  آیتی،  حائری،  از  بردن  نام  ضمن  وی 
های  سرمایه  اینها  کرد:  نشان  خاطر  عبادی  ا...  آیت 
حفظ  با  و  گرفت  درس  آنها  از  باید  و  هستند  استان 
چارچوب روابط را بهبود بخشید.وی تاکید کرد باید به 
و  اندیشمند  یک  که  زمانی  دهیم.  بها  انسانی  نیروی 
متفکر و پزشک و حتی یک سرمایه گذار در خراسان 
جنوبی مورد هجمه و فشار قرار می گیرد به طور قطع 
و  کارآمد  نیروهای  این  استان  و  رود  می  استان  از 
سرمایه خود را از دست می دهد. وی ادامه داد: برای 
جذب  بفکر  هم  دست  در  دست  همه  استان  توسعه 
سرمایه گذار و منابع آب و راه باشیم و زمانی که باهم 

نزنیم. کار می کنیم عینک سیاسی 

جذابترین ها

بامزه ترین شوخی های
 »اول آوریل« در دنیای علم

خبرآنالین- اول آوریل، روز عجیبی در تقویم است. 
در سراسر جهان، رسمی مرتبط با این روز شکل گرفته 
که به افراد اجازه می دهد اخباری اشتباه را باهدف 
فریب و نیتی طنزآمیز به اطالع دیگران برسانند.این 
رسم دیرینه که آفت ویراستارها بوده و در ایران با 
عنوان »دروغ سیزده« مشهور شده است، به دنیای 
علم هم رسیده و دانشمندان هم از این بازه زمانی 
کوتاه برای شوخی با مخاطبان و همکارانشان سود 
می برند. با چند نمونه از بامزه ترین، شیطنت آمیزترین و 
متقاعدکننده ترین شوخی های اول آوریل طی سالیان 

گذشته آشنا شوید.

پنگوئن های پرنده
کلونی  شد  مدعی  بی بی سی  پیش،  سال   10
منحصربه فردی از پنگوئن های پرنده را در »جزیره 
 )King George Island( کینگ جورج« 

نزدیک به قاره جنوبگان کشف کرده است. ویدیوی 
کوتاهی هم همراه با این خبر منتشر شد که پنگوئن ها 
را درحالی که می دویدند و به پرواز درمی آمدند، نشان 
می داد. ادامه ویدیو هم آن ها را درحالی که پروازکنان 
به جنگل های استوایی آمریکای جنوبی رسیده بودند، 

نشان می داد.

اژدهایان وارد می شوند
معتبرترین  از  یکی   )Nature( »نیچر«  نشریه 
می توانید  بنابراین  است؛  جهان  علمی  نشریات 
حس تعجب و هیجانی را که به دنبال انتشار مقاله 
وجود  به  فروردین 139۴(   12( آوریل 2015  اول 
آمد، تصور کنید؛ زیرا عنوان این مقاله چنین بود: 
»جانورشناسی: اژدهایان وارد می شوند.«در خالصه 
این مقاله آمده بود: »مدارک جدید نشان می دهند 
که اژدهایان دیگر جزء جانوران افسانه ای و تخیلی 
برهم کنش  از  ناشی  تأثیرات آب وهوایی  و  نیستند 
دوباره  ظهور  به  است  ممکن  طبیعت،  و  انسان 
و  نقل قول ها  با  مقاله  بینجامد.«این  هیوالها  این 
نظر  به  قانع کننده  بسیار  خود،  جذاب  گراف های 
بااین حال، زیرنویس کوچکی داشت که  می رسید. 
می گفت: »برخی از مطالب این مقاله ممکن است 

نیاز به کمی دید انتقادی داشته باشند.«

دستاوردهای جعلی روسیه
فروردین   11(  1923 آوریل  اول  در 
نام  به  آلمانی  روزنامه ای   ،)1302 
» Deutsche Allgemeine Zeitung « 
است  توانسته  روس  دانشمندی  که  داد  گزارش   
راهی برای کنترل و استفاده از انرژی موجود در 
روس های  درنتیجه،  کند.  کشف  زمین  اتمسفر 
هیچ  بدون  را  خود  پروازی  وسایل  توانسته اند 
مشکلی و به راحتی در سرتاسر سیاره زمین جابه جا 
متوجه  نیویورک تایمز  دبیران وقت  کنند.متأسفانه 
نشدند که این مطلب، تنها یک شوخی اول آوریل 
است و داستان آن را دوباره در تاریخ سوم آوریل 

منتشر کردند.

گوگل به مریخ می رود
گوگل تابه حال بارها به شوخی اول آوریل پرداخته 
جست وجوی  اپ  به  می توان  آن ها  میان  از  است. 
انگشت  اشاره  با  دست آموز  حیوانات  که  جدیدی 
خود می توانند از آن استفاده کنند و »کروم کستی« 
برای سنجاب ها اشاره کرد.یکی از هوشمندانه ترین 
قصد  کرد  اعالم  که  بود  آن  گوگل،  شوخی های 
را   Google Cloud ابری  سرویس  دارد 
به مریخ بفرستد تا آنجا برای سیاحت های آینده و 
درنهایت، اسکان دادن بشر روی سیاره سرخ، آماده 
شود. حتی در آن زمان، می شد در اطراف مرکز داده 

گوگل در مریخ، به شکل مجازی، قدم زد.

علمی

روباتی که دیوار را
 نقاشی می کند

چند سال پیش، شرکت معماری و طراحی “کارلو 
رتی”)Carlo Ratti(، یک سیستم را ابداع کرد 
که در آن از ربات اسپری رنگ برای رسم تصاویر 

روی دیوار استفاده می شد. این کار بسیار هوشمندانه 
بود، اما چیزی نبود که بتواند به راحتی تبدیل به 
یک محصول تجاری شود. با این حال، ربات طراحی 
مسیر  در  اکنون   )Scribit(”اسکریبیت“ دیوار 
تجاری سازی قرار گرفته است.“اسکریبیت” همانند 
روی سطوح عمودی از قبیل دیوارها، پنجره ها و یا 
وایت بردها در 2 محور حرکت می کند و نقاشی ها 
دایره ای  دستگاه  می کند.این  طراحی  را  متون  یا 
آلومینیومی از دو کابل مورب سبک به حالت تعلیق 
در می آید و می تواند در عرض پنج دقیقه تنظیم و 
راه اندازی شود و نیازی به بیش از دو میخ و یک پریز 
برق نیست.این دستگاه مجهز به چهار منبع رنگ 
در رنگ های مختلف، به همراه یک پاک کن است، 
بنابراین می تواند همزمان با ایجاد یک طرح جدید، 

نقاشی های قدیمی خود را پاک کند.

ابداع مانیتور پوشیدنی
 برای ردیابی عالئم 
بیماری های گوارشی

ابداع  پوشیدنی  مانیتور  یک  ایسنا-محققان 
کرده اند که می تواند فعالیت های الکتریکی معده 
افراد را برای عالئم بیماری های گوارشی ردیابی 
دانشمندان  توسط  که  پوشیدنی  مانیتور  کند.این 
“دانشگاه کالیفرنیا جنوبی سن دیه گو” ابداع شده 

دانشگاه  دانشمندان  می شود.  نامیده   ”EGG“
تالش  حال  در  دیه گو  سن  جنوبی  کالیفرنیا 
برای ساخت این مانیتور پوشیدنی با سخت افزار 
به  که  الگوریتم هایی  از همه،  مهمتر  و  پیشرفته 
نتایج  هستند.  می کنند،  کمک  نویز  کردن  فیلتر 
کامل  بتواند  اگر  و  بوده  کننده  امیدوار  تاکنون 
پزشکان کمک کند مشکالت  به  شود، می تواند 
مسمومیت را بدون نیاز به روش های تهاجمی و 
بیمارستان تشخیص دهند.این  از  بازدید  یا حتی 
مانیتور با اسکن سیگنال های الکتریکی در معده 
که انقباضات معده را کنترل می کنند، کار می کند.

مشابه این سیستم در دهه 90 میالدی بود اما به 
دلیل پیچیدگی کمتر توسط متخصصان گوارش 

مورد استفاده قرار می گرفت. 

فناوری اطالعات

آیا پیام رسان سروش
 هک شده بود؟

مجازی  فضای  کاربران  که  آن  از  بعد  فارس- 
یک ایراد امنیتی را در پیام رسان سروش گزارش 

دادند، مدیر این پیام رسان از رفع این ایراد خبر داد.
سید میثم سیدصالحی، مدیر پیام رسان سروش در 
توییتر خود نوشت: نمایش شماره ادمین کانال، به 
معنای هک شدن نیست؛ اما در فرهنگ کاربران 
آن  بابت  که  است  مهم  یک  ایراد  ایرانی،  عزیز 
همچنین  طلبیم.مدیرسروش  می  همه  پوزش  از 
به  نسبت  که  مجازی  فضای  فعاالن  از  یکی  از 
کرد. تشکر  بود  کرده  رسانی  اطالع  مشکل  این 
از کاربران فضای مجازی  در روزهای اخیر یکی 
مشکلی را درباره پیام رسان سروش گزارش کرده 
بود که بر اساس آن کابران می توانستند به شماره 

موبایل ادمین کانال ها دسترسی پیدا کنند.

