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شریعتمداری: عربستان
منتظر موشک باشد

صفحه 8

هزینه کنار رفتن نجفی برای 
اصالح طلبان سنگین بود

صفحه 8

روحانی در تماس تلفنی  با اسد: 
ایران در کنار سوریه می ماند

صفحه 8

آمریکا قطعاً در اهداف خود در 
منطقه شکست خواهد خورد

صفحه 8

گام های فرارو برای 
توسعه صنایع دستی 

خراسان جنوبی

 بی تردید استعداد و نیروی خالقه و 
ابتکار ایرانیان و عالقه ی آنان به هنر 
و خلق آثار هنری، یکی از عوامل قوام 
و دوام صنایع دستی ایران بوده است 
به طوری که صاحب نظران معتقدند 
ها زیبایی  شناخت  با  ایرانیان   که 
موفق به خلق آثار هنری می شوند 
و یا الاقل با درک آن ها دوستدار و 
مشوق هنرمندان در ارائه آثار هنری 
هستند. چرا که ایرانیان هنر دوست از 
دیرباز این ... )مشروح در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امیرآبادیزاده

3اپیدمی دیوارنویسی در بیرجند4سید حسن سعادت مصطفوی دانشمند نامدار فلسفه عرفان 7تحویل بیش از هزار و 500 واحد مسکونی به معلوالن استان

تعطیلی پیشرفته ترین کارخانه لوله پلی اتیلن کشور در بیرجند

مدیران  به جای اقدام اشک ریختند
    صفحه 7

عکس : حسین محمودی

حفظ و تقویت وحدت مهمترین نیاز روز جامعه اسالمی است / ۷

تسهیل و تسریع در 
پاسخگویی به مردم یک 
اصل در نظام اداری  باشد
صفحه 7

تشکیل صندوق حمایت از 
معدنکاران گامی مهم در 
حمایت از صنایع معدنی 
صفحه 7

تاکید استاندار بر جلوگیری 
از هدررفت منابع آبی
صفحه 7

شهردار: چهره شهر
 بیرجندتا پایان سال
باید عوض شود
صفحه 7

آمادگی مردم در مقابل 
بحران ها 9.3درصد   
صفحه 7

جنـاب سرهنگ امینی
مدیر محترم مرکز تعویض پالک  خودرو

چند روز گذشته برای تعویض پالک خودرو به آن مرکز  مراجعه کردم از 
ابتدای ورود با نظم دقیق و حساب شده و برخورد مودبانه و با راهنمایی های 
الزم به قسمت های مختلف هدایت شدم و در همه مراحل برخورد پرسنل 
علیرغم مراجعه کننده زیاد، بسیار خوب و در کمال دقت و سرعت عمل کارم 
به پایان رسید که جا دارد از جناب عالی و همکاران محترمتان کمال تشکر 
 و سپاس را نموده ، برایتان توفیق بیشتر در خدمت به مردم را مسئلت دارم.

 دادرس مقدم

عرضه مستقیم کولر آبی

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان 
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27 و 29 - 32420499

فروشگاه شهر شکالت
 به دلیل مهاجرت

 به فروش می رسد.  
0915160601۷

آگهی استخدام به یک خانم حسابدار
 با سابقه حداقل 3 سال، جهت 

استخدام در شرکت بازرگانی نیازمندیم. 
32433009 -0936561164۷

شهادت هنر مردان خداست
 بار دیگر دریادالن سبزپوش، پرورش یافته مکتب سرخ شهادت، در کسوت پاسداری از 

شجره طیبه انقالب اسالمی در مسیر دفاع از اسالم و قرآن و حرم اهل بیت )ع( خالصانه 
در برابر ظلم و جهل جبهه کفر و استکبار ایستادند و در این راه همچون  سرور و موالی 
خویش عاشقانه ردای زیبای شهادت را بر تن نموده و عزت ابدی را شامل خود کردند و 

نماد صالبت و شکوه پاسداری ملت بزرگ و والیتمدار ایران اسالمی شدند.

رعوج سرافرازاهن شهید مرتضی بصیری پور
 که در دفاع از حرم اهل بیت )ع( و مبارزه با تروریست های تکفیری صهیونیستی 

جانش را نثار نمود، محضر حضرت بقیه ا... االعظم )ارواحنا له الفداء(، رهبر معظم انقالب اسالمی، خانواده های معظم شهدا، 
همرزمان شهید و به ویژه خانواده و بستگان محترم تبریک و تسلیت عرض می نمایم، از خداوند رحمان علو درجات 

برای آن شهید بزرگوار و صبر و اجر جزیل برای خانواده گرامی ایشان مسئلت دارم.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

همسر و پدرعزیز 
حضور آرامت در کنار ما نیست ولی سایه سار مهربانی ات  

مهمان همیشگی قلب های ماست.
سومین سالگرد درگذشت عزیزمان شادروان 

حاج علی اکبر شمشیرگران
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

سکوتش قرین آرامش ویادش گرامی باد

جناب آقای قدرت حاجی پور
مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت مادر گرامی تان
 را صمیمانه خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز علو درجات 

الهی را مسئلت داریم.

خانواده های: پاک، کریمدادی، شجاع، مودی

جناب آقای قدرت حاجی پور 
مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک 

خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تألم درگذشت بزرگ خاندان 

مرحومه حاجیه خانم لیلی نصری
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
   مهندسین مشاور پارس نقش

 حسین صباغ
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سود سهام عدالت افرادی که شماره شبا داده اند چه شد؟

تسنیم-معاون سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عدالت اشخاصی که در سه 
تاییدیه  و  نموده  اعالم  عدالت  سهام  سامانه  به  را  خود  بانکی  شبا  شماره  گذشته  ماه 

دریافت کرده اند از اردیبهشت ماه به صورت یکجا پرداخت می شود.

گام های فرارو برای 
توسعه صنایع دستی استان
*امیرآبادی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول(.... چرا که ایرانیان هنر دوست 

از دیرباز این نکته ی حساس را دریافت کرده بودند 
که کار یک صنعتگر هنرمند تنها یک کار بدنی و 
فیزیکی نیست ، بلکه او همانند یک ادیب و یک 
شاعر احساسات و افکارش را در آثار خود منعکس 
می کند و به آنها عینیت می شود.در واقع صنایع 
دستی به مجموعه ای از ) هنر - صنعت ( اطالق 
می شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه 
ی بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید 
به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت 
محصوالتی می شود که در هر واحد آن ذوق هنری 
و خالقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی 
یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی  این گونه 
محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه 
ای است .در خراسان جنوبی نیز صنایع دستی زیاد 
و منحصر به فردی وجود دارد که توجه و معرفی 
آنان می تواند هم به اقتصاد و هم به معرفی استان 
توان  می  استان   دستی  صنایع  از  کند.  کمک 
جاجیم بافی،  بافی،سبدبافی،  بافی،پارچه  قالی  به  
گلیم بافی، نمدمالی، زیلوبافی، مسگری، آهنگری، 
زرگری، دباغی  اشاره کرد. هم چنین سوزن دوزی 
ابریشم دوزی،  آجیده دوزی،  چشمه دوزی،  سنتی، 
خامه دوزی، ملیله دوزی و قالب بافی نیز از هنرهای 
ظریف و رایج زنان این منطقه به شمار می رود.اگر 
چه تاکنون در زمینه صنایع دستی،اقدامات موثری 
از جمله ایجاد بازارچه های صنایع دستی،کمک به 
معرفی آثار و همچنین کمک های مادی و معنوی 
انجام گرفته است.با این احوال اما نیازصنایع دستی 
استان، به توجه و معرفی بیش از این است.در سایر 
استان هایی که به صورت حرفه ای نسبت به جذب 
توریست و آثار صنایع دستی فعالیت می کنند،در بدو 
ورود به فرودگاه یا هتل ها و ... در محل هایی امکان 
فروش صنایع دستی ایجاد شده است.یا فیلم های 
اثار صنایع دستی  از مراحل ساخت  متعدد  مستند 
برای شبکه های تلویزیونی تولید وبه شکل مداوم 

در حال پخش  باشد .
مسئوالن  ذی ربط در این حوزه،وظیفه  هماهنگی 
معرفی  مناسب   بستری  ایجاد  در  وفضاسازی 
آن  کنار  در  و  رادارند  دستی  صنایع  عرضه  برای 
تولیدکنندگان این آثار نیز باید برای به بازاریابی به 
شیوه های نو،قیمت گذاری مناسب و دیگر شگرد 
های بسته بندی و شناسنامه دار کردن محصوالت 
پیشنهاد  رو  این  باشند.از  داشته  ای  ویژه  توجه 
می شود با همکاری اتاق بازرگانی استان و سایر 
نهادهای مرتبط از جمله گمرک و سازمان صنعت 
های  آموزش  و  صادرات  زمینه  تجارت  و  معدن 
بازرگانی و بازرایابی برای صنعتگران صنایع دستی 
استان ایجاد شود که تا آن حد که تولیدکنندگان 
صنایع دستی بتوانند در قالب شرکت های مستقل 
قد راست کنند و به عنوان شخصیت های حقوقی در 
عرصه تجارت کشور بدون نیاز به واسطه گری فعال 
شوند.خوشبختانه مدتی است که  استاندار وفرماندار 
مرکز استان نیز بر ضرورت توجه به صنایع دستی 
استان تاکید ویژه دارند و حتی شخص استاندار نیز به 
عنوان هدیه، صنایع دستی استان را برای مهمانان 
بر کمک و دلگرم  این کار عالوه  با  و  تهیه  خود 
کردن تولیدکنندگان،نقش ویژه ای در معرفی این 
مدیران  است  کند.مطلوب  می  ایفا  دستی  صنایع 
سایر دستگاه های اجرایی و حتی واحدهای صنعتی 
فرهنگی  بسته های  تهیه  به  برای   موجود  هم 
صنایع دستی استان اقدام و به میهمانان ویژه خود 
هدیه دهند.این البته اولین گام در این راه است که 
پس از رسانه ای شدن می تواند به شکل فرهنگ 
عمومی در اید واندک اندک در بین مردم عادی 

نیز متداول شود .

مصوبات جدید ارزی؛ فعالیت 
صرافی ها محدودتر می شود

عامل  مدیران  از  مرکزی  بانک  کل  فارس-رئیس 
بانک ها خواست در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز 
اهتمام ویژه ای داشته باشند، چرا که فرصت مناسبی 
برای انتقال فعالیت های ارزی از صرافی ها به شبکه 
بانکی ایجاد شده است. سیف ضمن تاکید بر اینکه 
هیچ ارزی برای خروج سرمایه و قاچاق تخصیص 
داده نخواهد شد، افزود: با تأمین تمام نیازهای واقعی و  

منطقی، با ایجاد بازار سیاه هم مقابله می شود.

اگر کارت ملی هوشمندمان
 را گم کردیم، چه کنیم؟

ایسنا، در پاسخ  با  ابوترابی در گفت وگو  ا...  سیف 
به سوالی مبنی بر اینکه اگر کارت ملی هوشمند 
رفت  به سرقت  یا  مفقود شد  فردی  شناسنامه  و 
بایستی  انجام دهد،اظهارکرد:فرد  باید  اقدامی  چه 
به  المثنی  هوشمند  ملی  کارت  دریافت  برای 
دفاتر ثبت احوال مراجعه کند؛ زیرا دفاتر پست و 
پیشخوان کارت ملی المثنی صادر نخواهند کرد.
همچنین در خصوص مفقود شدن شناسنامه نیز 
المثنی  شناسنامه  دریافت  برای  بایست  می  افراد 
پس  و  کرده  مراجعه  پیشخوان  و  پست  دفاتر  به 
از درخواست، برای آنها صادر خواهد شد.وی ادامه 
داد: در صورت مفقود شدن کارت ملی هوشمند، 
برای صدور  بایستی  فرد  و  باطل شده  کارت  آن 
دهد  انجام  نام  ثبت  مجدد  هوشمند  ملی  کارت 
نام  ثبت  پیش  مرحله  شامل  افراد  این  البته  که 
هوشمند  ملی  کارت  صدور  همچنین  نمی شوند. 
المثنی نیز کمتر از یک ماه طول خواهد کشید.وی 
گفت:کارت های ملی جدید، هوشمند بوده و امکان 

سوء استفاده از آن وجود ندارد.

افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت
 برخی داروها با نوسانات ارز

خانه ملت- نماینده مردم تهران در مجلس از افزایش 
۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت داروهای بیماران خاص به 
دلیل نوسانات بازار ارز انتقاد کرد. سیده فاطمه ذوالقدر 
از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت داروهای بیماران 
خاص به دلیل نوسانات باز ارز انتقاد کرد و گفت: در 
حالی که این داروها با ارز 4 ماه پیش خریداری شده 
است نباید به قیمت دالر روز به فروش برسند.نماینده 
مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه وزارت بهداشت 
باید به افزایش قیمت داروهای بیماران خاص ورودی 
جدی داشته باشد، افزود: افزایش غیرمنطقی قیمت 
داروها مشکالت اقتصادی زیادی را برای بیماران و 
خانواده های آنها فراهم می کند.وی افزود: از وزارت 
بهداشت تقاضا داریم با ورود جدی به این موضوع 
قیمت ها را کنترل کرده و اجازه ندهد سودجویان 
دارو  بازار  در  غیرواقعی  های  قیمت  با  دالالن  و 

آشفتگی ایجاد کنند.

اشتغالزایی یک میلیون
 در سال دور از انتظار نیست

حقوق  تأمین  جمهور  رئیس  معاون  تسنیم- 
از اصلی ترین وظایف مدیران  شهروندی را یکی 
دانست و گفت: نباید شهروندان در نظام اداری در 
پیچ و خم های بروکراسی اداری گرفتار شوند چون 
این مسائل مبنای فساد اداری است.انصاری با اشاره 
اقتصادی عنوان کرد:  به رشد  آمارهای مربوط  به 
آمار  اساس  بر  سال 9۵  در  کشور  اقتصادی  رشد 
بانک مرکزی 8 درصد و سال گذشته نیز 6 درصد 
اعالم شده است، بنابراین اشتغالزایی یک میلیون در 
سال برای ایران دور از انتظار نیست.تجربه کردیم.
معاون رئیس جمهور گفت: دولت فوریتی اختصاص 
۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق ذخیره ارزی برای 
و  تامین  را  روستایی  مشاغل  حوزه  در  اشتغالزایی 

حدود 9۰۰ هزار شغل را در کشور ایجاد شود.

سرمقاله

کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی ابالغ شد

تسنیم- وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابالغ مصوبه کاهش تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی به دستگاه های اجرایی خبر داد.محمد شریعتمداری، 
هیبریدی،  خودروهای  تعرفه  برای  دولت  جدید  مصوبه  به  اشاره  با 
هیبریدی  تعرفه خودروهای  فاصله  که  دولت  قبلی  اظهارداشت: مصوبه 
مختلف را کم کرده و شرایطی را فراهم کرده بود که شاید اشتیاق برای 
ورود خودروهای هیبریدی کم شده بود تغییر یافت.وی با بیان اینکه با 
مصوبه جدید دولت فاصله بین انواع مختلف بیشتر شد، افزود: این مصوبه 
به این منظور تصویب شد که خودروهای هیبریدی تولید شده به صورت 
دهیم.وزیر  قرار  حمایت  مورد  را  موازی  و سری  موازی، سری  نوع  سه 
صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: بهترین نوع آن عینا شبیه خودروهای 
برقی شده و مابقی با نرخ سود تعرفه ترجیحی نسبت به خودروهایی که 
سوخت فسیلی مصرف می کنند امکان ورود پیدا می کنند که این مصوبه 

به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است.

زمان پرداخت یارانه سفر به بازنشستگان اعالم شد

به  سفر  یارانه  پرداخت  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
صندوق  این  رفاهی  های  سیاست  از  بخشی  کشوری  را  بازنشستگان 
اعالم کرد.جمشید تقی زاده در بازدید از شرکت ایرانگردی و جهانگردی 
گفت: اجرای برنامه های فرهنگی در قالب سفر های زیارتی و سیاحتی 
نشاط  افزایش  و  فراغت  اوقات  غنی سازی  با هدف  ای  بازنشستگان  بر 
بازنشستگی  صندوق  های  اولویت  از  فرهیخته  قشر  این  در  و  شادابی 
کشوری در سال  جاری است.  جمعیت  بازنشستگان کشوری و خانواده این 
عزیزان ظرفیت خوب و بالقوه ای برای شرکت  ایرانگردی و جهانگردی 
در جهت توسعه گردشگری داخلی و خارجی است که باید  مورد توجه قرار 
گیرد چرا که آثار اقتصادی و اجتماعی آن باعث افزایش رفاه اجتماعی و 
 اشتغالزایی در کشور می شود. وی تاکید کرد: بخش  گردشگری صندوق 
در قالب سفرهای زیارتی و سیاحتی می تواند خدمات و تسهیالت خوبی 

را به بازنشستگان ارائه دهد.

جزئیات پرداخت وام 4 میلیونی
 به بازنشستگان اعالم شد

عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشوری اظهار کرد: هفتمین مرحله اعطای وام ضروری 4 میلیون تومانی 
اواخر فروردین ماه به 2۵ هزار نفر از بازنشستگان پرداخت می شود.وی 
در ادامه تصریح کرد: موضوع تامین نشدن بودجه مورد نیاز برای پرداخت 
وام ضروری فروردین ماه بازنشستگان صحت ندارد و خوشبختانه اعتبار 
الزم برای پرداخت این وام فراهم شده و مشکلی در خصوص واگذاری 
آن به بازنشستگان وجود ندارد.مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: ثبت نام و قرعه کشی از بازنشستگان 
برای دریافت وام 4 میلیون تومانی در شهریور ماه سال گذشته انجام شد و 
متقاضیان در مهلتی که برای آن ها تعیین شده بود ثبت نام خود را انجام دادند.
کارمزد وام 4 میلیون تومانی،4 درصد است و بازنشستگان به ترتیبی که در زمان 
ثبت نام و قرعه کشی اولویت بندی شدند، وام فوق را دریافت خواهند کرد.

توضیحات نوبخت درباره نرخ دالر و خروج ارز از کشور
تومان  ارز 42۰۰  انتخاب  نوبخت در خصوص  محمدباقر 
و  الیحه  در  که  تومان   3۵۰۰ نرخ  گفت:  و  داد  توضیح 
مصوب مجلس آمد مبنای محاسباتی است، یعنی وقتی 
این  با  را  ارز  و  فروشیم  نفت می  میلیارد دالر  حدود ۵۰ 
رقم کسب می کنیم، چون بودجه ما ریالی است باید به 
عددی تبدیل کنیم تا نرخ برابری ایجاد شود، سال گذشته 

این رقم حدود 32۰۰ تا 33۰۰ تومان بود.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 97، 
اظهار داشت: مجلس در مبحث ارز قانون بودجه تصویب 
کرده است که اگر دولت به هر دلیلی برای تنظیم بازار 
نرخ ارز را به جای 3۵۰۰ تومان هر عدد دیگری در نظر 
گرفت، درآمد جدیدی کسب و این منبع درآمدی جدید در 
ردیف های مصرفی مشخصی هزینه شود، بنابراین مازاد 
درآمد ارز به خزانه واریز و باید متناسب با سر فصل هزینه 

ها استفاده شود.

مبنای انتخاب دالر 4200 تومان چه بود؟

سخنگوی دولت به روند انتخاب نرخ 42۰۰ تومان ارز اشاره 
که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری  نکته  گفت:  و  کرد 
جلسه  در  شد،  انتخاب  دالر  نرخ  برای  تومان   42۰۰ چرا 
ستاد اقتصادی، پیشنهادات مختلفی ارائه شد و همه افراد 
و  مفروضات  با  ای  عده  اند،  گفته  را  نظری شان  مبنای 
حد  در  را  دالر  قیمت  کردند  می  پیشنهاد  نظری  مبانی 
39۰۰ تا تومان 39۵۰ بگذاریم کافی است، عده ای مبانی 
 46۰۰ یا   4۵۰۰ مثال  اگر  که  بود  این  شان  محاسباتی 
عدد  همین  ای  عده  و  است  تری  مطمئن  رقم  بگذاریم 

42۰۰ را می گفتند.

