
دوشنبه  27  فروردین  1397    *  29  رجب  1439     *  16  آوریل  2018   روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4044

چرا برای ضعف مدیریتی
 دست در جیب فقرا می کنیم

صفحه 2

مقدمه فساد از دولت 
احمدی نژاد آغاز شد

صفحه 2

شاید این بار »تتلو« هم
 نیاید سمت ما اصولگراها

صفحه 2

اوج قبیله گرایی را در
دولت فعلی شاهدیم

صفحه 2

آیا  هنوز هم
امیدی هست؟ 

    صحبت های هفته ی قبل آقای 
»سلیمانی« رئیس بیرجندی فدراسیون 
در  چهارشنبه  روز  را  ایران  اسکواش 
خواندید.  حتماً  روزنامه  صفحه ی 4 
دوست دارم این صحبت ها را دهها 
باردیگر هم بخوانم و بشنوم و فریاد 
بزنم که اینها حرف دل خیلی هایمان 
ها  نوازی  غریب  از  »سلیمانی«  بود! 
از  »همیشه ضعف  واینکه  بود  گفته 
مدیریت ها نیست« و اینکه »زمانی 
 که به منتقدین می گوییم شما در این
 مسؤولیت ها بنشینید...)ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

7هدف شهرداری فرهنگسازی برای استفاده از کارت بلیت است7 دانشگاه بیرجند میزبان انجمن ژئوپلیتیک شرق ایران 3نمایشگاه گل و گیاه فرصتی مناسب برای عرضه گیاهان خاص

صفحه  ۷
عکس : سجاد نجفی

ذخیره سازی 3 میلیون لیتر آب پشت سدهای استان

خوشا آنان که با عزت ز گیتی
 بساط خویش برچیدند و رفتند

چهارمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان مرحوم مغفور 

حجت االسالم و المسلمین

 شیـخ عبدالرضـا غـوث
 )دفتریار دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 بیرجند( 

را به یاد همه خوبی هایش گرامی می داریم.
روحش شاد و نام و یادش جاودان

از طرف همسر و فرزندان

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

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده گرامی تان

 مرحومه حاجیه خانم لیلی نصری
 را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان عزیز صمیمانه تسلیت عرض می نماییم، از خداوند متعال 
 برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت می نماییم. ما را نیز در غم خود شریک بدانید 

محمدرضا قاینی نژاد- سردفتر اسناد رسمی شماره 5 نهبندان و دفتریار و کارکنان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری دلسوز و خواهری مهربان

 مرحومه حاجیه مریم بهدانی 
و دومین سالگرد درگذشت مرحوم حاج حیدر علی بهروان 

جلسه بزرگداشتی امروز دوشنبه 97/1/27 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل حسینیه 
بهدانی ها )واقع در خیابان مطهری 8، محله چهاردرخت ، جنب حسینیه سادات( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث تشکر اینجانبان و تسلی خاطر بازماندگان
 و شادی روح آن مرحومان خواهد بود.

خانواده های: بهدانی، بهروان 

آگهی نوبت اول  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
نمایشگاه داران اتومبیل و موسسات حمل و نقل بار و مسافر شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای 
شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 15  روز از تاریخ 97/2/1 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل 
مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات  واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند

شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف 
در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و 
اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر 

سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ(  

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
اغذیه و چلوکباب بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای 
شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 15  روز از تاریخ 97/2/1 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل 
مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات  واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.

شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در 
اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و 
اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر 

سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ(  

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تراشکاران و ریخته گران شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای 
شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 15  روز از تاریخ 97/2/1  جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل 
مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند

شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف 
در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و 
اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر 

سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ(  

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

به اطالع می رساند: یک واحد تولیدی شهرک صنعتی بیرجند
 در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود 

یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته های
 مهندسی شیمی- شیمی 

 جذب نماید. متقاضیان محترم رزومه و سوابق کاری خود را به نشانی 
اینترنتی  iranmodern.co@ yahoo.com  ارسال نمایند.

همکارانی که مایل می باشند جهت عضویت در هیئت مدیره صندوق وام ضروری 
1828 کاندیدا شوند برای تکمیل فرم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 

97/1/30 به کارشناسی تعاون آموزش و پرورش بیرجند مراجعه فرمایند. 
ضمناً اولین جلسه انتخابات هیئت مدیره صندوق وام ضروری این مدیریت 

روز شنبه 97/2/1 راس ساعت 17:30 در محل نمازخانه مدیریت برگزار می گردد
 حضور گسترده شما را در این جلسه ارج می نهیم.

هیئت مدیره صندوق وام ضروری بیرجند

قابل توجه اعضای محترم صندوق وام 
ضروری مدیریت آموزش و پرورش بیرجند

قابـل توجه کلیـه ادارات 
موسسات و شرکت ها

یک واحد ساختمان حاشیه طالقانی 
رهن و اجاره داده می شود

 )در صورت نیاز پارکینگ هم دارد(
09155622318

به تعـدادی نیـروی چرخ کار ماهـر )خـانم یا آقـا( نیـازمندیم.
32403199 - 09153635925 

استخدام فروشنده خانم 
جهـت فروشگـاه صنـایع دستـی 

09153619718

شرکت سامان صدرآب
 جهت تکمیل کادر اداری 
خود به یک حسابدار با 

چهارسال سابقه کاری مفید 
بیمه ای و ترجیحا کار در 
شرکت های پیمانکاری

 و مشاوره نیازمند است.

تلفن تماس: 05632455503  
05632455224

آدرس: خیابان 7 تیر
 7 تیر 7 - پالک 30

استاندار خراسان جنوبی 
در نخستین نشست شورای اداری درکویرتایر:

تنها راه نجات اقتصاد کشور و رسیدن به توسعه
 و رونق اقتصادي حمایت از کاالي ایراني است

شرح در صفحه آخر 056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(



2
دوشنبه *27 فروردین 1397 * شماره 4044

نتایجاولیهآزموندکتریامروزاعالممیشود

ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه آزمون دکتری 9۷ فردا دوشنبه ۲۷ فروردین ماه اعالم می شود.دکتر حسین توکلی ضمن اعالم 
این مطلب افزود: برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 9۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی تعداد 
۲۳۴ هزار و ۷۰۶ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۰۰ هزار و ۷۲۳ نفر معادل ۴۲.9۱ درصد زن و تعداد ۱۳۳ هزار و 9۸۳ نفر معادل ۵۷.۰9 درصد مرد بودند.

آیا  هنوز هم
 امیدی هست؟
*هرم پور

که  »زمانی  اینکه  و  اول(....  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

مسؤولیت  این  در  شما  گوییم  می  منتقدین  به 
مسؤولیت  که  مدعیانی  شوند  می  بنشینید  ها 
بود:  کرده  تأکید  اینکه  و  کنند.«  نمی  قبول 
»اینجا)خراسان جنوبی(انرژی و هم افزایی را به 
یکدیگر منتقل نمی کنند. این جا تنها به تمرین 
این  بر  تأکیدی  و  تأیید  دارد.«  نیاز  قدرشناسی 
استان  و  بیرجند  امروز شهر  شرایط  ها،  صحبت 
می  غصه  بینیم،  می  همه  که  شرایطی  ماست! 
پیش  از  توانیم  می  کاری  کمتر  البته  و  خوریم 
چنین  تقصیر  آنکه  از  قبل  مدتهاست  من  ببریم. 
شرایط نامناسبی را به گردن مدیران بیندازم، بخشی 
هایشان  تصمیم  »مردم«،  خود  متوجه  را  آن  از 
و  تاریخی  ساز  سرنوشت  و  حساس  لحظات  در 
مثابه  به  جنوبی،  خراسان  دانم.  می  انتخابهایشان 
ی ایران کوچکیست که روی گنجی از ثروت های 
بی شمار مثل معادن ناب، محصوالت کشاورزی بی 
نظیر، جاذبه های گردشگری عالی و صنایع دستی 
بی بدیل و نیروی انسانی خالِق بی مثال قرار گرفته 
است؛ اما سالهاست دستش برای اعتبارات عمرانی، 
توسعه و پیشرفتی که حق مسلم مردم آن است 
ونیز مورد توجه قرار گرفتن در عرصه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، علمی و صنعتی و اقتصادی، به 
فراموشکار دراز  نشیناِن  پایتخت  و  پایتخت  سوی 
است. به دلیل نوع برخورد پایتخت نشین ها و به 
دلیل اطالعمان از ظرفیت های بزرگمان در استان، 
تحمل چنین شرایطی برایمان سخت و تداوم آن رنج 
آور است. در همه ی این سالها و در دوران مدیریت 
هر استانداری و در دوران نمایندگی هر نماینده ای 
از استان در مجلس، به ما آموخته اند که چشم امید 
از مدیران کشوری باید شست. چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، آمار، گزارش ها و واقعیت های صحنه ای 
خراسان جنوبی نشان می دهد به هر دلیل در اولویت 
های آخر توجه مسؤوالن هستیم. شعارها، پیام ها، 
اظهار ارادت ها در سخنرانی ها و سالم رساندن ها از 
راه دور و چه بسا حتی بعضی سفرهای تشریفاتی بی 
تأثیر هیچ دردی از مردم استان دوا  نکرده و نخواهد 
کرد! ما باید خودمان را و ظرفیت های گسترده ی 
استانمان را بشناسیم، باید از بنِد تنگ نظری ها رها 
شویم، غریب نواز باشیم اما غریبه پرست نباشیم، زیر 
پر و بال مدیران هم استانی را محکم تر بگیریم و 
روی پای مدیریت های بومی خودمان بایستیم، از 
مدیران غیربومِی دلسوز واقعاً دفاع و حمایت کنیم، 
سکوت، گوشه نشینی و خجالت و استنکاف از طرح 
خودمان،  و  بگذاریم  کناری  را  حق  به  مطالباِت 
نمایندگانمان و مسؤولین را مجاب کنیم به جای 
راضی شدن به گالیه های بی فایده و فریادهای 
بی اثر برای رسیدن به حقمان، »اقدام« کنیم و چه 
بسا گاهی مسؤولین رادر مقابل کارهاِی معقول انجام 
شده بگذاریم. چقدر بد و رنج آور و خجالت آور است 
که سالهاست مسؤولین کشوری  رگ خوابمان را پیدا 
کرده اند و هنوز هیچ خبری از طرحی برای جبران 
خسارت های خشکسالی و رهایی مردم از مشکالت 
آن، بودجه ای برای راهها، بودجه ای برای راه آهن، 
اعتباری  و  انتقال آب  برای  ای  یا مصوبه  پولی  و 
برای آغاز یک جهش اقتصادی و صنعتی در استان 
نیست! آنچه هست، متأسفانه  فقط »شعار« است و 
خمودگی و روزمرگی و بس. سؤال من این است که 
کسی هست بگوید این شرایط تا چند سال دیگر 
قرار است بر این استان و بر مردم نجیب و صبور 
و مظلومش تحمیل شود؟ واقعاً چه باید کرد؟ باید 
نشست و دید و غصه خورد و هیچ نگفت و اقدامی 
نکرد؟ یا هنوز امیدی به غیرت برخی از نمایندگان 
و  مدیران غیرتمند و حرکتی از سوی مردم مطالبه 

خواه می توان داشت؟ 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

اعطایوامضروریبه٣٠٠هزار
بازنشستهتاشهریورماه

فارس مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری از اعطای وام قرض الحسنه 
تا  بازنشستگان  از  نفر  هزار   ۳۰۰ به  ضروری 
رشیدی  داد.عباس  خبر  امسال  شهریورماه 
به  مربوط  صندوق  اعتبارات  درصد   ۶۰ گفت: 
دوسال  یکی  در  بازنشستگان  قرض الحسنه  وام 
اخیر افزایش یافته است. وی ادامه داد: اعتبار وام 
ضروری از ۷۵۰ میلیارد به ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
افزایش یافته است و حدود ۳۰۰ هزار بازنشسته 
می توانند از این وام بهره بگیرند. رشیدی گفت: 
این وام ضروری از ۳ میلیون به ۴ میلیون تومان 
تا  شود  می  بینی  پیش  و  است  یافته  افزایش 
شود.  داده  نفر  هزار   ۳۰۰ به  امسال  شهریورماه 
صندوق  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  مدیرکل 
است  قرار  بنابراین  گفت:  کشوری  بازنشستگی 
ماهانه به ۲۵ هزار نفر از بازنشستگان وام چهار 
میلیونی تومانی،با کارمزد ۴ درصد و با اقساط ۳۶ 

ماهه پرداخت می گردد.

مقاموزارتآموزشوپرورش:
بازنشستگی٣۵٠هزار

نفردرراهاست
تسنیم- رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و 
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه در تامین و تخصیص نیروی انسانی باید 
سال  گفت:تا  بگیرد،  قرار  اول  اولویت  در  مدرسه 
از آموزش و پرورش  نفر  ۱۴۰۱ حدود ۳۵۰ هزار 

بازنشسته خواهند شد.

چهکسانیمشمولبیمه
پردازیاختیارینمیشوند؟

تأمین  سازمان  شدگان  بیمه  امورفنی  مدیرکل   
پایان  کارت  دارندگان  اینکه  بیان  با  اجتماعی 
خدمت می توانند برای بیمه پردازی اختیاری اقدام 
مشمول  معافیت،  کارت  دارای  افراد  گفت:  کنند، 
با  آتشی  نمی شوند.منصور  اختیاری  پردازی  بیمه 
حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، ضمن 
بیان این خبر اظهار داشت: ماده ای در قانون تأمین 
که  افرادی  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  اجتماعی 
خدمت سربازی را انجام داده اند، می توانند سابقه 
خدمت سربازی را به عنوان سابقه قابل قبول برای 
کارت  دارای  افراد  اینرو  از  کنند.  محاسبه  بیمه 

معافیت، مشمول این قانون نمی باشند.

سرمقاله

امیدواریم به حمایت از مرتضوی بست نشینی نکنند!

محمدعلی ابطحی در توئیتی به حواشی بر سر در 
اخیر  اظهارات  و  مرتضوی  سعید  نبودن  دسترس 
سخنگوی قوه قضاییه نوشت: » می گویند قاضی 
مرتضوی گم شده و نمی توانند حکم زندانش را اجرا 
کنند. فقط خدا کند چند وقت دیگر در داخل یا خارج 
کشور متولی حقوق مردم و دفاع از مردم ایران و سخنگوی مظلومان کشور نشود و 
توقع نداشته باشد قربانیانش به حمایت از او بست نشینی کنند. دیدیم که میگیم.«

احمدی نژاد عقالنیت سیاسی خود را از دست داده است

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به نامه ۴۳ نفر از 
وزرای دولت احمدی نژاد به انحرافات او گفت: متأسفانه 
احمدی نژاد عقالنیت سیاسی خود را از دست داده است 
و با آن همه مستندات از جرایم بقایی، هنوز از او دفاع 
می کند. او در مسیر انحراف تنها مانده است و حاضر 
نیست نصیحت هیچ ناصحی را بپذیرد.حبیبی اظهار کرد: احمدی نژاد عمال 
بهانه به فتنه گران می دهد تا به توطئه های خود علیه نظام استمرار ببخشند.

مقدمه فساد از دولت احمدی نژاد آغاز شد

نادر قاضی پور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
از  شورای اسالمی در تذکری گفت:  مقدمه فساد 
دولت احمدی نژاد آغاز شد اما در گزارش کمیسیون 
برنامه و بودجه نامی از وی برده نشده است.در دولت 
احمدی نژاد نفت به افراد فاسدی مثل بابک زنجانی 
داده شد و عدالت نیست که نامی از این فرد و رئیس جمهور وقت برده نشود. 
نامی از افرادی که با هاله ای نور ارتباط داشتند، در این گزارش برده نشده است.

غرضی : چرا برای ضعف مدیریتی
 خودمان دست در جیب فقرا می کنیم؟!

سیدمحمد غرضی گفت: نگاه قدرت سیاسی باید به رفع گرفتاری های کلیت 
جامعه باشد نه رفع گرفتاری های طبقات باالی جامعه؛ طبقات باالی جامع هر 
چه قدر امتیاز بگیرند سیر نمی شوند، دالر را باال بردند و تا قبل از این اگر یک 
نفر می توانست یک کیلو گوشت بخرد، االن دیگر برایش سخت شده است.

وی یادآور شد: در دهه شصت به خدا وقتی دالر ۱۰۰ تومان شد، ستون فقرات 
ما شکست، اما حاال ۶۰۰۰ هزار تومان شده و اصال کسی حرفش را هم نمی 

زند. چرا برای ضعف مدیریتی خودمان دست در جیب فقرا می کنیم؟!

نتانیاهو: باید یک حرکت هم برای ایران بزنیم!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگوی تلفنی با همتای انگلیسی خود 
ضمن حمایت از حمله اخیر سه کشور غربی علیه سوریه گفت: باید چنین راه حلی 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت های اتمی نیز به کار گرفته شود. وی 
همچنین گفت که به ترزا می گفته است، پیام مهم بین المللی که با حمله اخیر 
داده شد این است که برای استفاده از تسلیحات غیرمتعارف کوچکترین تحملی 
وجود ندارد. وی همچنین مدعی شده بود، منبع اصلی بی ثباتی در منطقه ایران 
است و اسد می بایست بفهمد که وقتی به نظامیان ایران و نواب آن اجازه می دهد 
در سوریه حضور داشته باشند، سوریه و کل منطقه را در معرض خطر می گذارد.