گوناگون

سقوط سهام آمازون
 بعد حمله ترامپ

بار  یک  آمازون  فروشی  خرده  فارس-شرکت 
دیگر هدف حمالت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا قرار گرفته است. وی این بار هم از توئیتر 
است.به  کرده  استفاده  آمازون  به  حمله  برای 
گزارش گلوبال نیوز، ترامپ معتقد است که اداره 
پست ایاالت متحده به علت قراردادش با آمازون 
ضرر زیادی کرده و مبالغ زیادی پول را به همین 
علت از دست می دهد.ترامپ در توئیت خود ادعا 
این  در  آمریکا  اداره پست  احتماال  بود که  کرده 
چه  تا  مالی  نظر  از  آمازون  با  قرارداد  که  مورد 
حد به ضرر این شرکت است، سرنخ یا اطالعاتی 
تمام  آمازون  ضرر  به  بسیار  اتهامات  این  ندارد. 
شده و باعث کاهش قابل توجه ارزش سهام آن 
می شود  شنیده  است.  شده  گذشته  روزهای  در 
برخی مدیران ارشد و حتی سهام داران آمازون به 
علت آسیب دیدن اعتبار و حسن شهرت آمازون 
به دنبال شکایت از ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
هستند، هر چند در این زمینه هنوز اخبار دقیقی 

منتشر نشده است.
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توصیه های  مهم به زنان کارآفرین

1. عالقه تان را دنبال کنید: کارآفرینی مانند انتخاب یک 
شغل یا اضافه کاری نیست، بلکه چیزی است که باید 
تمام زندگی تان را وقف آن کنید؛ به همین خاطر بسیار 
مهم است که واقعا به آن کار عالقه داشته باشید. عالوه 
بر این، وقتی که نسبت به چیزی مشتاق باشید، اشتیاق 
شما به شکلی مسری به همه سرایت می کند و بدین 
شکل می توانید در تمام حیطه ها مثل بازاریابی، فروش، 

مذاکرات و جذب سرمایه با موفقیت عمل کنید.
2. با برندتان یکی شوید: برندتان همه چیز را در مورد 
شما و شرکت تان به همه می گوید، به همین خاطر 
باید آن را به شکل مشخصی تعریف و سپس در مورد 
همه چیز اعمالش کنید. برند شما نه تنها نیازمند لوگو، 
پیام، فونت و رنگ بندی خاصی است بلکه باید شعار،  
کیفیت و رویکردتان در زمینه خدمات مشتریان را نیز در 
آن بگنجانید. تداوم برند باعث ایجاد اعتماد در مشتریان 
می شود، اعتباری برای تان به ارمغان خواهد آورد و شما را 

نسبت به رقبا متمایز خواهد کرد. 
3. بر ترس تان غلبه کنید: خود را به بهترین شکل ممکن 
برای این اتفاق آماده کنید و تمرکزتان را روی بازگشت 
قوی تر بگذارید. گاهی در ابتدای مسیر، بدترین احتماالت 
ممکن را پیش بینی می کنیم، اما کمی بعد متوجه می 
شویم که آن احتماالت فاجعه آمیز به ندرت رخ می دهند.
4. سیستم پشتیبان تدارک ببینید: حتی اگر به عنوان یک 
کارآفرین تنها می خواهید کارتان را شروع کنید، باز هم 
باید عده ای را برای پشتیبانی از خود داشته باشید. به یک 
حسابدار، مشاور مالی، وکیل یا یک ایده پرداز رجوع کنید. 
از خانواده و دوستان تان بخواهید که از شما حمایت کنند. 
از افراد موفقی که می شناسید، سراغ مشاوران خوب را 
بگیرید و در نهایت به انجمن های کارآفرینی شهرتان 

رجوع کنید و اطالعات را در این زمینه به دست آورید.

حکمت خداوندی

اندر  ریگ  به  برهنگی  از  دید  را  درویشی  موسی)ع(، 
شده، گفت: ای موسی! دعا کن تا خدای عزوجل مرا 
کفافی دهد که از بی طاقتی به جان آمدم. موسی دعا 
کرد و برفت. پس از چند روز که از مناجات باز آمد، مرد 
را دید گرفتار و خلقی انبوه بر او گرد آمده، گفت:این چه 
حالت است؟ گفتند: خمر خورده و عربده کرده و کسی 
را کشته. اکنون به قصاص فرموده اند. »اگر خداوند 
دِر هر نوع روزی را بر بندگانش می گشود، در زمین 
ستم پیشه می کردند«. )شورا:27(موسی)ع(، به حکمت 

جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار.
سعدی گوید: هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی 
از گردش آسمان درهم نکشیده، مگر وقتی که پایم 
برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به 
جامع کوفه درآمدم، دل تنگ. یکی را دیدم که پای 
بر بی  آوردم و  به جای  نعمت حق  نداشت. سپاس 

کفشی صبر کردم.
پیام متن: 

بنابر سفارش رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(: به آن که 
از شما پایین تر است، بنگرید و به آن که از شما باالتر 
 است، منگرید؛ زیرا بدین وسیله قدر نعمت خدا را بهتر 

می دانید و شکرگزار نعمت های خداوند خواهید بود.

باور داشتن به عشق، آماده بودن برای رها کردن همه 
چیز به خاطر آن و تمایل داشتن به ریسک کردن 

زندگی ات برای آن، بزرگترین تراژدی است.

تنها کسی که خود را با تمام توان و روحش 
وقف هدفی می کند، می تواند در موضوعی تبحر 
پیدا کند. خبرگی، تمام وجود انسان را می طلبد.

گر چشم تو در مقام ناز آید باز
بیمار تو بر سر نیاز آید باز

ور حسن تو یک جلوه کند بر عارف
از راه حقیقت به مجاز آید باز

بزرگترین اشتباهی که مردم می کنند اینست که 
سعی نمی کنند روزی خود را با انجام چیزی که 

بیش از همه لذت می برند به دست آورند.

بزرگترین اشتباهی که مردم می کنند این است که 
سعی نمی کنند روزی خود را با انجام چیزی که 

بیش از همه لذت می برند به دست آورند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدیهایشان را به 
نیکي ها تبدیل می  کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. سوره فرقان / آیه 70

حدیث روز  

هر کسي که براي خدا از برادرش دیدن کند ، خداي متعال فرماید مرا دیدن کردي و ثوابت بر من است و به ثوابي جز بهشت 
برایت خرسند نیستم. امام جعفر صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه از دیگر کارمندان متمایز باشیم؟
امروزه پژوهشگران اعتقاد دارند که کارمندان کمبودهای 
دارند. پس  نیازشان  مورد  اساسی  مهارت های  در  زیادی 
ویژگی  چه  دنبال  به  باید  خوب  کارمند  یک  یافتن  برای 
هایی باشیم؟ راحت ترین روش در هنگام استخدام کارمند 
بررسی  را  این است که فقط سوابق تحصیلی وی  جدید 
کنیم؛ اما نباید از سایر معیارهای وی در اداره امور غافل 
شد. از موارد مهم در ارزیابی کارمند جدید بررسی سوابق 
و کارهای عملی اوست، و این موضوع است که مشخص 
می کند کارمند جدید تا چه حد توانایی تطابق با محیط 
کار و دنیای کار را دارد. پژوهش های نشان می دهد که 
اکثر افراد تازه استخدام شده در زمینه های عملی و حل 

مشکالت در شرایط بحرانی دچار مشکل اند.
 برقراری ارتباط کالمی

مهم ترین و کارآمدترین مهارت، داشتن مهارت در برقراری 
ارتباط کالمی مطلوب است. فرد تقریبا در همه مشاغل نیاز 
دارد تا با همکاران یا مشتری ها صحبت کند و منظور و 
مقصود خود یا جوانب کار را به درستی برای طرف مقابل 
توضیح دهد و به مقتضای شرایط از بهترین روش برای 
این کار استفاده کند. برقراری درست ارتباط فقط در خوب 
صحبت کردن خالصه نمی شود، بلکه کارمند باید بتواند 
به خوبی به سخنان طرف مقابل گوش کند و سعی داشته 
باشد تا منظور و خواسته های او را درک کند، آن را تجزیه 

و تحلیل کند و برطبق آن عمل کند.

کاِر گروهی
بسیاری از موسسات از کارکنان خود می خواهند به صورت 
از  برخی  در  یا  کنند،  کار  خاص  ای  پروژه  روی  تیمی 
موسسات که کمتر به سلسله مراتب اهمیت داده می شود، 
به صورت گروه های خودسازمان یافته به فعالیت بپردازند. 
برای موفقیت در این گونه محیط ها فرد باید مشارکت با 
همکاران را یادبگیرد و به ابراز عقاید و به اشتراک گذاشتن 
ایده هایش برای پیشرفت هرچه بهتِر کار بپردازد. در این 
ایجاد  باعث  جویانه  سلطه  یا  منفعالنه  رفتار  ها  محیط 

اختالل یا کاهش سرعت پیشروی پروژه می شود.
هوش تجاری

اگر کارمند از فضای کسب و کار خویش آگاهی و درک 
خوبی داشته باشد، با توجه به شرایط و مشتریانی که با آن 
ها در ارتباط است، می توانید پایبندی و اهمیتی را که برای 

کارش قائل است، به مدیران نشان دهد. 
نظرسنجی های در انگلستان نشان می دهد، در شرایطی 
که نیاز به نوآوری است یا در چالش های پیش بینی نشده، 
بیش از یک سوم مدیران از کارمندان جدیدی که استخدام 

کرده اند، ناراضی اند.
 تجزیه و تحلیل و بررسی

ممکن است در فضای کاری هر لحظه با مشکالت جدید 
نتیجه مدیران دوست دارند کارمندانی  به رو شوید؛ در  رو 
با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  توانایی  که  کنند  استخدام  را 

مشکالت به روش های درست و اثربخش را داشته باشند. 
در مقابل برخی از کارکنان هنگام مواجهه با این قبیل مسائل 
به سرعت وحشت زده می شوند یا برخی کامال بی تفاوت از 
آن می گذرند و به  مسئولیت خود اهمیتی نمی دهند. گاهی 
می توانیم با اندکی درایت تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