سیاست تک نرخی شدن ارز پیاده شد

نوبخت ادامه داد: در نهایت همه استدالل ها و محاسبات 
را  همه  آن  مبانی  و  اجرا  قابل  که  آنچه  و  شد  مطرح 
قانع کرد، این بود که با 42۰۰ تومان می توانیم اقدام را 
انجام دهیم، ضمن اینکه مدت ها بود که می خواستیم 
سیاست یک سان سازی نرخ ارز را انجام دهیم، در حال 
نیازهای  است همه  کار صورت گرفته  این  تقریبا  حاضر 

واقعی کشور با رقم 42۰۰ پاسخ داده می شود.وی با تاکید 
براینکه در حال حاضر مشکل کمبود منابع ارز را نداریم، 
بیان داشت: در حال حاضر مشکل این نیست که منابع 
ارزی ما تقلیل پیدا کرده است، بلکه صادرات نفتی ۵۰ دالر 
است، منابع صادراتی غیر نفتی 46 میلیارددالر وجود دارد، 
تاکید  دولت  عضو  داریم.این  ارزی  منابع  میلیارددالر   9۰
کرد: چیزی که باعث شد این منابع نتوانست پاسخ دهد، 
سلسله تقاضای های جدید غیرواقعی بوده چه آنهایی که 
فکر می کردند هر چه ریال دارند را به دالر تبدیل کنند 
و سفته بازی صورت گیرد، چه عده ای که فکر کنند این 

منابع را به صورت خروج سرمایه استفاده کنند.

همسایه  کشورهای  در  ارز،  منابع  با  ای  عده 
خانه و ویال خریده اند

نداریم  حق  ما  گفت:  دیدگاه  دو  این  از  انتقاد  با  نوبخت 
را  از نفت و صادرات حاصل می شود  منابع مردم را که 
تا در کشورهای  اختیار عده ای قرار دهیم  به آسانی در 
در  را  منابع  نداریم  ما حق  بخرند،  ویال  و  خانه  همسایه 
شرایط که فشار جهانی بر جمهوی اسالمی است و تهدید 
می کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهیم کرد از 
دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته 
باشیم.وی با اشاره به افزایش قیمت یورو در روزهای اخیر 
و مدیریت نرخ این ارز از سوی دولت بیان داشت: افزایش 
افزایش چشم گیر غیر واقعی دالر  با  نرخ یورو متناسب 
بود، اما وقتی دالر 42۰۰ باشد سایر ارزها براساس 42۰۰ 
باره  در  دولت  کابینه  عضو  شود.این  می  تنظیم  تومان 
برای  رهبری  معظم  مقام  به  مرکزی  بانک  رئیس  نامه 
جایگزینی ارز گفت: ازآنجایی که این نامه را شخص دکتر 

سیف نوشته اند از آن بی اطالع هستم.

توضیح نوبخت در باره 
عدم یک صدایی دولت درباره ارز

نوبخت به انتقاد رئیس مجلس در خصوص شنیده شدن 
یک صدا از دولت در زمینه ارز، اشاره کرد و توضیح داد: 
وقتی دولت می گویم یعنی مجموعه رسمی دولت، در 

دولت سی و چند نفر معاون رئیس جمهور و وزیر داریم 
هر یک می تواند نظراتی داشته باشند اما وقتی به جمع 
از آن تبعیت می  بندی و تصمیم گیری می شود همه 

کنند.
دارد ممکن است  داد: االن همین وضع وجود  ادامه  وی 
درباره ارز عده ای پیشنهادی داشته اند اما یک استدالل 
قوی تر پذیرفته می شود افرادی که استدالل دیگر داشتند 
نظرشان پذیرفته نشده است، اما وقتی نظر رسمی دولت 
از سوی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و سخنگوی 

دولت گفته می شود دیگر نباید دوگانگی باشد.

نظر رسمی دولت درباره ارز تغییر نکرده است

سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین بیان رسمی همین 
است،  نداده  تغییر  ارز  زمینه  در  را  خود  بیان  دولت  بود، 
همواره گفته ام دولت با افزایش غیرطبیعی و غیر متعارف 
نرخ ارز مخالف است، درست بود پولی به دست دولت می 
آید اما به دلیل نارضایتی مردم روند افزایشی دالر به نفع 
که  ندارد  اعتقاد  شرایطی  هیچ  تحت  دولت  نبود،  دولت 
دالر افزایش پیدا کند ما پول کمتری داشته باشد اما ثبات 

اقتصادی و رفاه مردم را داشته باشیم راضی هستیم.

شاخص های اقتصادی کشور رو به رشد است

دیگر  اقتصادی  های  شاخص  در  اینکه  بیان  با  نوبخت 
وضعیت مناسبی داریم، اظهار داشت: نرخ بیکاری به نسبت 

سال گذشته تقلیل پیدا کرده است، بازار سرمایه و بورس 
متعادل بوده، تنها در بازار پول آن هم در بخش ارز روند غیر 
قابلی وجود داشت، براساس گزارش بررسی اقتصاد ایران با 
4۰ شاخ در 7 بخش اسفندماه سال گذشته صندوق بین 

المللی، همه شاخص ها اقتصادی کشور رو به رشد است.

وی تاکید کرد: روند افزایشی قیمت دالر به خاطر مسائل 
سیاسی، روانی، مطالب مختلف و جایی هم عده ای هول 
زدند که بعد زیر دست و پا له شدند، این معقول نیست هر 
کسی چند تومانی داشته باشد تبدیل به ارز کند اگر این 
شکل باشد تمام ذخایر بانک مرکزی یا حتی ذخایر بانک 

مرکزی آمریکا را بیاوریم کم می آوریم.
همه  برای  ما  شرایط  این  در  فعال  داشت:  بیان  نوبخت 
نیازهای معقول مردم ارز داریم صادرات به ما اجازه می دهد 

این کار را انجام دهیم.

قانون  با اصالح  کارکنان  همسان سازی حقوق 
مدیریت خدمات کشوری

خصوص  در  کشور  کل  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
وزارتخانه های  از سوی  اخیرا  کارکنان که  افزایش حقوق 
کشور و جهادکشاورزی مطرح شده بود، توضیح داد: همه 
مباحث مربوط به حقوق دستمزدها و فوق العاده ها را در 
قانون مدیریت خدمات کشوری دیده ایم و قرار است اصالح 
و یکپارچه شود، الیحه اصالحی آن اکنون در نوبت بررسی 

مجلس است.

اطالعیه
هم استانی های عزیز مرکز بهبودی 

اقامتی میان مدت ماهور )ترک 
اعتیاد( زیر نظر اداره کل بهزیستی 

خراسان جنوبی با کادری مجرب
 در راستای درمان افراد معتاد 

به صورت شبانه روزی 
آماده خدمت رسانی می باشد.

آدرس: بیرجند - میدان شهدا  
ابتدای خیابان دانشگاه - روبروی 
درب مدیریت بانک کشاورزی  

پالک 8
تلفن: 32235134 
 با مدیریت سیدآبادی

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک برحسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 11 آیین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه 

ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11

قطعه مفروزه مزرعه دستجرد پالک 1584- اصلی 
38 فرعی حاجی ابراهیم خادم ششدانک یک قطعه باغ

در روز 1397/2/16 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند، چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده  
از طرف مجاورن تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند، مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را 
به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: ۱397/۱/26                           علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960440 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای محمد حسین کاهنی فرزند غالمرضا به 
پرداخت مهریه به تعداد 124 عدد سکه کامل بهار آزادی و مبلغ 20/358/306 تومان در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 82/559/439 
ریال حق االجرای دولتی یک باب منزل مسکونی واقع در روستای رقوئی خیابان قیطریه - نبش قیطریه 6 و 4/2 متعلق به محکوم علیه 
توقیف و مطابق نظریه کارشناسی ملک فوق فاقد سند مالکیت است و مساحت طبق پروانه 330 مترمربع در سه نبش است و در همکف 
شامل یک واحد مسکونی، پارکینگ، راه پله و دفتر کار به مساحت حدود 171 مترمربع )مسکونی( و طبقات اول و دوم یک واحد مسکونی 
دوبلکس به مساحت حدود 311 مترمربع زیربنا دارد. سازه ملک فوالدی، سقف ها بتنی از نوع عرشه فوالدی، کل بنا در حد دیوار چینی، 
حدود 30 مترمربع در طبقه اول لوله کشی گرمایش از کف اجرا شده ، پنجره ها از نوع پروفیل معمولی و در پشت بام دیوار دست انداز دور 
تا دور بام و اتاقی به ابعاد 2/60 × 6/50 بدون سقف اجرا شده است کف حیاط خاکی ، نمای ملک در سمت شمال سیمان سفید و دارای 
کلیه امتیازات منصوبه به جز گاز می باشد. ارزش ششدانگ ملک فوق با توجه به متراژ عرصه و اعیان، کاربری مجاز، موقعیت مکانی ملک، 
کیفیت ساخت، قدمت اعیان، محوطه و امتیازات منصوبه 3/600/000/000 )سه میلیارد و ششصد میلیون( ریال ارزیابی شده است و قرار 
است ملک مذکور به میزان محکوم به از طریق مزایده در روز شنبه مورخ 97/2/8 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای 
احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند به فروش برسد 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 5 روز قبل 

از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند 
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*مشخصات کامل لوله ها در دعوتنامه ها ذکر شده است.
زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/01/21 الی 1397/01/27 تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14 مورخ 1397/02/08

تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح مورخ 1397/02/09 محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند- بلوار شهدای عبادی - ضلع غربی سازمان 
 جهاد کشاورزی شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی - سالن جلسات استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد
ضمناً: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه 

تـدارکات الکترونیکـی دولت ستـاد به آدرس
)www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده 
 نخواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي
 )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir(مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره 

امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
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خرو طبس رکوردار بارش های خراسان جنوبی
بود.  خواهد  فعال  استان  در  هفته  اواخر  تا  همچنان  بارشی  سامانه  و  داشته  را  جنوبی  خراسان  در  بارندگی  میزان  بیشترین  بارندگی  میلیمتر  با 42  خروطبس  سیما-   و   صدا 
کارشناس هواشناسی استان گفت: طی روزهای آینده به ویژه روزهای دوشنبه و سه شنبه در استان، افزایش ابر، رگبار و رعدو برق، بارش های شدید همراه با ایجاد رواناب همچنین 

کاش عید مبعث در شهر نبودم و این وضعیت را بارش تگرگ به ویژه برای مناطق کوهستانی و کوهپایه ای پیش بینی می شود. نخعی افزود: دمای هوا هم تا روز چهارشنبه به طور میانگین تا ده درجه کاهش می یابد.
نمی دیدم بخدا کسی از بیرون بیاید باورش نمی 
شود اینجا کشور اسالمی و عید بزرگ مسلمانان 
رگ  آنهمه  کنسرت  برای  که  دوستانی   . است 
به  نسبت  برای  چرا  زند  می  بیرون  گردنشان 
جشن های دینی خودمان اینقدر بی تفاوتن بخدا 
ترویج فرهنگ دینی صالحات و باقیاته نه هزینه
ارسالی به تلگرام اوا

باسالم .  شورای محترم شهر و شهردار محترم 
بیرجند . دو سال از پیگیری اهالی کوچه پامچال 
کوچه  اتصال  و  بازگشایی  در   ۹ نیلوفر  یا   ۱4
تراکم  دلیل  به  و  به خیابان مالصدرا می گذرد 
جمعیت و وجود مجتمع های مسکونی هر روز  
و شهروندان  ساکنان  درگیری  و  ترافیک  شاهد 
هستیم. چرا اقدامی صورت نمی گیرد ؟ تا کی 
داشته  ادامه  استان  در  اداری  بازی  کاغذ  باید 
کی  تا  وعیدها  وعده  و  بالتکلیفی  این  باشد؟ 
شهردار  دو  و  شورا  دو  ؟  داشت  خواهد  ادامه 

عوض شد چه کسی مسئول است؟
۹03...846

بیرجند که  آوای عزیز  از  فراوان  باسالم و تشکر 
خالصانه پیام اهالی روستای چاچاخو را چاپ کرده 
رسیده  ما  تقاضای  این  بگوش مسئوالن حتما  و 
است. زمینی صاف و بدون دست انداز و تپه  ولی 
فقط چهار و نیم کیلومتر از آن آسفالت شده است 
در صورتیکه کوتاه ترین جاده اطراف آسفالت شده، 
فقط  کنم.  تشکر  چطور  آوا  زحمات  از  دانم  نمی 

دعای خیر پیر مردان و زنان همراهتون، ممنون
۹۱5...638

و  زیبا  تصاویر  کشیدین  تصویر  به  از  آوا،  سالم 
دیدنی تشییع باشکوه و به یاد ماندنی اولین شهید 
مدافع حرم خراسان جنوبی آقا مرتضی عزیزمان 

کمال تشکر داریم. اجرتان با اسوه صبر کربال
۹۱5...۱87

به داد درختان و فضای  آهای مردم، چرا کسی 
سبز این شهر نمی رسد؟! چقدر راحت می گذارید 
آن  برای  زحمت  و  هزینه  همه  آن  که  درختانی 
کشیده شده تا به اینجا برسد ، خشک شوند . پس 
آبیاری با فاضآلب چی شد؟! درختان دور میدان 
قدس پاسداران ارتش معلم تقریبا همه جا، چقدر 
هزینه برای کمربند سبز جاده بیرجند مشهد شد؟ 
چطور گذاشتید آن همه شاید صدها درخت یکجا 
خشک شوند؟! این یک رکورده؟! چرا در این شهر 

فضای سبز در حال مردن است؟!
۹۱5...5۹7

با سالم . دلم برای شهدای مدافع وطن میسوزه که 
چه غریبانه رفتند و خیلی از مسئوالنی که امروز در 
تشییع شهید عزیز بودند آن روزها تشریف ندارند .
۹۱5...457

بنیان  دانش  شرکت  یک  دارای  من  آوا،  سالم 
هستم، علی رغم توصیه های مداوم رهبری برای 
توجه به این شرکت ها، استقبال کالمی مسئوالن 
و به خصوص استاندار، باز هم آن گونه که باید 
های  شرکت  برای  حمایتی  و  توجه  و  اهمیت 
دانش بنیان قائل نمی شوند. برای نمونه مشکل 
خیلی از این شرکت ها نداشتن جایی برای انجام 
و  علم  پارک  های  اتاق  است،  کارهایشان  دادن 
و  فضا  گرفتن  برای  و  هستند  محدود  فناوری 
ساختمانی بزرگتر هم بارها درخواست دادند ولی 
متاسفانه هر دفعه با مشکل رو به رو شده است. 

لطفا این موضوع را پیگیری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

گرفتن  درخصوص  ؛  وخداقوت  سالم  باعرض 
ثبت  کل  اداره  دوستان  به  هوشمند  ملی  کارت 
باید  چرا  ؛  بفرمایید  پرسی  احوال  از  بعد  احوال 
یک  بخاطر  تومان  هزار  سی  از  بیش  مبلغی  
کارت سه هزار تومانی پرداخت کنیم ؟ چرا بعد 
از اینکه پرداخت کردیم باید چند ساعت در یک 
دفتر پیشخوان دولت انحصاری! منتظر باشی تا 
سیستمها وصل شود ونوبت فرا برسد؟ تا بتوانی 
مردم  واقعا  شوید.  هوشمند  ملی  کارت  صاحب 

بیرجند مظلوم هستند .
ارسالی به تلگرام آوا

مردم خراسان جنوبی دولتی، نظامی، آزاد، مردان 
و زنان سرمایه گذار را با رفتارهای نادرست تان 
و  شغل  نباشد  سرمایه گذاری  تا  ندهید.  فراری 
رفاهی نیست. سرمایه گذار به استان ما می آید 
اما پشیمان می شود و به استان های دیگر می 
رود. خشک رفتار نکنید منعطف باشید مثل همه 

استانها. دنبال دشمن سازی نباشید.
۹۱5...384

باسالم  تشکر میکنم از آقای شهردار  و مسئول 
اوضاع  به  که  سروسامانی  بابت  بازار  چهارشنبه 
آشفته  این بازار داده اند خیلی از قبل بهتر شده.
۹۱5...2۹7

لطفأ،  دهند  پاسخ  مربوطه  مسئولین  سالم، 
۹درصد  خدمات  بابت  که  آمده  قانون  کجای 
نشانی  آتش  که  بگیرند  افزوه  ارزش  بر  مالیات 
می  ساختمانی  های  نقشه  وامضاء  مهر  برای 
براساس  دریافتی  محاسبه  مالک  دوما  گیره؟! 
خواهشا  آمده،  ازکجا  4000تومان  مترمربع  هر 

شفاف سازی کنید اگر براتون زحمت نیست....
۹۱5...077

احتراما ضمن عرض سالم و خدا قوت به اعضاء 
محترم شورای شهر و شهردار، امیدواریم در آغاز 
برای ورودی خیابان  تدابیری  نو، مسئولین  سال 
سپیده با ان همه جمعیت ساکن بیندیشند و نسبت 
به مرمت و بازسازی ان اقدام نمایند. ضمنا بنظر 
میرسد ورودی خیابان سپیده هیچ استانداردی از 

نظر طراحی خیابان در حوزه شهری ندارد.
۹۱5...628

روزبه روز  بیرجند  شهرستان  در  دیوارنویسی  پدیده 
را  شهر  فرهنگی  چهره  و  بوده  افزایش  حال  در 
دیوارنویسی  مهر،  گزارش  به  است.  کرده  مخدوش 
تبلیغاتی  شیوه های  از  یکی  دور  گذشته های  از  اگرچه 
محسوب می شده اما تأثیر بدی بر زیبایی شهرها دارد 
به گونه ای که در بسیاری از مناطق، این پدیده مذموم 
از سوی افراد یا شرکت های کوچک و بزرگ با اهداف 
تبلیغاتی انجام می شود و در بسیاری از مواد نارضایتی 
کنونی  عصر  در  است.  داشته  پی  در  نیز  را  شهروندان 
استفاده از تکنولوژی های روز دنیا مانند فضای مجازی 
اما  می تواند تبلیغات گسترده ای را در پی داشته باشد 
در  نظارت  بدون  تبلیغاتی  روش های  از  یکی  متأسفانه 
بیرجند، نصب برچسب های رنگارنگ روی درب منازل 
و  می شود  نصب  وسیع  تیراژی  با  که  دیوارهاست  و 
اساسی  معضل  یک  به  تبدیل شدن  حال  در  به مرور 
است. استفاده از اسپری برای نوشتن جمالت تبلیغاتی 
در  آژانس ها  و  مغازه ها  شرکت ها،  تلفن  شماره  درج  و 
کنار جمالتی که گاهی ازلحاظ اخالقی مناسب نیستند 

تبدیل شده است. امری طبیعی  به 
شهر  دیوارهای  به  محدود  دیوارنویسی  امروزه 
بلکه گاهی شاهد هستیم که روی سطل های  نمی شود 
زباله شهری، بلوک های بزرگ وسط بلوارها و حتی درب 
منازل می توان انواعی از نوشته های گوناگون را دید که 
به نظر می رسد این مشکل بیشتر از آنکه ابعاد اقتصادی 
قوانین  در  اگرچه  است.  فرهنگی  مشکلی  باشد،  داشته 
می شود  محسوب  جرم  به عنوان  دیوارنویسی  شهرداری 
و راه برای شکایت باز است اما اظهارات مسئوالن مبنی 
بر این است که تاکنون در برخورد با این معضل فراگیر، 
و  شهر  اندام های  بر  چالش  این  و  انجام نشده  اقدامی 

روان مردم نیز چنگ انداخته است.

دیوار نویسی حق الناس است

یکی از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با اشاره به تبلیغات دیواری بر منازل مسکونی بیان 

کرد: این کار حق الناس بوده و باید پاسخگو باشند.
رضا کیانی با بیان اینکه باید این فرهنگ نادرست اصالح 
امر  این  در  مربوطه  مسئوالن  برخورد  کرد:  اظهار  شود، 
ضعیف بوده چرا که این پدیده روز به روز در حال افزایش 
است. وی ادامه داد: یک شهروند با تالش فراوان خانه ای 
را بنا می کند اما یک فرد ناآگاه با چسباندن برچسب بر 
دیوارهای آن، زحمات مالک را به هدر می دهد. کیانی بیان 
کرد: امروزه بسترهای دیگری مانند فضای مجازی وجود 

داشته که برد اطالع سانی بیشتری را دارد.