حکمت عدم برخورد با »احمدی نژاد« 
و دستگیرنکردن »مرتضوی« چیست؟

مصطفی کواکبیان گفت:دست های پنهان در اقتصاد کشور که رئیس جمهور 
از آن سخن می گوید، نباید افشا شود؟ نباید گفته شود که فقط در سال 9۶ 
نزدیک ۱9 میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده است؟ آیا مسئوالن ارکان 
حکومتی نباید از کاالها و خودروهای داخلی استفاده کنند؟ وی خطاب به قوه 
قضائیه نیز گفت: شما می گویید در عدم برخورد با احمدی نژاد حکمتی است. 
حاال که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی شود، آن هم حکمتی دارد؟ آیا شما 

می خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟

محمد مهاجری نوشت: »این روزها 
بعضی از بازیگران و اهالی موسیقی و 
ورزش، با گران شدن قیمت دالر یا 
احتمال فیلتر شدن تلگرام، از این که 

به روحانی رای داده اند، ابراز پشیمانی 
کرده اند.تصور برخی از دوستان اصولگرا 
این است که همین پشیمان ها فردا که 

اگر  می شود،  برگزار  دیگر  انتخاباتی 
برای حمایت از اصولگرایان کارناوال 
رقیب  نامزد  علیه  نیندازند، حتما  راه 
اصولگراها کمپین درست خواهند با 

این  هم  هدفشان  عضو.  میلیون ها 
ارزان شود،  بود که هم دالر  خواهد 
هم تلگرام آزادشود، هم زندگی شیرین 

شود، هم ... .این تصور بیشتر شبیه 
توهم است چون هنوز یادمان نرفته 
در ۲۰ سال  از سلبریتی ها -  خیلی 
گذشته - همه تالششان را کردند تا به 
کاندیدایی از جناح رقیب ما رای بدهند 
که هر چند کامال دلچسب شان نیست 
اما از نظر آنها باید به او رای بدهند تا 
کاندیدای ما رای نیاورد. یعنی اتحاد 
و اتفاق نظر شگفت انگیزی دارند در 
نخواستن ما اصولگراها!خرد سیاسی 
حکم می کند که به جای این که از 
پشیمان شدن ها قند توی دلمان آب 
کنیم، برویم سراغ روش های نان و 
آبدارتر. چون بعید نیست حتی همان 
لطایف الحیل  با  قبل  دفعه  که  تتلو 
کشاندیمش سمت خودمان، این بار 

بگذارد توی کاسه ما اصولگراها.«

جمعیت  کل  دبیر  سروری  پرویز 
فرمایش  به  اشاره  با  رهپویان 
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
قبیله گرایی سیاسی و جناحی یک 
از موانع پیشرفت  گرفتاری بوده و 
کرد:  اظهار  می شود،  تلقی  کشور 
بروز این مسئله به کشور زیان های 
بسیاری می رساند و نیروهای الیق 
نگاه می دارد چرا که  در حاشیه  را 
مدیران  بین  نتوانسته ایم  هنوز  ما 
سیاسی و کارشناسی تفکیک قائل 
شویم در نتیجه آشفتگی به وجود 
تصمیم  برای  امر  این  و  می آید 
گیری های حساس و مهم خطرناک 
جمعیت  کل  می شود.دبیر  تر 
رهپویان با اشاره به بروز این پدیده 
مخرب در دولت کنونی اظهار کرد: 

اوج قبیله گرایی سیاسی در دولت 
دولت  و  می شود  مشاهده  فعلی 
و  کند  نمی  توجه  شایستگی ها  به 
پدیده  این  است که شدت  بدیهی 

نسبت  روحانی  دولت  در  مخرب 
به دولت های پیشین بیشتر است 
سیاسی  مدیران  حوزه  از  که  چرا 

به مدیران کارشناسی تغییر جهت 
سیاسی  مباحث  در  است.ما  داده 
مواجه  جدی  پارادوکس های  با 
و گروه ها  احزاب  هستیم چرا که  

به صورت منطقی و در یک فرآیند 
کامال تشکیالتی شکل نگرفته اند و 

عموما کارکرد انتخاباتی دارند.

اوج قبیله گرایی را در دولت فعلی شاهدیمشاید این بار »تتلو« هم نیاید سمت ما اصولگراها
پرویزسروریدبیرکلجمعیترهپویان::

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960303 محکوم عليه آقای احسان کاظمی قلعه نو محکوم است به پرداخت 

مبلغ 10/988/110/825 ریال  در حق محکوم له آقای احمد پرآور و پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق 

دولت و با توجه به تعرفه پالک های ثبتی به شماره های1- پالک ثبتی به شماره 142 فرعی از 44 اصلی دشت رکات واقع در 

بخش 2 بيرجند متعلق به شخص محکوم عليه آقای احسان کاظمی قلعه نو به مساحت 1009۷ مترمربع واقع در اراضی مزروعی 

چاه شماره یک رکات که حسب نظریه کارشناسی حدود اجمالی شمال به آبراه عام )جوی آب( جنوب و شرق به زمين وقفی و پل 

بند کربالیی محمد ولی پور غربا به زمين محمد مصلحی یا عيسی کاظمی و در سمت جنوب اراضی یک استخر به وسعت حدود 

200 مترمربع و عمق حدود 2 متر نيز احداث شده است. ارزش کل عرصه و اعيان کشاورزی ملک تعرفه شامل 1009۷ مترمربع 

اراضی مزروعی مشروب از چاه یک ساعت آب چاه موتور و هزینه استخر احداثی که به مبلغ 2/014/550/000  ریال کارشناسی 

شده است. 2- پالک ثبتی به شماره 1832 اصلی از 51 فرعی بخش 2 بيرجند در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام 

مدنی از ناحيه شخص ثالث خانم محترم موسوی آبگرم معرفی و توقيف و حسب نظریه کارشناسی اراضی مذکور به مساحت 

82۷۷1/28 مترمربع  به صورت ششدانگ واقع در اراضی متداخله در امير آباد و دهنه کر که اراضی به صورت بندسار مي باشد 

که قيمت هر مترمربع 40/000 ریال و کل اراضی به مبلغ 3/310/851/200  ریال کارشناسی شده است.

3- با توجه به تعرفه به ميزان 18 ساعت آب از چاه شماره یک رکات از ناحيه شخص ثالث آقای عيسی کاظمی در اجرای تبصره 

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناسی 18 ساعت آب از چاه کشاورزی عميق رکات که این چاه کشاورزی  

دارای کد کالسه 400114 در شرکت آب منطقه ای استان بوده و پروانه بهره برداری آن به شماره 9610040/161/303 - 

1396/06/01 تمدید شده است آب این چاه دارای EC بيش از پنج هزار و کمی شور می باشد و اراضی آن در نزدیکی خروجی 

آب تصفيه فاضالب شهر می باشد قيمت هر یک ساعت از آب چاه موصوف بر مدار دوازده شبانه روز به مبلغ 2۷0/000/000  

ریال بر این اساس قيمت 18 ساعت آب تعرفه از این چاه کشاورزی به مبلغ 4/860/000/000 ریال کارشناسی شده است که از 

طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 139۷/02/10 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد که قيمت 

 پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی 

في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید. 

در غير این صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج 

روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود .

رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند
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نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

برای اجرای از صفر تا صد واحد مسکونی یا تجاری شما توسط کادر 

مجرب یک شرکت ساختمانی با داشتن پروانه صالحیت از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی و 15 سال سابقه و احداث دهها واحد مسکونی 

اداری و تجاری و آموزشی در سطح استان اعالم آمادگی می نماییم.

تلفن تماس: 09338401595

قابـل توجـه هم استـانی های گـرامی  حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

٠91۵96٣9٠6۵
علـیآبادی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950148 محکوم عليه آقای صادق صالحی فرزند ابراهيم محکوم است 

به پرداخت مبلغ884/064/630 ریال در حق محکوم له سيد هانی سروریان و پرداخت مبلغ 33/3۷5/000 ریال بابت 

حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحيه شخص ثالث )محمود حسنی( در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون 

محکوميت های مالی نسبت به معرفی وثيقه اقدام و با توجه به بطالن دادخواست اعسار و عدم معرفی محکوم عليه صادق 

صالحی و نظر به تودیع پالک ثبتی به شماره 6024 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بيرجند متعلق به آقای محمود حسنی 

فرزند رضا واقع در سجادشهر- خيابان بالل - بالل 10- آخرین ميالن -پالک 5 - طبقه اول - ساختمان سه واحدی به 

مساحت 115/94 مترمربع و مساحت عرصه 1۷0/68 مترمربع ارزش ششدانگ آپارتمان فوق با توجه به مساحت نوع، 

قدمت به مبلغ 1/511/122/000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 139۷/02/09 از ساعت 

10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 

قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 

 مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت 10 درصد اوليه 

به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 

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

رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

محمدمهاجریفعالسیاسی:

کاهش۵.1درصدینسبت
درآمدبههزینهها

نسبت  می دهد،  نشان   9۶ بودجه  ارقام  بررسی 
بالغ  ماهه   ۱۱ در  هزینه ای  پرداخت  به  درآمدها 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده  درصد   ۶۰.۸ بر 
سال قبل آن ۵.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

بارشبرفوباراندرتاروزسهشنبه
امروز  کرد:  اظهار  هواشناسی  سازمان  کارشناس 
جنوبی،  های،خراسان  استان  در  باران  بارش 
امکان  ادامه دارد و  مازندران و گلستان  رضوی، 
استان ها وجود  این  نقاط مختلف  در  آبگرفتگی 
کشور  شهرهای  برخی  در  داد:  ادامه  دارد.وی 

بارش برف آغاز شده است. 

نیازمندیم
خدماتی  نیروی  نفر  یک  به 
کار در یک  ترجیحا خانم جهت 

شرکت تبلیغاتی نیازمندیم .

٠91۵6669482
٠۵6٣22٣4669



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 27 فروردین 1397* شماره 4044

اولین اکران فیلم سینمایی در خوسف
صدا و سیما-  با اکران فیلم سینمایی “ به وقت شام” در سینما سیار خوسف، مردم این شهرستان از یک سینمای موقت برای اولین بار بهره مند شدند. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوسف گفت: پرفروشترین فیلم کشور با استقرار سینمای سیار در سالن اجتماعات بخشداری خوسف اکران که با استقبال 
از چشمگیری و کامل شدن ظرفیت 170 نفره این سالن مواجه شد. به گفته قاسمی استقبال مردم باعث تمدید حضور سینما سیار به مدت یک روز در خوسف شد. گالیه  که  بزرگواری  پاسخ  در  جان  آوا  سالم 

بی مهری مسئوالن و مردم در شب عید مبعث 
داشتن کامال درست می فرمایند از مسلمان بودن 
مبعث  روز  غروب  حتی  شدیم  شرمنده  خودمان 
هم  ابوذر  میدان  و  شهرداری  جلوی  های  چراغ 
خاموش بود و میدان امام هم با چهار تا چراغ نیم 
سوخته روشن بود بخدا هزینه کردن واسه دین 
هیچ ضرری نداره کشورهای جنگ زده از ما بهتر 
هستند. مسئوالن محترم لطفا بیدار شوید دارین 
چه کار می کنید با این کارهاتون تیشه به ریشه 

اسالم می زنید.
915...446

سالم جاده دهک به خسروی )روستای انقالبی 
روستا   20 دهنده  ارتباط  چهارشهید(  دارای 
برخی  متاسفانه  باشد.  می  دهستان  مرکز  به 
مسوولین مربوطه نه تنها اقدامی نمی کند بلکه 
مردم را تحریک می کند. از استاندار و امام جمعه 
محترم نهبندان خواستار رسیدگی داریم. از نگاه 
خراسان  آوای  حاکمیتی  و  بیطرف  دوراندیش 

جنوبی سپاسگزاریم.
915...384

باسالم. حال که به لطف خدای بزرگ روان آبی 
از  استفاده  با  استان جمع شده لطفا  پشت سدها 

فن اوری نانو جلوی تبخیر آب 
سد ها و استخر ها را بگیرید.

915...491
لطفا  طالفروشان  و  سازان  طال  محترم  اتحادیه 
آیا طال  داده  به طالسازی طال  اگر  دهید  پاسخ 
ساز مجاز است عالوه بر اجرت ساخت سود اصل 
طال را از مشتری مطالبه کند یا خیر؟اگر جواب 

منفی است لطفا نظارت بیشتری کنید
915...212

فهمیده  شهید  خیابان  در  قبل   سالیان  سالم 
15بیرجند قطعه زمینی توسط فردی با چه انگیزه 
اوقاف  سازمان  تحویل  مسجد  احداث  جهت 
گردیده این مکان نه تنها تا حاال که مسجد نشده 
های  زباله  ریختن  محل  به  تبدیل  بلکه   . است 
ساختمانی جسد احشام . و محل خرید و فروش 
مواد مخدر توسط معتادین شده است بطور مکررا 
و  مراجعه  اوقاف  جمله  از  ذیربط  سازمانهای  به 
ما  به  پاسخ  در  ولی  شده  انجام  الزم  پیگیری 
نماییم. را حصار  زمین  که  نداریم  بودجه  گفتند: 

نکته بعدی مربوط به ترافیک این مکان می باشد 
خیابان  ترافیک  پیگیر  جد  به  یکسال  حدود  که 
نیست.  جوابگو  نهادی  هیچ  هستیم   15 فهمیده 
محترم  دبیر   . متاسفیم  مسئولین  برای  واقعا 
روزنامه آوا ضمن تشکر ازشما لطفا پیام ما را به 

گوش مسئوالن برسانید اجرکم عندا...
ارسالی به تلگرام آوا

هزینه  تومان،  هزار   30 ملی  کارت  ثبت  هزینه 
دوی  هر  و  تومان  هزار   50 هم  المثنی  گرفتن 
این ها یک ماه زمان می برد، بعد دوباره هم باید 
عکس بگیری که تصویر جدید باشد، آوا خودت 

قضاوت کن به این چه می گویند!
ارسالی به تلگرام آوا

توریستی  و  گردشگری  نقاط  از  لطفا  آوا،  سالم 
طبیعی استان بیشتر گزارش چاپ کنید، هر چه 
در این زمینه بیشتر اطالع رسانی شود به جذب 
توریست و حتی خود مردم استان به این مناطق 
بیشتر کمک می شود و در نهایت درآمد استان و 

مردم منطقه باالتر می رود.
ارسالی به تلگرام آوا

آوا واقعا جای تاسف فراوان دارد که مسئوالن در 
در  ترین  پیشرفته  که  ای  کارخانه  تعطیلی  قبال 
کشور است، فقط اشک بریزند! این بود حمایت 
از کاالی ایرانی؟ استاندار شمایی که همیشه در 
اصرار  کنید،  می  تاکید  را  موضوع  این  گفتارتان 
بر انجام آن دارید، اولین جلسه شورای اداریتان 
را در یک واحد تولیدی برگزار می کنید، این جا 
نیز نشان دهید که رفتار و گفتارتان یکی است، 
سرمایه  دیگر  استان  یک  از  که  گذاری  سرمایه 
برای  کارگاهی  آورد  می  جا  این  به  را  خودش 
اندازی می کند،  راه  اشتغال مردم همین منطقه 
جای شرم دارد که این گونه دست از کار بکشد، 
اگر بنا به ریشه کنی بیکاری است، اشتغال جدید 
حفظ  را  هست  که  هایی  همین  خواهیم،  نمی 
و  بروی  راه  صنعتی  شهرک  در  دارد  درد  کنید. 

قفل درهای بسته را بشماری...
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه اداره کل بهزیستی استان

مورخ  به  پیامک  درج  به  عطف  احتراما 
در  معلول  پذیرش  فرآیند  درباره   97/1/21
بهزیستی به استحضار می رساند فرآیند مذکور 
سازمان  توسط  شده  اعالم  فرآیندهای  طبق 
اجرایی  بهزیستی کشور و دستورالعمل مربوطه 
روشن  جهت  زیر  نکات  به  توجه  است.  شده 

الزامیست: اذهان عمومی  شدن 
1. ارجاع به پزشک متخصص درصورت لزوم و 

جهت تشخیص بیماری انجام می گیرد.
هویت  احراز  جهت  ها  فرم  بودن  عکسدار   .2
مددجو و عدم سو استفاده از معلوالن الزامیست.

3. پزشک متخصص، نوع بیماری و قابل درمان 
بودن بیماری را مشخص می کند ولی کمیسیون 
آگهی  پیش  و  تشخیص  این  اسا  بر  پزشکی 
بیماری و میزان کم توانی و ناتوانی در انجام امور 
مصوب  دستورالعمل  طبق  و  اجتماعی  و  فردی 

کشوری تصمیم گیری می نماید.

نسرین کاری - زمانی که بسیاری از کشورها نامی 
در زمینه پرورش گل و گیاه نداشته اند،کشور ما با داشتن 
داشته  مناسبی  وضع  قبول  قابل  و  خوب  گلخانه های 
و  گل  تولید  برای   مساعد  شرایط  لحاظ  از  ایران  است. 
آمارهای  براساس  است.  جهان  اول  کشور   15 جزو  گیاه 
ساالنه  اروپایی  کشورهای  در  گل  مصرف  سرانه  جهانی 
200 شاخه و براساس آمارهای اتحادیه گل و گیاه سرانه 
داخل 5 تا 10 شاخه است. اکنون ایران هفدهمین کشور 
تولیدکننده گل و گیاه جهان است، اما رتبه صد و هفتم 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  صادراتی  بازارهای 
باال  برخالف باال بودن کیفیت گل های تولیدی به دلیل 
بودن قیمت آن مشتری در بازارهای جهانی مشتری ندارد.

این وضع  ناراحت کننده در استان ها به علت اقلیم خشک 
و بارندگی کم آن بیشتر احساس می شود و می طلبد که 
صاحبنظران و کشاورزان بیشتر بفکر کاشت گل و گیاهانی 

باشند که با اقلیم استان همخوانی بیشتری  داشته باشد. 