افزایش انگیزه در خود
مدیر یک مجموعه نمی تواند وقت زیادی برای نظارت بر 
کارکنانش صرف کند و بسیار مهم است که کارکنان با انگیزه 
باشند و با خالقیتی که دارند ابتدا به کارهای مهم تر بپردازند 

و نسبت به سازمان یا مسئولیت خود ِعرق داشته باشند.
راه اندازی امور

موسسات به کارمندانی نیاز دارند که بتوانند مشکالت را حل 
کنند و به امور موسسه همانند کارهای خود بنگرند و تا جایی 
که می توانند برای انجام کارها تالش کنند. تحقیقات نشان 
می دهد 30 درصد از مدیران اعتقاد دارند افرادی که تازه از 
فضای آموزشی به محیط کار می ایند، در این جنبه دچار 

کمبودند.
 مهارت های نوشتاری

بزرگساالن  درصد  از 40  بیش  که  دهد  می  نشان  آمارها 
اند. این موضوع در  در مهارت های نوشتاری دچار ضعف 
هنگامی نمود پیدا می کند که فرد نیاز دارد یک نامه رسمی، 
رزومه یا درخواست بنویسد؛ معموال در این متون با مشکالت 
نگارشی، غلط امالیی و ساختار اشتباه مواجه می شویم. این 

خال در بیان کارمندان تازه استخدام شده نیز فراوان به چشم 
می خورد؛ در نتیجه داشتن توانایی در نوشتن مزیتی اساسی 

محسوب می شود.
برنامه ریزی و سازماندهی

برای این که یک کارمند بتواند با حداکثر توانش کار کند 
کارهای  انجام  برای  باید  باشد  داشته  را  کارایی  بهترین  و 
روزانه اش برنامه ریزی کند. برای انجام وظایفمان در موعد 
مشخص و نزدیک شدن به اهدافمان ناچاریم برنامه ریزی 
مناسب داشته باشیم. داشتن برنامه به ما اجازه می دهد به 

بهترین نحو از زمانی که در اختیار داریم بهره ببریم.
تمایل همیشگی به یادگیری

به  کارمندان  از  درصد   63 که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
بازآموزی و ارتقای مهارت های شغلی خود اقدام کرده اند 
و بخش زیادی از آن ها بعد از ورود به بازار کار دیگر به فکر 
ترقی نیستند؛ اما توجه به این موارد بسیار مهم است، چون 
هم باعث ارتقای درجه می شود هم به شما حس بهتری 

نسبت به شغلتان می دهد.
توانایی مدیریت

ممکن است شما بعد از گذشت مدتی در کارتان به فردی 
انجام  هنگام  در  بتوانید  و  شوید  تبدیل  باتجربه  و  خبره 
پروژه گروه را رهبری کنید؛ پس باید مهارت های رهبری 
صحیح را به دست آورید تا بتوانید به سایر اعضا به طرز 

موثری کمک کنید.

829435716
475619382
613872549
786253491
952147638
341968275
567391824
294786153
138524967

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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جدول سودوکو
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 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

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

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

09157213571 - صالحی منش

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش  غدیر 4 
با مدیریت: 
جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در زابل نیازمند است.

09157213545

به تعدادی نیروی آقا و خانم 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.

05632421010 - 09151606900 

به یک راننده کمپرسی جهت کار
 در شهرستان زابل نیازمندیم.

09157578315 - زرگری

به یک شاگرد باسابقه برای کار در 
کارواش نیازمندیم.  09039513036

32442365 - مغازه

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 

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

مداربسته نیازمندیم. 32455602-3

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065  علـی آبادی 

شتر مرغ نیک خاوران
09157269528 -09151609429

مشاوره و فروش جوجه
 در سنین مختلف
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نوروز  ایام  در  پذیرایی  وسایل  از  یکی  آجیل  اینکه  به  توجه  با 
در مصرف  رعایت شود،  نکاتی  آن  مورد مصرف  در  باید  است، 
ها،  تخمه  و  مغزها  انواع  که  چرا  شود،  روی  زیاده   نباید  آجیل 
حاوی مقادیر زیادی چربی هستند، به طوری که هر ۱۰۰ گرم 
آجیل  مصرف  است.درصورت  کالری   ۶۰۰ تا   ۵۰۰ حاوی  آنها 
استفاده  نمک  کم  یا  و  نمک  بدون  های  آجیل   انواع  از  باید 

زمینه  نمک،  زیاد  مقادیر  داشتن  با  شور  آجیل های  گفت:  شود، 
بهبود  دفتر  کنند.مدیر  می  فراهم  باال  خون  فشار  برای  را 
نیز  شیرینی  مصرف  درخصوص  بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه 
انواع  میهمان،  از  پذیرایی  برای  است،  بهتر  کرد:  خاطرنشان 
میهمانان  تا  کنید  تهیه  کوچک  اندازه  در  و  ساده  های  شیرینی  
با افزایش دریافت قند و چربی اضافی مواجه نشوند، البته برای 

و  شیرینی  مصرف  در  نباید  چاقی  و  وزن  اضافه  از  پیشگیری 
و  وزن  اضافه  از  پیشگیری  منظور  شود.به  زیاده  روی  شکالت 
و شکالتی  از شیرینی  های خامه  ای  بازدیدها  و  دید  در  چاقی 
هستند،  کالری  زیادی  مقدار  حاوی  و  دارند  برزگ  سایز  که 
خودداری شود و به جای آن از انواع شیرینی خشک و ساده در 

استفاده شود اندازه کوچک 

 آجیل پر نمک شما را چاق می کند

  بالیی که کمبود آب 
به سر بدن تان می آورد

درصد زیادی از بدن انسان از آب تشکیل شده و 
 تامین نشدن آب مورد نیاز بدن ممکن است. مایعات،

 نوشیدنی های گاز دار، چای، شیر و حتی آب 
میوه ها نمی توانند جایگزین این مایع در بدن 
باشند؛ چای خاصیت تبخیر شدن داشته و محرک 

ادرار بوده و نه تنها نیاز انسان را تامین نمی کند 
بلکه دلیل از دست دادن آب بدن هم می شود. 
همه افراد روزانه بین 2 الی ۵ لیتر آب نیاز دارند، در 
روزهایی که هوا گرم است باید حتما از آب سالم 
استفاده شود نوشیدن آب می تواند از گرما زدگی 
و اختالالت بدن جلوگیری کند.تامین نشدن آب 
بیماری  با  نیاز بدن موجب درگیری بدن  مورد 

حصبه، وبا و شبه حصبه می شود.

 آیا خیار به کاهش وزن 
کمک می کند؟

و  میوه  از  سرشار  غذایی  برنامه  از  استفاده 
خود  همراه  به  را  زیادی  مزایای  سبزیجات 
شود. می  نیز  وزن  کاهش  شامل  که  دارد 

بیشتر خیار از آب تشکیل شده وکالری پایینی 
و  باال  اش  مغذی  مواد  که  صورتی  در   دارد 

می توانند برای کاهش وزن مفید واقع شوند.خوردن 
غذاهای کم کالری و سرشار از آب مانند خیار، 
کمک می کند بعد از خوردن احساس سیری کنید.

این کار باعث هضم راحت غذا شده و همچنین 
به خوشبو شدن نفستان نیز کمک می کند. فلفل 
تند: فلفل را یک سالح واقعی برای مقابله و حذف 
چربی ها بدانید. منابع غذایی پروتئینی مانند غذاهای 

حاوی مرغ، گوشت و ماهی.

میوه هایی برتر برای تضمین سالمتی

۱- سیب:  اگر با پوست خورده شود حاوی ۵ گرم 
فیبر و مقدار زیادی آنتی اکسیدان های فالوونوئید 
کلسترول  آوردن  پایین  به  سیب  فیبر  است. 
کمک می کند و فالوونوئیدهای قدرتمند احتمال 
را کاهش  بیماری های قلبی، سکته و سرطان 
می دهد.2-  زرد آلو: منبع بسیار خوبی از ویتامین 

A,C و E، پتاسیم، آهن و کاروتینوئیدها می باشد. 
لیکوپن موجود در زرد آلو به محافظت از چشم ها و 
جلوگیری از بیماری قلبی، اکسیداسیون کلسترول 
LDL و برخی سرطان ها کمک می کند و فیبر 
موجود در زردآلو در برطرف کردن یبوست موثر 
است. 3- موز: منبعی عالی از پتاسیم است که به 
پایین آوردن احتمال فشارخون باال و سکته کمک 

کرده و نقش مهمی در عملکرد عضالت دارد.

  این خوراکی ها را نخورید

و  سرطان  میزان  افزایش  به  توجه  با 
این در  دیگر  العالج  صعب  های   بیماری 

به  توجه  و  تغذیه  نقش  ها،  سال 
ها  بیماری  این  از  پیشگیری  در  آن 
است. گرفته  قرار  توجه  مورد   بیشتر 

۱- غذاهای سرخ کردنی: غذاها در اثر سرخ 

کردن، دیر هضم شده، سیستم گوارش بدن را 
 مختل و آن را خسته و فرسوده می کند. توصیه 
می شود به جای آن از کباب، بخارپز یا آب پز 
کردن غذاها استفاده شود.2- نوشیدنی های 
پوسیدگی  باعث  ها  نوشیدنی  این  صنعتی: 
دندان ها، چاقی، سوء تغذیه، سنگ کلیه، چین 
و چروک پوست، پوکی استخوان، بیماری های 
کبدی، دیابت، آلرژی، کاهش حافظه می شود. 