مسئوالن پیگیری کنند

یکی دیگر از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر 
از  را  بیرجند  فرهنگی  چهره  نویسی  دیوار  اینکه  بیان  با 
میان  از  تبلیغاتی  شیوه  این  باید  گفت:  است،  برده  بین 
سوی  از  پیگیری  خواستار  چاجی  علیرضا  شود.  برداشته 

مسئوالن شد و افزود: به نظر می رسد تبلیغات بر روی 
دیوار، بازخورد منفی داشته باشد.

می  امروز  کرد:  بیان  مجازی  فضای  به  اشاره  با  وی 
توان از طریق فضای مجازی و یا رسانه ها، اطالع رسانی 
خوبی برای تبلیغ انجام داد. این شهروند بیرجندی بیان 
کرد: همچنین شهرداری باید نقاط متعددی با هزینه های 

اندک و یا رایگان در اختیار شهروندان قرار دهد تا تبلیغات 
دیواری به مرور حذف شود.

تبلیغاتی که خطر آفرین است

از شهروندان بیرجندی هم در گفت وگو  یکی دیگر 
تبلیغات  و  شماره  نوشتن  کرد:  بیان  مهر  خبرنگار  با 
است.  شده  تبدیل  عادی  امری  به  ها  کسبه  توسط 

افراد کاغذ های  از  برخی  اینکه  بیان  با  محمد یوسفی 
تبلیغاتی را الی درب منازل می گذارند، گفت: این امر 
باشد. وی  امنیت شهر بسیار خطر ساز  برای  تواند  می 
هستند،  منازل  سرقت  دنبال  به  که  کسانی  داد:  ادامه 
اگر این کاغذها به مدت چند روز برداشته نشود متوجه 
بیان  با  یوسفی  شوند.  می  منزل  اهل  حضور  عدم 

فرهنگی  معضل  این  به  ها  رسانه  از طریق  باید  اینکه 
باید  مربوطه  مسئوالن  همچنین  افزود:  شود،  پرداخته 

توجه بیشتری را در این امر داشته باشند.

شهرداری فضای مطمئن
و مناسب تبلیغ را فراهم کند

عضو هیئت اندیشه ورز خراسان جنوبی در گفت و گو 

با خبرنگار مهر با اشاره به این معضل فرهنگی بیان کرد: 
این امر نشان از این دارد که تبلیغات کنندگان  به حداقل 
های تبلیغ آگاه نیستند. محمد علی طالبی با بیان اینکه 
این امر بیشتر جنبه بازدارنده دارد، افزود: از طرف دیگر 
خطر  منازل  درب  در الی  تبلیغاتی  های  برگه  گذاشتن 
ساز بوده و می تواند امنیت را زیر سال ببرد. وی با بیان 

هزینه  تبلیغ  برای  تبلیغاتی  فضاهای مخصوص  که  این 
های باال و گزافی دارد، عنوان کرد: از این رو مشاغلی که 

درآمد زا نیستند این شیوه تبلیغاتی را استفاده می کنند.
عضو هیئت اندیشه ورز خراسان جنوبی  بیان کرد: با 
این امر به حقوق شهروندی احترام گذاشته نمی شود که 
باید مورد توجه قرار گیرد. طالبی با بیان اینکه همچنین 
استفاده از کاغذ برای تبلیغ ارزش زیست محیطی را زیر 
سوال می برد، گفت: فراهم شدن فضای شهری مناسب 
می تواند به مشاغل کمک کند و نازیبایی های شهری 
با افرادی که بدون هماهنگی  از بین ببرد. شهرداری  را 
دیوار  یا  تبلیغاتی  به نصب برچسب های  در سطح شهر 
نویسی اقدام کنند برخورد قانونی خواهد کرد  وی با بیان 
اینکه در حال حاضر متولی مشخصی برای تبلیغات وجود 
ندارد، افزود: شهروندان نمی دانند که در صورت نارضایتی 

از این امر، مطالبه آن ها تاچه حد قابل پیگیری است.
فضای  شهرداری  باید  اینکه  بر  تاکید  با  طالبی 
اظهار کرد: گسترش  را فراهم کند،  مطمئن و مناسبی 
این  رفع  در  تواند  می  ای  رسانه  تبلیغات  و  ها  بیلبرد 

باشد. معضل کمک دهنده خوبی 

دیوار نویسی جرم است

مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  هم  بیرجند  شهردار 
 ۱۱0 ماده  استناد  به  نویسی  دیوار  پدیده  کرد:  بیان 
محمدعلی  شود.  می  محسوب  تخلف  قانون شهرداری 
جاوید با بیان اینکه شهرداری بر علیه کسانی که بدون 
هماهنگی دست به این کار می زنند، برخورد می کند، 
افزود: باید رفع این معضل ابتدا از سوی مردم فرهنگ 
بیرجند  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  وی  شود.  سازی 
این امر رعایت شده و نسبت به سایر شهرها کمتر به 
این  در  تاکنون  اینکه  بیان  با  جاوید  خورد.  می  چشم 
خصوص برخورد قضایی با فردی صورت نگرفته است، 
با تعامل رفع  ابتدا  گفت: تالش می کنیم مشکالت را 
امر  برای  مجازی  فضای  بستر  به  اشاره  با  وی  کنیم. 
تبلیغ بیان کرد: عالوه بر این، میدان هایی متناسب با 
در  است.  بینی شده  پیش  تبلیغ  امر  برای  کاسبان  نیاز 
اقشار  نگاه  تقویت  قانونی،  برخورد  کنار  در  مسیر  این 
شهری  محیط  زیباسازی  به  توجه  به ضرورت  مختلف 
کمرنگ شدن  است.  نشدنی  انکار  شهروندی  حقوق  و 
این پدیده نیازمند تقویت حس مسئولیت پذیری مردم 
مراکز  به  محیطی  تبلیغات  تا  است  سازی  فرهنگ  و 
منتقل شود و چهره  از سوی شهرداری  مشخص شده 

فرهنگی شهر در هم نشکند.

اپیدمی دیوارنویسی در بیرجند

زیبا  بیابان های  این  از  یکی  بشرویه  ریگزار  و  کویر 
و  شده  واقع  خراسان جنوبی  در  که  است  شگفت انگیز  و 

منطقه ای بکر و شگفت انگیز در دل کویر است .
به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه 
در شمال غربی خراسان جنوبی و همسایگی شهرستان های 
طبس و فردوس قرار گرفته که در هر گوشه ای از آن شاهد 
جاذبه ای طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستیم، نامی که بر 
این منطقه از گذشته های دور نهاده شده بشرویه است . 
این شهرستان از غرب و شمال غرب و جنوب با شهرستان 
طبس از شرق با شهرستان فردوس و از شمال و شمال 

شرقی با شهرستان بجستان محدود می شود . 

دیوار تاریخی شهربند بشرویه
محدوده ای به وسعت 500 در 400 یارد دور شهر را در 
برگرفته که ضلع بزرگ آن به طرف شمال است، چهار 
گوشه شمال  در  و  آن  جانب  یک دریک  هر  دارد  دروازه 
غربی »ارگ« یا قلعه واقع شده است . دیوار شهربند در 
سال ۹40 توسط یکی از حکام شهر به نام میرکمال الدین 
ساخته در واقع یک حصار بزرگ به ارتفاع 6 متر به همراه 
40 برج 8 متری و 4 دروازه بوده که اطراف هسته اولیه 

شهر تاریخی بشرویه را فرا گرفته است .

کوچه پی جلد )جلرد( بشرویه
“ کوچه پی جلد” از قدیمی ترین کوچه های بشرویه است، 
کلمه”پی” به معنای پله، سکو و یا مکانی برای نشستن 
است که جلوی درب اغلب خانه های قدیمی تعبیه می شده 
است و واژه “جلرد” که در اثر فرسایش کالمی به “جلد” 
یا  ریسندگی  قدیمی  وسایل  معنای  به  است  یافته  تغییر 
همان “جلک” است . کوچه قدیمی پی جلد در سال ۹۱ 
از سوی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

مورد بازسازی و جداره سازی قرار گرفت .

ریگزار بشرویه؛ منطقه ای بکر
و دست نخورده از طبیعت ناب کویری

کویر  هم نشینی  ایران،  طبیعت  شگفتی های  از  یکی 

بیشتر  ایران  کویرهای  است،  کشور  خاک  در  جنگل  و 
همزمان  اما  می کند  خود  جذب  را  خارجی  گردشگران 
چند  در  خشکی  سرزمین  چنین  وجود  از  را  آن ها 
 . می کند  شگفت زده  سرسبز  سرزمین  یک  کیلومتری 
و  زیبا  بیابان های  این  از  یکی  بشرویه  ریگزار  و  کویر 
با  شگفت انگیز است که در خراسان جنوبی واقع شده و 
توجه به وسعت زیاد ریگزار بشرویه و عدم وجود مراکز 

جمعیتی عمده دارای شبکه ارتباطی محدود است .

قلعه دختر بشرویه
از قدیمی ترین آثار بشرویه قلعه ای است که در دوازده 
کیلومتری غرب بشرویه در مجاورت آسیاب آبی معروف 
از  متر  ارتفاع 400  به  باالی کوهی  بر  آسیاب دهنه  به 

سطح زمین واقع شده و بنام قلعه دختر معروف است .
این قلعه بر باالی قله ای مخروطی شکل قرار گرفته 
تقریبًا  که  می باشد  پرتگاه  به  مشرف  طرف  سه  از  و 
غیرقابل عبور بوده و فقط از سمت جنوبی به آن راه عبور 

سختی وجود دارد . در خصوص سابقه تاریخی این قلعه 
دو نظر وجود دارد یکی این است که قلعه مزبور در عداد 
سلسله قالعی است که به همین نام از دوران ساسانی 
اسماعیلیه  فرقه  زمان  در  قلعه  اینکه  و  مانده اند  باقی 
بشرویه  دختر  قلعه  بنای  سبک  گرچه   . است  شده  بنا 
در  اسماعیلی  قالع  موقعیت  اساسًا  و  معماری  شیوه  با 
نفوذ  اما ممکن است که در دوران  ایران متفاوت است 

اسماعیلیان مورد استفاده بوده است . البته آثار به دست 
دارد  هزارساله  قدمت  قلعه  این  که  می دهد  نشان  آمده 
زندگی  اسالم  از  قبل  سال های  که  است  آن  نشانگر  و 
این  قوی  احتمال  به  پس  داشته  وجود  آنجا  در  انسانی 

قلعه متعلق به همان عصر ساسانیان است .

خانه استاد فروزانفر
در  )سماواتی(  فروزانفر  بدیع الزمان  استاد  خانه 
قرار  بشرویه  خراسان جنوبی، خیابان صاحب الزمان شهر 
دارد، این خانه که بیش از 200 سال قدمت دارد محل 

و  اساتید  از  فروزانفر  بدیع الزمان  استاد  کودکی  زندگی 
ایران  فارسی  ادبیات  تاریخ  و  ادبیات  نامدار  چهره های 
. دانش گسترده وی در علوم مختلف سبب  بوده است 
شد تا از وی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره های 
 . شود  یاد  کهن  ادبیات  حوزه  در  ایران  معاصر  تاریخ 
سماواتی  نام  به  شخصی  به  بعدها  که  فروزانفر  خانه 
در  ایرانی  معماری  یک  از  کاملی  نمونه  شد،  فروخته 
این  در  می آید،  حساب  به  ایران  خشک  و  گرم  اقلیم 
محرمیت  حفظ  با  درونگرا  و  ساده  پالنی  قدیمی  خانه 
و  رسمی بندی  تزئینات  همچنین  و  می خورد  چشم  به 
گچ بری زیبایی نیز در باالی طاق نماها، نورگیر اتاق ها، 
استاد  خانه   . دارد  وجود  بخش ها  سایر  و  بادگیرها 
توسط   ۱385 سال  در  )سماواتی(  فروزانفر  بدیع الزمان 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ۱6350 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید .

مسجد جامع میان ده
که  زمانی  از  و  دور  گذشته های  از  مسجد  این 
را فتح کردند در زمان سلسله صفوی  ایران  مسلمانان 
نشان می دهد  به خوبی  را  زمان  این  و سبک  بنا شده 
است  ساخته شده  آجر  و  گل  از  کامل  طور  به  بنا  این 
از  آیاتی  بزرگ  ایوانی  در  ولی  نیست  کاشی کاری   .
شده  نوشته  زیبا  بسیار  کوفی  خط  به  که  مجید  قرآن 
مسجد  شبستان  و  ایوان  ها  سقف  می خورد،  چشم  به 
هاللی شکل است و در سر در ورودی آن روی سنگ 
شده  حک  بنا  ساخت  زمان  بر  مبنی  اشعاری  بزرگی 
و  حسینیه  خیابان  در  ده  میان  جامع  مسجد   . است 
این  معماری  سبک  و  واقع  بشرویه  شهر  میانده  محله 
نشانه هایی  و  است  سلجوقی  سبک  به  شبیه  مسجد 
می شود  دیده  آن  در  نیز  صفویه  دوره ی  معماری  از 
است،  علمیه  مدرسه  مقابل  در  مسجد  این  ورودی   .
این مسجد تک ایوانی است و تنها ایوان آن در سمت 
جنوب قرار دارد و محرابی بر دیواره  انتهایی آن تعبیه 
شده است، سقف ایوان از دو تویزه یکی در اسپر ایوان 
بر  را  عرقچین  گنبد  دو  که  ایوان  وسط  در  دیگری  و 

فراز خود دارد تشکیل شده است .

حوض انبار میان ده
تقسیم  منطقه  یا  محله  چهار  به  گذشته  در  بشرویه 
شده بود این محالت عبارت بودند از باال محله، سرپل، 
مالسعدی و پائین محله، به نظر می رسد که حوض انبار 
مزبور قبل از تقسیم در محلی قرار گرفته بود که وسط 
بررسی ها  در  زیرا  است  می آمده  حساب  به  ده  میان  یا 
ده  میان  در  انبار  حوض  این  موقعیت  که  شده  روشن 
حوض  دارای  خود  برای  محالت  از  یک  هر  و  نیست 
انبار جداگانه ای بودند . معصوم علیشاه نیز از این حوض 
انبار نام می برد و تاریخ آن را نیز که بر لوحه حوض انبار 

است بیان می کند .

مسجد جامع ارسک
سال   270 از  بیش  قدمتی  که  ارسک  جامع  مسجد 
دارد و به فرمان و با هزینه فرد خیری بنام تاج خانم بنا 
شده است با ساختار معماری خود نشان از این دارد که 
ارتفاع   . می گردد  باز  قاجاریه  دوره  اوایل  به  بنا  قدمت 
ایوان مسجد به بیش از ۱5 متر می رسد که دارای نقش 
تعمیر   ۱333 سال  در  که  است  بی نظیری  نگارهای  و 
دستور  به  مسجد  ساخت  برای   . است  شده  مرمت  و 
به طوری  ریخته  خاک  را  مسجد  کل  مساحت  سازنده 
درست  ساباط  و  تونل  به صورت  اطراف  کوچه های  که 
شده و مردم و وسایل نقلیه از زیر آن عبور می کردند . 
روستا  ساختمان  بلندترین  جامع  مسجد  حاضر  حال  در 
که  بنا  این  است،  چندطبقه  ساختمان های  وجود  با 
قبله  سمت  به  ایوان  یک  با  شده  واقع  شهر  مرکز  در 
دارای تاریخی چند صد ساله است، ایوان این بنا دارای 
در  راسته  خفته  آجرکاری  و  ایوان  انتهای  در  کاربندی 
پیشانی ایوان است . در مجموع ۱۱ رشته صنایع دستی 
در شهرستان بشرویه فعال است که جاجیم بافی، برک 
سفالگری،  چکشی،  مس  پارچه بافی،  خراطی،  بافی، 
و  بافی  پتک  سرجامه،  گلیم  آردی،  سفره  گلیم بافی، 

پخل بافی از جمله این رشته ها است .

ریگزار بشرویه؛ منطقه ای بکر و شگفت انگیز در دل کویر

لکه هایی که بر چهره شهر می ماند

عکس : اینترنت
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چین قصد دارد با هوش مصنوعی بر مردم نظارت کند

زومیت-هوش مصنوعی تا به امروز در طیف مختلفی از عرصه ها به کار گرفته شده است؛ اما یکی از موفق ترین و در عین حال 
ترسناک ترین موارد استفاده از آن نظارت خودکار محسوب می شود. باارزش ترین استارتاپ هوش مصنوعی دنیا، شرکتی چینی 

است که در زمینه ی نظارت آنی ویدئو تخصص دارد و می خواهد در اداره ی جامعه به دولت این کشور کمک کند.
یکشنبه *26 فروردین 1397 * شماره 4043

سینما و چهره ها

رشیدپور با »بیل گیتس« 
مصاحبه می کند؟ 

سینما نوین- رشیدپور با بیل گیتس در فصل جدید 
»دید در شب« گفتگو خواهد کرد.رضا رشیدپور گفت: 
به زودی فصل جدید »دید در شب« را خواهم ساخت؛ 
تمام مقدمات گفت وگو با بیل گیتس فراهم شده و 

منتظر صدور ویزا و سفر هستیم.

سریال »پایتخت«
 فیلم سینمایی می شود

محسن تنابنده در پاسخ به سوال بیشتر مردم که آیا 
»پایتخت 6« ساخته خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: 
اگر بتوانیم داستان جذاب بنویسیم و شرایط تولید هم 
ممکن باشد، حتما پایتخت را ادامه می دهیم. اما باید 
بگویم چنانچه پایتختی تولید شود، دیگر بابا پنجعلی 

با ما نخواهد بود. پنجعلی در فصل جدید می میرد و 
روح او در قصه جریان خواهد داشت. دلیل این تغییر 
هم این است که آلزایمر شخصیت پنجعلی دست 
نویسندگان را در نوشتن دیالوگ برای او می بندد و 
اگر روح پنجعلی را در سن های مختلف با داستان 
همراه کنیم، موقعیت های طنز بهتری خواهیم داشت. 
بازیگردان پایتخت در درباره اینکه این سریال به فیلم 
سینمایی تبدیل می شود یا خیر؟ بیان کرد: در ابتدا 
پیش از ساخت فصل اول هم به فکر فیلم سینمایی 
بودیم. اما زمانی که با دیگر دوستان همفکری کردیم، 
به این نتیجه رسیدیم که اتفاق های فیلمنامه در فیلم 
سینمایی نمی گنجد. به همین دلیل پایتخت را در 
قالب سریال ساختیم. فصل ششم ممکن است با 

توافق مدیران تلویزیون، سینمایی شود.

ریما رامین فر: حاضرم تا
 آخر عمر کاری ام فقط نقش

 هما سعادت را بازی کنم
آخرین خبر- ریما رامین فر که در برنامه حاال خورشید 
شرکت کرده بود، درباره نقشش در پایتخت گفت: 
حاضرم تا اخر عمر کاری ام فقط نقش هما سعادت 

را بازی کنم. وی در ادامه در خصوص نقش تنابنده 
و مقدم در این سریال گفت: محسن تنابنده بسیار 
باهوش است اما اینکه او پایتخت را اداره می کند یا 

سیروس مقدم باید بگویم ما یک تیم هستیم.

علمی

تراشه ای در مغز انسان، که 
بیماری را درمان می کند

 ِ حال  در  فناوری های  جمله  از  مغز  کنترل  رابط    
توسعه ای به حساب می آید؛ که ما هنوز از آمادگی 
کامل برای ادغام مغرمان با رایانه ها برخوردار نیستیم. 
اما یک شرکت اظهار امیدواری کرده که می خواهد 
بدون انجام عمل جراحی دستگاه های EEG را به 
منظور درمان ِ بیماران آسیب نخاعی و سکته، در مغز 
تعبیه نماید. این شرکت امیدوار است فناوری مورد نظر 
تا سال ۲۰۲۰ به بازار آمریکا راه پیدا کند. پس از آن، 
مدیران این شرکت تالش خواهند کرد با گسترش 
بیماری ها،  از  کاربرد فناوری ها در طیف وسیع تری 

دست سایر شرکت ها را از رقابت با آنها قطع کند.

جورابی که دمای پای بیماران 
دیابتی را اندازه می گیرد

ابداع کرده  آمریکایی، جورابی  ایسنا- یک شرکت 
که می تواند دمای پای افراد مبتال به دیابت را اندازه 
بگیرد و آنها را در مورد گسترش زخم هایشان آگاه 
کند.بسیاری از بیماران مبتال به دیابت، از زخم های 
پا که کنار آمدن با آنها دشوار است، رنج می برند. در 

این رابطه، بهترین کار، اقدام فوری برای جلوگیری از 
گسترش زخم ها و درمان به موقع آنهاست. ممکن 
این  راه حل  آژیر،  به  این جوراب های مجهز  است 

مشکل را ارائه دهند.