عالقه وافر مردم خراسان جنوبی
به گل و گیاه 

باغبانی  ادوات  گیاه،  گل،  نمایشگاه  نهمین  از  روز  دو 
در  گیاه  و  گل  نمایشگاه  در  ای  گلخانه  تجهیزات  و 
روح  اینجا  در  گذرد.  می  بیرجند  المللی   بین  نمایشگاه 
زندگی را به خوبی می توان دید. اینجا عناوین گل های 
دهکده  خورد.  می  به چشم  ها  غرفه  در  سر  بر  مختلف 
گل، اقاقیا، کاکتوس بیرجند، شهر گل! در دست هر کدام 
از بازدیدکنندگان یک یا دو گلدان می بینی، این نشانگر 
این است که مردم بیرجند علیرغم داشتن استانی کویری 
و خشک به گل و گیاه و طبیعت عالقمند هستند و به 

آن اهمیت می دهد.
و  زند  می  موج  جمعیت  نمایشگاه  راهروهای  در 
طریقه  گیاه  و  گل  تولیدکنندگان  از  خریداران  از  برخی 
نگهداری آن را در محیط خانه و آپارتمان می پرسند و 
فروشندگان هم برای آن ها از این که این گیاه چقدر به 

نور آفتاب و آب نیاز دارد توضیح می دهند. 

قیمت پایین بیاید ، گل مشتری دارد

براساس تحقیقات به عمل  آمده، افراد در هنگام هدیه 
گرفتن گل، رفتاری حاکی از ادب، احترام، تشکر، دوستی، 
صمیمیت و هیجان زدگی همراه با گفتاری متفاوت از خود 
ثانیه  پنج  در  تنها  واکنش ها  این  تمام  می دهند.  نشان 
نخست گرفتن گل بروز می کند که این نشان دهنده تأثیر 
تأکید  از  انسان ها است. صرف نظر  عمیق گل در وجود 
تمامی روان شناسان به تأثیر روانی گل بر روی انسان ها، 
حضور آن در فضای مسکونی بستر بسیار مناسبی برای 

آرامش روح و روان ایجاد می کند. 
نمایشگاه  به  همسرش  اتفاق  به  ماکوئیان  مهناز 
بوی  و  رنگ  از  تا  آمده  بیرجند  گیاه  و  گل  بین المللی 
گل ها بهره مند شود.او عنوان می کند: اینجا در نمایشگاه 
و  زیبا  گیاهان  و  گل  می گردانم،  بر  سر  که  هرگوشه 
من  است.  شده  شاد  روحیه ام  خیلی  می بینم.  باطراوت 
دوست دارم همیشه در خانه روی میزمان چند شاخه گل 

طبیعی داشته باشم، اما متاسفانه قیمت گل باالست. 
وسعمان  کارمندها   ما  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
نمی رسد همیشه گل در خانه داشته باشیم. اگر قیمت گل 
 ارزان می بود، مطمئنم هر خانم خانه داری در کنار خرید 
خانم  همسر  می خرید.  نیز  گل  شاخه  چند  اش  روزانه 
ماکوئیان هم با خنده  ادامه داد: همسرم واقعا عاشق گل 

است و  در خانه هم 30 ،40 تایی گلدان دارد. 

کمبودهای نمایشگاه
از دید خانواده های بازدید کننده

نمایشگاه  بازدید کننده  دیگر  شهروند  اکبری  لیال 
بین المللی گل و گیاه  بیرجند در مورد نواقص این دوره 
کرد:  عنوان  شده،  دیده  هم  قبل  دوره های  در  بعضا  که 
فروش تنها مختص یک روز و آن هم روز پایانی برگزاری 
نمایشگاه است. این برنامه ریزی سبب ترافیک گسترده در 
آن روز خاص می شود و هم بازدیدکنندگانی که در طول 
هفته با شوق و ذوق برای دیدن و خرید گل و گیاه به 

نمایشگاه می آیند،دست خالی روانه خانه می شوند. 
وی ادامه می دهد: قیمت ها  برخی گل ها بسیار باال 

برای  گیاه  و  گل  از  استفاده  باال  رقم های  این  هستند. 
کمبود  به  شهروند  این  می کند.  محدود  را  اقشار  همه 
نمایشگاه  در  آشامیدنی  و  خوراکی  اقالم  فروش  باجه 
اشاره کرده و ادامه داد:  بیشتر خانواده ها با فرزندانشان 
برای  تسهیالتی  باید  بنابراین  می آیند،  نمایشگاه  به 
آب  به  آسان  دسترسی  زمینه  در  ویژه  به  خانواده ها 

آشامیدنی درفضای نمایشگاه فراهم شود.

گل و گیاه در استان نیازمند توجه ویژه است

که  گیاه  و  گل  تولید کننده  یک  ؛  نژاد  علی  مجتبی 
دارد  هم   را   کار  این  در  ساله  چند  فعالیت  سابقه  
است  پایانی  روزهای  در  بیشتر  استقبال  کرد:  عنوان 
امیدواریم  و  آیند  می  دیدن  برای  بیشتر  روزها  این  و 
در روزهای آینده این استقبال بهتر و بیشتر شود. وی 
دفعه  پنجمین  که  است  کنندگانی  تولید  از  یکی  که 
دارد،  فعال  حضور  استان  نمایشگاههای  در  که  است 
می  اخیر  های  خشکسالی  علیرغم  وگیاه  گل  گفت: 
در  اگر  باشد  داشته  خوبی  رشد  خانه  محیط  در  تواند 
نگه  مرطوب  اسپری  با  باید  را  گلهای  منزل  محیط 
داریم و در معرض نور کافی باشد. وی ادامه داد:  تنها 
راه پیشرفت این است که این صنعت از حمایت دولتی 

از لحاظ دانش گل و گیاه  بیشتری برخوردار گردد. ما 
هستیم،  هم  جلوتر  که  نداریم  کم  هیچ  خارجی ها  از 
تکنولوژی  و  کنیم  روز  به  را  تجهیزاتمان  باید  ولی 

ابزاری در این صنعت وسعت پیدا کند.

علمی و با اعتماد به نفس
کارمان را معرفی کنیم

ابراز  نمایشگاه  در  دیگر  فروشنده  رضایی  نرگس 
نمایشگاه  از  چه  استان  مردم  استقبال  کرد:  خرسندی 
بین المللی گل و گیاه و چه از خرید گل به ویژه گیاهان 
داد:  ادامه   وی  است.  فزونی  به  رو  ساالنه  آپارتمانی 
برگزاری همین دست نمایشگاه ها در آگاهی بخشی به 
مردم در زمینه تاثیرات ناشی از اُنس با گل و گیاه به 

ویژه شهرهای کوچک  شگرف بوده است. 
ظرفیت  واقعا  صنعت  این  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
فن  و  فوت  آنکه  شرط  به  دارد؛  باالیی  اشتغالزایی 
بازاریابی و جلب نظر بازدید کنندگان را یاد بگیریم. وی در 
جوان  نیروی  از  دارید  تمایل  آیا  که  سؤال  این  به   پاسخ 
فارغ التحصیل رشته های مرتبط با صنعت گل و گیاه در 
کارتان استفاده کنید، گفت: اگر کاری باشند و کاهلی نکنند، 
بله. اما متاسفانه جوان فارغ التحصیل ما نمی خواهد سختی 

بکشد و می خواهد همه چیز را به آسانی به دست آورد.

کاکتوس ها و گیاهانی که دارای خار هستند
با محیط استان سازگارترند

علیرضا زحمتکش؛ تولید کننده  گل کاکتوس بیرجند 
افزاید:  می  و  گوید  می  نمایشگاه  خوب  استقبال  از  هم 
رشد  جنوبی  خراسان  شرایط  در  تواند  می  گیاهان  همه 
پیدا کنند یک گیاه رطوبت کمتری می خواهد و یک گیاه 
رطوبت بیشتری نیاز دارد.  وی تاکید  کرد: کاکتوس  ها  
از آب زیاد و از فضای کم نور و رشد علفی زود خشک می 
شوند وی ادامه داد: کاکتوس ها و گیاهانی که خار دارند با 
محیط خراسان جنوبی سازگارتر هستند. وی یادآور شد: در 
همه نمایشگاههای استان حضور فعالی داشته است و این 

دهمین نمایشگاهی است که در آن شرکت دارد. 
 

نمایشگاه فرصتی مناسب
برای تولیدکنندگان گل و گیاه استان

فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس  انصاری  مجتبی 
سبز شهرداری بیرجند نیز عنوان می کند: این نمایشگاه 
گل  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  برای  مناسبی  فرصت 

وگیاه به خصوص گیاهان آپارتمانی است تا محصوالت 
خود را به مردم عرضه کنند. وی تاکید می کند: حضور 
مردم و آمار بازدیدکنندگان از این نمایشگاه نشان دهنده 
عالقه مندی مردم به استفاده از گیاهان طبیعی در محیط 
زندگی خود است. وی با اشاره به این که سازمان پارکها 
و فضای سبز شهرداری بیرجند نیز به حضور پر رنگی در 
این نمایشگاه  دارد افزود: این سازمان با غرفه آرایی خود 

حال و هوای دیگری به نمایشگاه بخشیده است.

ساخت غرفه روستایی نمایشگر
توانمندی های سنتی خراسان جنوبی

وی تاکید کرد: این سازمان امسال نیز با ایده روستای 
در  گنبدی  سقف  و  چاه  با  همراه  قدیمی  خانه  حیاط  با 
نمایشگاه بیرجند حضور دارد و در غرفه این سازمان حوض 
آب قدیمی و طرح باغچه های سنتی و استفاده از گیاهانی 
نشان دادن بافت سنتی و محصوالت ویژه استان است  که 
مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. وی با اشاره به این 
این غرفه تماما توسط کارشناسان زیباسازی سازمان  که 
فضای سبز طراحی و اجرا شده، افزود : بازسازی باغهای 
عناب و دیگر محصوالت بومی استان چهره زیبا و خاطره 

انگیزی به این بخش از نمایشگاه داده است.

نمایشگاه گل و گیاه فرصتی مناسب برای عرضه گیاهان خاص استان

پاسخ مسئوالن به پیام شما

برپایی دهمین نمایشگاه گل و گیاه در بیرجند

عکس : صدا وسیما

* در اینجا روح زندگی را به خوبی می بینی. اینجا عناوین گل های مختلف بر سر در غرفه ها به چشم می خورد. دهکده گل، اقاقیا، کاکتوس بیرجند، شهر گل! * براساس تحقیقات به عمل  
آمده، افراد در هنگام هدیه گرفتن گل، رفتاری حاکی از ادب، احترام، تشکر، دوستی، صمیمیت و هیجان زدگی همراه با گفتاری متفاوت از خود نشان می دهند. * تمام این واکنش ها تنها در 
پنج ثانیه نخست گرفتن گل بروز می کند که این نشان دهنده تأثیر عمیق گل در وجود انسان ها است. * قیمت ها  برخی گل ها بسیار باال هستند. این رقم های باال استفاده از گل و گیاه برای 
همه اقشار را محدود می کند. * تنها راه پیشرفت این است که این صنعت از حمایت دولتی بیشتری برخوردار گردد. *  ما از لحاظ دانش گل و گیاه از خارجی ها هیچ کم نداریم که جلوتر هم 
هستیم، ولی باید تجهیزاتمان را به روز کنیم و تکنولوژی ابزاری در این صنعت وسعت پیدا کند. *  کاکتوس ها و گیاهانی که خار دارند با محیط خراسان جنوبی سازگارتر هستند. * حضور مردم 

و آمار بازدیدکنندگان از این نمایشگاه نشان دهنده عالقه مندی مردم به استفاده از گیاهان طبیعی در محیط زندگی خود است.

چکیده گزارش
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هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

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

به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540
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نیمی از گردشگر خروجی در سال ۹۶ زیارتی بودند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در سال ۹۶ تعداد ۹میلیون گردشگر خروجی داشتیم که 
نیمی از آنان گردشگران زیارتی بودند. محمد محب خدایی با بیان اینکه بیشترین شمار گردشگران مذهبی در سال گذشته به مقصد 

عراق بوده است، افزود: از 4/۵ میلیون گردشگر خروجی زیارتی قریب به ۵۰ درصد آنان زائران حسینی بودند.
دوشنبه *27 فروردین 1397 * شماره 4044

توضیحات وزیر ارتباطات در رابطه فیلترینگ

سینما و چهره ها

ارسطو »پایتخت«
 باالخره ازدواج کرد

احمد مهران فر که بیشتر با نقش ارسطور در سریال 
پربیننده پایتخت او را میشناسیم، در تمام فصل های 
این سریال در شرف ازدواج  یا دنبال دختر مناسبش 
برای ازدواج بود. حتی در آخرین سری این مجموعه 
یعنی پایتخت ۵ هم او در آخر به دنبال ازدواج با دختر 

خارجی فیلم بود. اما به دالیل مختلف در تمام این 
فصل ها ازدواجش امکان پذیر نمی شد و یک بار هم 
که ازدواج کرد به درازا نینجامید. اما امروز در دنیای 
فائزپور  با منا  ازدواجش  واقعی احمد مهران فر خبر 
بازیگر تلویزیون و تئاتر را اعالم کرده است. این خبر 
با واکنش های مثبت بسیاری در فضای مجازی از 

طرف مردم و طرفداران او مواجه شده است.

»احمد نجفی« با یک برنامه 
چالشی به تلویزیون برمی گردد

ایسنا- فصل دوم برنامه گفتگو محور »یکبار دیگه« 
از امشب با اجرای احمد نجفی به روی آنتن شبکه 
رویکرد  با  دیگه«  »یکبار  می رود.برنامه  سیما  پنج 

موضوعات اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی به گفتگو 
با کارآفرین و صنعتگران برتر کشور می پردازد و تالش 
می کند مشکالت و موانع کارآفرینان برتر در راستای 
تحقق اقتصادی مقاومتی را بررسی کند.»یکبار دیگه« 
از احمد  در ۱۰ قسمت ۵۵ دقیقه ای کار مشترکی 
نجفی و آرش داودی است که احمد نجفی اجرای 
این برنامه را بر عهده دارد و مخاطبان در هر قسمت 
شاهد حضور و گفتگو با یک کارآفرین برتر در برنامه 
خواهند بود.برنامه »یکبار دیگه« از شنبه تا چهارشنبه 
هر شب ساعت ۲۱:4۰ دقیقه پخش می شود و مهمان 
اولین قسمت این برنامه یک کارآفرین برتر در حوزه 

مواد بهداشتی است.

فناوری اطالعات

قطع 4 هزار گوشی مسافری

کمیته راهبری طرح رجیستری )همتا( در اطالعیه 
ای با اشاره به شناسایی تخلف خالف اظهاری 4 هزار 
دستگاه تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی مسافری، 
اعالم کرد: »با توجه به بررسی های صورت گرفته، 
متاسفانه مشاهده شده برخی از متقاضیان در اعالم 

برند و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی های 
مسافری خالف اظهاری داشته و حقوق و عوارض 
برند و مدل تلفن همراه خود  با  گمرکی متناسب 
شدن  مسجل  درصورت  نکرده اند.  پرداخت  را 
خالف اظهاری در سامانه ثبت گوشی های مسافری، 
از ثبت شناسه تلفن همراه مذکور ممانعت به عمل 
 آمده و هزینه پرداخت شده نیز تحت هیچ عنوانی به 
شخص عودت داده نخواهد شد. الزم به ذکر است 
این اقدام )خالف اظهاری( از مصادیق بارز تخلفات 
گمرکی محسوب شده و مطابق با قوانین گمرک 

جمهوری اسالمی ایران با آن برخورد خواهد شد.

استفاده از پیام رسان های 
خارجی در مدارس ممنوع شد

بخشنامه   ای  طی  پرورش  و  آموزش  ایلنا-وزارت 
از  استفاده  که  است  کرده  اعالم  مدارس  به 
اشتراک گذاری  به  برای  خارجی  پیام   رسان   های 
اطالعات ممنوع است و تنها باید از پیام  رسان   های 
داخلی استفاده کنند.صبح امروز نیز وزیر آموزش و 
پرورش با پیوستن به پیام   رسان سروش اعالم کرد 
که تمام واحدهای اداری این وزارتخانه باید برای 

امور اداری از پیام   رسان داخلی استفاده کنند.

جذابترین ها

تویوتا نسل 8 در راه ایران
مدل  و  هشتم  نسل  با  دوکابین  هایلوکس  تویوتا 
محصول،  این  شد.  خواهد  وارد  ایران  به   ۲۰۱۸
جذاب ترین خودروی کشور در کالس وانت پیکاپ 

محسوب می شود. 

ذخایر نفتی ایران
 155 سال دیگر دوام می آورد

ایران  نفتی  ذخایر  کرد  بینی  پیش  جهانی  بانک 
۱۵۵ سال دیگر دوام می آورد که ۷۵ سال بیشتر 
بانک  است.  عربستان  نفتی  ذخایر  عمر  از طول 
به  موسوم  خود  گزارش  جدیدترین  در  جهانی 
»ثروت درحال تغییر ملت ها« پیش بینی کرده 
دوام  دیگر  سال   ۱۵۵ ایران  نفتی  ذخایر  است 
بیاورد. برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می 
دهد در میان کشورهای بزرگ نفتی، ذخایر نفتی 
پیش  رسد.  می  پایان  به  همه  از  دیرتر  ونزوئال 
بینی شده است 34۵ سال دیگر ذخایر نفت این 
لیبی قرار  از ونزوئال،  اتمام برسد. پس  کشور به 
دارد و ۲۷۵ سال طول خواهد کشید تا ذخایر نفت 

لیبی به پایان برسد.