3 توصیه عالی برای 
    پیشگیری از سرطان

از  بعد  می توان  که  اقداماتی  تمام  تقریبا 
برنگردد،  دوباره  تا  داد  انجام  درمان سرطان 
را  بیماری  این  تجربه  که  کسانی  برای 
از  را  استرس   -۱ جوابگوست.  هم  ندارند 
عملکرد  مزمن،  استرس  کنید:  دور  خود 

بروز  موجب  و  کرده  سرکوب  را  ایمنی تان 
برای  مانند یک محرک  که  التهاب می شود 
سرطان است. 2- حواس تان به کپک و قارچ 
در  در کپک،  موجود  افالتوکسین های  باشد: 
قرار  شده  شناخته  مواد  سرطان زاترین  رده 
دارند.3- عرق بریزید: ورزش کردن می تواند 
موجب تغییرات مثبتی در سیستم ایمنی شده 

و به مقاومت در برابر سرطان کمک کند. 

یادداشت

»جهل شناسی« این پدیده 
را چگونه تبیین می کند؟
* باقری

شاخه ای به نام »جهل شناسی« Agnotology در فلسفه وجود 
»جهل  در  است.  شده  شناخته  شناسی«  »معرفت  از  کمتر  که  دارد 
شناسی« به جای بررسی اینکه چه چیزی »دانش« محسوب می شود 
و معیار تمایز »دانش« از »باورهای غلط« چیست، به بررسی جهل، 
انواع آن و چگونگی گسترش آنها پرداخته می شودسیگار ساالنه به 
مرگ حدود نیم میلیون نفر در امریکا می انجامد؛ یعنی تقریباً از هر پنج 
مرگ، یکی با سیگار کشیدن مرتبط است که بیش از مرگ ومیر ناشی از 
اچ.آی.وی، سوء مصرف مواد، سوء مصرف الکل و تصادف های رانندگی 
است! تعداد شهروندان امریکایی که بواسطه سیگار کشیدن از دنیا رفته 
اند ۱۰ برابر افرادی است که در تاریخ جنگ های این کشور کشته شده 
اند! سیگار علت بروز حدود 9۰ درصد سرطان های ریه است و ساالنه 
34 هزار نفر به دلیل بیماری های قلبی، ناشی از در معرض دود سیگار 
بودن، فوت می کنندبا وجود چنین یافته هایی اما باز آمارها می گویند 
حدود یک میلیارد نفر در جهان سیگار می کشند. ضرر بسیار زیاد سیگار 
از یک سو و مصرف بسیار باالی آن از سوی دیگر، می تواند ما را به 
این نتیجه برساند که »ضعف اراده« در انسان ها بسیار رایج است توجه 
به مکانیسم های گسترش و توزیع جهل بین عموم مردم می تواند به 
ما کمک کند متوجه شویم که چرا مصرف کاالیی که این میزان ضرر و 
زیان دارد بین عموم مردم رایج است. برخی نهادهای تجاری - سیاسی 
از »جهل عمومی« منفعت کسب می کنند. دو مثالی که پروکتور در اثر 
دیگر خود می زند »بنگاه های مالی« و »نهادهای نظامی« هستند. به 
عنوان مثال پروکتور با بررسی های خود نشان می دهد که گرمایش 
زمین چندین دهه است که به عنوان خطری جدی شناسایی شده است 
ولی از معرفی این پدیده به عنوان یک خطر جدی به عموم مردم سر 
باز زده می شود چرا که در آن صورت، قواعد و مقرراتی که کمپانی 
ها برای محافظت از محیط زیست باید به آنها ملزم شوند مانعی برای 
سودشان می شود.   منظور او از چنین قوانینی این است که امکان دارد 
برخی نهادها و مراکز قدرت از وجود قوانین طبیعی جدیدی آگاه شده 
باشند ولی آنها را با عموم مردم در میان نگذارند چرا که ممکن است 
برای منافع مالی و روش های درآمدزایی شان اشکال ایجاد کند شاید 
از تمامی  یافت که دقیقاً  را  بتوان مصرف کننده سیگاری  به سختی 
ضرر و زیان های سیگار کشیدن آگاه باشد. اغلب افراد باورهایی کلی 
در مورد سیگار دارند مانند اینکه »سیگار کشیدن برای سالمت مضر 
است«؛ این در حالی است که این روزها این سخن را تقریباً در مورد 
همه چیز می شنویم، بنابراین، »باورهای کلی« نمی توانند مانع خوبی 

برای مصرف سیگار باشند.

                        تیم والیبال پاس شهربانی شهرستان بیرجند سال1348جواد تکنو
ازچپ آقایان: عباسعلی جباری .محمدمقرنسی . محمد قادرنژاد. داریوش اعتمادی .مهدی مهربان . شیپوری 

زمین والیبال پاس) کالنتری فعلی واقع درمیدان امام “ره”(     گردآورنده : اصغری

قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

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

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

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

هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر 

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

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

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

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

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

اطالعیـه 
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سامانه بارشی وارد خراسان جنوبی می شود

 رئیس گروه پیش بینی و پیش یابی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با ورود سامانه بارشی به استان از روز جمعه هفته جاری، افزایش ابر و وقوع بارش های رگباری 
همراه با رعد و برق در مناطق مختلف پیش بینی می شود. رضا برهانی، افزود: شدت بارش ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده قابل توجه پیش بینی می شود و بیشتر 
مناطق استان را در بر خواهد گرفت. وی ادامه داد: برای امروز، هوای غالب در استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، به تدریج گرد و خاک و افزایش ابر پیش بینی می شود.

* مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: دام های 
استان علیه تب مالت و آبله واکسینه می شوند.

خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  سرپرست   *
از ۲۵  نفر  و ۴۳۲  هزار  خراسان جنوبی گفت: ۷۶۴ 
اسفند ۹۶ تا ۱۴ فروردین ماه ۹۷ به زیارت بقاع متبرکه 

خراسان جنوبی رفتند.
*رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بیرجند گفت: 
۲۵ مسجد شهری و روستایی بیرجند در سال جاری 

میزبان معتکفین شدند.
*بیش از ۴۳ هزار نفر از جاذبه های شهرستان زیرکوه 

بازدید کردند
*معاون پژوهشی ایسپای جهاددانشگاهی گفت ایسپا 
به سمتی می رود که گواهینامه بین المللی را در بحث 

امنیت اطالعات را نیز دریافت کند.
*طرح هویت دار کردن شترها با هدف جلوگیری از 

شیوع بیماری و کاهش قاچاق در خوسف آغاز شد.
*ثبت نام برای تحویل بچه ماهی گرمابی آغاز شد.

*انجام ۳ میلیون و۸۰۰ هزار بازدید از جاذبه های 
گردشگری خراسان جنوبی

اخبار کوتاه

حوادث استان 

مهار آتش در انبار 
خانه مسکونی بیرجند

درخیابان  واقع  مسکونی  خانه  انبار  سوزی  آتش 
آتش  سازمان  رئیس  شد.  مهار  بیرجند  منتظری 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: در 
پی اعالم حادثه آتش سوزی انبار خانه مسکونی در 
ساعت ۱۲:۱۸،  بالفاصله تیم اطفای حریق به محل 
اعزام شدند و توانستند در مدت زمان کوتاهی آتش 
را مهار کنند.حسینی با بیان اینکه علت این حادثه در 
دست بررسی است افزود: خوشبختانه به دلیل اطفای 
حریق در زمان کوتاه، آتش گسترش پیدا نکرده و از 

تلفات و خسارات بعدی جلوگیری شد.

تازه های ورزشی استان

دوچرخه سوار تریال خراسان جنوبی
 برای آسیایی شدن رکاب می زند

”علی اختر” دوچرخه سوار تریال اخالق مدار و ارزنده 
خراسان جنوبی از سوی کمیته تیم های ملی فدراسیون 
برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و 
مسابقات قهرمانی آسیایی ۲۰۱۹ ژاپن به همراه شش 

رکاب زن  برترین  ایران به اردوی تیم ملی دعوت شد

پایان مسابقات فوتسال جام نوروز 97
در شهر سه قلعه سرایان

 مسابقات فوتسال جام نوروز ۹۷ شهرسه قلعه با 
و  قلعه  سه  سرایان،  شهر های  از  تیم  شرکت ۱۲ 
آیسک و تیم هایی از شهرستان فردوس، در سالن 
ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.پس از ده روز 
رقابت در روز پایانی تیم فوتسال شهید طهرانی مقدم 
سرایان با نتیجه ۲ بر ۱ تیم جرثقیل مجتبی از شهر 
میزبان را شکست داد و فاتح این دوره مسابقات شد.

برگزاری مسابقات قهرمانی دو ومیدانی 
شهرستان درمیان

مسابقات قهرمانی دو ومیدانی شهرستان درمیان در 
سه رده سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان شهرستان 
ذکر  شد.شایان  برگزار  مسینا  طبس  در  درمیان 
است: این مسابقات با حضور مهمان ویژه استانی، 
چاجی رییس هیات دو ومیدانی استان برگزار شد. 

۸۰۰ هزار مسافر نوروزی از خیمه های 
معرفت در خراسان جنوبی بازدید کردند

خراسان جنوبی  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
ابتدای طرح آرامش بهاری تاکنون ۸۰۰  از  گفت: 
هزار مسافر و گردشگر نوروزی از خیمه های معرفت 
طرح آرامش بهاری در خراسان جنوبی بازدید کردند.

۳۳ هزار نفر از موزه های 
خراسان جنوبی بازدید کردند

مسئول موزه های خراسان جنوبی گفت: از ابتدای 
بالغ بر ۳۳ هزار  تعطیالت نوروزی امسال تاکنون 
کردند.  بازدید  استان  های  موزه  از  نفر   ۸۱۶ و 
غالمحسین شعیبی اظهار داشت: از ابتدای تعطیالت 
از  نفر   ۵۵۹ و  هزار   ۲۱ تاکنون  امسال  نوروزی 
موزه های بیرجند بازدید کردند.وی، بیشترین آمار 
بازدیدکنندگان را مربوط به موزه باغ اکبریه دانست 
و گفت: طی این مدت بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر از 
موزه های واقع در این باغ بازدید داشتند.مسئول موزه 
های خراسان جنوبی همچنین از بازدید ۱۰ هزار و 
از موزه های شهرستان قاین خبر داد و  ۵۵۴ نفر 
این  نیز طی  افزود: موزه های شهرستان فردوس 

مدت میزبان دو هزار و ۲۳۷ نفر بوده است.