گوناگون

تعیین تکلیف سیم کارت های 
سوخته، مفقود شده در ریجستری

فارس- طرح رجیستری به مرحله آخر رسیده و در 
ابتدای روز شنبه اول اردیبهشت  آخرین مرحله از 
جمله  از  گوشی  مانده  باقی  برندهای  تمامی   97
سامسونگ مشمول طرح رجیستری می شوند.یکی 
از تجربه های کاربران در این طرح، موضوع سیم 
کارت های سوخته شده و گم شده است که طرح 
رجیستری برای آن راه کاری در نظر گرفته است. 
این افراد دچار مشکلی نخواهند شد. زیرا ورود به 
سامانه تنها بار اول با شماره تلفن است و پس از 
آن با کد ملی است، بنابراین با تغییرات سیم کارت 
مشکلی پیش نخواهد آمد و البته ظرف مدت 3۰ روز 
باید گوشی در کارتابل شخص تحویل گیرنده ثبت 
شود. اگر رمز عبور ورود به سامانه را نیز در اختیار 
ندارند، از طریق مرکز تماس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )مرکز پاسخگویی سامانه همتا( می توانند 
آن را به دست آوردند.همچنین درباره کاربرانی که به 
هر علت سیم کارت آنها سوخته است، یا اپراتور سیم 
کارت آنها را به دلیل عدم استفاده در مدت 9۰ روز 
پیاپی سوزانده و به فرد دیگری واگذار کرده است، 
با وارد شدن به سامانه همتا و وارد کردن رمز عبور 

گوشی را به شماره جدید خود ثبت کنند.

سید حسن سعادت مصطفوی دانشمند نامدار فلسفه عرفان 
فرزند خراسان جنوبی

پیشه ور - سید حسن سعادت مصطفوی فرزند حضرت 
محّمد سعادت  سید  حاج  المنقول  و  المعقول  جامع  آیةا... 
مصطفوی در اول خرداد ماه ۱3۱۵ شمسی در شهرستان 
قاین خراسان جنوبی متولد شد از شش سالگی به مکتب 
رفت و بعضی کتابهای فارسی را فرا گرفت و پس از یک 
سال و نیم به مدرسه ابتدائی رفت و چون معلوماتش در حّد 
کالس دّوم بوداز همان ابتداء به کالس دوم بردند. تا کالس 
پنجم را در قاین بود.پدر وی بر اثر مبارزاتی که با خاندان 
علم داشت و حوزه علمیه قاین را احیاء کردند و موقوفات 
آن را از تصرف خاندان علم بیرون آوردند، بر اثر مزاحمتهای 
آنها ناچار به مهاجرت به تهران شدوی کالسهای پنجم و 
ششم ابتدایی و دبیرستان را در تهران طی نمود و در ضمن 
تحصیل در این دوران نزد پدر به تحصیل دروس مقدماتی 

حوزوی اشتغال داشت.
پس از طی دوران دبستانی و دبیرستان بطور جدی صرف و 
نحو و معانی بیان مفنی و مطول و منطق حاشیه مالعبدا... 
و قوانین و شرح تجرید و شرح منظومه و شرح اشارات و 
فلسفه مشاء را نزد پدر که از شاگردان ممتاز آقا بزرگ حکم 
خراسانی بودند و همچنین کفایه آخوند و مکاسب و رسائل 
شیخ انصاری را در مدرسه علمیه رضائیه که تدریس تمام 
دروس از سطح و خارج بایشان محول شده بود با یک دوره 
درس خارج فقه و اصول به مدت 7 سال گذراند. و پس از 
آن مدت چهار سال در درس فقه مرحوم آیت ا... حاج شیخ 
محمد تقی آملی صاحب شرح عروه بنام مصباح الهدی با 
جدیت در این درس خارج فقه حاضر شد و در همین مدت و 
برهه چهار ساله در درس حکمت متعالیه اسفار اربعه مرحوم 
آیت ا... حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی که زمستانها در 
تهران و همچنین پائیز در منزلشان مجلس درس گرمی از 
فضالء را داشتند صبح و عصر حاضر می شد. به مدت 6 
سال درس صبح امور عامه فلسفه بود و درس عصر سفر 

نفس اسفار.
پدر وی مرحوم آیت اهلل سیدمحمد سعادت مصطفوی از فقها 
و فیلسوفان مّشائی قائن بودند، خود پدر از شاگردان ممتاز 
مرحوم آقا بزرگ شهیدی یکی از فالسفه مشهد و آقازاده 
خراسانی«  آخوند  محمد  »آقامیرزا  خراسانی  آخوند  بزرگ 
بودند که به دست پهلوی ها کشته شدند.زمانی که پدرشان  
به قائن بازگشت، حدود ۲9 یا 3۰ سال داشتند که ازدواج 
کردند و مادر سید حسن از خویشان نزدیک پدرشان. مادر 
وی  از سادات قائن بود و اینگونه سید طباطبایی شدند. نام 
مادر وی»ستاره« است شید حسن  فرزند ارشد خانواده و سه 
برادر که روحانی، دندانپزشک و مهندس کشاورزی هستند. 
چند برادر دیگر وی فوت کردند و دو خواهرهم در تهران 
زندگی می کنند و فرزند یکی از خواهرها»نصیر موسویان« 

استاد فلسفه علم دانشگاه کاناداست،وی شش ماه در ایران 
و شش ماه کانادا تدریس می کنند. دوازده ساله  بود که به 
تهران رفتند و در همانجا درس را ادامه داد ، آن زمان تهران 
حدود هفتصد هزار نفر جمعیت داشت البته می گفتند یک 
میلیون نفر! ولی واقعا نبود.مرحوم والده وی حدود چهل سال 
که داشتند در زمان وضع حمل از دنیا رفتند. مرگ مادر بر 
روحیه وی  تأثیر منفی زیادی گذاشت به طوریکه درس را 
رها کرد و سراغ صوفی گری و درویشان رفت. یکی از عللی 
که در تاریخ هم آمده مردم پس از حمله مغول به تصوف 
گرایش پیدا کردند، مشکالت و آسیب های زیاد وارد شده 

بر آنها بود.
شهر  دوره  آن  دارد،  داستانی  هم  وی   آمدن  تهران   -
قائنات شامل بیرجند و قائن بود و در قائن هم خاندان َعلَم 
از خاندان های قدیمی از دوران نادرشاه آنجا ساکن بودند، 
رئیس شان هم امیر شوکت الملک پدر َعلم نخست وزیر بود.
از شخصیت های ممتازی بود که حتی رضاخان هم  وی 
مراعات او را می کرد، امیر در بیرجند هم تشکیالتی داشت 
چرا که نخستین دبیرستانی هم که در تهران دوره قاجار 
تأسیس شد، دنباله اش در بیرجند و قائن تأسیس شد. یک 
مدرسه جعفریه هم در قائن بود که رضاخان آن را خراب 
کرده بود و موقوفات بسیارش را هم تصرف کرده بود.لذا 
علما پس از رفتن رضاخان تصمیم گرفتند موقوفات را پس 
بگیرند، مردم قائن هم همه به پدر بنده اعتماد داشتند، با 
اینکه از همه علمای قائن جوان تر بود بنابراین تجار گفتند که 
اگر آقای مصطفوی به تهران برود این موقوفات را باز پس 
گیرد آنها هم برای احیاء مدرسه و موقوفات تالش کردند ، 

خالصه پدر وی  ناچار به سمت تهران حرکت کرد.
چهارده ماه کامل پدر سید حسن با همکاری دو شخصیت 
بزرگ آیت ا... بهبهایی و آیت ا... کاشانی در تهران تالش کرد 
که رئیس اوقاف آن دوره ملک الشعرای بهار به او گفته بود 
که آقای مصطفوی! من بین دو سنگ گیر کرد، از سویی 
َعلم و خاندانش برای موافقت نکردن به وی فشار می آوردند 
او وعده  به  اما بهرحال  آیات عظام.  از سوی دیگر هم  و 

دریافت موقوفه را دادند.

استقبال مردم و اخراج از قائن!
زمانی که پدرسید حسن موقوفات را گرفتند و به قائن آمدند 
با استقبال عجیب مردم روبه رو شدند، از سوی دیگر خاندان 
علم به دنبال یک بهانه برای اخراج وی از قائن بودند چرا 
را  آنها  وی،  پدر  مبارزه ای  روح  و  محبوب  شخصیت  که 
می ترساند. یک شب که مرحوم آیت ا... سیدمحمد سعادت 
در منزل خواهرشان بودند رئیس ژاندارمی و چند ژاندارم به 
منزل رفتند و به وی توهین کردند، سیدمحمد  هم با عصا 

ژاندارم چند ضربه زده بودند که عصا شکسته بود همه مردم 
از ترس بیدار شده بودند و بر پشت  بام ها نظاره می کردند 
اینطور شد که ژاندارم ها از ترس مردم فرار کرده بودند همین 
یک بهانه دولت برای اتهام وی  به منظور توهین به افسر 
به  آخرین دفاع  برای  را  از آن سیدمحمد  بعد  دولتی شد، 
بیرجند خواستند، آجان ها شبانه با ماشین از قائن و مشهد 
بیرون بردند و پرونده را هم در مشهد از بین بردند. بعد از 

تبعید به تهران آمدند.

عالقه مندان به عرفان در آن
دوره انگشت نما می شدند

به  عالقه مندی  از  پس  مصطفوی  سعادت  حسن  سید  ـ 
با وجود  برود.  به شیراز  صوفیان و عرفان تصمیم گرفت 
اینکه عرفان آن دوره درس زننده ای بود و کسی که عرفان 
می خواند،  انگشت نما می شد و به او بد و بیراه می گفتند ـ با 
آمدن امام راحل عرفان یک قدری آزاد شدـ  در آن زمان فرا 
گرفتن و حاضر شدن در درس عرفان آزاد نبود.وی  با استاد 
عرفان حضرت عارف کامل شیخ محمد علی حکیم تشکر 
آشنا شدم. چند سالی به تنهایی در درس عرفان ایشان باتفاق 
یکی از دوستان که مرحوم شده حاضر می شدیم، ایشان 
استاد عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود و کتاب 
عرفان نظری ایشان را به نام لطائف العرفان دانشگاه تهران 

چاپ نموده ولی بسیار کم یاب است.
پدرسید حسن با عرفا میانه خوبی نداشت چرا که فیلسوف 
سینوی مّشائی بود سید حسن با اینکه به فیلسوف سینوی 
مشهور بود اما چنین تقیدی چون پدرش به ابن سینا ندارد و 
حکمت مالصدرا را هم تدریس می کند و صدرا هم عقیده 
وی  بنابراین  نداشت،  عقیده  مالصدرا  به  پدرش  اما  دارد 

مخفیانه عرفان می خواند 
سید حسن  یک بار از قم به تهران آمده بود پدر وی او را  به 
حضور خواستند و پرسیدند که کجا رفته بودی، وی گفت:  
مسافرتی رفته بودم شیراز و مرحوم آیت ا... سیدمحمد سعادت 
هم فهمید که با درویش ها و صوفیان بوده است ، پدرش وی 
را نصحیت کرد که اگر هنری دارد، راه مستقیم پیغمبر )ص( 
را برود، دستورات دینی را رعایت کند، اخالقیات را رعایت 
کند، خلق بد را از خود دور کند، خالصه آنقدر که درسید 
حسن اثر کرد و تصمیم گرفت دیگر به دنبال صوفیان نرود. 
سید حسن در سن ۲9 سالگی ازدواج کرد. وی  زمان ازدواج 
مجتهد بودو همسر وی اهل تهران است و سه فرزنددارند 
یکی از پسرهایشان مجتهد مسلم شده و در مدرسه فیضیه 
درس می دهد، دو دختر وی هم زبان شناسی و حقوق خواندند 

و اکنون هر دو در صدا و سیما مشغول کار هستند.

امروز نه در دانشگاه ها و نه
 در حوزه ها دانشجوها خوب درس نمی خوانند

-متأسفانه امروز نه در دانشگاه ها و نه در حوزه ها دانشجوها 
و مثل  نمی خوانند،  حوزه ها هم ضعیف شده  خوب درس 
را حفظ می کنند و  و طلبه ها دروس  ترمی شده  دانشگاه 

امتحان می دهند 
وی در سن 3۰ سالگی به درجه و مرتبه رفیعه اجتهاد در فقه 

و اصول نائل شداساتید وی عبارت هستند:
۱. مرحوم حضرت والد از مقدمات تا تمام سطح و یک دوره 

خارج فقه و اصول در محضر ایشان
۲. یک دوره چهار ساله خارج فقه در محضر مرحوم آیت 
ا... حاج شیخ محمد تقی آملی صاحب مصباح الهدی فی 

شرح عروه الوثقی
3. یک دوره خارج کفایه و محجه در محضر مرحوم آیت 
اهلل حاج شیخ محمد حسین تهرانی نجفی و در فلسفه و 

کالم
۱. حکمت مشاء و کالم و شرح منظومه در محضر مرحوم 

آیت ا... والد
۲. حکمت متعالیه در محضر مرحوم آیت ا... رفیعی قزوینی

3. عرفان نظری در محضر عارف محقق حضرت استاد شیخ 
محمد علی حکیم تشکر شیرازی

فعالیت سید حسن سعادت مصطفوی
قبل از انقالب در مدرسه مروی شرح اشارات و رسائل شیخ 
تدریس می نمود، بعد از انقالب از سال ۱363 در دانشگاه 
های مختلف- دانشکده الهیات دانشگاه تهران- دانشگاه 
دانشگاه  تهران-  مدرس  تربیت  دانشگاه  بهشتی-  شهید 
صادق  امام  دانشگاه  تحقیقات-  علوم  واحد  اسالمی  آزاد 
)علیه السالم( در رشته های فقه و اصول- کالم و فلسفه 
مشاء- متعالیه صدرائی و عرفان نظری تدریس مینمودو 
اکنون نیز اشتغال دارد.در این دانشگاه ها چهل رساله در 
مقطع دکتری در موضوعات مختلف فلسفی راهنمایی نمود 
و قریب 6۰ رساله را در مقطع فوق لیسانس در موضوعات 
مختلف فلسفی و کالمی و قرآنی به عنوان استاد راهنما و 

مشاور هدایت نمود.

سمتهای علمی وی : 
۱. عضو رسمی کمیته خبرگان بدون مدرک وزارت علوم و 

تحقیقات فناوری
۲. عضو رسمی کمیته گزینش استاد و برنامه ریزی وزارت علوم

تألیفات و مقاالت سید حسن سعادت مصطفوی
۱. شرح نمط سوم اشارات و تنبیهات ابن سینا به فارسی 
مبسط و تفصیلی در مرکز نشر دانشگاه امام صادق )علیه 

السالم( )چاپ شده است(
ساله  دو  پروژه  تحت  قرآن  در  االخص  بمعنی  الهیات   .۲
مشتمل اقاًل بر 6۰۰ صفحه که ثلث آن تدوین شده الهیات 
و فلسفه در نهج البالغه قریب ۴۰۰ صفحه آماده ویرایش 

و نزدیک به چاپ
3. مقاله های مختلف علمی قرآنی و فلسفی در مجالت 

علمی و پژوهشی.

مقاالت
۱. مالحظاتی در باب حرکت جوهری چاپ شده در دفتر 6۴ 
زمستان ۱377 مقاالت و بررسی های مربوط به دانشکده 

الهیات دانشگاه تهران
۲. علم خدا، مجله پژوهش های فلسفی و کالمی چاپ 
شده در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم ال ۱۲ زمستان 

۱3۸۵
3. حل پارادکس عینیت و ذهنیت وجود مطلق با تکیه بر 
دو  در  آملی چاپ شده  هستی شناسی عالمه سید حیدر 
فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین و معرفت شناسی نامه 

حکمت سال پنجم شماره اول بهار و تابستان ۱3۸6
۴. فلسفه در افق عقل و دین چاپ شده در فصلنامه پژوشی 

اقوام و مذاهب میثاق قم شماره پنجم زمستان ۱3۸6
سینوی  صدیقین  برهان  بودن  آور  یقین  و  انیت   .۵
دین  فلسفه  پژوهشی  علمی  فصلنامه  دو  در  شده  چاپ 
دوم  شماره  ششم  سال  حکمت  نامه  شناسی  معرفت  و 

پائیز و زمستان ۱37۸
وی وصیتی کرده است که پس از مرگ تمام آثارش زیر 
نظر دختر بزرگشان منتشر شود .وی معتقد است پسر نعمت 
است و دختر حسنه،  خداوند برای حسنات از انسان بازخواست 
ان شاءا...  دارد  گذشت  خیلی  دختران  به  خداوند  نمی کند! 

خداوند همه دختران جامعه ما را هدایت کند.

االخبار: نتیجه جنگ بزرگ
 در سوریه چه خواهد بود؟

روزنامه االخبار در تحلیلی آورده است: هیچ کس نمی تواند 
مانع دونالد ترامپ از حمله نظامی به سوریه شود، اما آمریکا 
نیز نمی تواند از قبل سمت و سوی مسائل را تعیین و نهایی 
کند، بلکه با محدودیت های زیادی روبرو است.هر چه صحنه 
سیاسی مربوط به حمله آمریکایی- اروپایی پیچیده می شود، 
معلوم می شود دست های واشنگتن در سوریه باز نیست و 
ابرقدرت دنیا نمی تواند در منطقه خاورمیانه و یا هر نقطه 
دیگری از دنیا هر طور که میخواهد عمل کند و در این 
منطقه دشمنانی وجود دارند که از جنس و گروهی که آمریکا 

به آن عادت کرده ، نیستند.

حمله به سوریه به حمله شیمیایی
 ادعایی در دوما ارتباطی ندارد

تصمیم حمله به سوریه گرفته شده است، اما چگونگی عمل 
و فهرست اهداف مورد نظر این جنگ با محدودیت های 
زیادی روبرو است و تنها نکته ثابت این است که دلیل 
این جنگ به هیچ وجه با آنچه در مورد حمله شیمیایی 
به شهر دوما گفته می شود، ارتباط ندارد.باید اندکی به قبل 
بازگشت به این معنی که از پایان تابستان گذشته، نهادهای 
دست اندرکار غرب و خلیج فارس و اسرائیل مطمئن شدند 
که گروه های مسلح در سوریه به اندازه ای افول کرده اند 
که این شکست نیازمند اقدام مستقیم برای مهار وضعیت 

موجود است .

ترکیه به سمت تغییر و تحول
 موضع گیری در قبال سوریه

آمریکایی ها بر این باور بودند که به دست گرفتن کنترل 
مناطق شرق فرات و تسلط بر نیروهای ُکرد بی اراده برای 
تهدید ثبات نظام حاکم سوریه کافی است، اما با مخالفت 
ترکیه روبرو شدند به این معنی که آنکارا در برابر ُکردها قد 
علم کرد و وارد نبردی شد که نیازمند تحول عملی موضع 
ترکیه در قبال پرونده سوریه بود.درست است که اردوغان از 
موضع خود مبنی بر کنار رفتن بشار اسد کوتاه نیامده، اما 
در برابر قواعد روسیه و ایران تسلیم است؛ و قواعدی که 
تاکید دارند هرگونه فعالیت ترکیه در سوریه باید در چارچوب 

تفاهمات دقیق با مسکو و تهران باشد.

حمله به سوریه یعنی روبرو شدن
 با روسیه، ایران و مقاومت

در این میان هر تالشی برای حمله به سوریه که هدف از 
آن برکناری بشار اسد باشد نه به معنای درگیری با روسیه و 
ایران و نیروهای مقاومت بلکه به معنی نبرد با آنان است.در 
این میان فریاد اسرائیل هر روز باالتر رفت و جالب اینکه هر 
چند روابط خوبی با مسکو دارد، اما روسیه ضامن حمایت از 
امنیت اسرائیل نیست و بر این اساس دشمن اسرائیلی هیچ 
تعهد نظری و یا گام عملی از سوی روسیه دریافت نکرد که 
بر اساس آن بتواند دغدغه نفوذ ایران و حزب اهلل در سوریه 

به ویژه در جنوب این کشور را آرام کند.