حقایق جالب درباره آرامگاه فردوسی 
در ۲۸ کیلومتری غرب روستای پاژ، آرامگاه یکی از بزرگان 
»ابوالقاسم  پارسی،  زبان  احیاکننده  و  خاک  و  آب  این 
فردوسی« است. فردوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی، در 
سال 3۲۹ هجری قمری چشم به جهان گشود. وی در 
خانواده ای دهقان بدنیا آمد، دهقانان در طبقه  اشراف در 
عصر ساسانی بودند که از نظر اعتبار و ثروت در درجه دوم 

کشور قرار داشتند.
اطالعات  شاهنامه  سرودن  از  قبل  فردوسی  زندگی  از 
درستی در دسترس نیست، بر اساس برخی روایات اولین 
پسر او در سال 3۵۹ هجری قمری به دنیا آمد، از همسر 
فردوسی اطالعات درستی در دسترس نیست و بسیاری 

از پژوهشگران ازجمله محمدتقی بهار، زنی که در ابتدای 
داستان بیژن و منیژه از آن یادشده است را همسر فردوسی 
می دانند. در برخی از روایات به این مسئله اشاره شده که 
وقتی فردوسی ۶۷ ساله بود پسر 3۷ ساله خود را از دست 
می دهد و از این موضوع بسیار آزرده می شود و در برخی از 

اشعارش به این مسئله اشاره شده است.
بر اساس مدارک موجود از شاهنامه ابومنصوری، فردوسی 
شاهنامه را از سی سالگی سرود، ولی با توجه به استعداد 
این شاعر می توان در نظر داشت که او از سنین نوجوانی 
مشغول به این کار بوده است. در شاهنامه بخشی از اشعار، 
متعلق به دقیقی است که خود فردوسی هم به این مسئله 
شخص  سروده  که  شاهنامه  بقیه  و  است  داشته  اشاره 

اوست، اصل شاهنامه به شمار می رود.
امیر  نوح،  بن  منصور  در عصر  را  داستان هایی  فردوسی 
سامانی، سروده بود. سپس در حدود سال 3۷۰ هجری 
قمری، در روزگار نوح دوم پسر منصور و پس از مرگ 
را  ابومنصوری  شاهنامه  متن  درآوردن  نظم  به  دقیقی، 
دقیقی  که  است  زیاد  موضوع  این  احتمال  کرد.  شروع 
به دستور شاه سامانی کار نظم شاهنامه را شروع کرده 
کار  کردن  دنبال  برای  فردوسی  دلیل،  همین  به  بود. 
دقیقی، به بخارا پایتخت سامانیان، سفر کرد تا هم دستور 
مالی  پشتیبانی  از  و  بگیرد  سامانی  شاه  از  را  کار  ادامه 
شاهنامه  از  نسخه ای  از  این که  هم  و  شود  برخوردار  او 
منثور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق استفاده کند؛ اما بعد 
این  از  دست نویسی  همشهریانش  از  دوستی  این که  از 
صرف نظر  کار  این  از  گذاشت،  او  دسترس  در  را  منبع 
منصور،  امیرک  کرد.  در شهر خود شروع  را  کار  و  کرد 
ازنظر  را  فردوسی  عبدالرزاق  بن  ابومنصور محمد  فرزند 
مالی پشتیبانی کرد، اما این دوران طولی نکشید و امیرک 

منصور کشته شد.
در آخر شاهنامه در سال 3۸4 هجری قمری به پایان رسید 

و اولین ویرایش این اثر ۱۶ سال پس از این تاریخ به اتمام 
رسید و بخش هایی هم به شاهنامه اضافه شد.

بنای آرامگاه فردوسی یکی از زیباترین مقبره های ایران 
و  است  کرده  زیادی  تغییرات  زمان  طول  در  که  است 
معماران بزرگی برای طراحی بنای مقبره شاعر بزرگ ایران 
طرح هایی ارائه کرده اند، با ما همراه باشید تا این بنای زیبا 

را بهتر بشناسیم و با حقایق آن آشنا شویم:
۱. پیکر فردوسی را به دلیل شیعه بودن به قبرستان راه 
ندادند و به همین دلیل در باغ شخصی خود او، در شهر 

تابران توس دفن شد.
۲. در مقدمه شاهنامه بایسنقری ساختن اولین مقبره برای 

فردوسی را به »ارسالن جاذب« نسبت داده اند.
3. صدسال بعد از مرگ فردوسی این بنا همچنان برپا بود 

و در حمله غزنویان بنا آسیبی ندید.
تصمیم  مغول«  »امیر  قمری،  هجری   ۶4۱ سال  در   .4
گرفت تا برای بنای قلعه ای در طوس، آرامگاه را ویران 

کند و از مصالح آن در ساخت قلعه استفاده کند.
۵. در دوران حکومت »غازان خان« شخصی به نام »امیر 
ایسن قتلغ« ساختمانی در نزدیکی مقبره بنا کرد و خانقاهی 
هم در کنار آن قرار گرفت. قبل از به پایان رسیدن این بنا، 

امیر ایسن درگذشت.
۶. تا نیمه دوم قرن هشتم، آرامگاه فردوسی در کنار قبر 
محمد غزالی و معشوق توسی در بخش شرقی توس بود.

۷. عبیدا... خان ازبک در حمله به خراسان، بنا به تعصبی 
که بر ضد شیعیان داشت، دستور ویرانی آرامگاه فردوسی 

را داد.
از  بازدید  ۸. خانیکوف، »پژوهشگر و کنسول روس« در 
توس، نشانی از آرامگاه ندید؛ اما با نگاهی به گزارش کرزن 
تا حدود سال ۱۲۵4 هجری  فردوسی  آرامگاه  انگلیسی، 
شمسی آشکار بوده است، اما پس از آن، گندمزاری روی 

آن را پوشاند.
طرف  از  خراسان(  )والی  الدوله  آصف  عبدالوهاب   .۹
با  و  رفت  فردوسی  آرامگاه  جستجوی  به  ناصرالدین شاه 
بودند،  کرده  دیدن  توس  از  که  فرانسوی  چند  راهنمایی 

موفق به پیدا کردن آرامگاه شد.
۱۰. تصمیم ساخت بنایی باشکوه و درخور فردوسی گرفته 
شد و تا شروع ساخت بنایی عظیم، دو اتاق به صورت موقت 

نزدیک آرامگاه فردوسی بنا شد.
۱۱. محمدتقی بهار با تحریک حس وطن پرستی رضاشاه 
و  کند  ترمیم  را  فردوسی  آرامگاه  بنای  تا  خواست  او  از 
ساختمانی باشکوه در این منطقه با کمک های ملی بسازد.

)نماینده  شاهرخ«  کیخسرو  »ارباب  پیشنهاد  به   .۱۲

برگه هایی چاپ  ملی  آثار  انجمن  در مجلس(،  زرتشتیان 
کرد تا از طریق آن برای کمک مالی یا قرعه کشی برای 
ساخت آرامگاهی شایسته فردوسی، اطالع رسانی شود و از 

مردم خواسته شد تا در این رویداد کمک کنند.
بیشتر بخوانید:

ارباب کیخسرو؛ ناجی مردم در قحطی بزرگ سال ۱۲۹۷ 
ایران

۱3. تیمورتاش )دولتمرد ایرانی در عصر قاجار و پهلوی(، 
بازسازی آرامگاه فردوسی را در مجلس پیشنهاد داد.

دفن  دقیق  محل  تا  شد  مامور  شاهرخ  کیخسرو   .۱4
فردوسی را پیدا کند، در آن زمان محل دفن فردوسی در 

باغی با مالکیت »حاج میرزا محمدعلی قائم مقام التولیه« 
و  کرد  پیشکش  رضاشاه  به  را  باغ  این  باغ،  مالک  بود. 
رضاخان هم باغ را برای ساخت مقبره به انجمن واگذار 

کرد.
و  آلمانی(  )باستان شناس  هرتسفلد«  امیل  »ارنست   .۱۵
کریم طاهرزاده بهزاد پیشنهاد طراحی مقبره را رد کردند و 

سرانجام طراحی این بنا به مسابقه گذاشته شد.
۱۶. نکته جالب اینجا است که خود هرتسفلد و طاهرزاده 
بهزاد در این مسابقه شرکت کردند و در کنار آن ها افرادی 

نظیر آندره گدار، نیکالی مارکف دیده می شدند.
۱۷. طرح طاهرزاده بهزاد در سال ۱3۰۷ تصویب شد که 
سبک معماری آن، به سبک سرستون های هخامنشی بود.

۱۸. طرح بهزاد در میانه کار متوقف شد و از گدار فرانسوی 
فرانسه  از  گدار  بزند.  آرامگاه  برای  طرحی  که  خواستند 
طرحی فرستاد. تیمورتاش با اصرار طرح گدار را تغییر داد و 
سقفی هرمی بر بنا افزود. انجمن با این تصمیم تیمورتاش 
یادآور  هرمی  که سقف  بود  باور  این  بر  و  کرد  مخالفت 

معماری مصر است.
۱۹. بار دیگر از طاهرزاده دعوت شد تا طرحی جدید با در 
نظر داشتن طرح گدار ارائه دهد. طاهرزاده سقف پلکانی را 

جایگزینی مناسب برای سقف هرمی دانست.
۲۰. نقشه جدید آرامگاه در سال ۱3۱۲ تصویب شد و با 

نظارت حسین لر زاده در سال ۱3۱3 به پایان رسید.
۲۱. این بنا بعدها دچار نشست شد و بازسازی و تعمیر آن 
به هوشنگ سیحون واگذار شد. بازسازی بنا در سال ۱34۷ 

به پایان رسید.
با ۶  برابر  امروز  آرامگاه فردوسی  ۲۲. مساحت مجموعه 
یادبود  استخر،  آرامگاه،  باغ  دربردارنده  که  است  هکتار 
فردوسی، ساختمان اداری، کتابخانه، موزه و آرامگاه شاعر 
جنوبی  ضلع  تندیس  است.  ثالث  اخوان  مهدی  بزرگ 
ابوالقاسم فردوسی را نشان می دهد،  مجموعه که حکیم 

اثر ابوالحسن صدیقی است که در جلوی استخر قرار دارد.
۲3. ساختمان آرامگاه مساحتی برابر با ۱۰43 مترمربع دارد 
و از همه سمت پلکان دارد. ساختمان بنا به شکل مکعب 

است و ارتفاعی برابر با ۱۸ متر دارد.
بازسازی،  از  بنا دری است که قبل  ۲4. در سمت غربی 
ورودی اتاق آرامگاه بود و در سمت شرقی هم دریچه ای 
بود که بعد از بازسازی و انتقال مدفن به زیرزمین، بسته 

شد.
مرمری  الواح  شکل،  مکعبی  بنای  طرف  چهار  در   .۲۵
سروده های  که  می شود  دیده  متر   4 در   ۱٫۵ به اندازه 
اشعار ۱۲  این  است.  شده  تراشیده  آن  روی  بر  شاهنامه 

بیت هستند.
۲۶. برای ورود به بخش درونی آرامگاه باید از جبهه غربی 
وارد شد. پله های شمالی و جنوبی به زیرزمین و اتاق مدفن 
می رسند. روی دیوار پله ها، ۶ نقش برجسته سنگی دیده 
می شود که قبل از بازسازی در دو طرف اتاق مدفن قرار 

داشت.
۲۷. این نقوش برجسته شامل داستان هایی ازجمله جنگ 
نبرد رستم و سهراب  تورانی ها،  ایرانی ها و  رستم، جنگ 

می شود.
مرمر  از جنس  آرامگاه سنگ قبری  میانی  در بخش   .۲۸
با ابعاد یک متر در یک و نیم متر و ارتفاع نیم متر دیده 
روی  است.  ایرانی  بزرگ  شاعر  دفن  محل  که  می شود 

سنگ قبر با خط نستعلیق نوشته شده است:
آرامگاه  فرخنده،  مکان  این  خرد.  و  جان  خداوند  نام  به 
فارسی زبان و سراینده  داستان های ملی  استاد گویندگان 
ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است که سخنان 
این  مردم  دل  در  او  مزار  و  ایران  کشور  زنده کننده ی  او 

سرزمین جاویدان است.
بهروز  دکتر  تصمیم  اساس  بر   ۱3۸4 سال  در   .۲۹
موزه  به  آرامگاه،  چایخانه  و  استراحتگاه  احمدی، 
عناوین  با  اشیایی  موزه  این  در  شد.  تبدیل  فردوسی 
مختلف نگه داری می شود که ازجمله آن ها باید به آثار 
توس،  دشت  در  کشف شده  پیش ازتاریخ  دوران  سنگی 
اسالمی  دوره  سکه های  اسالمی،  دوره  سفالینه های 
کرد.3۰.  اشاره  پیه سوزها  و  ها  عطردان  تنگ ها،  و 
مشهور  شاعر  ثالث  اخوان  مهدی  آرامگاه،  محوطه  در 
ایرانی به خاک سپرده شده است، اخوان ثالث در سال 
به  فردوسی  مقبره  نزدیکی  در  و  رفت  دنیا  از   ۱3۶۹
غربی  بخش  در  هنرمند  این  مزار  شد.  سپرده  خاک 
باالی  در  هم  او  از  تندیسی  و  دارد  قرار  مجموعه 

سنگ قبر دیده می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه اینستاگرام خود 
توضیحاتی در رابطه  با فیلترینگ ارائه داد. محمدجواد آذری 

جهرمی عالم کرد:
    ۱. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پاالیش 
)فیلترینگ( یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس 
شورای اسالمی و بنابر قانون، ملزم به اجرای مصوبات 
کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام 

قضایی است.
    ۲. پاالیش صفحات غیر اخالقی و نیز ضد اعتقادات 
عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما 
نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت 
حاکمیت  توسط  سیاست هایی  آن  بر  عالوه  می شود. 
یا  کالن داده ها  از  حفاظت  برای  مختلف  کشورهای 
رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.    3. انسداد 
سرویس های بین المللی صرفا با هدف تشویق کاربران 
هدف  ضد  به  می تواند  داخلی  سرویس  از  استفاده  به 
تبدیل شود. شرکت های کسب و کار نوپا در کشور نیز 

بر همین موضوع تأکید دارند.
آثار فضای مجازی، ظهور رسانه های  از      4. یکی 
نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره برداری 
از آن ها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و 

تنظیم قانون کرده اند. تا این سیاست یا قانون در کشور 
موجود نباشد، دوقطبی توسعه یا فیلتر رسانه های نوین 
همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.    ۵. 
سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی 
در  است.  گرفته  قرار  بومی  پیام رسان های  توسعه  بر 

و  برخی شبهات  رفع  آن ها،  فنی  تقویت ساختار  کنار 
فتوای  بر ظرفیت  تکیه  با  از حریم خصوصی  صیانت 
مصادیق  اصالح  نیز  و  رهبری  معظم  مقام  راهبردی 
با  سلیقه ای  برخوردهای  از  جلوگیری  برای  مجرمانه 
سیاست  نیز  و  مجازی  فضای  فعالیت های  و  فعاالن 
به ویژه  داخلی  توسعه دهندگان  برای  عادالنه  حمایتی 
در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت های ملی الزم 

است در دستور کار قرار گیرد. 

فناوری اطالعات

سفر به ماه برای ماندن 
آمازون  میلیاردر  عامل  مدیر  بزوس«  »جف 
درصدد است مقداری از ثروت هنگفت خود را به 
ماجراجویی های فضایی اختصاص دهد. وی قصد 
آمازون  سهام  از  دالر  میلیارد  یک  ساله  هر  دارد 
زمینه  در  که  خود  دیگر  شرکت  به  و  بفروشد  را 

فعالیت  فضایی  سفرهای  به  مربوط  فناوری های 
در  آمازون  عامل  مدیر  دهد.  اختصاص  می کند، 
رابطه با پروژه ناسا برای سفر به ماه گفت: اکنون 
ماه  به  دوباره  آمریکا  که  است  رسیده  آن  زمان 

برگردد، اما این بار برای ماندن! 

 طراحی تاکسی پرنده
یک  از  جدیدی  اولیه  طرح  ترافیگورا  شرکت 
کرده  طراحی   ۲ اف  تی  نام  به  هوایی  تاکسی 

که می تواند وسیله نقلیه زمینی را بلند کرده و 
در مقصد فرود آید. این تاکسی پرنده می تواند 
با  را در مکانی قرار دهد و  نقلیه زمینی  وسیله 
فاصله زمانی ۲ دقیقه بعد، وسیله نقلیه دیگری 
نقلیه  وسیله  این  کند.  بلند  زمین  روی  از  را 
است که وسیله  به یک سیستم خودکار  مجهز 
نقلیه زمینی را به سمت زیر تاکسی هوایی می 

لغزاند و آن را برای پرواز آماده می کند. 

ساخت دستبند محافظ
به  حمله  هنگام  که  زیورآالتی  ساخت 
کنند،  می  ارسال  هشدار  پیام  صاحبشان 
همین  در  نیست.  ای  تازه  چندان  پدیده 

حفاظتی  آالت  زیور  نمونه  جدیدترین  راستا 
ساخته   Smart Jewelry دستبند  یعنی 
دانشجویان  از  یکی  پاتل  جایوان  است.  شده 
هم  که  ساخته  را  دستبند  این  آالباما  دانشگاه 
اکنون فقط نمونه اولیه آن تولید شده است. در 
همراه  کوچک  میکروکنترلر  یک  دستبند  این 
فشار،  و  دما  ژیروسکوپ، سرعت سنج، حسگر 
دارد.گجت  وجود  میکروفون  و  اس  پی  جی 
عالئم  و  ها  فعالیت  حسگرها  کمک  به  مذکور 
کند.  می  رصد  مداوم  طور  به  را  کاربر  حیاتی 
ایستاده  )کاربر  او  وضعیت  تواند  می  همچنین 
یا دراز کشیده( را تشخیص دهد. از سوی دیگر 
معمول  یادگیری حرکات  ماشین  الگوریتم  یک 
کاربر را ردیابی می کند و میان آنها با حرکات 

ناگهانی تمایز قائل می شود. غیر منتظره و 

سیده حمیده زرآبادی در جلسه علنی مجلس و در جریان 
طرح سوال مشترک خود و سیده فاطمه حسینی از وزیر 
نگهداری  قرارداد  شدن  جایگزین  دلیل  درباره  ارتباطات 
شش ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها، گفت: 
با توجه به اینکه قراردادهای نگهداری جهت امور نگهداری، 

رفع خرابی و تست سیستم ها در زیرساخت هستند عمال با 
تغییرات ایجاد شده در قراردادها عالوه بر بیکاری نیروهای 
سال  در  تومان  میلیاردها  زیرساخت  متخصص، شرکت 

هزینه می کند و هیچ بهره وری وجود ندارد.
ما  بسته شود که  قرارداد حجمی  باید  زمانی  افزود:  وی 
در  باشیم  داشته  موضوع  این  زمینه  در  کافی  اطالعات 
قراردادها  این  در  و  ندارد  وجود  کافی  اطالعات  حالیکه 

نیروهای متخصص در نظر گرفته نشده است.