فروش ۵ هزار جلد کتاب در طرح 
“عیدانه کتاب” خراسان جنوبی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
ابتدای آغاز طرح “عیدانه کتاب” در این  از  گفت: 
استان بالغ بر ۵ هزار و ۵۵۱ جلد کتاب به مبلغ یک 
میلیارد ریال به فروش رسیده است. احمد محبی 
اظهار کرد: به مناسبت والدت حضرت علی)ع( و 
روز جمهوری اسالمی ایران، خانه کتاب با افزایش 
۵ میلیارد ریالی، بودجه طرح عیدانه کتاب را به ۲۵ 
میلیارد ریال رساند و آن را سه روز دیگر تمدید کرد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  با 
بیان اینکه طرح عیدانه کتاب برای سومین بار در 
استان اجرا می شود افزود: این طرح از ۲۲ اسفند ماه  
سال گذشته در استان  آغاز شده و اجرای آن تا ۱۵ 

فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

2۳1 شکارچی متخلف در
 خراسان جنوبی دستگیر شدند

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
جنوبی گفت: سال گذشته ۲۳۱ شکارچی غیرمجاز 
و متخلف زیست محیطی در استان دستگیر و به 
مراجع قضایی معرفی شدند. مسعود مستقیم افزود: 
از این شکارچیان، ۲ هزار و ۴۳ عدد ادوات و وسایل 
انجام شکار غیرمجاز حیات وحش شامل فشنگ، 
سالح ساچمه زنی و بادی، دام و تله حیات وحش، 
قفس نگهداری پرندگان وحشی، نورافکن، تله های 
شکار هوبره، چاقو و دوربین چشمی کشف شد. وی 
ادامه داد: کشف ۱۳قبضه سالح غیرمجاز، یک قبضه 
سالح جنگی کالشینکف و ۱۱ عدد فشنگ سالح 
و ۴۴ قبضه سالح شکاری از مهمترین ادوات کشف 

شده از شکارچیان متخلف بود.

کمبود ناوگان و مسافر 
علت لغو 1۴ پرواز فرودگاه 
بین المللی بیرجند 
کل  اداره  عمومی  روابط  کارشناس  کاری- 
خبرنگاران  جمع  در  جنوبی  خراسان  فرودگاه های 
اعالم کرد: از ابتدای سال ۹۷ تعدادی از پروازهای 
فرودگاه بین المللی بیرجند کنسل شده است. صدری با 
بیان اینکه از این تعداد ۵ پرواز هواپیمایی ایران ایر و ۳ 
پرواز متعلق به هواپیمایی ماهان  بوده است که توسط 
شرکت های یاد شده باطل اعالم شده است ادامه داد: 
پروازهای هواپیمایی ایران ایر در ۱۸ و ۲۸ فروردین و 
همچنین یکم، چهارم و نهم اردیبشهت در مسیرهای 
و  مشهد-بیرجند-تهران  تهران-بیرجند-تهران، 
تهران-بیرجند مشهد توسط این شرکت باطل شده 
است و پرواز پنجشنبه ۱۶ فروردین هواپیمایی ماهان 
نیز  لغو شده است.وی یادآور شد:  علت لغو عمده 
ایران ایر و ماهان  ناوگان هواپیمایی  پروازها کمبود 
است و لغو برخی از پروازها در روزهای ابتدایی سال 
نیز به دلیل کمبود مسافر بوده است.کارشناس روابط 
عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه همانطور که بارها اعالم شده وظیفه 
فرودگاه ها تامین تجهیزات ناوبری، کمک ناوبری، 
ساخت ترمینال ها و زیرساخت های مورد نیاز برای 
همانند  اداره کل  این  اما  افزود:   است  پرواز  انجام 
هواپیمایی  شرکت های  تمامی  با  گذشته  سنوات 
فعال در کشور در حال مذاکره است برای افزایش 
پروازها در مسیرهای پرتردد که برای جلوگیری از لغو 
بیش از حد پروازها، مکاتباتی نیز انجام شده است. 

خشکسالی بی سابقه” نیازمند 
حمایت جدی دولت از کشاورزان

گفت:  سربیشه  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
خشکسالی  و  ساله   ۲۰ متوالی  خشکسالی های 
بی سابقه امسال حمایت جدی دولت از کشاورزان و 
دامداران را طلب می کند. به گزارش  تسینم،مجتبی 
شورای  رئیس  نائب  و  رئیس  دیدار  در  شیخ زاده 
اعضای شورای  از  نمایندگی  به  اسالمی سربیشه 
با فرماندار شهرستان به مناسبت سال جدید اظهار 
جدی  حمایت  امسال  بی سابقه  خشکسالی  کرد: 
دولت از کشاورزان و دامداران را طلب می کند.وی 
گفت: با توجه به خشکسالی های متوالی ۲۰ ساله 
و خشکسالی بی سابقه امسال چنانچه بخش دولتی 
حمایت ویژه ای از تشکل های کشاورزی، دامپروری 
این  نکند مشکالت موجود  دامداران شهرستان  و 
بخش حاد گشته و این بخش تولیدی و اشتغالی 
شورای  شد.رئیس  خواهد  تعطیل  نیمه  شهرستان 
اسالمی سربیشه افزود: به دنبال این موضوع تبعات 
اقتصادی، اجتماعی و از بین رفتن اشتغال موجود 
در این بخش متوجه مردم و مسئوالن خواهد بود.

شیخ زاده تصریح کرد: همچنین با توجه به مهاجرت 
روستائیان و عشایر مسائل امنیتی نیز گریبان گیر این 
شهرستان خواهد شد که توجه و حمایت جدی دولت 

و مسئوالن را می طلبد.

رونق بازار فروش محصوالت 
داخلی در گرو افزایش 

کیفیت کاالها است
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: 
که  باشد  طوری  باید  داخلی  محصوالت  کیفیت 
مصرف کننده تبدیل به ُمبلغ کاال شود، دراین صورت 
گیرد.نظر  می  رونق  ایرانی  محصول  فروش  بازار 
افضلی اظهار کرد: حمایت از کاالهای تولید داخل 
نقش غیر قابل انکاری در پیشرفت اقتصادی کشور، 
کاهش آمار بیکاری و از همه مهمتر تثبیت مشاغل 
مهر،  گزارش  دارد.به  تولیدی  واحدهای  در  موجود 
افضلی با اشاره به اینکه در گام دوم باید به مقوله 
بازارهای کشورهای همسایه  به  به ویژه  صادرات، 
حال  در  کرد:  اظهار  باشیم،  داشته  ویژه ای  توجه 
حاضر صادارات خوبی به کشورهای همسایه چون 
امکان  همچنان  ولی  داریم  پاکستان  و  افغانستان 
وقتی  کرد:  بیان  دارد.وی  وجود  صادرات  افزایش 
سخن از کاالی ایرانی می زنیم به معنای قطع ارتباط 
اقتصادی با دیگر کشورها نیست بلکه به این معنا 
است که تنها یک وارده کننده صرف نباشیم، بلکه 
تالش کنیم با افزایش کیفیت کاالها صادر کننده نیز 
باشیم. افضلی اظهار کرد : افزایش کیفیت محصوالت 
داخلی نه تنها بازار فروش آن را در بین مردم سرزمین 
در  می شود  باعث  بلکه  می دهد  افزایش  خودمان 
عرصه صادرات نیز متقاضی بیشتری داشته باشد.

 پیشه ور - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دومین  اختتامیه  تعویق  از  جنوبی  خراسان 
جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی 
نمکزار خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی خبر 
داد افزود: ۱۴ فروردین جاری ضمن بازدید از 
و  ، خشکسالی  نهبندان  نمکزار  کجی  تاالب 
کم شدن نزوالت آسمانی در پایان سال ۹۶ و 
ابتدای سال ۹۷ باعث خشک شدن کامل تاالب 
کجی نمکزار در خراسان جنوبی شد و از آنجایی 
که مواد مورد استفاده برای ساخت مجسمه ها 

گل موجود در تاالب می باشد، به همین علت 
متاسفانه جشنواره ملی مجسمه های نمکی در 

فروردین امسال برگزار نخواهد شد.
محبی با بیان اینکه کلیه مراحل جشنواره طی 
فراخوان انجام شده بود عنوان کرد: در صورتی 
که در پایان سال ۹۷ بارندگی و تاالب آبگیری 
شود  اختتامیه جشنواره در اسفند سال جاری 

برگزار خواهد شد.
این  به  آثار  ارسال  مهلت  اینکه  بیان  با  وی  
جشنواره ۲۵بهمن ماه سال گذشته پایان یافت 

خاطرنشان کرد : ۱۱۸ اثر  در قالب ۹۰ گروه 
از ۱۷ استان به دبیرخانه دومین جشنواره ملی 
مجسمه های نمکی تاالب کجی استان ارسال 
شد که از این تعداد در نهایت ۲۵ گروه برای 

داوری نهایی انتخاب شد.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
جنوبی  تاکید کرد: طاهر شیخ الحکمایی،هادی 
داوران  هیات  بهرامی  محمد  و  نرمی  عرب 
جشنواره را تشکیل می دهند خاطرنشان کرد: 
مرحله اولیه داوری جشنواره انجام شد و ۲۵ گروه 

برای مرحله پایانی جشنواره انتخاب شدند.
محبی  با بیان اینکه عالوه بر ۲۵ گروه منتخب 
هیات داوران ۵ گروه از برگزیدگان دوره های 
قبل جشنواره نیز در بخش رقابتی دعوت خواهند 
شد یادآور شد:۱۵ گروه مجسمه ساز بومی محلی 
در بخش جنبی این جشنواره شرکت خواهند کرد 
که جوایز ویژه ای به گروه های برتر اهدا خواهد 
شد.گفتنی است؛ طی تقویم اجرایی جشنواره  ۲۳ 
و ۲۴ فروردین ماه ۹۷ مرحله حضوری و اختتامیه 

جشنواره تعیین شده بود.