یادآوری خط قرمزهای اسرائیل در سوریه
خط  داد  هشدار  اسرائیل  به  مسکو  که  هنگامی  حتی 
اسد  بشار  فقط  نه  و  سوریه  حاکم  نظام  شامل  قرمزها 
از  نمی تواند  اسرائیل  تجاوز  هرگونه  رو  همین  از  است 
اینکه  این فراتر  از  ایران فراتر برود؛  ا... و  اهداف حزب 
روسیه به اسرائیل اعالم کرد زمانی که بشار اسد تصمیم 
حمله به اسرائیل را بگیرد مسکو قادر به جلوگیری از آن 
نخواهد  در سوریه  موجود  نظامی  زرادخانه  از  استفاده  و 
بود؛ زرادخانه ای که در طول سه سال گذشته در چارچوب 
برنامه حمایت روسیه از سوریه تقویت شده است و این 
چیزی است که اسرائیل در دهم فوریه گذشته هنگامی 
که یک جنگنده آن توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون 

شد، تجربه کرد.

اوج نگرانی آمریکا، اسرائیل
 و عربستان از تحوالت سوریه

اینجا ختم نمی شود، زیرا نظام حاکم در  به  امور  اما روند 
می دانستند  ا...  و حزب  ایرانی  و  روس  متحدان  و  سوریه 
حفظ پیروزی ها نیازمند گام های خاص میدانی است و از 
بین بردن تهدیدهای دشمن علیه قدرت مرکزی نیازمند 
توسعه چارچوب سلطه و قدرت در اطراف دمشق و به عبارت 
بهتر غوطه شرقی است؛ هدفی که مستلزم عملیات نظامی 
بین رفتن  از  نهایت سبب  بود که در  هماهنگ و فشرده 
این مانع شد، در نتیجه آمریکا، اسرائیل ، عربستان و سایر 
کشورها سخت احساس ترس و نگرانی کردند و اوج آن 
زمانی بود که بشار اسد سوار بر خودرو از دفتر خود در قلب 

دمشق به سمت غوطه حرکت کرد.
غوطه ، کلید تسلط بر جنوب سوریه

در این میان روشن شد وقت کشی در دوما فایده ای ندارد و 
هر کس بتواند کنترل غوطه را با موقعیت متمایز نظامی و 
عمرانی آن به دست بگیرد، خواهد توانست بر مناطق بزرگتر در 
عمق جنوب سوریه چه درعا یا قنیطره تسلط پیدا کند.نگرانی 
دشمنان سوریه زمانی شدت گرفت که متوجه شدند گروه های 
مسلح در جنوب توان مقاومت ندارند بنابراین چطور می توان بر 

حمایت آنان از ضد حمله نظامی استفاده کرد؟

نتیجه جنگ بزرگ در سوریه چیست؟
یکی از گزینه های آمریکا و متحدانش تالش برای زیرو رو 
کردن اوضاع است از همین رو به دنبال حرکت به سمت 
اهداف راهبردی یعنی رفتن به سمت جنگ فراگیر هستند، 
زیرا هرگونه تالش برای حمله ای که هدف از آن برکناری 
بشار اسد باشد، یعنی نبرد با روسیه و ایران و مقاومت نه 
درگیری با آنان، در این صورت آتش جنگ نه فقط در سوریه 
بلکه سراسر منطقه شعله ور می شود و اسرائیل و کشورهای 
عرب حاشیه خلیج فارس به صحنه رویارویی تبدیل می شوند 
کند. تصور  را  آن  پایان  و  نهایت  نمی تواند  که هیچ کس 

اگر آمریکایی ها به دنبال ترسیم خط قرمزی هستند که به 
موجب آن راه سوریه و متحدانش را در ادامه پاکسازی کشور 
از گروه های مسلح سد کنند، این نیز نیازمند جنگ بزرگی با 
روسیه و ایران و متحدانش است حتی اگر جنگ در خاک 
سوریه محدود بماند.چنانچه آمریکا به دنبال حمالت موضعی 
برای نشان دادن خشم خود است، محور مقابل می تواند متوجه 
شده و تحمل کند و به گونه ای رفتار کند که این حمالت 
بهای آزادی غوطه است اما آیا این کافی است؟ در پایان این 
تحلیل آمده است :اکنون در برابر گزینه های محدودی قرار 
داریم و آمریکاو غرب و اسرائیل و برخی عرب ها چاره ای 
جز این تصمیم ندارند: یا فروخوردن شکست و آمادگی برای 
نتایج آن و یا دیوانگی و آمادگی برای نتایج فاجعه بار آن.

فناوری اطالعات

دوربین گوشی جدید 
هوآوی،بهترین شناخته شد

 
بهترین  از  پرو   ۲۰ پی  هواوی  دوربین  امتیاز   
دوربین های موبایل تا امروز همچون گلکسی اس 
9 پالس و آیفون ۱۰ بیشتر است. دوربین هواوی 

P20 پرو توانست برای نخستین مرتبه، در مرجع 
دست  به   ۱۰۰ باالی  امتیازی   DXOMark
و   DXOMark کردن  پیدا  ارتقا  از  بیاورد.بعد 
ابزارهای تحلیل آن، این وب سایت  به روزرسانی 
تبدیل به بهترین مرجع و بنچمارک برای کاربران 
به منظور ارزیابی قدرت دوربین های موبایل شد. 
مرجع  این  پرچمدار،  گوشی  هر  معرفی  از  بعد 
جدول امتیازها را مجددا به روزرسانی می کند. بعد 
از معرفی پرچمداران سال ۲۰۱۸ هواوی این اتفاق 
نخستین  برای  که  تفاوت  این  با  داد،  رخ  مجددا 
 ۱۰۰ از  امتیازها  مرز  کردن  عبور  شاهد  مرتبه 
واحد بودیم! سنسور اصلی ۱/۱.7۸ اینچی بوده و 
با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل به لطف آن  عکاسی 
امکان پذیر می شود. گشودگی دریچه دیافراگم لنز 
آن f/۱.۸ است. قدرت این دوربین در همکاری با 
یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی سیاه و سفید و یک 
عجیبی  طرز  به  فوتو  تله  مگاپیکسلی   ۸ سنسور 

افزایش پیدا می کند.

سامسونگ موبایل بدون 
دسترسی به اینترنت ساخت

ساخته  کاربرانی  برای  جدید  موبایل  سامسونگ 
که موبایل  بمانند.این  دور  اینترنت  از  خواهند   می 
 Galaxy J Pro نامیده می شود، مشخصات 
و ویژگی هایی شبیه تلفن های هوشمند گرانبهای 
اپلیکیشنی  هیچ  آن  روی  اما  است  همین شرکت 
وجود ندارد و به ا ینترنت متصل نمی شود.به گفته 
سامسونگ این موبایل با هدف کمک به دانشجویان 
ساخته شده تا بتوانند دوباره در کالس های درس 
تمرکز کنند.همچنین این شرکت برای مدتی محدود 
طرح تخفیفی مخصوص مشتریان ۱۸ تا ۲۱ ساله ارائه 
کرده است. Galaxy J Pro در دو رنگ مشکی 
یا طالیی عرضه می شود و دارای نماشگر ۵ اینچی 
برآن  عالوه  است.   AMOLED سوپر   qHD
مجهز به یک پردازشگر ۴ هسته ای، ۱.۵ گیگابایت 
RAM است و می توان به آن یک کارت حافظه 

میکرو اس دی نیز افزود.

واکنش پاول دوروف به فیلتر 
تلگرام در روسیه: 

فیلترینگ را دور می زنیم!
دادگاهی در مسکو، حکم فیلتر شدن تلگرام در روسیه 
اعالم  تلگرام،  پاول دوروف، مدیر  اما  را صادر کرد. 
کرد به زودی این شبکه پیام رسان فیلترینگ را دور 
می زند و کاربران می توانند بدون استفاده از وی پی ان 
 از آن استفاده کنند.پس از همکاری نکردن مدیران
 Telegram با سرویس های امنیتی روسیه و اصرار 
به حفظ اطالعات کاربران، امروز )جمعه ۲۴ فروردین 
۱397(، دادگاه تاگانسکی مسکو دستور فیلتر شدن این 
پیام رسان را در روسیه صادر کرد. مدیر تلگرام خیلی 
زود به این موضوع واکنش نشان داد و گفت این تنها 
یک کار غیر قانونی است، اما از لحاظ فنی غیر ممکن 
خواهد بود، چرا که به زودی تلگرام فیلترینگ را دور 
می زند.پاول دوروف بر آزادی و حفظ حریم خصوصی 
کاربران تاکید کرده و در آخرین توییت خود نوشت که 
حریم خصوصی فروشی نیست و حقوق بشر نباید به 
خاطر ترس یا طمع به خطر بیفتد. هنوز تاریخ قطعی 
برای فیلتر شدن تلگرام اعالم نشده، اما پیش بینی 
می شود حداکثر تا ماه آینده این اتفاق در روسیه رخ دهد.
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با  می تواند  خوب  اخبار  اینکه  بیان  با  روانشناس  یک 
برنامه های زندگی افراد در سطوح خرد و کالن ارتباط 
برقرار کند، گفت: اخبار بد، تفکر منطقی را از فرد سلب 
می کند و بر ذهنیت فرد نسبت به مسائل اجتماعی و 

خانوادگی اثرات نامناسبی می گذارد.
حاجی محمدی یزدی روانشناس در خصوص تأثیر اخبار 
مثبت و منفی بر روح و روان افراد جامعه توضیح داد: اخبار 
منفی می تواند روح و روان افراد جامعه را متحیر و متشنج 
کند و فرد را به سمت و سوی واکنش و پاسخگویی پیش 
ببرد که متأسفانه برخی از رسانه ها با انتشار این اخبار سعی 

در آسیب رسانی به افراد جامعه دارند.
وی افزود: انتشار اخبار دروغ و منفی یکی از روش هایی 
است که برخی از رسانه ها با آن، مردم را در غفلت ، تشنج و 
التهاب قرار می دهند. این اخبار می تواند تفکر منطقی را از 
فرد سلب کند و بر ذهنیت فرد نسبت به مسائل اجتماعی 

و خانوادگی اثرات نامناسبی بگذارد.
این روانشناس تصریح کرد: در موارد مختلفی تحقیقات 
نشان داده که تشکل های جاسوسی یکی از آیتم های خود 
را برای ملتهب کردن جامعه، دروغ  پراکنی و استفاده از اخبار 

منفی قرار می دهند.
وی با بیان اینکه اخبار مثبت می تواند در زمینه مثبت اندیشی 
و ایجاد حس همکاری بین افراد مؤثر باشد، توضیح داد: 
در زمان شنیدن اخبار خوب توسط افراد، فرد می تواند به 
عنوان مدافع عمل کند و این موضوع باعث می شود تا 
نگرش انسان بر سمت و سوی مسیر سالمت قرار داده 
شود.یزدی تصریح کرد: اخبار خوب می تواند با برنامه های 
زندگی افراد چه در سطح خرد و کالن ارتباط برقرار کند. 
به طوری که فرد می تواند با مطالعه یا شنیدن خبرهای 
خوب برای زندگی خود برنامه ریزی مناسبی را انجام دهد.

وصیتنامهالکساندر

پادشاه بزرگ یونان، الکساندر، بیمار شد. او فرمانده های 
ارتش را فرا خواند و گفت:من این دنیا را بزودی ترک 
خواهم کرد. اما سه خواسته دارم. لطفاً، خواسته هایم 
انجام دهید. الکساندر گفت: اولین خواسته ام  را حتماً 
این است که پزشکان من باید تابوتم را به تنهایی حمل 
کنند.ثانیاً، وقتی تابوتم دارد به قبر حمل می گردد، مسیر 
منتهی به قبرستان باید با طال، نقره و سنگ های قیمتی 
که در خزانه داری جمع آوری کرده ام پوشانده شود.
سومین و آخرین خواسته این است که هر دو دستم باید 

بیرون از تابوت آویزان باشد.
فرمانده ی گفت : پادشاها، به شما اطمینان می دهیم 
که همه ی خواسته هایتان اجرا خواهد شد. اما بگویید 
چرا چنین خواسته های عجیبی دارید؟ در پاسخ به این 
پرسش، الکساندر نفس عمیقی کشید و گفت:می خواهم 
پزشکان تابوتم را حمل کنند چرا که مردم بفهمندکه 
هیچ دکتری نمی تواند هیچ کس را واقعاً شفا دهد.دومین 
خواسته ی درمورد ریختن طال، نقره و جواهرات دیگر 
در مسیر راه به قبرستان،این پیام را به مردم می رساند 
که حتی یک خرده طال هم نمی توانم با خود ببرم. 
سومین خواسته ام یعنی دستهایم بیرون از تابوت باشد، 
می خواهم مردم بدانند که من با دستان خالی به این 

دنیا آمده ام و با دستان خالی این دنیا را ترک می کنم.

خوشبختی کامل یعنی اینکه
 بدانی هر کسی که دوستش داری
 سالم، در امان، و خرسند هست.

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.

بی عشق چه بهتر است پیدایش عشق
با عشق مقدر است فرسایش عشق

عاشق نبود هر آنکه راحت طلب است
در بحر بال چه جای آسایش عشق )ناقوس(

زمان، سکۀ زندگی تو است. آن تنها سکه ای است که 
داری، و فقط تو می توانی تعیین کنی چگونه خرج شود. 
مراقب باش که مبادا دیگران آن را برای تو خرج کنند.

انسان باید آنقدر بزرگ باشد که اشتباهات خود را 
قبول کند، آنقدر باهوش باشد که از آنها سود ببرد، 

و آنقدر قوی باشد که آنها را اصالح کند.
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

سپاس خدایی را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در آخرت ]نیز[ 
سپاس از آن اوست و هم اوست  سنجیده  کار آگاه  سوره سبا/ آیه 1

حدیث روز  

وقتی برادرانتان را دیدار کردید پس مصافحه کنید و به همدیگر دست بدهید و با روی خندان با آنان مالقات کنید که وقتی از هم جدا شوید 
همه گناهان شما آمرزیده است. امام علی علیه السالم

سبک زندگی

صداهای مخرب مغز چه هستند؟
بی شک بارها برایتان پیش آمده که خود را در چرخه ترسناک 
دیالوگ های ذهنی یافته اید. حتی وقتی که همه چیز آرام است 
مغز شما به موضوعاتی می چسبیده و شما را گرفتار افکار و 
دیالوگ های درونی می کند.مساله این است که در بسیاری موارد 
این دیالوگ در پی حل مساله یا مشکلی نیست اما همچنان این 

دیالوگ ها وجود دارند و فکرتان را درگیر می کنند.
است  وظایف  انجام  مشغول  پیچیده  آنقدر  ذهنی  جهان 
که بسیاری از ما متوجه شکل گیری، تقویت و تجسم این 
دیالوگ ها نمی شویم. اما آنچه در سر ما می گذرد زندگی ما 
را شکل می دهند. صدای درون هر آدمی مجموعه  چیزهای 
مثبت و منفی را پیشنهاد می دهند یا تقویت می کنند. این صدا 
ممکن است بگوید:  »من از پس همه چیز برمی آیم« در عین 
حال ممکن است صدای درون این چنین القا کند که »من به 
اندازه کافی خوب نیستم« یا »من به کسی تعلق ندارم« و 
»نمی توانم«. این صداها آنقدر قوی هستند که ما آنها را اتفاق 
افتاده تصور می کنیم. بنابراین الزم است که همواره متوجه این 
نکته باشیم که قدرت افکار بیش از آن چیزی است که می دانیم.

قدرتجادوییکلماتبرکارکردمغز
مکالمات پنهان و درونی شما با خودتان به راحتی بر رویکرد شما 
نسبت به زندگی تاثیر می گذارند. آنچه با خود می گویید در واقع 

تجربه هایتان را می سازد.
این صداها وجود  اما  است  پیچیده  مغز می گذرد  در  آنچه 
بداند که  آنها را تشخیص بدهد و  دارند و مغز قادر است 

مجموعه این صداهای ذهنی در کنار هم چه معنایی دارند. 
زمانی که صداهای درون شکل می گیرند بخش هایی از مغز 
فعال می شوند. مهم نیست کلمات منفی را بیان کنید. همین 
که آنها در فکرتان وجود دارند و فعال می شوند کورتیزول، 
هورمون استرس که می تواند بر فعالیت بدن اثر منفی بگذارد 
افزایش هورمون کورتیزول بر توانایی شما  فعال می شود. 

برای مدیریت یک موقعیت تاثیر می گذارد.
هرچهبیشتربشنوید،بیشترباورمیکنید

برای مغز فرقی نمی کند چیزی را بلند بگویید یا آن را در ذهن 
خود تکرار کنید. مغز واکنش خودش را به یک شکل نشان 
می دهد. اثر آنچه به خود می گویید و در درون خود می شنوید 
همواره با شما باقی می ماند. هرچقدر بیشتر تکرارش کنید 
بیشتر باورش می کنید.اگر ندای درونی شما توصیفات مثبتی 
از شما ارائه بدهد مثال بگوید »من خوبم« شما حال خوب 
خود را باور می کنید. به همین ترتیب زمانی که شما همواره در 
ذهن خود درگیر این مساله هستید که »من زیبا، موفق، پولدار، 
شاد، خوشبخت نیستم« نمی توانید تجربه های خوبی از زندگی 
به دست بیاورید. چون شما از قبل همه چیز را با افکارتان 
مشخص کرده اید و هر قدمی که بر می دارید بر اساس باورها و 

تصویر ذهنی از خود است.
صدای درون در بسیاری از مواقع ما را به سوی افکار منفی 
نسبت به خود سوق می دهد. اینطور به نظر می رسد که ما 
اینگونه یاد گرفته ایم که صدای انتقاد و افکار منفی را بیشتر 

جدی بگیریم و راحت تر تحت تاثیرش قرار بگیریم.
آنچهدرمغزمیگذرد،پیچیدهاست

اتفاقات  با  مواجهه  در  که  این  بوده«  همینطور  »همیشه   
ناخوشایند زندگی خود به گذشته نگاه کنید و با خودتان تکرار 
کنید همیشه همینطور بود راه به جایی نمی برد. این یک چرخه 
معیوب از افکار منفی است که در واقع نشان می دهد شما 
از گذشته عبور نکرده اید و همه چیز را بر اساس تجربه های 
ناخوشایند یا ناکامی های گذشته می سنجید. اگر بگویید همیشه 
همینطور بوده راه خود را برای تجربه چیزهای مثبت می بندید.

 »نمی دانم« گیر افتادن در دیالوگ هایی که می گویند »نمی دانم 
چه کنم.« »نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد«، »نمی دانم چرا؟« 
نشان دهنده عجز و اعالم شکست است. حتما چیزهایی هست 
که شما در مواجهه با موضوعات و اتفاقات تازه نمی دانید. اما 

چیزهای زیادی هم هست که می دانید.
اینکه چقدر توانایی دارید، چه کارهایی را می توانید انجام بدهید و 

صدها مورد کوچک و بزرگ را می دانید.
»غیرممکن است« اگر چیزی را غیرممکن فرض کنید حتما 
غیرممکن خواهد شد. زمانی که در درون خود تکرار می کنید 
غیرممکن است به افکار منفی اجازه می دهید تا چشم انداز شما 
را نسبت به آنچه اتفاق خواهد افتاد ترسیم کنند. در اینصورت 

غیرممکن واقعا غیرممکن است.
»ممکن  بگویید  اگر  می کند.  ساده  را  چیز  همه  شما  مغز 
نیست« به شما کمک می کند همه چیز را برای غیرممکن 

از آن می شوید  این حالت شما مانع  شدن فراهم کنید.در 
که چیزها و افکار تازه برای محقق شدن فراهم شوند.به 
جای اینکه بگویید »ممکن نیست« بگویید »شاید« و اگر 
به اندازه کافی خود را قوی می دانید باید  تکرار کنید »راهش 
را پیدا می کنم«، »حتما راهی وجود دارد«. این به شما کمک 
می کند تا راه ها و امکانات جدید و تازه را پیدا کنید. همیشه 
راه های نرفته زیادی هست که اگرچه دشوار هستند اما مانع 
تحقق یک خواسته، یک هدف و آرزو نیستند. بگویید ممکن 

است و راه را باز نگه دارید.
پایانیبردیالوگهایمخرب

زمانی که در افکار منفی غرق شده اید بسیار دشوار است 
که بتوانید آن را به موقع متوقف کنید. اغلب مجموعه ای 
از دیالوگ های بی پایان شکل می گیرند و شما را در خود 
غرق می کنند.اما این دشواری پس از آنکه نسبت به آنها 
هشیار شوید پایان می یابد. اکنون شما می دانید که چگونه 
افکار و احساسات منفی و  اسیر  در موقعیت های مخالف 

صدای مخوف انتقاد و ناامیدی می شوید.
با درک این مساله می توانید زمانیکه در این چرخه معیوب 
چگونه  درونی  دیالوگ های  این  آنکه  یادآوری  با  افتادید 
می توانند در زندگی شما تاثیر منفی بگذارند آن را متوقف 
کنید. فقط به خودتان یادآوری کنید که می خواهید همه چیز 
را به نفع زندگی تان پیش ببرید، هرچیز منفی را از خود دور 

نگه دارید و پیش بروید.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی خود به تعدادی مهماندار 
آقا و خانم به طور پاره وقت جهت شیفت عصر نیازمند است.
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موسسه فرهنگی -آموزشی
 به یک نیروی خانم مسلط به 

امور اداری با شرایط ذیل
 دعوت به همکاری می نماید:

دارای سابقه کار
روابط عمومی باال

به صورت یک شیفت )عصر(
افراد ساکن در محدوده 

)خیابان های معلم وپاسداران
 در اولویت می باشند(
 09152672237
05632447134

از دو نفرمنشی خانم مسلط
 به کامپیوتر با روابط عمومی باال 

)یک نفرمسلط به طراحی و فتوشاپ( 
و تعدادی خانم /آقا کارشناس 

پرستاری جهت تدریس در زمینه 
فوریت های پزشکی

 دعوت به همکاری می شود.
09157262004 -32230062

آتلیه تخصصی کودک و مدلینگ 
با تمامی تجهیزات و دکور و 

پروانه فعالیت در موقعیت عالی 
و سابقه کاری 4 ساله به علت 

مهاجرت به صورت یکجا 
واگذار می گردد.