زیرساخت  شرکت  در  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
نیروهای  و  نمی شود  گرفته  نظر  در  پرسنل  تخصص 
مسائل  این  شده اند.  نیرو  تعدیل  استان ها  متخصص 
در زمانی بوده که آقای جهرمی عضو هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت زیرساخت بوده و خیلی از موارد در 

زمان مدیریت ایشان انجام شده است.
زرآبادی ادامه داد: قراردادهایی که بوده به این صورت است 
که از سال ۹۱ تا ۹4 طی سه سال بیش از ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان تجهیزات خریداری شده و در آن موارد قابل تاملی 
وجود دارد از جمله اینکه خریدها ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز 
بوده است. وی اضافه کرد: تمامی قراردادها به صورت ترک 
تشریفات و با صنایع الکترونیک زعیم بوده که مسلط بر 
شرکت زیرساخت است و کلیه پروژه های زیرساخت را با 

قیمت باالتر از بازار در اختیار گرفته است.
زرآبادی با بیان اینکه قیمت پروژه های صنایع زعیم 3۷.۵ 
درصد باالتر از بازار بوده، تصریح کرد: به عنوان مثال این 
شرکت برای یک پروژه با یک کارکرد سه بار تجهیزات 

خریداری کرده است.
نماینده مردم قزوین ادامه داد: با وضعیت موجود بحث هایی 
محقق  الکترونیک  دولت  و  اطالعات  ملی  شبکه  مثل 

نمی شود و یک دروغ بزرگ است.

شبکه ملی اطالعات یک دروغ بزرگ است
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پایین بودن سطح تحمل  )سرخوردگی(

یکی از علل سرخوردگی یا پایین بودن سطح تحمل ، به 
»خود رسیدن« و افراط است؛ مثال افراط در خوردن، افراط 
در خوشی، زیاده روی در مصرف مواد مخدر وغیره. عوامل 
یاد شده موجب »سرخوردگی« نمی شوند، ولی بتدریج 

زمینه را برای آن مهیامی کنند.
است.  مستقیم سرخوردگی  عامل  در حقیقت  پرتوقعی 
نمره ۲۰  حتما  انگلیسی  ادبیات  درآزمون  دارید  دوست 
بگیرید یا الاقل نمره ۱۸ و ۱۹، در غیر این صورت ترجیح 
می دهید به تحصیلتان ادامه ندهید. این همان پرتوقعی 
است که از آن یاد کردیم و طرز فکری است که شما را 
به تنبلی سوق می دهد، زیرا ترس دارید که توقع شما در 
حدانتظارتان نباشد و به این دلیل کوشش و سعی الزم را به 
کار نمی برید، در نتیجه نسبت به کار بی عالقه می شوید.
در حقیقت، توقع بیش از حد برای کسب موفقیت هرچه 

بیشتر، شما را دچار ترس و فرار از کار کرده است.
هرگاه در کاری به نتیجه باالتر از میزان توانایی خود فکر 
کنید، باید بدانید به جای این که به ادامه آن تشویق شوید، 
به بیزاری از آن سوق داده خواهید شد؛ چراکه توانایی شما 
نمی تواند بیش از حد کارآیی تان در آنباشد. بدون واهمه 
درباره نتیجه کار به فعالیتهای خود بپردازید.وقتی میزان 
توقع شما بیش از حد توانای تان است، کار برای شما 
کسل کننده خواهد بود.تنها اشتغال به کار، شما را از اندیشه 
های مزاحم نجات خواهد داد و بتدریج درمی یابید که به 
سوی موفقیت گام برمی دارید و در کارتان احساس به 
روزی می کنید. شما در هر کاری که شروع می کنید، باید 
از پیش خود را برای مواجهه با برخی مشکالت آماده کنید. 
این احتمال کامال طبیعی و منطقی است. پس در مواجهه 
با مشکالت شکیبا باشید. به خود تلقین کنید که می توانید 

آن را به شکلی دلخواه انجام دهید.

یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. 
هربار که مرد مسیر خانه اش را می پیمود نصف آب کوزه 
می ریخت.مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه 
سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام 
آن خلق شده به طورکامل انجام می دهد. اما کوزه کهنه 
و ترک خورده شرمنده بود که فقط می تواندنصف وظیفه 

اش را انجام دهد.
هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار است. 
کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده 
می شد تا از چاه آب بکشد تصمیم گرفت با او حرف بزند 
: از تو معذرت می خواهم. تمام مدتی که از من استفاده 
کرده ای فقط از نصف حجم من سود برده ای...فقط 
نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند فرو 
نشانده ای. مرد خندید و گفت: وقتی برمی گردیم با دقت 
به مسیر نگاه کن. موقع برگشت کوزه متوجه شد که در 
یک سمت جاده سمت خودش گل ها و گیاهان زیبایی 
روییده اند.مرد گفت: می بینی که طبیعت در سمت تو 
چقدر زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترک 
داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم.این 
طرف جاده بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم 
همیشه و هر روز به آنها آب می دادی. به خانه ام گل 
برده ام و به بچه هایم کلم و کاهو داده ام. اگر تو ترک 

نداشتی چطور می توانستی این کار را بکنی؟

کارکنان را طوری آموزش بده که بتوانند شرکت 
تو را ترک کنند، ولی طوری با آنها رفتار کن

 که نخواهند شرکتت را ترک کنند.

فرصت های تجاری مثل اتوبوس می مانند. 
همیشه یکی دیگر در راه است. سعی کن 
با اندیشه درست بهترین را انتخاب کنی

از خلق جدا و با خدا باید بود
از ورطه نفس خود رها باید بود

چون از خود و خلق در جهان خیری نیست
با حضرت دوست آشنا باید بود )ناقوس(

من پرنده نیستم، و هیچ توری 
نمی تواند مرا به دام اندازد. من انسانی

 آزاد با اراده ای مستقل هستم.

وقتی که در پایان عمرم در مقابل خدا می ایستم، امیدوارم 
که هیچ ذره ای از استعدادم باقی نمانده باشد و بتوانم 
بگویم »از همه چیزی که به من دادی استفاده کردم.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست  تا دیگر فتنه  ای  آنان بجنگید  با 
برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. سوره البقره، آیه ۱۹3

حدیث روز  

مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور، چون که او همانند شمشیری زهرآلود، بّراق است که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و 
خطرناک خواهد بود. امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

نشانه آدم های به شدت احساساتی
را  شما  هرشخصی  که  هستید  کسانی  از  هم  شما   اگر 
مسائل  درباره  شما  با  برخورد  در   تواند  نمی  شناسد  می 
خصوصی خود صحبت نکند. این مطلب را به دقت بخوانید. 
اطرافیان می دانند که شما همیشه نگران احساسات دیگران 
هستید و حتی به راحتی می توانید حاالت احساسی دیگران 
را حدس بزنید. شما آن قدر احساساتی هستید که آرزو می 
کردید ای کاش در هر بار احساساتی شدن، به شما پاداشی 
تعلق می گرفت! هیچ مشکلی در احساساتی بودن وجود 
ندارد. شما هم پستی و بلندی های شخصیتی خود را دارید 

و البته هرکسی این را متوجه نمی شود.
 در اینجا  برخی خصوصیت  نشان می دهد احساسی بودن 
ویژگی بارز شخصیت شما است و شک نکنید که این لزوما 

خوب یا بد نیست.
۱. همه چیز را حس می کنید

گاهی فکر می کنید احساسات شما واقعا ملموس هستند، چون 
هرچیزی می تواند احساسات شما را تحریک کند؛ از متنی در 
یک کتاب گرفته تا یک صحنه ساده در یک فیلم سینمایی و 
حتی چند خط از ترانه ای که اتفاقی از ضبط ماشین کناری 
شنیده اید. این مسائل کوچک شاید برای دیگران هیچ معنایی 
نداشته باشد، اما برای شما به معنای بروز هزاران حس در لحظه 

است، همین امر بعضی روزها بسیار طاقت فرسا می شود.
۲. حس ششم فعالی دارید

زمانی که وارد فضایی می شوید، به گفت و گویی می پیوندید 

یا با فرد دیگری ارتباط برقرار می کنید، همیشه می توانید حس 
حاضر در این گفت و گو را احساس کرده یا حدس بزنید.

به راحتی می توانید واکنش های دیگران به نظرات خاص 
را پیش بینی کرده و حتی اگر بدانید که این گفت و گو 
باعث یک فوران احساسی می شود، موضوعات را از پیش 
برقراری  استاد  به عنوان  را  افراد، شما  اغلب  تغییر دهید. 

ارتباط می شناسند.
۳. وقتی چیزی مشکل دارد، متوجهش می شوید

به  توانند  می  مردم  ۲۰درصد  دهد  می  نشان  تحقیقات 
صورت ویژه ای با شرایط احساسی دیگر افراد به طرزی 
قوی واکنش نشان دهند. شما دروغ های کوچکی مانند 
»نه، خوبم!« را نمی توانید باور کنید چون زمانی که چیزی 
درست نیست و فرد مورد عالقه شما ناراحت است، آن را 
به وضوح احساس می کنید. »درد تو، درد من هم هست«. 
عبارتی است که معنای واقعی برای شما دارد چون اغلب 

همدردی عمیقی با دیگران دارید.
۴ .همیشه نکات ظریف را می فهمید

دوستان صمیمی شما به شوخی می گویند که شما می توانید 
فکر افراد را بخوانید زیرا همیشه به سواالت آنها، پیش از آنکه 
بپرسند، پاسخ می دهید. شما به راحتی دروغ ها را متوجه شده 
و حس می کنید یا می توانید بگویید که چه زمانی افراد چیزی 
 را پنهان می کنند. اشتغال در امور حقوقی یا پلیس شدن، 

گزینه های مفیدی برای شما هستند.

۵ .یک قصه گوی توانمند هستید
از آنجایی که به وضوح می توانید احساسات را درک کنید، 
ها  واژه  ترین  قوی  قامت  در  را  احساسات  این  توانید  می 
درآورده و داستان های فریبنده و شگفت انگیز درباره ساده 
ترین رخدادهای روزانه تعریف کنید. مثال برخورد اخیر شما 
با یک راننده بی دقت در یک تصادف می تواند تبدیل به 
داستان چندالیه از احساسات مواجهه پویا و پیروزی معجزه 

آسای نهایی شود که ارزش نگاشته شدن هم دارد.
۶ . به میزان تعجب آوری باادب هستید

زمانی که می گویید »باعث خوشحالی بود«، واقعا منظور شما 
این است. همیشه رفتارهای مردم را متوجه شده و هیچ گاه 
استفاده از واژه های »متشکرم« و »لطفا« را در زمان های 
ضروری فراموش نمی کنید. در عمق وجود خود در واقع شما 
نگران توهین به احساسات کسی به واسطه بی ادبی یا کامال 

باادب نبودن تان هستید.
۷ . هنردوست هستید

حداقل یک بار در زندگی خود احساس می کنید که دچار 
سندروم استندال شده اید، یعنی هنر شما را اساسا شیفته خود 
کرده است. زیباشناسی هنری، خالقیت و در اصل، هر شکلی از 
بیان زیباشناختی برای شما بسیار معنی دار بوده و باعث گردش 
خون متفاوت در شما می شود. شما هرگز چنین سوالی نمی 
پرسید: »منظور نویسنده از بیان این مطلب چه بوده است؟« 

زیرا به خوبی می توانید پیام آن را احساس کنید.

۸ .دوست دارید کارها را انفرادی انجام دهید
کامال با تنهایی احساس راحتی می کنید و حس بدی از تنهایی 
به شما دست نمی دهد. فعالیت های فراوانی وجود دارند که 
شما ترجیح می دهید آنها را به تنهایی انجام دهید، زیرا مثال 
ورزش های گروهی باعث می شوند احساس کنید تمامی 
حرکت های شما دیده شده و مورد قضاوت قرار می گیرید. 
دوست داری در خانه به تنهایی کار کنید و فضایی شخصی در 
محل کار داشته باشید، زیرا فضاهای باز کاری باعث می شود 
محتاط شده و کارایی شما کاهش یابد. تنهایی سفرکردن هم 
برای شما مشکلی نیست، زیرا همیشه می توانید جزئیات محیط 

اطراف خود را احساس کرده و از مسیر آسیب ها خارج شوید.
۹ . بصیرتی اسرارآمیز دارید

به احساسات درونی خود توجه می کنید زیرا به ندرت برای شما 
ایجاد مشکل می کنند. شما همیشه حس عجیبی درباره آنچه 
اطراف شما رخ می دهد، دارید و بهترین روش برخورد را می 

دانید حتی اگر دلیلی برای آن نداشته باشید.
۱۰ . اغلب دیگران را خشنود می سازید

حتی اگر از این واقعیت هم رضایت نداشته باشید، مدت ها پیش 
خود را قانع کرده اید که از کسی انتقاد نکنید؛ بنابراین حتی اگر 
برخالف میل قلبی خودتان هم باشد، تالش می کنید همه 
اطرافیان خود را خشنود نگه دارید. گاهی آن قدر خوش برخورد 
هستید که از اینکه مردم فکر کنند آزاردهنده هستید، احساس 

ترس و اضطراب پیدا می کنید.
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کلیه لوازم دست دوم منزل 
شما را خریداریم. با یک تماس 
اختالف قیمت را تجربه کنید   

09158668002

بهترین ها را از ما بخواهید
تدریس خصوصی کلیه دروس دبیرستان 
و دانشگاه توسط بهترین فارغ التحصیالن 

دکتری دانشگاه های دولتی 
و مدرسین دانشگاه ها 

ترجمه متون عمومی و تخصصی
 تحلیل داده ها

 با ما تماس بگیرید.  09120760116 
 32422705  - 09358816196

virashamim @ gmail .com

دعـوت بـه همکـاری
تعدادی ویزیتور فعال آقا 

برای همکاری در مجموعه پخش 
مواد غذایی و شوینده

حقوق ثابت + پورسانت عالی
09019151565

یک شرکت تبلیغاتی معتبر
 برای تکمیل کادر خود نیاز به 

تعدادی نیرو با روابط عمومی باال 
دارد.)بازاریاب - مدیر فروش(

09155628902 - 32357311

شرکت پخش دارویی پورا پخش 
شعبه بیرجند برای انجام امور توزیع 
به  خودرو نیسان یا مینی ایسوزو 

یخچال دار به صورت قرارداد 
پیمانی به همراه راننده آشنا با دارو 

و مدرک دیپلم به باال نیاز دارد.
تلفن تماس در ساعات اداری

32255650 - 32255020
09152644392

آگهـی استخـدام
 به افراد ذیل ترجیحاً همشهری 
خراسان جنوبی برای همکاری 

در دفتر نمایندگی مشهد 
واقع در خیابان سناباد نیازمندیم :

- مسئول فروش با تجربه
  3D max طراح مسلط به نرم افزار -

09151104997
05138409725

به یک نفر خانم چرخکار برای کار 
در زنانه دوزی نیازمندیم.

32444471-09364651550 تعمیر یخچال فریزر در منزل
 09153635015

 ناصری نژاد

دعوت به همکاری
  به تعدادی مدرس زبان خانم و آقا 
برای تدریس سطوح  پیشرفته زبان 

نیازمندیم.
)056( 32317334

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  
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 09151631855 -  32313472 056- طاهری
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بر اساس یک مطالعه، بیش از یک سوم افراد مبتال به حمالت قلبی هیچ 
سابقه درد در قفسه سینه خود نداشته اند و به طور ناگهانی دچار سکته شده 
اند. به این نوع حمالت قلبی که بسیار ناگهانی و بدون کوچکترین نشانه ای 
اتفاق می افتند، حمله قلبی خاموش اطالق می شود.نتایج این تحقیق نشان 
داد قربانیان حمله قلبی معموال شامل افراد مسن، زنان و افراد مبتال به دیابت 
هستند.نشانه های سکته قلبی از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و الزم 

است افراد عالئم احتمالی آن را بیاموزند.حمله قلبی می تواند به آرامی شروع 
شود و تنها باعث ایجاد درد و ناراحتی در فرد شود. شدت درد بین افراد 
متغیر بوده و ممکن است قوی یا خفیف باشد.عالئم درد گاهی حالت فراز 
و نشیب داشته و پس از مدتی آرامش به طور ناگهانی شدت می گیرند.

شایع ترین عالمت سکته قلبی احساس درد در قفسه سینه است. زنان 
معموال بیشتر دچار مشکالتی چون تنگی نفس، تهوع، استفراغ و خستگی 

غیر معمول می شوند. درد در ناحیه کمر و کتف ها، درد شانه و سفت شدن 
فک را می توان از دیگر نشانه های حمله قلبی دانست.درد قفسه سینه یا 
احساس ناراحتی و گرفتگی سینه جزو عالئم شایع سکته قلبی است. در 
این حالت معمواًل مرکز قفسه سینه یا سمت چپ قفسه سینه دچار درد و 
گرفتگی می شود. این ناراحتی معمواًل برای بیش از چند دقیقه طول می 

کشد یا حالت شدید و خفیف دارد.