امام جمعه شهرستان سرایان گفت: بیستمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در 
دهه اول اردیبهشت امسال به همت ادارات کل 
توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس، آموزش و 
پرورش و مجمع خیرین استان در بیرجند برگزار 

می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، 
حجت االسالم احمد نجمی پور صبح امروز در 
جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره 
خیرین مدرسه ساز در اردیبهشت ماه امسال 
داشت:  اظهار  بیرجند  شهرستان  میزبانی  به 

جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان سرایان 
سال گذشته برگزار شد و تالش می شود امسال 
نیز این جشنواره در سرایان برگزار شود.وی با 
اشاره به خدمات و تالش های خیرین مدرسه 
افزود: سال  در سطح شهرستان سرایان  ساز 

گذشته یک مدرسه ۱۲ کالسه به همت بنیاد 
برکت در سرایان و یک مدرسه در سه قلعه 
به همت خیرین ساخته شد و هم اکنون نیز 
خوابگاه یک هنرستان در حال احداث است. 
اینکه  بیان  با  سرایان  شهرستان  جمعه  امام 

نیز  مدرسه چهار کالسه روستای دوحصاران 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  نزدیک  آینده ای  در  
دبیرستان های  نمازخانه  دو  گفت:  می شود، 
شهید علمدار و شهید خدیوی شهر آیسک نیز 

به همت خیرین در حال تکمیل شدن است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۱۵۳ 
فقره تصادف در جاده های استان در ایام اجرای 
طرح نوروزی پلیس خبر داد و گفت: متاسفانه در 
 این تصادفات ۱۱ نفر جان خود را از دست داده اند.

سرهنگ حسین رضایی امروز )۱۵ فروردین( 
های  رسانه  خبرنگاران  با  خبری  نشست   در 
از  پلیس  نوروزی  طرح  کرد:  اظهار  گروهی 
۲۵ اسفند ۹۶ لغایت ۱۵ فروردین امسال اجرا 
شد.وی با اشاره به اینکه در طول این مدت ۱۵۳ 
فقره تصادف در محورهای مواصالتی استان رخ 
داده است،  افزود: از این تعداد ۱۱ فقره فوتی، 

۱۱۸ فقره تصادف جرحی و ۲۴ فقره تصادف 
خسارتی بوده است که ۲۵۳ نفر مجروح و ۱۱ 
خراسان  راه  پلیس  اند.رئیس  شده  کشته  نفر 
جنوبی به کاهش هشت درصدی کشته شدگان 
در طرح نوروزی امسال در مقایسه با سال قبل 
اشاره کرد و گفت: همچنین تعداد مجروحین نیز 
۱۰ درصد افزایش داشته است.وی با بیان اینکه 
در این طرح شهرستان های نهبندان و بشرویه 
به ترتیب بیشترین میزان تصادفات و مجروحین 
را به خود اختصاص داده اند، افزود: همچنین 
شهرستان های طبس و فردوس نیز کاهش 

کاهش ۴۴  و  فوتی  تصادفات  درصدی   ۱۰۰
درصدی و ۲۱ درصدی مجروحین را داشته اند.

سرهنگ رضایی از وقوع ۴۵ درصد تصادفات 
در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ هم خبر داد و گفت: 

روزهای ۲۸ اسفند سال گذشته و ۱۰ فروردین 
اند. شده  گزارش  پرتصادف  روز   ۲ امسال،  

توجه  عدم  را  تصادفات  درصد  علت ۴۵  وی 
درصد  اینکه ۲۶  بیان  با  و  کرد  ذکر  جلو  به 
سرعت  از  تخطی  دلیل  به  نیز  تصادفات 
مطمئنه رخ داده اند، اظهار داشت: ۵۲ درصد 
تصادفات در جاده های اصلی، ۱۰ درصد در 
در محورهای  درصد  و ۴۰  فرعی  جاده های 
پلیس  است.رئیس  پیوسته  وقوع  به  روستایی 
راه خراسان جنوبی از صدور ۳۶ هزار و ۲۹۶ 
برگ جریمه در طرح نوروزی امسال خبر داد

رئیس پلیس راه  استان خبر داد: 

وقوع 1۵۳ فقره تصادف در جاده های استان

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد:

راه ورود به بازارهای خارجی افزایش کیفیت صنایع دستی استان 

در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر بیرجند با نماینده ولی فقیه مطرح شد: 

افزایش 1۵ درصدی بودجه شهر بیرجند

دومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار خراسان جنوبی به تعویق افتاد

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان  برگزار می شود

سنا
س:ای

عک

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با توجه به 
اینکه باید کارگر ایرانی کار کند و محصول ایرانی 
محصوالت  برای  افزود:  شود،  تولید  استاندارد 
ایرانی باید بازاریابی شود و مصرف تولیدات داخلی 
را به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه کنیم.
 به گزارش شبستان، آیت ا... سیدعلیرضا عبادی

و  اسالمی  شورای  اعضای  با  دیدار  در  دیروز 
شهردار بیرجند اظهار کرد: عبادت خداوند متعال 
انواع و اقسامی است که هر کدام در جای خود قرار 
دارد.وی با بیان اینکه خدمت گذاری به بندگان 
و حل مشکالت مردم از بهترین ثواب هایی 
محسوب می شود که در دین مبین اسالم قابل 
تعریف است، گفت: ممکن است فرصت ها زیاد 
 نباشد اما باید حداکثر بهره برداری از فرصت ها

خراسان  در  فقیه  ولی  باشید.نماینده  داشته  را 
جنوبی با توجه به اینکه باید کارگر ایرانی کار 
کند و محصول ایرانی استاندارد تولید شود، افزود: 
و  بازاریابی شود  باید  ایرانی  برای محصوالت 
مصرف تولیدات داخلی به عنوان یک فرهنگ 
در کشور نهادینه کنیم.آیت ا...عبادی با اشاره به 
اینکه آرمان ها باید پاک و نیت ها الهی باشد، 
خاطرنشان کرد: هیچ افتخاری بهتر از خدمت 

گذاری به مردم وجود ندارد.

۱۳ میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران 
شهرداری پرداخت شد

محمدعلی جاوید شهردار بیرجند هم در این دیدار 
اظهار کرد: همه تالش ها و برنامه ریزی ها در 

راستای رضایت شهروندان است و هدف این است 
که کار خوب و متناسبی برای مردم بیرجند انجام 
دهیم.وی با بیان اینکه حدود ۱۳ میلیارد تومان از 
مطالبات معوق مردم و پیمانکاران و کارکنان را 

پرداخت کرده ایم، گفت: در ۳ ماه آخر سال ۹۶ 
نیز توانستیم حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت 
هایی  ریزی  برنامه  جدید  سال  برای  و   کنیم 

در قالب بودجه تدوین شده انجام داده ایم.

درصد   ۱5 بیرجند  شهرداری  بودجه 
افزایش دارد

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه در سال گذشته 
بیش از ۹۵ درصد بودجه ما تحقق پیدا کرد، ادامه 
داد: در سال ۹۷ حدود ۱۵ درصد افزایش بودجه 
برای شهر پیش بینی کرده ایم و با یک شفافیت 

و برنامه ریزی مستند برای سال ۹۷ امید است 
شاهد اتفاقات خوبی در شهر باشیم.

پل فرزان بیرجند در سال جاری 
به بهره برداری می رسد

انجام  به  اشاره  با  بیرجند  رئیس شورای شهر 
عملیات اجرایی پل فرزان محله موسی بن جعفر 

)علیه السالم( بیرجند گفت: امسال این طرح 
مراحل پایانی خود را خواهد گذراند و امیدواریم 
آزادسازی و بهسازی مسیر پل فرزان انجام شود. 
ابراهیم تقی زاده نیز اظهار کرد: شعار سال جدید 

در دستور کار شورای شهر بیرجند قرار خواهد 
الزم  اقدامات  آن  کردن  اجرایی  در  تا  گرفت 
انجام پذیرد.وی با بیان اینکه توسعه بازارچه های 
محلی در   شهر می تواند به کاهش دغدغه های 
معیشتی مردم کمک کند، گفت: بحث تفکیک 
و  گرفت  خواهد  قرار  کار  دستور  در  ها  زباله 
 احداث پارک بزرگ مهرشهر و بلوار پیامبر اعظم

 )صلی ا... علیه و آله( را در رئیس شورای شهر 
بیرجند با توجه به اینکه تالش می کنیم تا بحث 
متوقف  بیرجند  شهری  های  آسفالت  روکش 
نشود، افزود: با توجه به بافت فرهنگی بیرجند 
تالش می کنیم تا بحث زیباسازی شهر در دستور 
کار داشته باشیم.تقی زاده با اشاره به اینکه امسال 
برگزاری کنگره ۲ هزار شهید و سرداران استان 
را در بیرجند شاهد خواهیم بود، ادامه داد: در این 
خصوص ۲ میلیارد تومان در نظر خواهیم گرفت 
تا نمادهای متناسب با فرهنگ ایثار و شهادت در 
راستای کمک به برگزاری این کنگره در سطح 
شهر بیرجند مستقر کنیم.وی با بیان اینکه در 
سال گذشته تالش شد تا سالم سازی امور در 
دستور کار قرار گیرد، گفت: بودجه های شهری 
 از نظر واقعی ۶۰ درصد بودجه به هزینه های

جاری و ۴۰ درصد به هزینه های پرسنلی باید 
تخصیص پیدا کند اما با توجه به تعداد پرسنل 
عمال این بودجه نتوانست تخصیص پیدا کند.
به طرح  توجه  با  بیرجند  شهر  شورای  رئیس 
پل فرزان محله موسی بن جعفر )علیه السالم( 
بیرجند گفت: امسال این طرح مراحل پایانی خود 
را خواهد گذراند و امیدواریم آزادسازی و بهسازی 
مسیر پل فرزان انجام شود.تقی زاده با اشاره به 
اینکه حضور دستگاه های اجرایی در کنار شورای 
شهر بسیار مفید است، اظهار امیدواری کرد در 
سال جدید ادارات دولتی، مطالبات شهرداری را 
هر چه سریعتر پرداخت کنند تا بتوانیم اقدامات 

زیربنایی و موثری را در شهر انجام دهیم.