09155621874

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

رص
د د

ص

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش

 جوجه در سنین مختلف
09151609429
شرکت دارویی هناردارو 09157269528

جهت تکمیل کادر انبار و فروش 
به افراد با سابقه نیازمند است:

* انباردار مرد با مدرک کارشناسی 
صنایع

* فروشنده مرد/ زن
 با مدرک کارشناسی

* نگهبان مرد با مدرک دیپلم
* راننده با ماشین نیسان یخچالدار

 با مدرک دیپلم
05136574520

ساعت تماس: 9الی 15

عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک ملی 

پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

نقاشــی ساختمــان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230

جهت همکاری در یک مرکز توانبخشی 
به کارشناس پرستاری )خانم/آقا( 

نیازمندیم.
ساعت تماس: 12-9 صبح

09151607915

غذای آماده جوجه طالیـی
 منشی و حسابدار یک نفر - زن 

 )آشنا به حسابداری و با روابط عمومی باال(
 نیروی خدماتی ساده 4 نفر - زن 
 )خدماتی نظافتی ( نیازمند است.

 آدرس: خیابان توحید، نبش توحید 11 
مدیریت اسد زاده     09157565201

آگهی استخدام
شرکت یکتا پخش شرق با بیش از 15 سال تجربه فعالیت و دارا بودن 

برندهای معتبر غذایی، بهداشتی و سلولزی جهت تکمیل کادر فروش، 
مالی و اداری خود به افراد ذیل نیازمند است.

شرایطجنسیتسمتردیف
حداقل دیپلم - روابط عمومی باال و آشنا مردبازاریاب1

به بازار - دارا بودن کارت پایان خدمت
سرپرست 2

فروش
حداقل دیپلم - سابقه مدیریت و  سرپرستی مرد

در شرکت های معتبر پخش - دارا بودن 
کارت پایان خدمت

حسابدار 3
و اپراتور 

فروش

حداقل مدرک لیسانس رشته حسابداری  خانم
 سابقه فعالیت مرتبط - آشنایی کامل به 

نرم افزارهای آفیس

افراد متقاضی می بایست با همراه داشتن یک قطعه عکس و کپی کارت ملی 
به آدرس شرکت واقع در سجادشهر - امامت 7 - پالک 2 مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه : 9 الی 12   تلفن :6 - 32327144 

آگهـي استخـدام 
شرکت پخش تک ستاره خاوران 
جهت تکمیل کادر فروش خود 

 تعدادي بازاریاب استخدام 
مي نماید. متقاضیان مي توانند در 
ساعات اداري به دفتر شرکت واقع 
در خیابان شهدا 4، ساختمان مقابل 
مسجدالنبي )ص( طبقه 2 واحد 5 
مراجعه نمایند و یا جهت اطالعات 

 بیشتر با شماره های 
 09151601002 / 32237565
09122730380 تماس بگیرند. 
افراد استخدام شده از بیمه و کلیه 

مزایاي قانوني و پورسانت
 برخوردارند.
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یکی از راه هایی که می توانید سالمت خود را بیشتر تضمین کنید نوشیدن  
آبلیمو و عسل قبل از صبحانه است. آبلیمو و عسل فواید زیادی دارد که 
در این مقاله شما را با آن آشنا می کنیم.نوشیدن منظم آبلیمو و عسل فواید 
زیر را برای تان به دنبال دارد:1- برای پوست  بسیار مفید است: نوشیدن 
آبلیمو و عسل یکی از بهترین راه های طبیعی موجود برای داشتن پوستی 
شفاف، بدون استفاده از لوازم آرایشی است. لیمو ویتامین C مورد نیاز 

را برای تولید کالژن فراهم می کند، کالژن نوعی بافت پیوندی مهم 
است که به استحکام و جوان ماندن پوست کمک می کند.2- به گوارش 
کمک می کند: مشکالت گوارشی مانند نفخ، گاز معده، سوزش معده و 
یبوست، برای بسیاری از مردم مشکالت مزمنی هستند که می توانند 
زندگی  روزمره شان را دگرگون کنند. یکی از ساده ترین راه های بهبود این 
مشکالت گوارشی، نوشیدن روزانه ی آبلیمو و عسل است. لیمو سرشار 

از پکتین است که برای روده مانند صابون عمل می کند، عمل دفع را 
آسان تر می کند، سموم بدن را تخلیه می کند و کل فرایند گوارش را بهبود 
بیماری های قلبی  افزایش می دهد:  را  می بخشد.3- سالمت قلب تان 
همواره افرادی را در سراسر دنیا به سوی مرگ می کشاند و تهدیدی بزرگ 
برای سالمتی انسان محسوب می شود. اما آبلیمو و عسل می تواند احتمال 

بروز این بیماری های خطرناک را کاهش دهد. 

فواید نوشیدن آبلیمو و عسل قبل از صبحانه

چگونه روده ها را از شر توکسین ها 
خالص کنیم؟

  
سندرم روده تحریک پذیر چیزی جز نتیجه میزان 
باالی ضایعات تجمع کرده در روده ها نیست. 
مشکالت دیگر نیز شامل یبوست و افزایش وزن 
هستند. همانطور که برخی مواد غذایی، مضر 
هستند برخی دیگر باعث بهبود عملکرد روده 

و پاکسازی این ارگان می شوند. داشتن رژیم 
غذایی متعادل از اهمیت باالیی برخوردار است. 
برای پاکسازی روده، روزانه مایعات زیادی بنوشید 
)آب، آب میوه های خانگی، دمنوش ها( و مواد 
غذایی زیر را نیز زیادی مصرف کنید: میوه های 
تازه به همراه پوست، سبزیجات خام،مخمر آب 
جو،گندم ومشتقاتش،جوانه ها، جلبک ها، اسفناج، 
بادام، بروکلی ، شاهی، حبوبات، آلبالو و گیالس 

برای سالمتی، رنگی ها را بخورید

سبز؛ رنگ سبز میوه ها و سبزیجات سبز رنگ 
ناشی از وجود رنگدانه های گیاهی به نام کلروفیل 
می باشد. لوتئین و اگزانتین دو نوع کاروتنوئید زرد 
رنگ می باشند که در گیاهانی مانند: انواع لوبیا، 
اسفناج، و سایر سبزیجات دارای برگهای پهن 
و سبز تیره وجود دارند. این دو نوع ترکیبات با 

و  بینایی  سالمت  تقویت  سبب  خود  عملکرد 
کاهش بیماریهای چشمی از جمله آب مروارید و 
آب سیاه می شوند.  ایندولس یک نوع فیتوکمیکال 
می باشد که در کلم بروکلی وکلم وجود داشته که 
در برابر برخی بیماری ها از جمله سرطان محافظت 
نماید. سبزیجات دارای برگ های پهن وسبز تیره 
مانند اسفناج، کلم بروکلی از کالری کمی برخوردار 

بوده ولی دارای مواد مغذی و فیبر فراوان هستند.

عالئم سرطان گلو را می شناسید؟

1- تغییر صدا: سرطان هایی که در محل تارهای 
تغییر  موجب  اغلب  گیرند،  می  شکل  صوتی 
صدای فرد می شوند. اگر متوجه تغییر صدای 
خود شدید که پس از حدود دو هفته نیز رفع نشد، 
حتما به پزشک مراجعه کنید. 2- احساس وجود 
چیزی در گلو: اگر همیشه احساس می کنید 

چیزی مانند یک جسم خارجی در گلوی شما 
گیر کرده است، می تواند به معنی وجود یک 
تومور باشد. 3- سرفه های خونی. 4- گلودرد 
دار  اگر دچار گلودرد مداوم و خارش  مداوم: 
هستید، باید آن را نشانه احتمالی سرطان گلو 
در نظر بگیرید. تومورهایی که در این منطقه 
می  تشکیل  صوتی  تارهای  زیر  اغلب  و 
شوند، موجب بروز این عالمت خواهند شد.

 بهترین غذاها برای کاهش
 مقاومت به انسولین

مطالعات نشان داده است که از دست دادن 7 
درصدی  خطر 50  کاهش  با  بدن  وزن  درصد 
ابتال به دیابت در ارتباط است. بهترین راه برای 
از دست دادن وزن ورزش منظم در روز است. 
اما باید در کنار ورزش از یک رژیم غذایی سالم 

پیروی کرد. برخی از مواد غذایی به از دست دادن 
وزن و مدیریت هرچه بهتر قند خون کمک موثر 
می کنند. سبزیجات: سبزیجات کم کالری و کم 
کربوهیدرات هستند و یک غذای ایده آل برای 
دنبال  به  تمام مردمی محسوب می شوند که 
مدیریت قند خون هستند. گزینه های سالم برای 
مدیریت قند خون عبارتند از گوجه فرنگی، اسفناج، 
سیب زمینی شیرین، خربزه، ذرت و کلم پیچ است 

یادداشت

آواتارهای مشهور و 
صاحبان اندیشه
* عبداللهی

این وحشتناک است چون در این مدل، مردم دلبسته اندیشه و حتی صاحبان 
اندیشه نمی شوند بلکه ناخواسته، اغوای عروسکها و دلقکها خواهند شد. 
تلویزیون و سینما سلبریتی هایی بی اختیار می سازد که روی صحنه نه 
حرف ها و نه لباس پوشیدن و نه حتی غذا خوردن  و راه رفتن و رسم 
های اجتماعی و باور های دینی و فرهنگی و اسالمی شان هیچکدام مال 
خودشان نیست. و این ضعف بزرگ مدیای تلویزیون و سینما در نظام است.
چه سوء تفاهم فجیعی است که مردم او که فقط بازی می کند را با آن 
صاحبان واقعی اندیشه اشتباه می گیرند. آنان که حداکثر نام شان را در تیتراژها 
در فاصله گذرای چند ثانیه ای شاید ببینند و بس.. که آن هم نمی بینند.
در واقع، مردم عاشق آن اندیشه در فالن فیلم و اثر شده اند و به اشتباه 
 دل به آواتاری غالبا بیگانه با آن اندیشه بسته اند، با آواتاری عکس و امضا 
می گیرند که در فالن فیلم برایشان خاطره ساز اندیشه ای خاص بوده و 
نه خود سلبریتی.چه سو تفاهم سنگینی است که سلبریتی ها شهرت شان 
را به چشم و ابروی خویش گره می زنند و آن همه البی های سفارشی 
و ژن برتری خویش و بعضاً زد و بندهای غیر اخالقی شأن برای حضور در 
فالن سکانس یا حتی نصفه پالن از فالن فیلم را به یکباره از یاد می برند 
و  غّره و محو در خال و خط و ابرو و چشم و قامت خویش فرصت فاجعه بار 
برخورداری از تریبون وسیع در جامعه را برای تزریق اندیشه پیدا می کنند و این 
می شود که با پدیده هایی مواجه می شویم که گرچه از اندیشه تهی هستند 
ولی بهترین  گزینه عملگی و بلندگوی دشمن شدن برای لجن پراکنی علیه 
آرمان های  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی نظام اسالمی خواهند بود. 
اشتباه سنگین تاریخی ما، نادیده گرفتن شهرت اندیشه هاست. ما بجای سعی 
در شهرت اندیشه ها و صاحبان اندیشه ها، بازیگران اندیشه ها را به شهرت و 
قدرت و استطاعت مالی رسانده ایم و همین غفلت است که به آواتار هایی به 
اسم مجری و بازیگر و گوینده در دقیقه نود  فرصت می دهد همه چیز را به 
نفع  چشم و ابرو و اندام خویش در جامعه مصادره کنند. باید از متولیان فرهنگی 
نظام پرسید، چه غفلتی است که صاحبان اندیشه  اعم از نویسنده و پژوهشگر 
آثار سینمایی و تلویزیونی هدایت کننده ی بازیگر و مجری و گوینده هرگز 
دیده نمی شوند و مالی و معنوی از کمترین بها برخوردارند ایا به همین دلیل 
نیست که جامعه به دروغ باور می کندهمان سرزمینی که پاک ترین عارفان 
و واله ترین زاهدان را در دامن خود پرورانده است.می دانیم که بسیاری از 
مصایب و مسایل از کم کاری های ما و ناکارمدهای ما ناشی شده و بخشی از 
آنها ریشه در عداوت ناپاکان با این سرزمین دارد.خدایا! با گذار سال جاری تمام 
تلخی ها و تلخ کامی ها را پایان مبارکی بخش و سالی پر از برکات مادی و 
معنوی و لبالب از مجد و سربلندی برای این سرزمین رقم زن! که تو شنوای 

دعایی و به اجابت خواسته بندگانت سزاوار!

 قارچ، تخم مرغ و کرفس
 را دوباره گرم نکنید!

تحقیقات نشان داده اند که گرم کردن مجدد بعضی 
از غذاها ممکن است واقعا برای سالمتی خطرناک 
باشد، خصوصا اگر به شیوه غلطی نگهداری شوند. 
گرمای مجدد می تواند به نیتراتی که درون کرفس، 
اسفناج و چغندر وجود دارد، آسیب برساند و درنتیجه 

خواص سرطان زای آن را آزاد کند. بنابراین اگر 
اسفناج  و  کرفس  حاوی  غذاهای  می خواهید 
بخورید، دوباره آن ها را برای خوردن گرم نکنید. 
قارچ ها به طور کلی باید بالفاصله بعد از گذراندن 
فرآیند پخت وپز خورده شوند. یعنی نباید قارچ ها را 
دوباره گرم کنید. پروتئین های درون قارچ می توانند 
خیلی سریع فرآیند فاسد شدن را طی کنند.و این 
موضوع واقعا برای دستگاه گوارش شما مضر است

مسابقات قهرمانی اموزشگاههای خراسان سال 1348 تربت جام:ایستاده ردیف  
پشت سر ازراست آقایان:نفرات 3-2-1 ناشناس آقای محمودساجد )والیبال(

جلو کوزه گران )بسکتبال(.جمشید مهرور)بسکتبال( بهروزسهرابی)کشتی( 
خردپیشه  تقی  محمد  رستگار.  علی  تفرس.  کلوخ  )بوکس(  فرازان  حسن 
)والیبال(  الهیارسرهنگی  (مرحوم  بوکس  مربی   ( تیمورپناه  )مربی(  
عسکری  آقایان:منصورافغانی)بسکتبال(سعید  ازراست  جلو  ردیف  ایستاده 
)بسکتبال( شرقی نژاد )ژیمناستیک ( رضوی )ژیمناستیک( مرحوم اصغر 
فالح )کشتی( مرحوم مسعودنعمتی )بوکس(مرحوم سرهنگ  علی پردل 
)کشتی (مرحوم رضاقضایی )بسکتبال( حبیب صحرانورد )والیبال( ابوالفضل 
سفری مقدم )والیبال(علی اصلی )کشتی( ملکی )کشتی( ناشناس .نشسته 
ازراست آقایان: محمدشاهسونی سرهنگ حسین محمدی )کشتی( مرحوم 
پرنده  محمد  بوکس(.مرحوم  مسعودکاشانی)  کشتی(   ( اکبررفیعی  علی 
)ژیمناستیک( محمدپور )ژیمناستیک( علی نصیری )فوتبال( مرحوم مهدی 
)بسکتبال(. جبلی  احمد  )بسکتبال(  عسگری  سیدعلی  )کشتی(  علوی 

  گردآورنده : اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین
سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

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

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

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

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اطالعیـه 

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

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

به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540

م    
 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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بارشهای 48 ساعت گذشته در استان

بارشهای 48 ساعت گذشته در کشور کم سابقه گزارش شده است این بارش ها در خراسان جنوبی نیز به شکل تگرگ ورگبارهای بهاری باعث جاری شدن سیالب در نقاط گوناگون گردید .بیشترین میزان بارندگی 
ها از خرو طبس با 42 میلیمتر و بیرجند ،سربیشه، درمیان وخوسف  گزارش شده است .به گفته برهانی کارشناس هواشناسی  بارندگی ها ی قابل توجه در سرتاسر استان تاسه شنبه آینده ادامه خواهد داشت .در 

جریان بارشهای اخیرنیروهای امدادی به 54 نفر  گرفتار سیالب امداد رسانی کردند  بنا به گفته میر جلیلی میر کل بحران استانداری تاکنون خسارت جانی گزارش نشده وخسارات به راه ها نیز اندک بوده است .

اوقاف  کل  اداره  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون    *
و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: جشن مبعث 
حضرت محمد )ص( در 24 آستان مقدس امامزاده 

شاخص استان برگزار شد.
* 109 نوزاد فروردین امسال در خراسان جنوبی به 
نام و القاب پیامبر گرامی اسالم )ص( نامگذاری شدند.

* برداشت گل محمدی از 125 هکتار از باغ های گل 
محمدی خراسان جنوبی آغاز شد.

آباد  * عصر روز جمعه 4نفر گرفتار در سد حاجی 
احمر  هالل  نیروهای  توسط  زیرکوه  شهرستان 

شهرستان نجات یافتند.
* 100 سری جهیزیه به مناسبت عید مبعث بین 

نوعروسان نیازمند خراسان جنوبی توزیع شد.
* 80 قسمت از مستند “شاهدان” به همت سیمای 

خراسان جنوبی تولید شده است.
* 14 هزار قرص نان صلواتی به مناسب شهادت امام 

موسی الکاظم )ع( در بیرجند پخت و توزیع شد.
* مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی گفت: 
سال گذشته برای 624 نفر از افراد متقاضی اشتغال 
و کارآفرین در استان با پرداخت 163 میلیارد ریال 

تسهیالت با کارمزد چهار درصد، شغل ایجاد شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

واژگونی تریلی در محور بیرجند - 
قاین با یک مصدوم

ظهر روزگذشته یک دستگاه تریلی در محور بیرجند 
قاین واژگون شد.این حادثه یک مصدوم برجای گذاشت

یک دستگاه تریلی در گردنه اوج 
محور قاین به بیرجند قیچی کرد 

عنوان  قاین  راه  پلیس  رئیس  کاظمی  سرهنگ 
کرد:یک دستگاه تریلی در گردنه اوج محور قاین به 
بیرجند قیچی کرد و جاده را مسدود کرد . این حادثه 
حادثه  وعلت  است  نداشته  مصدومی  خوشبختانه 

تخطی از سرعت مطمئنه اعالم شده است.

واژگوني خودروي٤٠٥ 
محور قاین - بیرجند

یک  قاین  بیرجند  محور  در  گذشته  روز  حادثه  در 
دستگاه خودروی 405 واژگون شد . این حادثه یک 

کشته و 3 نفر مصدوم بر جاگذاشت

یک کشته در واژگونی پراید
 محور قاین - خواف

واژگونی سواری پراید در محور قاین به خواف یک 
کشته و سه مصدوم برجای گذاشت. رئیس پلیس راه 
استان گفت: شب گذشته براثر واژگونی سواری پراید 
در کیلومتر 85 محور قاین به خواف، خانم 52 ساله 
در دم جان باخت و سه نفر از سرنشینان آن مصدوم 
به  حادثه  مصدومان  افزود:  رضائی  شدند.سرهنگ 
بیمارستان شهدای قاین منتقل شدند.وی علت حادثه 
را بی احتیاطی راننده در عدم توجه به جلو عنوان کرد 
و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

تازه های ورزشی استان

نجمه خدمتی مقام چهارم  اولین دوره 
مسابقات تیراندازی تفنگ بادی 1٠ متر 

بزرگساالن آزاد کشوری

نجمه خدمتی ملی پوش استان در  مسابقات ازاد تفنگ 
بادی 10 متر بزرگساالن به مصاف رقبای خود رفت که در 
نهایت به مقام چهارم مسابقات تیراندازی تفنگ بادی 10 
متر بانوان دست یافت .این رقابتها  در روزهای پنجشنبه 
وجمعه 23 و 24 فرودین  ماه در محل سالن هشتاد 
خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود .

نتایج مسابقات دارت استان

از  که  جوانان کشور  ملی  تیم  اردوی  پنجمین  در 
با حضور  انقالب کرج  دیروز در مجموعه ورزشی 
ورزشکاران منتخب سراسر کشور آغاز شده بود در 
بخش بانوان خانم اتنا بیگمی در عین شایستگی 
در این مسابقات نتوانست به مرحله نهایی مسابقات 
دارت درون اردویی کشور راه پیدا کند و به  مقام 

سوم مسابقات دارت کشور رسید

کی
 مال

س:
عک

تشکیل صندوق حمایت از معدنکاران 
گامی مهم در حمایت از صنایع معدنی 

استاندار که در جلسه کارگروه موضوع تفاهم نامه 
چهارجانبه بین معاون معدنی وزارت صنعت معدن 
و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن )ایمیدرو( 
شرکت مادر تخصصی معادن و فلزات )میدکو( و خانه 
معدن در راستای احیای نوسازی و ایجاد بازار مصرف 
معادن کوچک تشکیل شده بود سخن می گفت با 
بیان این مطلب افزود: راه اندازی صندوق حمایت از 
معدن کاران مشابه آنچه که در وزارت جهاد کشاورزی 
رخ داد می تواند گامی مهم و تاثیرگذار در راستای 
حمایت از صنایع معدنی در استان ها باشد.استاندار، 
ادامه داد: وی خاطر نشان ساخت: از جمله وظایف 
حاکمیت فراهم ساختن زیرساخت مناسب برای حضور 
سرمایه گذاران است که با دستوراتی که صادر شده 
است مقرر گردید در سال جدید مشکالت زیرساختی 
در حوزه شهرک ها و واحدهای صنعتی در استان 
احصاء و در یک بازه زمانی مشخص مرتفع گردد.

»خطبه های آدینه«
مردم مطالبه کارآمد از حاکمیت داشته باشند

امام جمعه موقت بیرجند با تاکید بر اینکه مردم باید 
از حاکمیت مطالبه و اعتراض فعال و موثر و کارآمد 
داشته باشند، گفت: گاهی دشمنان مغرض سعی می 
کند تمام مشکالت را به گردن نظام بیندازند؛ باید 
بین نظام و حاکمیت تفکیک قائل شویم. حجت 
االسالم مختاری در خطبه های نماز جمعه بیرجند 
با تاکید بر اینکه خدمت صادقانه و اسالم ماندنی 
است، افزود: اگر کسانی نمی توانند خود را با آرمان 
ها شهدا و انقالب و اسالم مطابق کنند باید بروند و 
ما مسئوالن فاسد را کنار می زنیم و هرگز اسالم و 
آرمان شهدا را کنار نخواهیم زد و همیشه وفادار به 

شهدا و راه آنان خواهیم ماند.
دعوت به توحید مهم ترین هدف بعثت بود

امام جمعه سرایان گفت: هدایت انسان با دعوت به 
توحید و پرهیز از طاغوت، مهمترین و جامع ترین 
هدف بعثت پیامبر اکرم )ص( است.حجت االسالم 
احمد نجمی پور، در جمع نمازگزاران این شهر  با بیان 
اینکه همه انبیا الهی بر محور ایمان به خدا، مالئکه 
و کتب آسمانی مبعوث شدند گفت: هدف همه  انبیا 
هدایت جامعه بر اساس خاستگاه اجتماعی و مقتضیات 

زمانی بوده است.
حرکت مردم در نوار غزه امکان سازش را از 

سازش کاران سلب کرده است
امام جمعه موقت طبس گفت: حرکت مردم در نوار 
غزه در چهارمین هفته خود به عنوان حمایت از روز 
زمین، چنان گسترده است که امکان هر گونه سازش 
را از سازش کاران و امکان انجام معامله قرن را از 
آمریکا، انگلیس، صهونیست، اسرائیل و عربستان سلب 
کرده و خواهد کرد. حجت االسالم احمد مؤدب در 
خطبه های نماز جمعه طبس گفت: نامه ای توسط 
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
سال  پایانی  روزهای  در  انقالب  رهبر  به  )حماس( 
گذشته نوشته شده بود و که با پاسخ اخیر رهبر انقالب 

به آن نامه، توطئه ای خنثی شد.
تلگرام برای کشور ناامنی آورده است

در  بابایی  محمدرضا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خطبه های نماز جمعه فردوس اظهار  کرد: بسیاری 
از خطراتی که متوجه انقالب شده و همچنین افزایش 
قیمت دالر، ناامنی و اغتشاشات، اعالم تجمعات توسط 
منافقان و سرویس دهی به عناصر برانداز همه و همه 
توسط تلگرام انجام شده و امید است دولت با ایجاد 
امکانات داخلی، کشور را از این خطر نجات دهد. امام 
جمعه فردوس همچنین از افزایش تعرفه پزشکان نیز 
انتقاد کرد و گفت: کارگران ما ماهیانه یک میلیون و 
500 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و بسیاری از 
مردم در سختی به سر می برند چرا باید فاصله طبقاتی 
زیادی ایجاد شود و برخی از پزشکان حقوق های 

میلیونی زیادی دریافت کنند.
برعلیه  آمریکا  با  سعود  آل  بستن  پیمان 

شیعیان، نمونه بارز جاهلیت است
 حجت االسالم علی رحمانی امام جمعه قاین در خطبه 
های این هفته نماز جمعه قاین  با گالیه از بالتکلیفی 
چندماهه آموزش و پرورش قاین گفت:نقش عمده 
دراین انتخاب بر عهده مدیرکل آموزش و پرورش و 
فرماندار شهرستان است و نمی دانم این کار چرا قفل 
شده است. حجت االسالم رحمانی بیان داشت: در 
دوران جاهلیت دوم ویا به تعبیر مقام معظم رهبری 
جاهلیت  مدرن،قرآن ها در عربستان به زیباترین خط 
چاپ می شود و زیباترین مساجد دراین کشور ساخته 
می شود اما ازسوی همین افراد با آمریکا واسرائیل بر 

علیه شیعیان عهد وپیمان بسته می شود  

تاکید استاندار بر جلوگیری از هدررفت منابع آبی

استاندار با تأکید برضرورت اصالح الگوی کشت 
و جلوگیری از هدررفت منابع آبی استان گفت: 
 1420 افق  برنامه های  اجرایی  دستگاه های 

و بلند مدت خود را در حوزه های مربوطه هر 
چه زودتر ارائه کنند.محمدمهدی مروج الشریعه 
آب  منابع  از  حفاظت  شورای  جلسه  اولین  در 
الگوی مصرف آب  اظهار کرد: اصالح  استان 
در حوزه کشاورزی و نیز جلوگیری از هدررفت 
منابع آبی در حوزه های آب و فاضالب باید جزو 
مهمترین برنامه ها در سال جاری در دستگاه های 
دستگاه های  گفت:  باشد.استاندار  تخصصی 
بلند  و   1420 افق  برنامه های  ذیربط  اجرایی 
مدت خود را در حوزه های مربوطه در جلسه آینده 
شورای حفاظت از منابع آب استان ارائه کنند.

وی اصالح الگوی کشت در استان را به عنوان 
یک موضوع مهم مورد توجه قرار داد و افزود: 
با توجه به کشت برخی محصوالت کشاورزی 
و جالیزی که نیاز به مصرف آب فراوان دارند 

جایگزین کردن این محصوالت با محصوالت 
برنامه های  در  باید  اقتصادی تر  و  بر  آب  کم 
سال جدید دستگاه های تخصصی قرار گیرد.

مروج الشریعه با بیان اینکه حدود 200 میلیون 
مترمکعب آب از قنوات استان تامین می شود 
افزود: می توان با مدیریت مناسب قنوات از طریق 
الیروبی و تجهیز به گونه ای برنامه ریزی کرد 
تا آب قنوات در استان به نحو بهینه تری مورد 
استفاده قرار گیرد.استاندار موضوع تامین آب در 
استان را اولویت اول استان دانست و تصریح کرد: 
نمی توان با اجرای برنامه های روزمره و عادی 
مسئولین  و  کرد  برطرف  را  موجود  مشکالت 
ذیربط باید فکری اساسی و برنامه ای جامع و 
کاربردی با توجه به امکانات و منابع موجود ارائه 
کنند تا بتوان با استفاده از ظرفیت های کشوری 

و استانی این معضل را تا حدودی برطرف کرد.
وی به خشکسالی های چندین ساله در استان 
اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به استمرار احتمالی 
باید  استان  در  آتی  خشکسالی ها طی سنوات 
سیاست گذاری مناسبی در این حوزه به انجام 
برسد.مروج الشریعه شرایط فعلی آب در استان را 
بحرانی توصیف کرد و ادامه داد: شورای حفاظت 
از منابع آب فرصتی است که به کارگروه ملی 
شرب  کشاورزی،  حوزه های  در  کشور  در  آب 
مدل های  و  کاربردی  پیشنهادات  صنعت  و 
الشریعه،  ارائه کند.مروج  را  آب  بهینه مصرف 
یا  و  بانک های خارجی  مالی  منابع  از  استفاده 
نمایندگی های موسسات مالی خارجی در کشور 
را برای کمک به موضوع آب مورد تاکید قرار داد 
و افزود: کمیته ای به ریاست سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی در استان برای استفاده از مدل های 
مناسب درباره استفاده از منابع مالی موجود در 
بانک ها و موسسات مالی خارجی تشکیل خواهد 
شد.وی با اشاره به اینکه برای جلسه آتی شورای 
حفاظت از منابع آب، گزارش جامعی از آخرین 
بخش  افزود:  شود  ارائه  استان  سدهای  وضع 
اعظمی از نیاز آبی استان از طریق سدها تامین 
آخرین  که  است  ضروری  رو  این  از  می شود 
دست  در  سدهای  موجود،  سدهای  وضعیت 
مطالعه آماده و برنامه ریزی به منظور استفاده 
حداکثری از این سدها به انجام برسد.وی ادامه 
داد: با توجه به باال بودن میزان تبخیر در استان 
زمینه  در  روز  تکنولوژی  آخرین  از  است  الزم 
جلوگیری از تبخیر آب در سدهابه منظور افزایش 
بهره برداری از منابع آبی در اختیار به انجام برسد.  

عکس: اکبری

بخشداران مود و نیمبلوک 
منصوب شدند

طی احکامی جداگانه از سوی استاندار خراسان جنوبي، 
روئین راستکار به عنوان بخشدار مود از توابع شهرستان 
سربیشه و مهدي خسروي نوغاب به عنوان بخشدار 

نیمبلوک از توابع شهرستان قاینات منصوب شدند. 

تسهیل و تسریع در پاسخگویی به 
مردم یک اصل در نظام اداری  باشد

استاندار با بیان اینکه خواسته ها و نیازمندی های مردم 
تغییر کرده است ، گفت: تسهیل و تسریع در پاسخگویی 
به مردم به عنوان یک اصل اساسی در نظام اداری باید 
بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.مروج الشریعه در دیدار 
صمیمی با پرسنل و کارکنان استانداری با بیان اینکه 
شان همه کارگزاران نظام در رده های مختلف را تنها 
خدمت به مردم دانست  اظهار کرد: همه کارکنان در 
رده های مختلف کارشناسی و مدیریتی باید تنها و تنها 
به ارائه خدمت به مردم اندیشیده و همه امکانات و ظرفیت 
های در اختیار را برای این خدمت رسانی استفاده کنند.

استاندار تمرکزگرایی را مهمترین مشکل نظام اداری و 
مدیریتی دانست و تصریح کرد: با توجه به تغییراتی که 
در سطوح مختلف اجتماعی اتفاق افتاده تمرکززدایی 
گره  تواند  می  اختیارات  برخی  تفویض  و  واگذاری   ،
گشای بسیاری از مشکالت در حوزه های اداری باشد

تحویل بیش از هزار و ٥٠٠ واحد 
مسکونی به معلوالن استان 

کاری - مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در جمع 
هزار  یک  گذشته  سال  کرد:در  عنوان  خبرنگاران  
مددجویان  و  معلوالن  به  مسکونی  واحد  و 586  
تحت پوشش بهزیستی تحویل داده شد.علی عرب 
نژاد با اشاره به اینکه این منازل شامل  مسکن مهر 
و مسکن دومعلولی و تک معلولی و زنان سرپرست 
از  تعداد  این  بابت  افزود:  است  خانوار)خودمالکی(  
مسکن های مددجویی مبلغ 4 میلیارد و 330 میلیون 
ریال کمک بالعوض توسط بهزیستی استان پرداخت 
گردیده است.علی عرب نژاد گفت پرونده مسکن مهر 
مددجویان و معلوالن تحت پوشش بهزیستی در سال 
97 بسته خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: بهزیستی 
در سال جاری برای حمایت از معلوالن استان برنامه 

های ویژه ای دارد.

حفظ و تقویت وحدت مهمترین نیاز روز جامعه اسالمی است

آمادگی مردم در مقابل بحران ها 9.3درصد   

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
وحدت  حفظ  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
مهمترین نیاز روز جامعه اسالمی است و رسالت 
فضال و اندیشمندان شیعه و سنی شناساندن 
به نسل های بعدی است گفت:  اسالم واقعی 
امروز  مهم  بسیار  آسیب های  از  افراطی گری 
جهان اسالم است.علی اسماعیلی در نشست 
مشترک علما و روحانیون تشیع و تسنن استان 
خراسان جنوبی اظهار داشت: در شرایطی که شبه 
جزیره عربستان با زنده به گور کردن دختران، 
غرق در جهالت و خرافه پرستی بود پیامبری 
مبعوث شد که رسالت آن نجات بشریت از جهل 
و نادانی بود.وی با بیان اینکه دین اسالم تاکید 
بر اندیشیدن، خواندن  آموختن و تدبر و تامل 
در آفرینش انسان داشت افزود: دین مبین اسالم 

اخالق و انسانیت را احیا کرد و آن را به سرتاسر 
جهان تقدیم کرد.

عمل به سنت پیامبر)ص( با شعار دادن 
محقق نمی شود

امام جمعه اهل سنت شهرستان بیرجند با بیان 
اینکه تنها با شعار و صحبت کردن نمی توان 
ادعای عمل به سنت پیامبر اکرم)ص( را داشت، 
گفت: باید سیره و روش پیامبر)ص( را در زندگی 
در  هم  فاروقی،  حیدر  غالم  کنیم.  پیاده  خود 
این همایش اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن 
کریم بعثت پیامبر اکرم )ص( را به عنوان یک 
منت و احسان به مومنین تذکر می دهد. وی 
با بیان اینکه  پیامبر اکرم )ص( در زمانی مبعوث 
می شود که ظلم و جور سراسر جهان را فرا گرفته 
و محبت و ایثار به حد صفر رسیده بود، افزود: اگر 

امروز ما به سیره پیامبر چنگ بزنیم از بدبختی ها 
و نابسامانی ها نجات پیدا خواهیم کرد.

مرکز  سیاسی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مسئول 
مدیریت حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه 

باید از تفاسیر شیعه و اهل سنت استفاده شود 
تکفیر  یعنی  تعصب  جریان  با  مبارزه  گفت: 

شجاعت می خواهد که برخی در برابر آن سکوت 
می کنند و این سکوت برای روحانیت جرم است. 

حجت االسالم محمدحسن زمانی نیز اظهار کرد: 
جامعه بشریت رویکرد مثبت به پیامبر اسالم و نظام 
ما دارند و بهترین راه استخراج فضایل و صفات 
است.مولوی حسینی  کریم  قرآن  پیامبر )ص( 
نیز اظهار کرد: هدف اصلی استکبار از بین بردن 
نظام جمهوری اسالمی است و ما باید هوشیار 
باشیم. مدرس مدرسه دینی اهل سنت علی ابن 
ابیطالب )ع( طبس مسینا گفت: همه کشورهای 
اسالمی مبارزه با استکبار را از ایران الگو می گیرند 
و امروز مستکبران جنگ را به دامن کشورهای 
اسالمی کشانند چون روز به روز اسالم در حال 
گسترش در جهان است. مدیرکل تبلیغات اسالمی 
نیز با بیان اینکه بعثت، انقالب بزرگی برای جهل 
زدایی از چهره بشریت بود، گفت: پیامبر اکرم)ص( 
بود. مبعوث شده  فتنه ها  برای خاموش کردن 

آموزش  دوره  فروردین  رضایی-پنج شنبه 23 
و  معاونت  ،ویژه ی  پیشرفته  بحران  مدیریت 
،شمالی  استان خراسان جنوبی  روسای شعب 
و رضوی با حضور معاون آموزش و پژوهش 
شد.معاون  برگزار  کشور  احمر  جمعیت هالل 
آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر کشور 
و  خیریه  نهاد  احمر  هالل  کرد:جمعیت  بیان 
عامل منفعه ای است که به صورت داوطلبانه 
 و برای افزایش سالمت و نودوستی ارائه خدمات

می دهد.کاظم شریفی ادامه داد:جمعیت هالل 
احمر وظایف متعددی دارد که از جمله می توان 
به کمک رسانی در مواقع بحران نام برد بنابراین 

نهادی است که در مدیریت بحران نقش موثری 

دارد و سعی شده است که با اموزش ، توانایی 
جمعیت هالل احمر ادر ارائه خدمات باال ببریم.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، 

بحران  مدیریت  منطقه ای  دوره  اظهارکرد: 
با حضور  فروردین  لغایت 25  از 22  پیشرفته 

استان های  احمر  هالل  جمعیت  مدیران 
خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی 

به میزبانی بیرجند برگزار می شود . 
پایه  و  ،همگانی  عمومی  آموزش  کل  مدیر 
کشور بیان کرد:کشور ما کشور حادثه خیز و پر 
مخاطره ای است و طبق آمار از نظر بال خیزی 
از 10 رتبه ی 8 را داریم این در حالی است که 
از لحاظ اگاهی و آمادگی مردم در مقابل این 
بحران ها 9.3درصد است .نجفی ادامه داد:این 
امار نشان می دهد که مردم را باید برای مقابله 
با مخاطرات اماده شوند و راه های مقابله را 
به صورت فردی و جمعی فرا بگیرند،برای این 

منظور در سال گذشته جمعیت هالل احمر با 
توجه  اینکه جامعه ی هدف اصلی ،آموزش 
نهایتا  خانواده  آموزش  با  و  است  ها  خانواده 
با   ، رود  می  باال  مقابله  برای  جامعه  امادگی 
مخاطرات  در  خانواده  آموزش  نام  به  طرحی 
نسبت به  اموزش خانواده ها اقدامات خوبی 
را انجام داده است.مدیر کل آموزش عمومی 
خراسان  افزود:استان  کشور  پایه  و  ،همگانی 
جنوبی در زمینه آموزشی عملکرد خوبی داشته 
است ولی با توجه به اینکه در منطقه ای زلزله 
خیز قرار داریم باید در زمینه ی آموزش تالش 

های بیشتری صورت بگیرد.

عقب  کارهای  به  اشاره  با  بیرجند  شهردار 
افتاده زیادی در این شهر گفت: تنها با تالش 
جهادی می توانیم عقب افتادگی های حوزه 
پنجشنبه  روز  جاوید  کنیم.  جبران  را  شهری 
در جمع مدیران و کارشناسان حوزه عمرانی، 
حوزه توسعه و منابع انسانی، سازمان عمران 
و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری؛ 
اظهار داشت: در 4 ماهه گذشته اقدامات خوبی 
در حوزه های مختلف شهرداری و سازمانهای 
وابسته اتفاق افتاد.  وی با اشاره به تالش برای 
افزایش بودجه از ده ها پروژه بزرگ نام برد که 
امسال به جای استفاده از پیمانکار از ظرفیت 

در  شهرداری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
انجام این پروژه ها استفاده خواهد شد.جاوید 
پل  و  فرزان  طرح  بازگشایی  و  تملک  افزود: 
موسی بن جعفر )ع(، احداث سالن اجتماعات 
آبیاری  سیستم  اصالح  شهر،  فرهنگسرای  و 
فضای سبز، طرح پیاده راه خیابان جمهوری 
و زیباسازی میدان امام تا میدان امام حسین 
)ع(، پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری و 
نوسازی آیلندهای معابر اصلی از جمله پروزه 
باشد. می  شهرداری  اقدام  دست  در  های 

وی در ادامه از احداث بوستانهای خطی بلوار 
اداری،  سایت  بوستان  )ص(،  پیامبراعظم 

معابر  آسفالت  روکش  مهرشهر،  بوستان 
فرسوده وخاکی، اصالح تقاطع ها و گردش به 
راست ها و احداث میدانهای مصوب شورای 
ترافیک نام برد.شهردار بیرجند، نصب 5 المان 
میادین  ساماندهی  شهر،  میدان   5 در  دائمی 
ا... آیت  میدان  جمله  از  ورودی  بلوارهای  و 

عبادی و میدان فرودگاه و زیباسازی شهری 
دانست. شهرداری  های  پروژه  دیگر  از  را 

زیباسازی  بحث  در  باید  شهرداری 
حرفی برای گفتن داشته باشد

شهری  زیباسازی  پروژه  به  همچنین  وی 

درقالب طرح های متنوع و دائمی اشاره کرد و 
گفت: نباید اینگونه باشد که یک سال مردم را 
برای نصب المان چند روزه نوروزی به انتظار 
بگذاریم بلکه شهرداری باید به طور مداوم در 
زیباسازی حرفی برای گفتن داشته باشد.جاوید از 
شهروندان به خاطر پرداخت عوارض و مشارکت 
خوب تشکر کرد و اظهار داشت: منابع الزم برای 
این پروژه ها تامین شده است و هیچ بهانه ای 
برای کار نکردن وجود ندارد و تا پایان سال باید 
چهره شهر عوض شود لذا این اقدام بزرگ و 
جهادی نیاز به یک عزم همگانی در شهرداری 
طلبد.  می  را  روزی  شبانه  تالش  و  داشته 

شهردار: چهره شهر تا پایان سال باید عوض شود

تعطیلی پیشرفته ترین کارخانه لوله پلی اتیلن کشور، اولین خبر بد سال 97 استان!
شدن  تمام  از  روزی  چند  هنوز  حسینی- 
بیکار  خبر  که   ، بود  نگذشته  عید  تعطیالت 
کاوش،  ایران  کارخانه  در  کارگر   32 شدن 
یکی از کارگاه های تولیدی شهرک صنعتی 
و پیشرفته ترین مجتمع تولید لوله پلی اتیلن 
کشور ، اولین خبر بد اقتصادی سال 97 استان 
شد. در پی همین موضوع با آذربایجانی مدیر 
تعطیل  از  وی  کردیم.  گفتگو  کارخانه  این 
از  شدن این کارخانه خبر داد و عنوان کرد: 
آنجاییکه سرمایه در گردش ما محدود است، 
توانستیم سال گذشته، با تصویب هیئت دولت 
از طریق کمیسیون رفع موانع تولید، 3 میلیارد 
اولیه  مواد  آن  کنار  در  کنیم.  دریافت  تومان 
کردیم.  خریداری  بورس  طریق  از  نیز  را 
سازمان  در  خوبی  بسیار  بازار  وی  گفته  به 
جهادکشاورزی و شرکت گاز استان برای این 
لوله ها فرآهم است، همچنین این کارخانه با 
فروش در خارج از استان نیز توانسته ، استان 

هایی مانند لرستان را پوشش دهد.
تسویه بعد از 2 سال و 2 ماه!

اوراق  بازگشت پول و  اما پروسه  آذربایجانی 
را به دلیل مشکالت عمومی بسیار زمان بر 
است  به حدی  مشکل  این  گفت:  و  دانست 
که شرکت آب منطقه ای استان 20 روز پیش 
پول تحویل لوله هایی که بهمن 94 انجام شد 
را تسویه کرد! فروش های دیگری که تحویل 
آن ها بهمن سال گذشته بود نیز هنوز تسویه 
اکنون  که  این  بیان  با  اند.آذربایجانی  نشده 
پول برای خرید مواد اولیه نداریم و به ناچار 
توقف کرده ایم، ادامه داد: سال 96، فقط 195 
تولید، فقط یک  از 5 خط  روز کار کردیم و 
خط فعال بود. یعنی عمال 70 درصد ظرفیت 

کارخانه بال استفاده باقی مانده بود. 
اکنون سرمایه دریافتی، در حال خوردن 

خودش است! 
رسیدیم  ای  نقطه  به  کرد:  خاطرنشان  وی 

که دیگر نمی توان حقوق کارگران و اقساط 
بانکی را پرداخت کرد. در چند هفته گذشته نیز 
مواد اولیه داخلی به یکباره گران شدند. اکنون 
دریافت  تومانی که  میلیارد  همان سرمایه 3 
از  است.وی  حال خوردن خودش  در  کردیم 
روند مطرح کردن این موضوع با هیئت مدیره 
بانک سپه سخن گفت و افزود: خوشبختانه 
از شنیدن مشکالتی که مطرح کردیم  پس 
حسن نیت نشان دادند و بدهی ریالی ما را تا 
60 ماه تمدید کردند، سرمایه در گردش نیز 
کارشناسی شد اما اکنون گره خورده ایم زیرا 
که سرمایه در گردش زمانی کامل مشخص 
می شود که بدهی ارزی مشخص شود، قرار 
انجام شود که  کار  این  این طرف سال  بود 

هنوز اتفاقی رخ نداده است.

نشدن  پرداخت  دلیل  به  که  فرصتی 
مطالبات از دست رفت

به مصوبه سال  کاوش،  ایران  کارخانه  مدیر 
اشاره  تولید  موانع  رفع  کمیسیون  گذشته 
در  ارزی  بدهکاران  بود  قرار  کرد:  عنوان  و 
را  خود  معوقات  از  درصد   25 که  صورتی 
را  وام  که  روزی  نرخ  به  بدهی  نرخ  بدهند، 
این  غیر  در  شود،  محاسبه  کردند  دریافت 
صورت معوقات به نرخ روز دریافت می گردد. 
ما باید تا 31 خرداد سال گذشته این کار را می 
کردیم اما چون مطالباتمان از شرکت گاز خرم 
آباد، چهارمحال بختیاری و همچنین خراسان 
جنوبی دریافت نشده بود، پولی دستمان نبود و 

نتوانستیم از این مصوبه استفاده کنیم.

حل مشکل با یک تلنگر استاندار
مسئوالن  که  این  از  انتقاد  با  آذربایجانی 
خراسان جنوبی بسیار منفعل هستند ، تصریح 
کرد: اکنون نیز سرگردان هستیم، همه آقایان 
با شنیدن تعطیلی کارخانه ناراحت می شوند 

و حتی اشک می ریزند اما کاری انجام نمی 
دهند.وی از وقتی که برای مالقات با استاندار 
گرفته است سخن گفت و افزود: استاندار می 
برای  تهران،  در  سپه  بانک  مدیر  با  توانند 
مشخص شدن بدهی ارزی تماس بگیرند و 
مشکل ما را حل کنند. استاندار قبلی با یک 
تلنگر این کارخانه را راه انداخت، تنها اکنون 
تلنگر دیگری نیاز است تا با راه افتادن دوباره 
این کارخانه تمام ایران را پوشش دهیم.این 
این  گفتگو در حالی گرفته شد که کارگران 
کارخانه هنوز بیکار هستند، گویی شعار اقتصاد 
مقاومتی ، تولید و اشتغال هم نتوانست جلوی 
تعطیلی کارخانه ها را بگیرد، شاید که امسال 
های  توصیه  از  پیروی  مسئوالن،  همت  با 
کاالی  از  حمایت  شعار  به  عمل  و  رهبری 
داخلی ، تعطیلی پیشرفته ترین کارخانه پلی 
اتیلن کشور، اولین و آخرین خبر بد سال 97 

برای استان باشد.

عکس:اکبری

عکس: امین جم
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امام مهدی علیه السالم فرمودند :
َم بِِه نِعَمتَُه دا َرحَمًة لِلعالَمیَن و تَمَّ إنَّ ا...  بََعَث مَُحمَّ
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هزینه کنار رفتن نجفی برای 
اصالح طلبان و حامیان دولت سنگین بود

معصومه ابتکار در پاسخ به اینکه برخی معتقدند 
از این ایستادگی  آقای نجفی می توانست بیش 
بکند، افزود: این یک قضاوت شخصی است و 
کرد،  قضاوت  آسانی  به  افراد  درباره  نمی توان 
آقای  حضور  برای  که  است  این  مسأله  اما 
سیاسی،  نظر  از  تهران  شهرداری  در  نجفی 
بسیاری  سرمایه گذاری  مدیریتی  و  اجتماعی 
و  دولت  حامی  جریان  کل  و  بود  شده  انجام 
زیرا  گرفتند،  قرار  قضیه  این  پشت  اصالحات، 
به  بود،  نظر همگان  اتفاق  مورد  این شخصیت 
همین دلیل هزینه کنار رفتن ایشان برای همه 

بود. سنگین  بسیار  جریان  ها 

مشاور فرمانده سپاه: حمله
 به سوریه اقدامی نمایشی بود

سپاه  کل  فرمانده  رسانه ای  و  فرهنگی  مشاور 
و  فرانسه  آمریکا،  تصور  برخالف  اینکه  بیان  با 
خاک  به  تجاوز  می کردند  گمان  که  انگلیس 
ایجاد  آنها  برای  موفقیت  یک  می تواند  سوریه 
کند، این اقدام بیشتر یک حماقت بود، افزود: این 
کشورها در صدد بودند با تجاوز به سوریه برای 
اهداف  به  اما  کنند،  اقتدار کسب  و  حیثیت  خود 
اقدام  آنکه یک  از  بیش  نرسیدند.این حمله  خود 

نظامی باشد، اقدامی نمایشی بود.

اکرمی: آمریکا با  این جنایت 
آبروی خود را بُرد

با  رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری 
جز  انگلیس  و  فرانسه  آمریکا،  از  اینکه  بر  تأکید 
گفت:  نیست،  دیگری  توقع  تزویر  و  دروغ گویی 
وی برهمین اساس تأکید کرد: آمریکا می خواهد 
حرفش را به کرسی بنشاند و ادعای ابرقدرتی کند 
از این رو این اقدام را انجام داد اما باید بداند هرگز 
از این جنایات سودی نبرده و آبروی خود را می برد.

عبدا... ناصری: روحانی به شدت از 
وعده های خود فاصله گرفته است

عبدا... ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب با بیان 
اینکه اصالح طلبان به ضرورت شرایط از روحانی 
حمایت کرده و می کنند، گفت: اگر اصالح طلبان در 
سال 96، از حسن روحانی حمایت نمی کردند، قطعا 
و حتما ایشان نمی توانستند پیروز انتخابات ریاست 
جمهوری شوند. از سوی دیگر قاطبه کنش گران 
اصالح طلب بر این عقیده هستند که آقای روحانی 
به طور قابل توجهی از وعده های انتخاباتی خود 
فاصله گرفته است. بنابراین با این حال و با توجه 
به شرایط خطیری که وجود دارد، همچنان از او 

حمایت و پشتیبانی می کنند.

اگر آمریکا به این بازی ادامه دهد
 با عکس العمل مواجه خواهد شد

عالءالدین بروجردی در واکنش به حمله هوایی 
تجاوز  گفت:  سوریه  به  متحدانش  و  آمریکا 
به  سوریه  به  فرانسه  و  انگلیس  متحده،  ایاالت 
محکوم  امری  ملل  سازمان  عضو  کشور  عنوان 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  است. 
خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
را  بازی  این  بخواهند  ها  آمریکایی  اگر  کرد: 
هایی  العمل  با عکس  نکنند  تردد  بدهند،  ادامه 
امنیت  ضرر  به  قطعا  که  شد  خواهند  مواجه 

منطقه خواهد بود.

موگرینی: ایران و روسیه از قابلیت
 نفوذ بر اسد استفاده کنند!

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در واکنش به حمله موشکی روز شنبه علیه 
از  اروپا  اتحادیه  از  نمایندگی  به  گفت:  سوریه 
می خواهد  روسیه  و  ایران  به ویژه  کشورها  همه 
تا از نفوذ خود برای ممانعت از به کارگیری مجدد 
دولت  سوی  از  ویژه  به  شیمیایی،  تسلیحات 

دمشق )!( استفاده کنند.

اسرائیل کمپینی برای جلوگیری از 
تثبیت قدرت ایران به راه می اندازد

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در جریان 
رئیس  پوتین،  والدیمیر  به  تلفنی  تماس  این 
جمهوری روسیه گفت: اسرائیل احتماال کمپینی 
ایران  نظامی  تثبیت قدرت  از  برای جلوگیری  را 
در سوریه به راه می اندازد.سوریه، ایران و روسیه 
تاکید دارند، که اسرائیل حمله هوایی روز دوشنبه 
به یکی از پایگاه های هوایی سوریه را که منجر 
به کشته شدن هفت پرسنل نظامی ایرانی شده، 
آن  نه  اسرائیل  که  مساله ای  است؛  داده  ترتیب 
را تایید و نه تکذیب کرده است.بر اساس بیانیه 
منتشر شده در وب سایت کرملین، در جریان این 
بسیار  که  گفته  نتانیاهو  به  پوتین  تلفنی،  تماس 
مهم است که به استقالل و حق حاکمیت سوریه 
احترام گذاشته شود. دفتر نتانیاهو در بیانیه ای در 
تاکید  نتانیاهو  تلفنی گفت:  تماس  این  خصوص 
کرده که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران حضور 

نظامی خود در سوریه را تثبیت و تحکیم کند.

محمود صادقی: روحانی به تغییرات تن دهد

محمود صادقی گفت:ضرورت ایجاد انسجام بیشتر 
و تغییرات در مجموعه تیم اقتصادی دولت اجتناب 
ناپذیر است. البته فقط این قسمت نیست و در سایر 
بخش ها و 3 وزیری که مورد استیضاح قرار گرفتند 
نیز نیاز به خانه تکانی داشتیم اما به نظر می رسد 
آقای روحانی چندان تمایلی به تغییرات ندارد. به نظرم تغییرات در دولت 

اجتناب ناپذیر است.

اصالحات فقط به چند نام گره خورده است

استاد  و  زیباکالم تحلیلگر مسائل سیاسی  صادق 
تشکیل  اصالحات  پارلمان  وقتی  گفت:  دانشگاه 
شود، اثر این اتفاق خیلی خیلی بیشتر از حالت فعلی 
فقط  و  فقط  و اصالح طلبی  است که اصالحات 
با چند نام گره خورده است. این حالت نمی تواند 
همیشه بقا و دوام پیدا کند بلکه باید به شکلی سامان یابد.وی تاکید کرد: 

جریان اصالحات را باید از حالت فردی خارج کنیم.

شریعتمداری: عربستان منتظر موشک باشد

کیهان  روزنامه  مدیرمسئول  شریعتمداری  حسین 
نتیجه  توان  می  تردیدی  کمترین  بدون  گفت: 
جنایتکارانه  و  مشترک  حمله  هزینه  که  گرفت 
آمریکا ، انگلیس و فرانسه به سوریه را آل سعود 
باید  نیز  را  آن  تاوان  بنابراین  است،  پرداخته 
عربستان و همپیمان های او بدهند و سوریه برای تالفی این جنایت باید 

ریاض و ابوظبی را موشکباران کند.

رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم 
سفرای  نظام،  مسئوالن  از  جمعی 
قشرهای  و  اسالمی  کشورهای 

روز  حمله سحرگاه  مردم،  مختلف 
غربی  کشور  دو  و  امریکا  شنبه 
با  و  دانستند  جنایت  را  سوریه  به 
مبنی  آنها  ادعای  خواندن  دروغ 

سالح  از  استفاده  با  مخالفت  بر 
جمهوری  کردند:  تأکید  شیمیایی، 
کنار  در  گذشته  همچون  اسالمی 
خواهد  حاضر  مقاومت  گروههای 

اهداف  در  قطعاً  نیز  آمریکا  و  بود 
خواهد  شکست  منطقه،  در  خود 
خورد. ایشان حضور ایران در منطقه 
گروههای  کنار  در  و  آسیا  غرب 

مقاومت و در سوریه را در چارچوب 
حمایت از مظلوم دانستند و گفتند: 
در  و  سوریه  در  ایران  علت حضور 
رساندن  یاری  آسیا،  غرب  منطقه 
به مقاومتی بود که در مقابل ظلم 
به  مقاومت  جبهه  و  داشت  وجود 
برکت یاری و کمک هایی که شد و 
با شجاعت نیروهای سوری توانست 
بر تروریست هایی که بوسیله آمریکا 
و غربی ها و مزدوران آنها همچون 
سعودی بوجود آمده بود، غلبه کند 
و آنها را شکست دهد. ایشان حمله 
بامداد شنبه به سوریه را یک جنایت 
صریحًا  بنده  افزودند:  و  خواندند 
اعالم می کنم رئیس جمهور امریکا، 
رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر 

انگلیس جنایتکار هستند. 

رئیس جمهور، در تماس تلفنی »بشار 
بیان  با  اسد« رئیس جمهور سوریه 
اینکه این تجاوز نقض آشکار موازین 
بین المللی از جمله منشور ملل متحد 
است، گفت: این تجاوز آشکار، تنها 
بلکه  نبوده  سوریه  خاک  به  تجاوز 
به ثبات و استقرار کل منطقه تجاوز 
حرکت  روحانی  است.حسن  شده 
دولت  علیه  کشور  سه  تجاوزکارانه 
و ملت سوریه را اقدامی عملی برای 
دانست  منطقه  در  تروریسم  تقویت 
حق  گرفتن  نادیده  کرد:  تاکید  و 
حاکمیت ملی یک کشور به معنای 
تالش برای ایجاد بی ثباتی و ناآرامی 

در منطقه است.
جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اسالمی ایران در کنار دولت و ملت 

سوریه است، اظهارداشت: در شرایطی 
که تروریست ها هر روز در سوریه 
متحمل شکست جدید می شوند، این 
حرکت تجاوزکارانه سه کشور قطعا 

به معنای حمایت از این گروههای 
شکست خورده می باشد.

رئیس جمهور اظهارداشت: هیچ دولت 
خارجی نمی تواند درباره آینده سوریه 

گیر  تصمیم  تنها  و  بگیرد  تصمیم 
اصلی مردم سوریه هستند و جمهوری 
اسالمی ایران در کنار دولت و مردم 
سوریه خواهد ماند.دکتر روحانی افزود: 

المللی  بین  مجامع  همه  در  ایران 
فعالیت خود را بویژه با همراهی روسیه 
و ترکیه برای تحقق صلح و ثبات در 

منطقه و سوریه، ادامه خواهد داد.

روحانی در تماس تلفنی با اسد:
آمریکا قطعًا در اهداف خود در منطقه شکست خواهد خورد ایران در کنار سوریه می ماند

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی :

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان
 سال  1396 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه 

سال جاری می باشد. 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

 )مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی 1526(

قابــل توجــه 
مودیان محترم مالیات  بر ارزش افزوده

اداره کل زندان های خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی بخشی از امور حفاظتی و نگهبانی خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1397/01/22  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت 19 روز سه شنبه 1397/1/28

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:  ساعت 14 روز شنبه 1397/2/8   زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1397/2/9
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: 

بیرجند، خیابان معلم، معلم 7، اداره کل زندان های خراسان جنوبی
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره امور کارکنان و دبیرخانه از طریق شماره 05632237287 تماس حاصل نمایند.

شناسه: 161883فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نمایشگاه آثار هنری مبتالیان اوتیسم در بیرجند * عکس : کاری