 اولین نشانه های سکته قلبی

خواص سبزیجات نوبرانه فصل بهار

فصل بهار به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب 
بار نشستن  آن، بهترین زمان برای رشد و به 
سبزی ها و میوه هایی است که در فصول دیگر 
امکان استفاده از آن ها وجود ندارد. باقال:  باقاال 
دارای لوودوپا است. که پیش ساز انتقال دهنده 
های عصبی دوپامین، اپی نفرین و نوراپی نفرین 

در مغز است. دوپامین با حرکات آرام اندام ها در 
بدن در ارتباط است و کمبود آن باعث لرزش 
می شود. دباقاال یا باقال منبع خوبی از تیامین، 
ریبوفالوین، نیاسین، پریدوکسین، آهن، مس، 
باقاال  است  پتاسیم  و  منیزیم  کلسیم،  منگنز، 
سرشار از فیبر می باشد و با عوامل سرطان زا 
در کولون متصل می شود و مانع از تماس سلول 

های کولونی با عوامل سرطان زا می گردد. 

 نقش لبنیات در جلوگیری از
 پوکی استخوان

محققان معتقدند با مصرف صحیح و به اندازه ی 
لبنیات و ویتامین ب در سن 10 تا 19 سالگی، 
احتمال ابتال به پوکی استخوان به باالی هفتاد 
سال می رسد. در حالی که اگر تا پیش از 20 
سالگی به تراکم استخوانی و ذخیره سازی کافی 

کلسیم در آن پرداخته نشود، سن بروز بیماری 
از 65 سال کاهش خواهد یافت. در  به کمتر 
سنین باال حتی یک درصد از این کلسیم ذخیره 
شده در دوران جوانی می تواند نقش مهمی در 
حفظ توده ی استخوانی فرد ایجاد کند. لبنیات، 
مخصوصا لبنیات تخمیری مثل ماست، بهترین 
منبع دارای کلسیم قابل جذب توسط بدن در 

بین مواد غذایی به شمار می آید. 

 قواعد تغذیه ای در فصل بهار
 از منظر طب سنتی ایران

فصول  میان  در  سال  فصل  معتدل ترین  بهار 
چهارگانه است. حکمای طب سنتی ایران قواعد 
تغذیه ای کمی و کیفی برای فصل بهار بیان کردند. 
از آن جا که هاضمه در فصل بهار تقویت شده و 
گرسنگی برای بدن مضر است، کمیت و حجم غذا 

نباید کم شود. بلکه غذاهایی با ارزش غذایی کم 
باید مصرف شوند. زیرا غذاهای با حجم زیاد ولی 
کم کالری، دستگاه گوارش را مشغول فرآیند هضم 
کرده و در حالیکه غذای زیادی مصرف شده، در 
حقیقت مواد زیادی وارد عروق نمی شود. غذاهای 
کم کالری مانند سبزیجات و غالتی مانند گندم و 
جو که به صورت آش یا سوپ تهیه شده باشد و 

موادغذایی مزاج خیلی گرم هم نداشته باشند.

دالیل آب نشدن شکم چاق

 درست است که انجام فعالیت های سبک روزانه 
مانند گشت و گذار در پارک و باال و پایین رفتن 
از پله ها کمک کننده هستند، اما برای رسیدن 
بهترین نیستند.  کافی  واقعی  اندام  تناسب   به 
فعالیت های بدنی برای این کار انجام ورزش 
های استقامتی است. تمرینات استقامتی شامل 

شدت  با  و  مدت  طوالنی  ورزشی  تمرینات 
کم است که تنفس و ضربان قلب را باال می 
برند. از بین این ورزش های می توان به شنا، 
طناب زدن، دوچرخه سواری، دویدن نرم و غیره 
هدف  مناسب  بدنسازی  تمرینات  کرد.  اشاره 
 شما نیستند. افرادی که بعد از ساعت 11 شب 
می خوابند کالری بیشتری دریافت می کنند و 

بیشتر در معرض اضافه وزن قرار می گیرند.

یادداشت

نقش حوزه و دانشگاه در ترسیم 
نقشۀ راه اقتصاد تولیدی کشور
* مختاری

وقتی سخن از تولید ملی و حمایت از آن به میان می آید بحث عقالنیت 
به شدت خود نمایی می کند زیرا معنازایی و استمرار تولید در گرو »تبیین 
عقالنیت تولید در عرصه های اقتصادی« است. لذا ضرورت تبیین سیر 
عقالنی نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقالب، مبنی بر سال 
حمایت از کاالی ایرانی، در حالی که سایۀ سنگین اقتصاد نفتی، شریان 
های حیاتی کشور را به تسخیر خود درآورده و از این رهگذر، اقتصاد تولیدی 
در بدترین وضعیت ممکن گرفته است بسیار حائز اهمیت و راهبردی است.
ضرورت این نامگذاری وقتی آشکار می شود که بدانیم قدرت های غربی 
در قالب جهانی شدن و اقتصاد تجاری، کمر به نابودی عنصر حیاتی تولید 
و ایجاد سونامی مصرف در کشورهای در حال توسعه بسته اندکه نظام 
اسالمی نیز از پیامدهای آن بی نصیب نمانده است. بی شک تحقق اقتصاد 
تولید محور و حمایت از تولیدات داخلی و پویایی صنعت و حوزۀ مهندسی بر 
مبنای رفع نیازها و دغدغه های جامعۀ اسالمی؛ در گرو بهره گیری از تولید 
فکر و دانش و تحول اساسی در علوم انسانی است. از این رو نقش حوزه 
و دانشگاه در ترسیم نقشۀ راه اقتصاد تولیدی کشور و ارائۀ الگوی ایرانی 
اسالمی پیشرفت از اهمیت فراوانی برخوردار است.با این تفاسیر برای 
رقابت با بازارهای جهانی باید بر مبنای معرفتی »و اما الحوادث الواقعه«، 
حمایت فراگیر مادی و معنوی از نهادهای مرتبط با علوم انسانی، به عنوان 
بستر واقعی تولید ملی مورد توجه قرار گیرد.از سوی دیگر بر نهادهای 
علمی کشور نیز الزم است تا در راستای موضوع شناسی دقیق جامعه و 
ترسیم مشکالت و نیازهای واقعی مردم، عقالنیت تولیدی کشور و فرهنگ 
سازی در اصالح الگوی مصرف بیش از پیش مورد اهتمام واقع شود.  .بی 
شک افزایش قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید از طریق 
اصالح و بازسازی ساختار تولید ملی؛ کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید 
بر مبنای بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان؛ مولفه راهبردی است که مقوم 
عقالنیت تولید و مصرف کاالی ایرانی است؛ همانگونه که رهبر معظم 
انقالب در سال حمایت از کاالی ایرانی »بهبود کیفیت تولیدات داخلی«  را 
مورد توجه قرار دادند.لذا اهتمام به عنصر طراحی و تولید برخی محصوالت 
و اهتمام به زیبایی شناسی و دیگر ظرافت های تولیدی نقش اساسی در 
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ایفا خواهد کرد. لیکن باید دانست تحقق 
این مهم در گرو توانمندسازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش 
انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی 
با نیازهای بازار کار است.هم چنین حمایت از محققان و سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه و تمکیل ساختار های آن و اعمال سیاست های تشویقی 
برای حضور مردم و سرمایه گذاران داخلی و منطقه ای و جلوگیری از ایجاد 
انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف می تواند به ارتقای کیفیت 

کیفیت محوری در تولید ملی بیانجامد.

خوراکی های مرگ آور برای مغز شما

که  است  انکارناپذیر  واقعیتی  این  الکل:   -1
الکل برای مغز مضر است. در واقع، الکل قوه ی 
تشخیص را تحت تاثیر قرار می دهد، واکنش ها را 
کند می کند، حافظه را مختل می کند و به رشد 
سلول های مغزی آسیب می رساند. 2- هله هوله: 
مصرف تنقالت باعث اختالل در تولید و سطح 

دوپامین در بدن می شود که هورمون شادی است. 
و مصرف خوراکی های بیهوده جلوی تولید دوپامین 
را می گیرد و در نتیجه باعث افسردگی می شود. 3- 
خوراکی های فرآوری شده: خوراکی های فرآوری 
شده حاوی مواد افزودنی، رنگ، مواد نگهدارنده، 
و طعم دهنده های مصنوعی باعث آسیب رساندن 
به کارکردهای طبیعی بدن می شوند. چرا که دقیقا 

این مواد، ارزش غذایی ندارند.

مختلف   های  رشته  ورزشکاران 
دهه  اواخر  بیرجند  شهرستان  ورزشی 
آقایان: مرحوم  ازراست  ایستاده   1340
منوچهر شمشیری )دوومیدانی. والیبال. 
نژاد)  علی  مرحوم   ) کشتی.  فوتبال. 
فوتبال کشتی( مرحوم الهیار سرهنگی 
)والیبال( غالمرضا پوشیده رو )فوتبال( 
)فوتبال((  نژاد  علی  محمد  مرحوم 
ناشناس)عینکی(، مرحوم رحیم جلیلی، 
ایرانخواه،  جلیلی،   فریدون  مرحوم 
)کشتی(  قالیبافان  سیدمحمد  مرحوم 
 ، ناشناس  آقایان:  ازراست  نشسته 
یعقوبی، اعلم نژاد. محمدحسین طوقی، 
)والیبال( استانی محمدرضایی  عباس 

  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
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7
هشدار هواشناسی برای وقوع رواناب

 هواشناسی خراسان جنوبی برای جاری شدن رواناب و سیالبی شدن مسیرها تا پایان هفته در اغلب نقاط استان هشدار داد. کارشناس هواشناسی استان گفت: تداوم بارشهای رگباری تا صبح روز پنج شنبه و تشدید ناپایداری ها 
در استان بویژه برای روزهای دوشنبه و سه شنبه، سبب جاری شدن رواناب و سیالبی شدن مسیرها در اغلب نقاط می شود که افراد از چرای دام در مناطق سیل خیز و حاشیه رودخانه های فصلی خودداری کنند. وی 

از کشاورزان خواست به دلیل وزش باد و رگبار، رعد و برق از سمپاشی و محلول پاشی در این مدت خودداری و باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی، در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه تمهیدات الزم را اتخاذ کنند.

*رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
راستای  در  کمیته   ۷ تشکیل  از  جنوبی  خراسان 
برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی)ره( 
وقیام خونین ۱۵ خرداد و ستاد قدس و انتفاضه در 
مشی های  و  خط  انتقال  گفت:  و  داد  خبر  استان 

فکری امام )ره( مورد توجه قرار گیرد.
*شش دانگ یک قطعه زمین تجاری در شهرستان 
نهبندان برای تبلیغ دین اسالم و اعیاد اهل بیت 

علیهم السالم وقف شد.
کلزا-  مزارع  از  کشاورزی  جهاد  مدیران  *بازدید 

روستای گیو از توابع خوسف
ناوگان  توسط  نفر  میلیون   ۲ از  بیش  *جابجایی 

حمل ونقل عمومی برون شهری خراسان جنوبی
*رئیس سازمان بازارچه های مرزی استان از صادرات ۴۶۵ 
میلیون و ۱۰۸ هزار دالر کاال از بازارچه مرزی ماهیرود  خبر داد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

افزایش تلفات جاده ای
 در محور خوسف - خور

حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن در محور خوسف 
افزایش داشته است.  - خور، در چند سال گذشته 
رئیس پلیس راه استان گفت: سال گذشته ۲۴ نفر در 
محورهای شهرستان خوسف جان باختند که نیمی از 
آنها در محور خوسف - خور بوده اند. سرهنگ رضایی 
روستای  محدوده  را  محور  این  حوادث  بیشترین 
فدشک تا کیلومتر ۴۰ اعالم کرد و افزود: تبدیل شدن 
این محور به محور شریانی و افزایش تردد کامیونها و 
تریلرها و در عین حال تغییر نکردن و ارتقاء نیافتن 
و  افزایش تصادفات  این جاده، سبب  زیرساختهای 

تلفات ناشی از آن شده است.

برخورد خودروی سمند با پراید
 در مسیر دیهوک -طبس

اثر  دیهوک: بر  راه  پلیس  رئیس  ذوالفقاری  سروان 
برخورد سواری سمند با سواری پراید در کیلومتر ۳ 
محور دیهوک طبس۳ نفر مجروح و روانه بیمارستان 

شدند .علت حادثه در دست بررسی است. 
تازه های ورزشی استان

کسب مدال برنز بانوی دارت باز
 در پنجمین اردوی تیم ملی

بانوی دارت باز خراسان جنوبی در پنجمین اردوی 
ملی، مدال برنز را از آن خود کرد. در پنجمین اردوی 
تیم ملی جوانان کشور در بخش بانوان آتنا بیگمی تنها 
نماینده بانوی استان به مقام سوم مسابقات دارت کشور 
رسید.این رقابت ها در مجموعه ورزشی انقالب کرج با 
حضور ورزشکاران منتخب سراسر کشور برگزار شد.

درخشش دو دوچرخه سوار
 در اردوی تیم ملی 

اردوی  تست  در  جنوبی  خراسان  سواران  دوچرخه 
جمهوری  ملی  تیم  تعقیبی  کیلومتر   ۴ تدارکاتی 
اسالمی ایران درخشیدند. محمدرضا زارع از قاین در 
رده سنی جوانان و هدایت چاجی از بیرجند در رده 
سنی نوجوانان توانستند با کسب امتیاز در اردوی تیم 
ملی نیمه استقامت ماندگار شوند.در این دوره مسابقات 
۸۵ دوچرخه سوار از کل کشور شرکت کردند که در 
پایان ۱۳ دوچرخه سوار انتخاب شدند.این اردو تا ۶ 
اردیبهشت در تهران در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر 
مربیان تیم ملی ادامه خواهد داشت تا دوچرخه سواران 
برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ جاکارتا آماده شوند.

۱۲واحد مسکونی در خراسان جنوبی 
دچار آبگرفتگی شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی 
بارندگی های ۷۲ ساعت اخیر به پنج رشته  گفت: 
است. وارد کرده  استان خسارت ۲۰ درصدی  قنات 
ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
بیان کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته در شهرستان هایی 
مانند بیرجند، طبس، فردوس، درمیان  و قاین بیشترین 
آبگرفتگی معابر را داشته ایم. وی بیان کرد: علی رغم 
اینکه میزان بارندگی در برخی از شهرستان ها به ۵۰ 
میلی متر رسیده بود، خسارات زیادی به استان وارد نشده 
است. میرجلیلی با بیان اینکه به دنبال این بارش ها، 
۱۲ منزل مسکونی دچار آبگرفتگی شد، اظهار کرد: 
تخریب ایل راه ها و آب شستگی شانه های جاده 
های روستایی از دیگر خسارت های باران بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ادامه داد: همچنین 
به پنج رشته قنات به میزان ۲۰ درصد خسارت وارد شده 
که برای مرمت و احیای آن برنامه ریزی شده است.

پنجمین دوره انتخابات شورای 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

ومنابع طبیعی برگزار می شود
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی 
خراسان جنوبی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با بیان اینکه دستورالعمل تشکیل کمیته هاي اجرایي 
ونظارت پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی ابالغ شده است. 
محمد جاده گی گفت: ثبت نام از داوطلبین عضویت در 
شورای استان از اول اردیبهشت ماه ۹۷ لغایت پنجم 
اردیبهشت به مدت پنج روز ادامه دارد. تبلیغات انتخابات 
داوطلبان شورای استان ۹۷/۰۳/۲۴ لغایت ۹۷/۰۳/۳۰ به 
مدت ۷ روز خواهد بود.وی تصریح کرد: مجمع عمومی 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
به طور همزمان در سراسر کشور در اولین جمعه تیرماه 
سال ۹۷ مورخ ۹۷/۰۴/۰۱ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۱ 
تشکیل می گردد و درصورت به حدنصاب نرسیدن 
مجمع عمومی انتخابات به مرحله دوم موکول می شود.  
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان در خاتمه خاطر نشان کرد: کلیه اعضای حقیقی 
که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان 
پذیرفته شده اند  با شرایط مساوی ، عضویت مجمع 
عادی  را دارا  بوده  و در مجمع  عمومی با ارائه کارت 
عضویت معتبر)اعتبار تا پایان سال ۹۷(، دارای حق رأی 
می باشند. وی افزود: با هدف جلب مشارکت حداکثری و 
به منظور رفاه حال اعضای محترم سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی ومنابع طبیعی استان از تاریخ ۹۷/۰۱/۲۶ کلیه 
امور ثبت نام در سامانه عضویت، در سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی)واقع درخیابان طالقانی۱۱( و یا 
نمایندگان سازمان مستقر در شهرستانها انجام می پذیرد. 

 دانشگاه بیرجند میزبان انجمن ژئوپلیتیک شرق ایران
هزینه های باالی برگزاری همایش ها به علت نبود زیر ساخت مناسب در استان

موافقت وزارت کشوربا تاسیس 
دهیاری در دو روستای قاین

وزارت کشور با تاسیس دهیاری در دو روستای تندیل 
و گردتیغ شهرستان قاین موافقت کرد. معاون برنامه 
قاین  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  و  ریزی 
گفت: با تاسیس این دهیاریها در دو روستای تندیل 
و گردتیغ، تعداد روستاهای دارای دهیاری شهرستان 

قاین به ۱۲۳ روستا رسید.

اعزام 7۴ گروه جهادی به مناطق 
محروم خراسان جنوبی

سرپرست بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در 
ایام نوروز امسال بیش از ۷۴ گروه جهادی به مناطق 

محروم استان اعزام شدند.