مروج الشریعه در دیدار با مدیران دستگاههای 
اجرایی، قدردانی از صدا و سیما در پوشش رسانه 
ای نمایشگاه »نوروزگاه ایران«معرفی بخشی از 
تولیدات استان در این نمایشگاه و تناسب آن 
با شعار سال را به فال نیک گرفت و از همه 
کرد. قدردانی  آن  برگزاری  اندرکاران  دست 

استاندار با اشاره به رضایت غرفه داران و مردم 
افزود:  ایران«  »نوروزگاه  نمایشگاه  برپایی  از 
گسترده  استقبال  دلیل  به  پایانی  روزهای  در 

مردم از نمایشگاه در اکثر غرفه ها با توجه به 
اتمام محصوالت ارائه شده، تقاضا برای خرید 
ادامه  همچنان  استان  تولیدات  و  محصوالت 
افزایش  با  باید  گفت:  الشریعه  داشت.مروج 
کیفیت و کمیت صنایع دستی، بخش مهمی از 
این بازار را در سطح داخلی و بین المللی در اختیار 
بگیریم، که این خود یکی از مصادیق حمایت از 
کاالی داخلی است.مروج الشریعه ابراز امیدواری 
و  ایران«  »نوروزگاه  نمایشگاه  برگزاری  کرد 

تقارن آن با شعار سال جدید، فضای بهتری را 
در جهت ارج نهادن به تولیدات داخلی استان 
فراهم کند.در نمایشگاه »نوروزگاه ایران« که ۴ 
تا ۱۱ فروردین در مشهد برگزار شد در ۱۷۹ 
غرفه، ۱۳۰ صنف در حوزه صنایع دستی استان 
حضور داشتند.فرآورده های شیر شتر، زرشک، 
زعفران، عناب، روغن کنجد، سنگهای تزئینی و 
قیمتی و فرش از پرفروش ترین صنایع دستی 
و سوغات خراسان جنوبی در این نمایشگاه بود.
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همه گناهان گذشته کسی که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی معتكف شود
 آمرزیده می  شود.
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مدرسه ُعلیا فردوس  *   عکس : مهدی محمود آبادی

رقص محلی بیرجند در باغ اکبریه * عکس : ایمان گلرو

خانه تاریخی مستوفی در بشرویه  *   عکس :  مهدی محمودآبادی

استقبال ویژه مردم از جلوه های طبیعی و بقاع متبرکه بیرجند                                                                                                                * عکس : رحمانی

نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی 
مجلس درباره تلگرام برگزار می شود

جلسه  برگزاری  از  حسینی  نقوی  حسین  سید 
فوق العاده کمیسیون متبوعش با مسئوالن فضای 
مجازی درباره بررسی تهدیدات تلگرام برای امنیت 
بر اساس هماهنگی های  داد و گفت:  کشور خبر 
انجام شده با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی مقرر شده تا اعضای دو کمیسیون امنیت 
دوشنبه  روز  صبح  مجلس،  اقتصادی  و  ملی 
بیستم فروردین ماه، جلسه مشترکی را با حضور 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
شورای  دبیر  فیروز  آبادی  ابوالحسن  و  اطالعات 

عالی فضای مجازی برگزار کنند.

مشاور دولت اصالحات: روحانی
 کم حوصله  ترین رئیس جمهور است

عبدا... ناصری معتقد است: آقای روحانی برخالف 
روسای جمهور قبلی حتی آقای احمدی نژاد، برای 
و  ریز  کارهای  وارد   ، نگذاشته  وقت  خود  وزرای 
درشت وزارتخانه ای نشده و ارزیابی از توانمندی و 
کار درون وزارتخانه ای ندارد. باالخره این گالیه ای 
است که از آقای روحانی بوده و در هیچ کدام از 
نداشته که  انقالب سابقه  از  روسای جمهور پس 
وقت  خود  استانداران  و  وزرا  برای  رئیس جمهور 
با  مقایسه  در  نمی گذارد.  اختصاصی  گفت وگوی 
4 رئیس جمهور گذشته آقای روحانی رئیس جمهور 
مدیریتی  باالی  در سطح  و  است  کم حوصله ای 

کم حوصله بودن نمره باالیی ندارد. 

گزندگی در ادبیات انتقادی
 برخی چهره های برجسته اصالح طلب 

قابل قبول نیست

فراکسیون  رئیسه  هیئت  عضو  رحیمی  علیرضا 
ادبیات  در  گزندگی  این که  بیان  با  مجلس  امید 
جریان  برجسته  چهره های  برخی  انتقادی 
به   لزوم  بر  نیست،  قابل قبول  اصالح طلب 
روزرسانی در این جریان تاکید کرد و با اشاره به 
تاثیر محدودیت های سیاسی، رسانه ای و اجتماعی 
گفت:  تشکیالتی،  انسجام  در  اصالحات  بزرگان 
در بحث مبارزه با فساد در جریان اصالحات باید 

بدون مماشات برخورد کنیم.

فرمانده سپاه: تمامی موضع گیری ها 
باید تقویت کننده روح امید باشد

سپاه  فرمانده کل  جعفری  پاسدار  سردار سرلشکر 
پاسداران توصیه های نوروزی مقام معظم رهبری)مد 
ظله العالی( را موضوعی ملی و راهبردی برای سپاه و 
همه کشور دانست و تاکید کرد: تمامی موضع گیری 
های سیاسی و رسانه ای باید تقویت کننده روح امید 

و انگیزه غلبه بر مشکالت در جامعه باشد.

سردار کوثری: اگر آمریکا دستش را 
از پشت عربستان بردارد، سعودی ها 

یک روزه سقوط می کنند

سردار اسماعیل کوثری با اشاره به اظهارات »محمد 
بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با به 
رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی، گفت: 
رژیم آل سعود از همان ابتدا اسرائیل را به رسمیت 
می شناخت، اما برای فریب ملت های مسلمان این 
رژیم  موجودیت  مخالف  که  می کرد  وانمود  گونه 
اشغالگر قدس است. جانشین قرارگاه ثارا... )ع( سپاه 
گفت: عربستان عددی نیست که بخواهد در برابر 
جمهوری اسالمی ایران عرض اندام کند؛ اگر آمریکا 
دستش را از پشت عربستان بردارد، عمر اینها یک روزه 

به سر می آید و سقوط می کنند.

خوشرو: جلوگیری از تضعیف برجام 
وظیفه جامعه بین الملل است

غالمعلی خوشرو در نشست سال 2018 کمیسیون 
پیاپی  گزارش  گفت: 10  نیویورک  در  سالح  خلع 
تایید می  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل 
کند ایران تعهدات هسته ای خود تحت برجام را به 
طور کامل انجام داده است. وی تاکید کرد: برجام، 
مسیر یک طرفه نیست و بقیه اعضای آن نیز باید به 
تعهدات خود عمل کنند. برجام نه تغییر یافتنی و نه 
مذاکره دوباره شدنی است و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، تنها مرجع صالح برای ارزیابی پایبندی ایران 
به تعهداتش تحت برجام است. جلوگیری از تضعیف 

برجام وظیفه همگانی جامعه بین الملل است.

گفتگوی تلفنی ترامپ 
و نتانیاهو درباره ایران

آمریکا  جمهور  رئیس  که  داد  گزارش  سفید  کاخ 
با نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تحوالت 
منطقه و ایران گفتگو کردند. بر اساس گزارش کاخ 
سفید ترامپ در این گفتگوی تلفنی خواستار بررسی 
تحوالت منطقه شده است.کاخ سفید گزارش داده 
در این گفتگوی تلفنی ترامپ بار دیگر تعهد آمریکا 
درباره امنیت رژیم صهیونیستی را تکرار و دو طرف 
درباره همکاری نزدیک برای مقابله با آنچه »نفوذ 
ایران«  کننده  بی ثبات  فعالیت های  و  بدخواهانه 
نامیده شده، توافق کردند.ترامپ به تازگی با پادشاه 
عربستان و امیر قطر نیز به صورت تلفنی گفتگو 

کرده است. 

صادقی: شاید نجفی وادار به استعفا شده باشد

محمود صادقی با اشاره به اینکه برخی اعضای شورای 
تهران  بیماری شهردار  به شرایط حاد  شهر نسبت 
مسائلی را مطرح کردند، گفت: برخی معتقدند که 
شهردار تهران به دلیل وجود بیماری باید از شرایط 
استرس زا به دور باشد، بنابراین عدم فعالیت وی در 
شهرداری به نفع سالمتی ایشان است؛ اما درعین حال احتماالتی وجود دارد 

مبنی براینکه به دلیل وجود برخی فشارها طرح استعفا مطرح شده است.