بهره برداری از مجتمع فرهنگی
 خیر ساز در مهرشهر بیرجند

مسجد و مجتمع فرهنگی و مذهبی قبا در مهرشهر 
بیرجند با حضور آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبي به بهره برداری رسید.،برای ساخت 
این مرکزیک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان هزینه 
نیکوکار  خیر  را  آن  تومان  میلیون   ۸۵۰ که  شده 
حجت االسالم درویشی پرداخت شده است.مسجد 
و مجتمع فرهنگی و مذهبی قبا در زمینی به مساحت 
هزار و ۳۵۰ مترمربع در ۲ طبقه با زیربنای هزار و ۶۳۵ 
مترمربع احداث شده است.این مکان دارای کانون 
بسیج خواهران و برادران، حسینیه، کتابخانه دیجیتال 
و امکانات صوتی و تصویری است.ساخت مسجد و 
مجتمع فرهنگی و مذهبی قبا از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

آغاز طرح سراسری واکسیناسیون 
تب برفکی دامها

مرحله اول طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی 
جنوبی  خراسان  سنگین  و  سبک  دام  جمعیت  در 
مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس  آغاز شد.  امروز  از 
بیماریهای دامی دامپزشکی استان گفت : این طرح 
همزمان با سراسر کشور به مدت ۳۰ روز اجرا می 
مشارکت  با  شود  می  بینی  پیش  افزود:  شود.دادفر 
بخش خصوصی و دولتی ۱۰۰ درصد دامهای سبک 
و سنگین استان زیر پوشش این طرح قرار گیرد.وی 
با بیان اینکه بیماری تب برفکی خسارات اقتصادی 
زیادی به دامداران وارد می کند، خواستار همکاری 
دامداران با اکیپهای دامپزشکی برای واکسیناسیون شد.

مجهز شدن محیط بانان
 به جلیقه ضدگلوله

۷۰ محیط بان خراسان جنوبی به جلیقه ضدگلوله و 
سایر تجهیزات حفاظتی از جمله آرنج بند و زانو بند 
مجهز شدند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
با بیان اینکه جلیقه ضد گلوله برای نخستین بار در 
کشور به محیط بانان تعلق گرفته است گفت: این 
بانان در  افزایش قدرت محیط  با هدف  جلیقه ها 
زمان رو به رو شدن با شکارچیان متخلف توزیع شده 
است. پرویز آرامنش با اشاره به کمبود محیط بان در 
خراسان جنوبی افزود: مناطق تحت مدیریت محیط 
زیست استان ۲ و نیم میلیون هکتار است که بر 
اساس استانداردها برای هر ۱۰هزار هکتار یک محیط 
بان نیاز است.وی از سهمیه ی ۳۰۰ نفری خراسان 
جنوبی برای استخدام در محیط زیست خبر داد و 
گفت: بر اساس تصمیم سازمان محیط زیست کشور، 
تا چند ماه آینده آزمون استخدامی برگزار خواهد شد.

سدهای خراسان جنوبی
 آبگیری شد

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
گفت: بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب آب 
در پی بارندگی های ۴۸ ساعت گذشته وارد چهار 
سد رزه، نهرین، کریت و پارسا در این استان شد. 
حسین امامی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
باران  بارش  این مدت میانگین کل  افزود: در  ایرنا 
در استان خراسان جنوبی ۷.۳۱ میلیمتر معادل ۱.۱ 
میلیارد مترمکعب بوده است.وی بیان کرد: بخشی از 
بارش ها به روان آب و بخشی هم تبخیر شده است 
و بندهای تغذیه ای و بندهای مردمی نیز از بارندگی 
ها بهره مند شدند.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی گفت: میزان بارندگی ها از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون در استان ۵۵.۲ میلیمتر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش 
داشته است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
خراسان جنوبی،نیز مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات 
میلیون  استان گفت:۳  ای  منطقه  آبی شرکت آب 
ساعت   ۷۲ در  سیالب  آب  مترمکعب  هزار   ۹۰ و 
گذشته در سدهای خراسان جنوبی جمع آوری شد.

هدف شهرداری فرهنگسازی برای استفاده از کارت بلیت است

رتبه15 خراسان جنوبی در آمار مصدومین حوادث ترافیکی

کاری - برخی از شهروندان بیرجندی با تماس 
و پیامک، با روزنامه آوا از افزایش قیمت بلیت 
اتوبوس های درون شهری ابراز گالیه مندی 
کردند. همچنین شهرداری بیرجند  از ابتدای 
امسال برای مسافران درون شهری که کارت 
نداشته باشند مبلغ ۱۰۰۰ تومان را معین کرده 
است که با نارضایتی برخی از شهروندان روبر 
سازمان  مدیرعامل  غالمپور  است.یدا...  شده 
بیرجند  مسافر شهرداری  و  بار  نقل  و  حمل 
افزایش  آوا، اظهارکرد:  با خبرنگار  در گفتگو 
شهری  درون  های  اتوبوس  بلیت  قیمت 
جدید  سال  ابتدای  در  و  ساله  هر  شهرداری 
اعمال می شود. وی افزود: موضوع افزایش 
و  بوده  مطرح  قبل  ماه  چند  از  بلیت  قیمت 

یکی دو ماه قبل شورای شهر در این خصوص 
سازمان  مدیرعامل  است.  داشته  ای  مصوبه 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند با 
اشاره به اینکه مبنای پرداخت کرایه استفاده 
از کارت بلیت است  افزود:  متاسفانه در سال 
های گذشته  گاهی  پرداخت کرایه به صورت 
برای جلوگیری  امسال  بوده است که  نقدی 
از پرداخت نقدی و تشویق مردم به استفاده 
کرایه  آن  سازی  فرهنگ  و  بلیت  کارت  از 
است.  شده  تعیین  تومان  هزار  مبلغ  نقدی 
تصمیم   این  از  اینکه هدف  به  اشاره  با  وی 
استفاده از تخفیف یارانه ای و انجام مشارکت 
همگانی است افزود: زمانی که شهروندان پول 
نقد پرداخت کنند آمار مسافران که به وسیله 

سیستم الکترونیک مشخص می شود دقیق 
نیست و موجب تضییع حقوق معلوالن که در 

باجه ها کار می کنند می شود.

غالمپور با اشاره به اینکه مسافرانی که سفر 
یک روزه در شهر دارند می توانند از دو طریق  

از کارت استفاده کنند افزود: اول اینکه با خرید 

بلیت به مبلغ ۳۰۰۰ تومان که ۱۵۰۰  کارت 
کارت  آن  اتمام  از  بعد  است  شارژ  آن  تومان 
بلیت را به باجه پس بدهند و باقی پول را پس 
بگیرند. دوم اینکه در زمان استفاده از ناوگان 
اتوبوسرانی مبلغ را به یکی از مسافران داده تا 
بجای آنها کارت بزنند. وی از مردم خواست 
نسبت به شارژ کارت بلیت خود اطمینان حاصل 
کنند سپس سوار اتوبوس شوند وی تاکید کرد: 
این به مانند این است که وارد فروشگاهی برای 
خرید شویم و کارت یا پول همراه نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ باجه فعال خرید کارت 
بلیط در شهر بیرجند وجود دارد ادامه داد: پیش 
بینی شده تا پایان سال ۱۰ باجه دیگر  برای رفاه 

همشهریان اضافه شود. 

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: 
۱۶ هزار و ۸۰۰ مراجعه طی سال گذشته به 
مراکز پزشکی قانونی سطح استان داشته ایم.به 
گزارش مهر، مصطفی جعفرزاده ظهر یکشنبه 
در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
ابعاد  در  قانونی  پزشکی  سازمان  کرد:  اظهار 
پژوهشی حتما باید فعال باشد.وی با بیان اینکه 
یکی  قانونی  پزشکی  ها  بحران  در  متاسفانه 
از سازمان های مهم و حیاتی است و بعد از 
اتفاقات مسئولیت های زیادی بر دوش دارد، 
در  زیادی  حوادث  اخیر  سال  دو  طی  افزود: 
کشور رخ داده اما پزشکی قانونی یکی از آماده 
ترین دستگاه ها در مدیریت بحران بوده است. 

آمار  در  جنوبی  خراسان   ۱۵ رتبه 
مصدومین حوادث ترافیکی

مراجعین  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  جعفرزاده 
به پزشکی قانونی در سال گذشته نسبت به 
سال ۹۵ حدودا مشابه و رشد چندانی نداشته 
آمار حوادث  در  استان  این  بیان کرد:   است، 
مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی بر اساس 
دارد. قرار  کشوری  پانزدهم  رتبه  در  جمعیت 
مصدوم   ۵۰۰ و  هزار  سه  داد:  ادامه  وی 
به  ترافیکی در سال گذشته  از حوادث  ناشی 
نسبت  که  اند  کرده  مراجعه  قانونی  پزشکی 
به سال ۹۵ حدود دو درصد رشد داشته است.

از  ناشی  متوفیان  ۱۷درصدی  رشد 
حوادث ترافیکی

جعفرزاده با بیان اینکه تعداد متوفیان ناشی از 
به سال ۹۵  استان نسبت  ترافیکی در  حوادث 
حدود ۱۷.۵ درصد رشد داشته است، گفت: در 
فوتی  مورد  امسال ۱۳  نوروز  ترافیکی  حوادث 
ناشی از تصادفات در این بازه زمانی داشته ایم 
که پنج مورد مربوط به راه های داخل شهری 
و خاکی روستایی و مابقی مربوط به جاده های 
بین شهری بوده است. وی با اشاره به اینکه در 
سال گذشته حداقل ۹۰ مورد پرونده کمیسیونی 
را تشکیل داده ایم که نسبت به سال ۹۵ حدود 
۴۷ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: تقویت 

پزشکی قانونی در استان به نفع همه مردم و باعث 
ترمیم اعتماد مخدوش شده مردم به پزشکان 
استان می شود.وی با بیان اینکه قطعا پزشکی 
قانونی به بومی و غیر بومی بودن توجه ای ندارد 
و تنها بررسی های علمی را مد نظر دارد، اظهار 
استان  قانونی  پزشکی  اداری  مجموعه  داشت: 
۳۳ نفر است و با همین تعداد اندک کل استان 
را مدیریت می کنیم. جعفرزاده گفت: نیاز پزشکی 
قانونی در حوزه های اقتصادی و منابع انسانی باید 
مد نظر مسئولین شهرستانی و استانی قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی  نیز با بیان 
اینکه نظریات پزشکی قانونی نقش مهمی در 
اجرای عدالت دارد، گفت: خوشبختانه امروز حسن 

اعتمادی که مسئوالن به پزشکی قانونی دارند 
برای همه سند است.آیت ا... سید علیرضا عبادی 
نیز اظهار کرد: پزشکی مسئولیت سنگینی دارد و به 
تبع آن پزشکی قانونی مسئولیت سنگین تری را 
بر دوش دارد. وی با بیان اینکه کسی که بهترین 
نظریه کارشناسی را دارد اما آن را به جهت انگیزه 
های مختلف بیان نمی کند، انسانی سفیه است، 
عنوان کرد: در بسیاری از کارشناسی های مالی، 
اقتصادی، علمی گرفته تا پزشکی قانونی که نفوذ 
انسان ها مطرح است باید دقت الزم انجام شود.
وی افزود: امیدواریم کار پزشکی قانونی همواره از 
نوع عبادت و از کسانی که به دنبال  باطل هستند 
تاثیر نگیرد چراکه مسئولیت ها و دنیا فانی است.

جزییات  نشستی  در  گذشته  رضایی-روز 
برگزاری دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و 
برنامه ریزی  دومین همایش ملی جغرافیا و 
مناطق مرزی ایران بیان شد.قائم مقام علمی 
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق 
روزه  در  همایش  کرد:این  بیان  ایران  مرزی 
مقامات  حضور  با  فروردین   ۲۸ و   ۲۷ های 
ملی و استانی در تاالر والیت دانشگاه بیرجند 
داد:طرح  ادامه  شد.بخشی  خواهد  برگزار 
ولی  شد  مطرح   ۶۰ ی  دهه  از  شرق  محور 
هنوز در زیر ساخت های مانند راه آهن که به 
توسعه کمک می کنند دچار مشکل هستیم و 
همچنین نیروی انسانی زیادی داریم که نمی 
تواند از ظرفیت های ژئوپلوتیک استفاده کند.

24 مقاله در همایش ارائه خواهد شد
است  این  همایش  ویژگی  از  افزود:یکی  وی 
که پژوهشگران  می توانند ایده پردازی کنند 
و همچنین طرح مسائل مربوط به زیر ساخت 
امنیت،ارتباط با اسیا مرکزی،مخاطرات طبیعی 
،منابع آبی، ترانزیت، گردشگری، اقتصاد توسعه 
از  امنیتی  نیروهای  نقش  و  پایدار،کارآفرینی 
محورهای اصلی این همایش است.بخشی با 

اشاره به فراخوان همایش از ۱۵ آبان ۹۶ تا ۱۵ 
بیان کرد:از  ارائه مقاالت  فروردین ۹۷ جهت 
به  مقاله   ۱۲۰ شده،که  دریافت  مقاله   ۲۳۰

صورت شفاهی ، ۷۰ مقاله به صورت پوستر،۴۰ 
مقاله هم رد شده است که حدود ۲۴ مقاله در 
۴ نشست و هر نشست ۶ مقاله  ارائه خواهد 
و  جغرافیا  ملی  همایش  علمی  مقام  شد.قائم 
افزود:این  ایران  مرزی  مناطق  ریزی  برنامه 

ارائه  و  دانشگاهی  ،همایش  صرفا  همایش 
به ۴۰ درصد مقاالت  نزدیک  مقاله نیست و 
ارائه شده متعلق به کارآفرینان وفعاالن عرصه 

با  اول  افزود:نشست  است.وی  مختلف  های 
موضوع ژئوپلیتیک و توسعه شرق در روز سه 
و   ۱۵-۱۶.۳۰ ساعت  در  فروردین   ۲۷ شنبه 
ژئوپلوتیک،اقتصاد  موضوع  با  نشست  دومین 
خواهد  ۱۸.۳۰-۱۷برگزار  در  روز  همان  مرز 

شد و روز چهارشنبه نشست سوم با موضوع 
ژئوپلوتیک دریا و آب در ساعت ۱۰-۸.۳۰ و 
چهارمین نشست با موضوع ژئوپولوتیک امنیت 

و مخاطرات طبیعی،ساعت ۱۲-۱۰.۳۰ برگزار 
خواهد شد.بخشی بیان کرد: افتتاحیه و اختتامیه 
و همچنین نشست ویژه با موضوع سخنرانی 
کلیدی با محوریت پایداری شرق ایران از دیگر 
برنامه های همایش است.وی ادامه داد:یکی از 

مشکالت که در برگزاری این گونه همایش ها 
وجود دارد به علت نبود زیر ساخت های مناسب 
هزینه های باالیی دارد و قیمت تمام شده خیلی 
باالست.اسکندری دبیر اجرایی همایش نیز بیان 
کرد:در برنامه ی ۶ توسعه کشور موضوع توسعه 
شرق در سال ۶۷ مطرح شد که به نتیجه نرسید 
ولی با توجه به پیگیری های سازمان برنامه و 
بودجه   مبنی بر احیای این طرح،تصمیم گرفته 
شد که دهمین کنکره انجمن ژئوپولوتیک و 
ریزی  برنامه  و  جغرافیا  ملی  همایش  دومین 
مناطق مرزی ایران در دانشگاه بیرجند برگزار 
شود که فرصت خوبی برای دانشگاه بیرجند در 
زمینه گفتمان سازی و ارئه راهکارهای عملیاتی 
خواهد بود.وی ادامه داد:در این همایش مناطق 
ویژه ی اقتصادی استان ،چابهار،تایباد ، سرخس 
و دیگر استان های همجوار در  کنار هم جمع 
خواهند شد و به تحلیل همجواری بین مناطق 
یکدیگر  های  از ظرفیت  استفاده  نحوه ی  و 
همایش  اجرایی  کرد.دبیر  خواهند  بررسی  را 
شرق  توسعه  طرح  که  مزایایی  از  افزود:یکی 
با  رقابت  در  هند  کشور  که  است  این  دارد 
،که  است  کرده  تقویت  را  چابهار  بندر  چین  
است. استان  توسعه  برای  فرصت خوبی  این 

عکس : کاری  

در دیدار فرماندهان نیروهای مسلح استان با نماینده ولی فقیه مطرح شد:

جامعه بی دفاع توسط دشمن استثمار می شود
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند گفت: اگر امروز جامعه ای از خود دفاع 
نکند، توسط دشمن استثمار می شود. حجت 
االسالم سید علیرضا عبادی اظهار کرد: نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی غیورمرد هستند و مردم 
هم در کنار نیروهای مسلح با دشمن می جنگند.
وی ارتش مکتبی را شجره طیبه خواند و گفت: 
اهداف نظامی ارتش مانند اهداف عقیدتی آن 
بوده و جهاد هم یک فریضه دینی است چون 
دفاع از ناموس، حیثیت و شرف یک واجب الهی 
است.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه 
داد: جنایتکاران بین المللی به هیچ قانونی پایبند 
نبوده و سابقه آنها این موضوع را نشان می 
دهد زیرا اروپایی ها خودشان صدام را به سالح 
شیمیایی مسلح و سپس به همین بهانه با او 
مقابله کردند.وی گفت: ایاالت متحده آمریکا 
و اروپایی ها تابع هیچ قانونی نیستند و همه 
حرف آنها مکر و حیله بوده و آنچه را به عنوان 
حقوق بشر مطرح می کنند، دروغ است.وی 
بیان کرد: امروز هم در تعلیمات »تلمود یهود« 
اعتقاد بر این است که دیگر انسان ها متعلق 

به یهودی ها هستند و هر کاری حتی قتل و 
جنایت را می توان نسبت به معتقدان به دیگر 
ادیان غیر یهود انجام داد. وی گفت: کشتن 
کودکان و جوانان حتی به شکل تفریح برای 
آنها ایرادی ندارد و در روایات آمده که انبیای 
الهی را شهید کرده و از این کارشان پشیمان 
نبودند.عبادی افزود: روزی که آنها جاهل بودند 

برای  بزرگواری  کمال  با  ها  قرن  مسلمانان 
نشر علم به دنیا تالش کردند و وقتی علم به 
دست آنها رسید به علم مضر تبدیل شد چون 

علمی که به دست جامعه بی فرهنگ بیفتد، 
مضر می شود.وی اظهار کرد: اقتصاد آنها پول 
پول  برای  کارهایشان  همه  و  است  پرستی 
است چون برای انسانیت ارزش قائل نیستند 
و در کشورهای اروپایی و آمریکا، یک درصد 
جمعیت، ۹۹ درصد ثروت را قبضه کرده و ۹۹ 
درصد جمعیت دیگر باید با یک درصد ثروت 

زندگی کنند.وی گفت: از گذشته دور اروپایی 
آلوده  بر  آنان  تالش  کردند  نفوذ  جا  هر  ها 
کردن مردم بود، تریاک مجانی به مردم داده 

و سوخته آن را گران می خریدند و روزی که 
ایران ۲۰ میلیون جمعیت داشت، انگلستان مواد 
خوراکی را جمع کرده و در صحرا می سوختند، 
راه های مرزی را مسدود کردند و با قحطی 
مصنوعی نیمی از جمعیت ایران کشته شدند.

فرمانده ارشد نظامی: استکبار جهانی 
درصدد فتنه انگیزی است

فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی 
استکبار  )آجا( در خراسان جنوبی گفت:  ایران 
از  تعدادی  آمریکا،  آن  راس  در  و  جهانی 
غاصب  رژیم  و  منطقه  مرتجع  کشورهای 
صهیونیستی به دنبال فتنه علیه جهان اسالم 
هستند. امیر سرتیپ دوم ستاد قوام یوسفی دیروز 
با  استان  نیروهای مسلح  فرماندهان  دیدار  در 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: ایاالت 
متحده آمریکا با همپیمانانش با هدف ضربه زدن 
اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام  و  اسالم  به 
سوریه را مورد اصابت موشک قرار داد.وی گفت: 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که کشورش 
هفت تریلیون دالر در آسیا و خاورمیانه هزینه 

کرد و هیچ دستاوردی نداشت، از این به بعد هم 
هر حرکت نظامی که در منطقه انجام دهند، هیچ 
دستاوردی برایشان ندارد.فرمانده ارشد نظامی در 
استان خراسان جنوبی بیان کرد: اسالم همچنان 
با قدرت و عزت پابرجا خواهد بود و تنها نتیجه 
دشمنان نزدیک شدن به نقطه مرگ است.وی 
افزود: امیدواریم در راستای بیانات مقام معظم 
به زودی اسالم و مسلمانان دور هم  رهبری 
جمع شده و نماز وحدت را در قدس اقامه می 
کنند.امیر یوسفی اظهار کرد: افتخار ما سربازی در 
رکاب والیت و خادمی ملت فهیم ایران اسالمی 
است و برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی 
کشور تا آخرین لحظه حیات خود با ملت ایران 
و مقام معظم رهبری بیعت داریم و در این راه از 
هیچ تالشی غافل نمی شویم.وی گفت: یکی از 
راهبردهای سربازان والیت در ارتش جمهوری 
اسالمی ایران این است که اعمال، رفتار و گفتار 
و  کنند  اجرا  استکبارستیزی  مبنای  بر  را  خود 
استکبار جهانی و در راس آن آمریکا دشمن عام 
این مملکت و رژیم غاصب صهیونیستی دشمن 

خاص این کشور است.

عکس: مقامی

عکس:احسان توال
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

 به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
                                و به هم خشم نگیرید. )بحاراالنوار،ج78،ص 347( 

 

تنها راه نجات اقتصاد كشور و رسيدن به توسعه و رونق اقتصادي حمايت از كاالي ايراني است
استاندار خراسان جنوبی در نخستين نشست شورای اداری استان دركويرتاير:

          عکس ها : رضایی 

به ابتکار استاندار خراسان جنوبی و در راستای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال 
»حمایت از تولید داخلی« مزین شده است، نخستین نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی درکارخانه 
کویرتایر برگزار شد. استاندار در این نشست با تبریک و تهنیت شهادت شهید مرتضي بصیري پور از شهداي 
مدافع حرم در استان گفت: همه ما مرهون تالش ها و ایثارگري هاي عزیزاني هستیم که از همه هستي و 
جان و مال خود براي دفاع از کیان ایران عزیز و امنیت این سرزمین مي گذرند که شهید بصیري پور نمونه 

صادق این مدعا است.
آقای دکتر محمد مهدی مروج الشریعه به نامگذاري سال جاري از سوي رهبر معظم انقالب با عنوان » حمایت 
از کاالي ایراني« اشاره کرد و اظهار کرد: نامگذاري امسال به گونه اي است که تمامي قواي موجود در نظام و 
حاکمیت در کنار مردم و سایر نهادهاي دولتي و نیمه دولتي در این زمینه دخیل بوده و باید به ایفاي نقش 
بپردازند. استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: مسئوالن در کنار مردم باید دست به دست هم داده و از تمامي 
ظرفیت کاري و اداري ممکن براي تحقق شعار سال استفاده کنند چرا که تنها راه نجات اقتصاد کشور و 

رسیدن به توسعه و رونق اقتصادي حمایت از کاالي ایراني است.
دکتر مروج الشریعه، با بیان اینکه مردم باید در استفاده از کاالي ایراني تعصب داشته باشند، افزود: هیچ 
مسئولي در هیچ رده اي اجازه ندارد کاالي خارجي که مشابه آن در داخل تولید مي شود را خریداری نماید 
و ذیحسابان و متولیان امر در این زمینه در دستگاه هاي نظارتي باید با تیزبیني و دقت نظر این مهم را مورد 

توجه قرار دهند.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه تولیدکنندگان در حال حاضر با مشکالتي مواجه هستند، اظهار کرد: 
رفع این مشکالت نیازمند هم پوشاني، هم افزایي و همت واالي مسئوالن در رده هاي مختلف است که در 
سال جدید با توجه به تاکیدات صورت گرفته از سوي رهبر معظم انقالب ، انتظار مي رود مسئوالن با عزمي 
جدي تر وارد این عرصه شوند. مروج الشریعه، قاچاق کاال را از جمله آسیب های جدي حوزه تولید دانست 

و تصریح کرد: امروزه قاچاق کاال به عنوان فعلي حرام در ابعاد شرعي و قانوني مانع توسعه و رونق اقتصادي 
خواهد شد، از این رو امید است در سال جاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  استان، این امر را به 

عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار دهد.
استاندار خراسان جنوبی، فرهنگ سازی در زمینه استفاده از کاالي ایراني را از جمله وظایف مسئوالن دانست 
و گفت: زماني که در داخل کشور و استان ، کویرتایر به عنوان یک واحد تولیدي بزرگ و موفق بهترین کاال 
را تولید مي کند دیگر زیبنده نیست که مدیران ما در ادارات و دستگاه ها براي خودروهاي اداري الستیک 

خارجي خریداري کنند.
دکترمروج الشریعه، نامگذاری سال را فرصتی براي تولیدکنندگان داخلي دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان 
داخلي باید از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را براي ارتقاي سطح کیفي تولیدات و نیز استانداردهاي داخلي 
ببرند تا عالوه بر فروش در داخل، زمینه هاي صادرات محصوالت و تولیدات نیز بیش از پیش فراهم گردد 
و در این مسیر مسئوالن و متولیان امر باید تولیدکنندگان و فعالین اقتصادي را مساعدت کنند تا بتوانند در 

زمینه ارتقاي استانداردها و باال بردن سطح کیفي تولیدات و خدمات اقدام نمایند.

دکتر مروج الشریعه افزایش بهره وری را بخشي از رونق اقتصادي دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان ما 
باید در کنار افزایش تولید به افزایش بهره وري نیز به عنوان یکي از مهمترین شاخصه هاي ارتقاي سطح 

اقتصادي توجه داشته باشند.
وی اشتغال را مهمترین دغدغه نظام جمهوری اسالمي ایران دانست و افزود: در حال حاضر ایجاد اشتغال 

براي جامعه جویاي کار و فراهم کردن شرایط براي حضور آنها در بازارهاي کار مهمترین سیاست کشور و 
دولت محترم تدبیر و امید است که عالوه بر دولت به معني اخص کلمه سایر قوا و نهادهاي انقالبي نیز در 

این زمینه مشارکت دارند. 
مقام عالی دولت در استان خراسان جنوبی یادآور شد: ایجاد اشتغال وظیفه یک دستگاه و یا کارگروه اشتغال 
به تنهایی نیست، بلکه همه مسئولین در هر رده و جایگاهي که باشند باید دراین زمینه احساس وظیفه کرده 

و با تمام وجود وارد عرصه کار شوند.
دکتر مروج الشریعه، با بیان اینکه در سال جاري نیز سفرهاي استاني با محوریت اقتصاد مقاومتي ادامه خواهد 
داشت، افزود: با توجه به تاکیداتي که در این زمینه وجود دارد در سال جاري نیز سفرهاي شهرستاني با 

موضوع اقتصاد مقاومتي و با محوریت پروژه هاي عمراني ادامه خواهد یافت.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته در جهت رونق تولید ۲۵۴ میلیارد تومان تسهیالت به 

واحدهاي تولیدي متقاضی پرداخت گردیده تا با رفع مشکالت مالي  به چرخه تولید بازگردند.

مهندس زينلی :
كوير تاير؛ نمونه سرآمد و موفق كشور در جمع آوری

 منابع اندک در جهت  انجام كارهای بزرگ  است

مدیرعامل شرکت کویرتایر نیز در این نشست ضمن خیرمقدم به استاندار خراسان جنوبی و اعضای شورای اداری 
استان ، با قدردانی از ابتکار ارزشمند استاندار خراسان جنوبی در برگزاری این نشست در این واحد تولیدی ، این اقدام 
به جا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت ازکاالی ایرانی مزین شده را موجب دلگرمی مدیران 

وکارکنان این مجموعه و حمایت از کاالی ایرانی دانست و نکات ارزشمندی را از توانایی های کویرتایر برشمرد :
۱۶ درصد شاغالن بخش صنعت استان در این شرکت مشغول به کار هستند و در حال حاضر حدود  33 درصد 
تولید حلقه ای  تایرهای سواری کشور و 3۷ درصد از نیاز تایر سواری )حلقه( خودروسازان کشور در این کارخانه 

تولید می شود. 
ارزش فروش کویرتایر ۱۵ درصد مجموع  ارزش بازار داخلی سواری رادیال در کشور است و برای نخستین بار در 
صنعت تایر کشور این شرکت تایر بدون تیوپ را تولید کرده است. این شرکت در نوع خود دارای چند رکورد کشوری 
است که با ۲3 نوبت افزایش سرمایه، نمونه سرآمدی از جمع آوری منابع اندک برای به ثمر رسیدن کارهای بزرگ 
در کشور است. شرکت کویرتایر زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۷ هزار و ۱89 نفر را  فراهم کرده است. در 
حال حاضر ۱۶ درصد شاغالن بخش صنعت استان و 3۴.۵ درصد شاغالن بخش صنعت مرکز استان را شرکت 

کویر تایر بر عهده دارد. 
این شرکت با استفاده از روش مهندسی معکوس و نرم افزارهای شبیه ساز پیشرفته اقدام به طراحی و تولید تایر سبز 
کرده که ۱0 درصد وزن کمتر، ۲.۵ درصد مصرف سوخت پایین تر، ۱۲تا ۱۶ درصد مقاومت غلتشی کمتر و ۲0 
درصد فرسایش کمتر یا به مفهوم دیگر طول عمر بیشتری نسبت به سایر تایرها دارد. این تایر سازگار با محیط زیست 
بوده و در سال 9۵ در هفته نوآوری از آن رونمایی شد. کویرتایر ۱۷ سال متوالی در صرفه جویی انرژی )گاز و برق(  
سرآمد و رتبه اول همه شرکت های الستیک سازی بوده و نسبت ارزش افزوده در هر مترمکعب آب مصرفی کویر 
تایر 3۴ برابر بخش صنعت و ۴00 برابر بخش کشاورزی استان است.کویرتایر رکورددار طراحی ۱۲ سایز مختلف در 
یک سال ، رشد 9 درصدی تولید ، باالترین نرخ فروش )به ازای هر کیلوگرم محصول تولیدی( و باالترین سود خالص 
در سال 9۶ می باشد به طوری که در چهار شاخص سود سهام، حاشیه سود، ROA  و ROE  )که در واقع به نوعی  
میزان رغبت سهامدار به خرید سهام کویرتایر را نشان می دهد( باالترین جایگاه را در گروه الستیک و پالستیک بازار 
بورس ایران را به خود اختصاص داده است که این موفقیت ها مرهون تالش، اثربخشی و بهره وری باالی پرسنل 
شرکت کویرتایر است. سرانه ارزش افزوده شاغلین کویرتایر بیش از ۷ برابر سرانه ارزش افزوده شاغالن بخش صنعت 
استان و بیش از ۲.۴ برابر  متوسط سرانه ارزش افزوده شاغلین کشور می باشد. ۲۵ کارخانه تایر در منطقه 
خاورمیانه و ۱0 کارخانه تایر در ایران وجود دارد. تناژ تولید تایر در کشور بیش از ۲۲۵ هزار تن است. بر اساس 
آمار سال ۱39۴ ، در ایران بیش از  ۱۵ هزار نفر به طور مستقیم در صنعت تایرسازی شاغل هستند. خودروسازان 

کشور عمده ترین مشتریان این شرکت هستند. بیش 
از ۱۵ درصد کل ارزش بازار داخلی تایر رادیال سواری 
کشور را کویرتایر به خود اختصاص داده است.کارخانه 
کویرتایر در زمینی به مساحت ۱۱۲ هکتار و زیر بنای 
88300 مترمربع بنا گردیده که در طرح توسعه جدید 
تاکنون 3300 مترمربع زیربنا اضافه  و  8 هزار و 800 
مترمریع دیگر نیز در دست توسعه دارد. در سال 9۵ 
بیش  از ۱3 درصد و در سال 9۴ بیش  از 3۵ درصد 
کرده  تأمین  کویرتایر  را  استان  مالیاتی  درآمد  کل 
است. متأسفانه در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی 
با قاچاق رقابت می کنند. با کاالی نامرغوب و قاچاق 
که به بخش تولید آسیب می رساند مخالف هستیم 
و امید است با این موضوعات برخورد شود.استاندار 
با  اداری  شورای  جلسه  پایان  در  جنوبی  خراسان 
اهدای لوح تقدیر به آقای  مهندس زینلی مدیرعامل 
شرکت کویرتایر، ازاقدامات صورت گرفته در راستای 
جذب و استخدام ایثارگران تجلیل و قدردانی کرد.        

  استاندار خراسان جنوبی: 
كوير تاير همچون نگينی در شرق كشور می درخشد

 بعد از جلسه شورای اداری استان ، استاندار خراسان جنوبی با حضور در جمع مدیران وکارکنان شرکت کویر تایر 
با بیان اینکه تحقق شعار سال تنها مختص دستگاه های اجرایی نیست و همه باید از کاالی داخلی حمایت کنیم، 
گفت:کارخانه کویر تایر مانند نگینی در شرق کشور می درخشد. وی  با قدردانی از همت بلند و مدیریت شایسته 
آقای مهندس زینلی در خلق و راهبری این مجموعه بزرگ صنعتی اظهار کرد: ایشان دردوران مسئولیت نماینده 
مردم بیرجند  و نهبندان در مجلس شورای اسالمی از جمله  نمایندگان توانمند،پیگیر و پرکار استان  خراسان بزرگ 

بودند که همواره منشاء خدمات بزرگ برای استان وکشور بوده و هستند.
 در ادامه ایشان به نکات کلیدی مهمی اشاره نمودند: امسال نیز مقام معظم رهبری برای هشتمین سال متوالی در 
حوزه شکوفایی نظام شعار ابتدای سال را انتخاب کردند. نامگذاری امسال با این عنوان برای همه پیام خاصی دارد 
و همه باید برای تاثیر گذاری و تحقق آن تمام تالش خود را به کار گیریم. با اوضاع اقتصادی امروزه کمتر واحد 
اقتصادی داریم که سر پا مانده و ممکن است واحدی باشد که صادرات خوبی دارد اما بهره وری آن خوب نیست. اگر 
کسی در وضع موجود امروز و پس از سپری شدن دوران سخت تحریم که کمر خیلی ها را خم کرده کمبودهای 
ناشی از کاهش درآمدی و پایین ماندن سود را با بهره وری خوب ایجاد کند، اعجاز کرده است. کویر تایر توانسته 
با این فراز و فرودهایی که بر صنعت کشور و مواد اولیه وارد آمده با ایستایی تمام روی پای خود بایستاد. ما نیز از 
همین ابتدای سال و به منظور اجرای فرمان مقام معظم رهبری نخستین شورای اداری امسال را در یکی از بهترین 
واحدهای اقتصادی شرق کشور برگزار کردیم. تحقق این شعار تنها مختص دستگاه های اجرایی نیست و همه باید از 
کاالی داخلی حمایت کنیم. استاندار خراسان جنوبی و اعضای شورای اداری استان خراسان جنوبی و اعضای شورای 
اداری استان پس از نشست شورای اداری با حضور در خط تولید کارخانه ، ضمن بازدید از بخش های مختلف خط 

تولید با روند تولید تایر آشنا شدند.