وزرای پیر و خسته دولت روحانی
 اعتقادی به حمایت از کاالی ایرانی ندارند

قاضی پور نماینده مردم ارومیه با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت 
از کاالی ایرانی خاطر نشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اشتغال 
تولید ملی و خرید کاالی  از  اشتغال جوانان در گرو حمایت  و  جوانان 
ایرانی است، اما وزرای دولت آقای روحانی وزرای سیر و پیر و خسته ای 
هستند که هیچ عشق و عالقه ای برای حمایت از تولید داخل ندارند که 

از جمله آن می توان به وزرای بهداشت، نفت و کار اشاره کرد. 

روحانی، جلسات گفتگوی ملی را کلید زده است

در  اصالح طلب  سیاسی  فعال  عرب سرخی، 
روحانی  آقای  خود  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ 
گفت:  نمی شود،  ملی  گفتگوی  برگزاری  متولی 
آن  پیشنهادات  است.  شده  برگزار  جلساتی  فعاًل 
مختلف  طیف های  با  حتی  و  شده  مطرح  هم 
نشست  ها و گفت وگوهایی صورت گرفته ، اما به  هرحال این موضوع 
چیزی نیست که فکر کنیم با دستور یا فرمان یک نفر انجام می پذیرد.

حاجی صادقی: دشمن درصدد زمین زدن 
انقالب با بهره گیری از انقالبیون سابق است

حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، بصیرت 
و اشراف بر واقعیات و شناخت تهدیدها و خطرهای جبهه دشمن را امری 
را  دشمن  و  شناسی  دشمن  گفت:  و  کرد  توصیف  غفلت ناپذیر  و  مهم 
دیدن در شرایط بسیار حساس و پیچیده کنونی که جبهه دشمن درصدد 
زمین زدن انقالب با ترفندهای مختلف از جمله بهره گیری از انقالبیون 

سابق است، از مهم ترین الزامات پاسداری در عصر حاضر است.

احمدی نژاد سرمایه های کشور را منهدم کرد

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب در مناظره 
با سلیمی نمین گفت: آقای احمدی نژاد سرمایه  های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور را منهدم 
کرد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بود که برخالف 
مجلس و تصمیم گیری های مجلس عمل می کرد.
آقای بذرپاش که یک دکان اداره نکرده بود، شد مدیر سایپا؛ آیا اینها در راستای 

جوان گرایی بود یا منهدم کردن سرمایه های کشور؟

از نجفی چیزی جز شعار و حرف دیده نشد
 و مردم هیچ کاری از ایشان ندیدند

چمران رئیس اسبق شورای شهر تهران درباره عملکرد محمد علی نجفی، 
شهردار تهران در چند ماه اخیر گفت: در این چند ماه گذشته، بعد از آقای قالیباف، 
از آقای نجفی و مجموعه شهرداری چیزی جز شعار، بخشنامه و حرف دیده 
نشد و این را مردم هم به عینه دیده و به آن اذعان دارند. رئیس شورای شهر 
پنجم افزود: در این چند ماه در شهرداری همه چیز در حال توقف و سکون قرار 
داشته و عماًل مردم هیچ کاری از آقای نجفی در سمت شهردار تهران ندیده اند.

اینکه  بیان  با  حسینی  محمد  سید 
همگرایی بین قوا، نهادهای مختلف 
کشور و احزاب مهمترین مساله ای 
دارد،  احتیاج  به آن  است که کشور 

باید  جدید  سال  در  احزاب  گفت: 
مشکالت  حل  برای  دولت  بازوی 
فرهنگ  پیشین  وزیر  باشند.  کشور 
»علیرغم  گفت:  اسالمی  ارشاد  و 

دو  بین  که  دیدگاه هایی  اختالف 
جریان سیاسی کشور وجود دارد، در 
مساله خدمت به مردم و بهبود اوضاع 
کشور اختالفی دیده نمی شود و همه 

افراد دلسوز خواهان تالش بیشتری 
هستند.«  کشور  پیشرفت  برای 
حسینی ادامه داد: از این رو همگرایی 
و  احزاب  همه  و  باشد  بیشتر  باید 

نهادها از جمله دولت بجای پرداختن 
به حاشیه ها مأموریت های مهم خود را 
پیش برند. در این میان احزاب نیز باید 
به کمک دولت بیایند تا خواسته های 

مردم محقق شود.
وی با بیان اینکه ما در احزاب مختلف 
کارشناس  و  خبره  متخصص،  افراد 
ها  چهره  »این  گفت:   نداریم،  کم 
کسانی هستند که هم به مبانی نظری 
آشنایی دارند و هم در شمار مدیران 
از  باید  بنابراین  اجرایی کشور بودند؛ 
فکر و اندیشه آنان بیشتر استفاده شود. 
مسئولین گاهی آنقدر  مشغول کارهای 
اجرایی هستند که این دغدغه ها مانع 
به  آنان  همه جانبه  و  جامع  نگاه  از 
مسائل می شود در نتیجه نباید خود را 
از مشورت با نیروهای متعهد و دلسوز 

بی نیاز  بدانند.«

حجت  سخنرانی  متن  از  قسمتی   
حسن  دکتر  والمسلمین  االسالم 
در دور دوم  رئیس جمهور  روحانی، 
و  ترکیه  ایران،  جانبه  سه  مذاکرات 
سوریه ، بدین شرح است:حدود پانزده 
ماه پیش، ایران، روسیه و ترکیه روند 
بیشتر  به منظور موفقیت  را  آستانه 
تمایز  با  مقابله  تروریسم؛  با  مبارزه 
دینی، مذهبی و قومی؛ خاموش کردن 
شعله های منازعه و سرانجام تحقق 
صلح فراگیر در سوریه شکل داده و 
از آن زمان تاکنون آن را با جدیت 
دنبال کرده اند. در اینجا الزم است 
ضامن  کشور  سه  کلیدی  نقش  بر 
روند آستانه تأکید نمایم. چنانچه این 
سه کشور هماهنگی الزم را نداشتند 
همکاری  سوریه  دولت  چنانچه  و 
نداشت،  آستانه  روند  با  را  مناسب 

هم اکنون با وضعیت بسیار پیچیده 
برای  بودیم.  مواجه  در سوریه  تری 
موفقیت بیشتر تالش های مشترک 
سه کشور، الزم می دانم بر گسترش 

هماهنگی ها میان سه کشور بر اساس 
نمایم: تأکید  زیر  مشترک   مبانی 
و  نظامی  حل  راه  سوریه  بحران 
و  ندارد  خارج  از  شده  تحمیل  یا 

انتخاب  از طریق  تنها  آینده سوریه 
دموکراتیک مردم سوریه رقم خواهد 
خورد. حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و 
وحدت و استقالل سوریه باید در همه 

شرایط محترم شمرده شود. ضروری 
سوریه  در  تروریسم  با  مبارزه  است 
تا ریشه کن شدن همه گروه های 

تروریستی، ادامه یابد. 

اگر هماهنگ نبودیم، وضعیت سوریه پیچیده تر می شداحزاب باید بازوی دولت برای حل مشکالت کشور باشند
حجت االسالم حسن روحانی :سید محمد حسینی :

شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح در خصوص پروژه 
56 واحدی واقع در بلوار شعبانیه- بقیه ا... )عج(38، تعداد 

5 واحد 126 متری مفید مازاد خود را به قیمت هر مترمربع 
1/000/000 تومان به صورت )50 میلیون نقد، 35 میلیون تسهیالت 

18 درصد و مابقی در سه قسط( براساس پیشرفت پروژه
 تا پایان شهریور ماه 97 واگذار می نماید
 زمان تحویل واحدها اسفند 97 می باشد.

الزم به ذکر است، از پیمانکاران و مصالح فروشان )تهیه 
و اجرای کانال کولر، مصالح سرامیک، سنگ، لوازم برقی، 
ایزوگام، درب ضد سرقت، آسانسور، نما، تاسیسات و 

مصالح ساختمان و...( که به صورت تهاتر می توانند همکاری 
نمایند، دعوت به عمل می آید که پس از انتشار آگهی 

ظرف مدت یک هفته به محل پروژه مراجعه یا با شماره 
05632310510 - 09109237122 تماس حاصل نمایند.

خانواده های محترم سنایی فر و ضیاء 
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت دایی عزیزم را خدمت شما 

سروران ارجمند تسلیت عرض می نمایم.
 رحمت بیکران الهی نثار روح آن فقید سعید باد

آرایشگاه علیرضا ضیاء
مجموعه فست فودهای زنجیره ای عطاویچ 

)شعبه بیرجند( جهت تکمیل پرسنل خود از افراد واجد شرایط ذیل
 استخدام به عمل می آورد:

* آشپز )آقا( 2 نفر 
* نیروی ساده آشپزخانه )آقا( 2 نفر 

* سالن دار آقا یا خانم 2 نفر
حداکثر مهلت برای تکمیل فرم استخدام از تاریخ درج آگهی به مدت 

3 روز می باشد.

حقوق ثابت + 
بیمه تامین اجتماعی

آگهی استخدام

آدرس: خیابان مدرس- نبش مدرس 65
ساعات تماس: 10 الی 14 و 18 الی 21
تلفن: 32430672 - 09125358104

حضرت علی )علیه السالم(: حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک ماه مبارک رجب به اطالع مردم والیتمدار و شهیدپرور
 می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم والمسلمین حاجی آقای مختاری امام جمعه موقت بیرجند 
 اقامه می گردد. سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب آقای حاج محمد وحدتی 

مشاور ارشد معاون فرهنگی قوه قضائیه 
زمان: جمعه 97/1/17 ساعت 11:45

مکان: بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن- مصالی بزرگ المهدی )عج(
من ا... التوفیق

مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند


