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از  اراده  اراده!  است،  آهنگ  معنی  به  لغت  در  حج 
خود فراتر رفتن و در این راه اولین قدم در میقات 
لباس  کندن  نیست،  لباس  احرام،  لباس  است. 
است و آزاد شدن از قفس، از قفسی که خود برای 
خودت بافته ای. لباس در باب افتعال )التباس( یعنی 
اشتباه و فریب. باید آن را بکنی چون قرار است از 
خود فراتر روی و لباس مانع است. شایع ترین روش 
فریب شیطان غرور است. غرور هم به معنای تکبر 
و هم در معنی فریب آمده است. لباس ها چون تفاخر 
دارند بایستی کنده شوند. در میقات که وقت حضور 
را  منیت  و  باید الیق شوی  است  محل حضور  و 
وانهی. منیت و غرور در لباس است. در آنجا سردار 
و سرباز یک درجه اند. چون درجه ای ندارند. پزشک، 
روحانی، مهندس و کارگر همه در یک صف اند و به 
انتظار دیدار، به قول استاد شریعتی و مرحوم جالل 
 آل احمد در میقات باید  . . .  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

ری
اکب

س: 
عک

پیمانکار راه آهن 
مشخص شد

) شرح خبر در صفحه 7( 

استاندار:

شهادت امام محمدباقر )ع( تسلیت باد

نسخه» سیف « برای تقویت معدن،صنعت وتجارت استان / صفحه7

/ صفحه8  ابتکار: خاستگاه فکری ما فمینیسم نیست/برجام هم لغو شود، اجازه بازرسی از تاسیسات نظامی داده نمی شود/نقش مجلس در دو بُعد قانونگذاری و نظارتی روز به روز کاهش پیدا کرده است/صالحی: مشکالت کشور روز به روز در حال کمتر شدن است/قاسمی: برای هر وضعیتی در قبال برجام آماده ایم/دی میستورا: ایران کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه است  

رهبر انقالب:
حرف های نو و جذاب اسالم را 

به گوش جوانان برسانیم

اسحاق جهانگیری:
 کسانی که به آذری جهرمی تهمت زدند

 مجبور می شوند حاللیت بطلبند

سعید جلیلی:
بی توجهی به عدالت مهم ترین 

نقص برنامه های دولت  

رحمانی فضلی:
 تحریم های آمریکا 

»بی فایده« است

محمدجواد جمالی نوبندگانی:
ایران زمین بازی

 آمریکایی ها نیست

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

) شرح خبر در صفحه 7( 

بانک قرض الحسنه بدون ربا تاسیس می شود

همسر  عزیزم

سركار خانم دكتر آسیه رضایي
مادامي که تلخي زندگي دیگران را شیرین مي کني، بدان که زندگي مي کني

بدينوسيله انتخاب شما را براي دومین سال به عنوان 

دندانپزشك نمونه استان در سال ٩٦ 
تبريك گفته، اميدوارم با انديشه و ايمان در برداشتن گام هاي مستحكم و مطمئن در مسير 

مهرورزي به مردم، سرآمد نيكان باشي.

همسرت  

با عنايت به عقد قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت آتیه سازان حافظ
 بازنشستگان محترم اين صندوق تا 1396/08/25 فرصت دارند به شرکت آتيه سازان حافظ جهت 
حذف و اضافه افراد تحت تكفل خود مراجعه نمايند. جهت رويت اطالعات خود نيز می توانند به سايت 
www.cspf.ir مراجعه فرمايند. در صورتی که تاريخ حذف افراد تحت تكفل حسب مورد )به دليل از 
دست دادن شرايط برخورداری از خدمات بيمه تكميلی درمان( بعد از خاتمه مهلت مقرر باشد، به علت 
قطعی شدن اسامی بيمه شدگان حق بيمه مكسوره از بازنشسته به هيچ وجه قابل استرداد نمی باشد.

آدرس: خیابان توحید، تقاطع 1۵ خرداد، طبقه همکف،  بیمه سالمت، شرکت آتیه سازان حافظ

آگهی مزایده فروش محصول سردرختی عناب باغ شماره 5 
موقوفه بنگاه  خیریه  آبلوله بیرجند

موقوفه بنگاه خيريه آبلوله بيرجند قصد فروش محصول عناب خود از طريق مزايده حضوری 
لذا  را دارد.  را به صورت وزنی )کيلويی(  تر  برابر نظر کارشناسی حدود 15 تن محصول 
متقاضيان می توانند با مراجعه به دفتر موقوفه واقع در خيابان طهماسبی جنب بيمارستان 
تامين اجتماعی يا تماس با شماره 32431110 ضمن بازديد از محل، پيشنهادات خود را 
حداکثر تا ساعت 10 صبح مورخ 96/6/11 به دفتر موقوفه تحويل نمايند. جلسه مزايده راس 
ساعت 12 مورخ 96/6/11 برگزار می گردد. کميسيون مزايده در رد يا قبول پيشنهادات 
مختار می باشد. ضمنا کليه هزينه های جمع آوری، حمل و ... محصول به عهده خريدار 

خواهد بود.

دفتر موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله ای ) نوبت دوم (

نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 
موضوع مناقصه : واگذاری مديريتی وانجام حجمي کليه امور مربوط به تهيه مواد اوليه،طبخ 
وتوزيع غذای دانشجويان درسالن هاي غذاخوری پرديس دانشگاه بيرجند ، پرديس دانشكده 

کشاورزی و پرديس دانشكده هنر .
مدت زمان اجرا : از تاريخ 1396/06/25 به مدت يك سال کامل خورشيدي .

شرایط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندی و تأييد صالحيت در رسته امور آشپزخانه از اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعي دارای تاريخ معتبر.

قیمت اسناد مناقصه : مبلغ: 400.000 )چهارصد هزار( ريال به صورت واريز به حساب سيبا 
شماره 2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.878.575.000 ريال ) دو ميليارد و هشتصد و هفتاد و 
هشت ميليون و پانصد و هفتاد و پنج هزار(

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- سازمان مرکزي- دبير 
خانه مرکزی.

مورخ  شنبه  لغايت  مورخ 1396/06/07  شنبه  سه  روز  از   : مناقصه  اسناد  دریافت  زمان 
.1396/06/11

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1396/06/20.
 تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها : روز سه شنبه مورخ 1396/06/21 در محل سازمان مرکزی

دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه.
 بديهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد حق برای شرکت کننده و ايجاد تكليف و يا 
 سلب اختيار برای دانشگاه نمی نمايد و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئين نامه 
مالی معامالتی دانشگاه با عنايت به صرفه و صالح دانشگاه هريك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد .

تلفن تماس : 0۵6-3۲۲0۲049
»هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود«

دبیرخانه كمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهی فراخوان عمومی پیمانکاران
مناقصه اجرای آسفالت خیابان  های آموزشکده كشاورزی سرایان

دانشگاه بيرجند در نظر دارد: اجرای آسفالت خيابان  های آموزشكده کشاورزی سرايان را به شرح ذيل به صورت 
 سرجمع )بخشنامه 100/6405 مورخ 1389/2/4( به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. بدين منظور از 
شرکت  های دارای ظرفيت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می  آيد با در دست 
داشتن درخواست کتبی، جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه سازمان مرکزی دانشگاه بيرجند 

مراجعه  نمايند.

محل و 
اجرای 
پروژه

متراژ پروژه 
)متر مربع(

رتبه 
مورد 
نیاز

مدت 
اجرای 

کار )ماه( 
شمسی(

مشخصات کلی 
پروژه

مبلغ تقریبی برآورد 
بر اساس فهرست راه و 

باند سال 96 )ریال(

شهرستان 
۵ راه16843/67سرایان

۵ ماه  و باند

اجرای زیرسازی و 
آسفالت خیابان  های 
آموزشکده کشاورزی 

سرایان بر اساس 
مشخصات فنی

3،9۲3،۲04،093

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند-پرديس شوکت آباد- سازمان 
مرکزي- دبير خانه مرکزی.

زمان دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1396/06/07 لغايت شنبه مورخ 1396/06/11.
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1396/06/21.

 تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها : روز چهارشنبه مورخ1396/06/22 در محل سازمان مرکزی
دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه.

قیمت اسناد مناقصه : مبلغ 1.000.000 )يك ميليون( ريال به صورت واريز به حساب سيبا شماره 
2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 400.000.000 )چهارصد ميليون( ريال . به يكی از روش های 
ذيل : واريز وجه نقد به حساب 483546076 بانك تجارت سپرده های عمرانی دانشگاه بيرجند 2. ارائه 

ضمانت نامه بانكی به نفع دانشگاه بيرجند   
3. چك تضمين شده بانكی در وجه دانشگاه بيرجند

بديهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد حق برای شرکت کننده و ايجاد تكليف و يا 
سلب اختيار برای دانشگاه نمی نمايد و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئين نامه 

مالی معامالتی دانشگاه با عنايت به صرفه و صالح دانشگاه هريك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد .
متقاضيان می توانند برای کسب اطالعات بيشتر با مديريت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 

دانشگاه بيرجند با شماره 32202072-056 تماس حاصل نمايند.
"هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دبیرخانه كمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

اتاق اصناف در نظر دارد: با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
 و شرکت نمایشگاه بین المللی، نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )فروش پاییزه( را 

از تاریخ ٩٦/٦/21 لغایت 27/٩٦/٦ 
در زمینه: لوازم التحریر- کیف  و کفش- پوشاک- مواد پروتئینی - مواد غذایی )برنج، 

قند، شکر( - مواد شوینده و بهداشتی- میوه و تره بار و ... برگزار نماید.

ساعات كار نمایشگاه: ٩ الی 12   -  1٦/30 الی 21

مکان: خیابان غفاری - محل نمایشگاه بین المللی استان خراسان جنوبی

 پيشاپيش ضمن تبريك فرا  رسيدن عيد سعيد قربان
خيرين عزيز و ارجمند به استحضار می رساند: 

مؤسسه  خیریه 
توانبخشی حضرت علی اكبر)ع(

 آمادگی دارد تا قربانی را به نیابت شما 
از گوسفندهای واجد شرايط خريداری و نگهداری 

شده در مؤسسه برای عيد قربان انجام دهد. فقط کافيست از هم اکنون با شماره 091۵3636314 
جهت هماهنگی های الزم تماس حاصل نماييد.

شماره کارت پاسارگاد     ۵0۲۲۲919000433۵۵
مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اكبر)ع( بیرجند

اوست پایدار
بدينوسيله درگذشت

 مرحومه حاجیه بیگم )سکینه( شرقی 
بزرگ خاندان و همسر مرحوم حاج غالمرضا اسدزاده
 را به اطالع دوستان و آشنايان می رساند: مراسم تشییع: امروز 

سه شنبه 96/6/7 ساعت 16 الی 17 از محل غسالخانه بیرجند
مراسم سوم: پنجشنبه 96/6/9 از ساعت 16 الی 17 

در محل هیئت محترم حسینی ) سالن پایین(

خانواده های: اسدزاده، شرقی و سایر بستگان
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زمان اعالم نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 96 مشخص شد

حسین توکلی گفت: بر اساس برنامه زمانی اعالم شده، اسامی پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه سراسری روز جمعه 10 شهریور ماه اعالم می شود.
وی افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور از نتایج مطلع شوند.مشاور عالی سازمان سنجش کشور در خصوص زمان انتشار نهایی نتایج دانشگاه 

آزاد خاطرنشان کرد: اعالم زمان انتشار نتایج برعهده دانشگاه آزاد است و مسئوالن این دانشگاه زمان نهایی را اعالم خواهند کرد. 

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

اسماعیل تو کیست؟

*علی اکبر یاری

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( باید خسی شوی تا، کسی 

نزدیک  خاک  به  خاشاک  مانند  بایستی  گردی! 
گردی. احرام کفن است نه لباس. »موتوا قبل ان 
تموتوا«. بمیرید، بمیرید در این عشق بمیرید. در 
این عشق چه مردید همه روح پذیرید. همه متحد 
الشکل و به سوی یک هدف.منیت را بایستی در 
میقات وانهی تا سبک بار گردی و نماز احرام در 
مقیات به شکرانه سبک باری است در آنجا حتی 
نباید به آینه هم نگاه کنی یا عطر بزنی و ... هر چه 
رنگی از منیت دارد باید بگذاری و بروی. آینه مظهر 
جمال است. فقط باید خدا را ببینی و البته در آینه 
دل. باید احساس کنی که در هر قدم از خود دور 
شده ای و به او نزدیک و نزدیک تر چه عالم محضر 
خداست. باید به این یقین برسی که در فروتنی و 
خشوع است که به شکوه  و جالل می رسی. راه 
پرپیچ و خمی را طی می کنی و اینک کعبه! مظهر 
در  نکنی.اگر  گم  ره  که  نشانی  سنگ  سادگی، 
میقات خسی شوی، در اینجا کسی می گردی. و 
آنگاه طواف و به دور دوست گشتن  و او تورا نظاره 
می کند و فریاد لبیک را می شنود که او سمیع است. 
در طواف باید ازخود بی خود شوی، مانند پروانه ای 
که بی پروا برگرد شمع می گردد تا عشقش را ثابت 
نماید. اینجا خدا نزدیکتر از همیشه و همه جا است. 
آنگاه در مقام ابراهیم او را یاد کن که خدا چگونه و 

به سختنی امتحان و ابتالیش کرد.
 بایستی ابراهیم وار در آتش روی و یقین داشته 
باشی که نمی سوزی. سعی، صفا و مروه با تأسی 
به هاجر است که باید هروله باشد. این که بدانی 
سکون و توقف نیست، تالش است و تالش! هاجر 
از خود هجرت کرد توهم باید از خود هجرت کنی. 
تا از خود هجرت نکنی به او نمی رسی.وقوف در 
عرفات  و مشعر برای شعور است باید به این آگاهی 
برسی. عرفات محل شناخت است و ایمان فراتر از 
شناخت که البته از رهگذر آن حاصل می شود. باید 
در شب مجهز شوی و سالح جمع کنی. ریگ های 
نه درشت و نه ریز. فردا قرار حمله است. حمله به 
نماد شیطان و البته شیطانی که در درون توست. 
رمز رمی جمرات مبارزه با نفس است.طوالنی ترین 
وقوف و آخرین منزل منی است. منا و تمنا به معنی 
آرزو است نباید هیچ آرزویی جز خدا داشته باشی و 
دهم ذی حجه حج به اتمام نزدیک است اما قربانی 

مانده است. نماد قربانی ابراهیم است.
تو که از مقام ابراهیم گذشتی باید ببینی اسماعیل تو 
کیست؟ ابراهیم در سن پیری مهم ترین دارایی اش 
اسماعیل بود که او را به مذبح برد. تو باید نیک 
بنگری که اسماعیل تو کیست؟ آنچه عالقه ات، 
فکرت و ذهنت غالبا نزد اوست. او را باید قربانی 
کنی. شاید فرزندت، زنت، پدر و مادرت خالصه 
هر که را بیشتر دوست می داری بایستی به مسلخ 
بیاوری. شاید هم نه اسماعیلت موقعیت اجتماعی یا 
علمی تو باشد یا قلمت! یا خانه سه نبش و ماشین 
فالن مدلت یا ردیف های مغازه! خالصه هیچ نباید 
در دل داشته باشی. باید به معنی واقعی کلمه سبک 
بار شوی تا پرگیری و پرواز کنی و تنها خدا را ببینی،

 رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن
 یا ز جانان یا زجان باید که دل برداشتن

)@aliyari200 : آیدی تلگرام نگارنده(

زمان اعالم نتایج ارشد و 
دکتری پزشکی مشخص شد

درباره  پزشکی  سنجش  مرکز  رئیس  پورکاظمی، 
به  توجه  با  گفت:  دکتری  رشته های  مصاحبه 
رشته های  از  برخی  برای  مصاحبه  مراحل  اینکه 
دکتری تخصصی به تازگی به پایان رسیده است 
و همچنین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد 
در هفته پیش انجام شد، نتایج نهایی پذیرش در 
تخصصی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  آزمون های 
گروه پزشکی نیمه دوم شهریور اعالم خواهد شد. 
 )Ph.D( تخصصی  دکتری  آزمون  داد:  ادامه  او 
پزشکی،  پایه  علوم  پژوهشی رشته های  و دکتری 
دندانپزشکی  و  داروسازی  تخصصی،  و  بهداشت 
سال 1۳96 )دوره های روزانه، شهریه پرداز، دانشگاه 
برای رشته های  بورس تحصیلی  و  آزاد اسالمی 
اخالق پزشکی و آموزش پزشکی( پنجشنبه چهارم 

خرداد 96 برگزار شد.

خبر خوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد

ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  تسنیم- 
دیگر نگران کسر نمره به خاطر تأخیر در دفاع از 
عمومی  هیئت  چون  نباشند  پایان نامه  هایشان 
دیوان عدالت اداری، کسر نمره به خاطر تأخیر در 
است.  کرده  اعالم  غیرقانونی  را  پایان نامه  از  دفاع 
شورای آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و 
صنعت مقرر کرده بود که دانشجویانی که در دفاع از 
پایان نامه خود تأخیر داشته باشند، متناسب با تأخیر 

صورت گرفته، نمره منفی دریافت می کنند.

اضافه خدمت مشموالن غایب با 
فرمان رهبر انقالب بخشیده شد

انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری،  سردار 
 6 یا  و  ماه   ۳ غیبت  که  غایب  گفت:مشموالن 
ماه دارند بنا به تدبیر فرمانده کل قوا و ابالغ آن 
بهمن   ۲۲ تا  اگر  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  به 
96 مراجعه کنند این غیبت حذف شده و اضافه 
از  خارج  غایب  داشت.مشموالن  نخواهند  خدمت 
از  قبل  تا  اگر  و  قانون شده  کشور شامل همین 
۲۲ بهمن مراجعه کنند بخشودگی خواهند داشت.

یکی از برنامه هایی که نیروی انتظامی در سازمان 
نظام وظیفه دارد و پس از هفته نیروی انتظامی 
اجرایی خواهد شد ارایه خدمت به مشموالنی است 

که درخواست خروج از کشور را دارند.

رئیس کمیته امداد با بیان این که دولت راضی به تداوم 
انجام آن شد و االن  به  نبود ولی مجبور  یارانه  پرداخت 
اعالم  دولت  به  افزود:  کند،  قطع  را  آن  تواند  نمی  هم 
کردیم حاضریم متولی پرداخت یارانه باشیم به این صورت 

نیازمند  یارانه را قطع و اعالم کند هر کس  که پرداخت 
امداد مراجعه کند. در آن  یارانه است، به کمیته  دریافت 
صورت خود به خود، بسیاری از دریافت یارانه انصراف می 
کنیم.پرویز  می  بررسی  را  متقاضیان  اهلیت  ما  و  دهند 
فتاح در گفت وگو با خبرآنالین، با تاکید بر پرداخت یارانه 
به 75 میلیون نفر در شرایط فعلی، پررنگ کردن بیش 
از حد یارانه ها در جامعه را سبب ایجاد رخوت و تنبلی 
دانست و افزود: قصه یارانه ها برای همه دولتمردان باید 
انجام دادو  این کار را  درس عبرت باشد. حاال آن دولت 
این دولت از آن انتقاد کرد اما چرا همین دولت هم این 
یارانه می داد ولی  به 60 میلیون  را کرد؟ آن دولت  کار 

چرا این دولت به 75 میلیون یارانه می دهد؟ این نشان 
می دهد که وقتی به بحثی دامن می زنیم، عواقبش را 
خود آن دولت هم نمی تواند کنترل کند. من مطمئنم این 
دولت راضی به پرداخت یارانه 75 میلیون نفر نبود، ولی 
مجبور به انجام آن شد و االن هم نمی تواند قطع کند.

فتاح در ادامه از طرح پیشنهادی کمیته امداد به دولت در 
زمینه یارانه ها خبر داد و اظهار کرد: ما به دولت اعالم 
کردیم که حاضریم متولی این کار باشیم به این صورت 
که شما پرداخت یارانه را قطع و اعالم کنید که هرکس 
نیازمند دریافت یارانه است به کمیته امداد مراجعه کند. در 
آن صورت کسانی که حقیقتا نیازمند هستند یا احساس 

بیایند و ماهم اهلیت  نیاز می کنند می توانند سراغ ما 
و ضرورت های دریافت یا عدم دریافت یارانه را بررسی و 
می  تشکیل  پرونده  نیازمند  افراد  برای  کنیم.  می  اقدام 

دهیم و می گوییم که ایشان تحت پوشش ماست.
نیازی  بی  اظهار  ساز  زمینه  را  طرح  این  اجرای  وی   
خانواده های غیرنیازمند دانست و افزود: اگر ما این طرح 
به صورت خودکار  ها  خانواده  از  بسیاری  کنیم  پیاده  را 
یارانه  از دریافت  پرونده  برای تشکیل  با مراجعه نکردن 
از  بسیاری  که  دید  و شما خواهید  داد  انصراف خواهند 
هزار   45 نیازمند  و  فقیر  ما  که  گویند  می  واقعا  مردم 

تومان هستیم؟! قطعا نه.

پیشنهاد یارانه ای رئیس کمیته امداد به دولت

برنامه ریزی  و  پژوهش  پشتیبانی سازمان  معاون  فارس- 
متوسطه  دوره های  درسی  کتاب های  توزیع  از  آموزشی 

اول و دوم، از ۲0 شهریور در کتابفروشی ها خبر داد.
انسانی  منابع  توسعه  معاون  زواره  طالیی  حسین  سید 
و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در 
خصوص »زمان توزیع کتاب های درسی مقاطع مختلف 
تحصیلی«، اظهار داشت: کتاب های درسی دوره ابتدایی 
و پیش دانشگاهی، اول مهرماه در مدارس توزیع خواهد 
متوسطه  دوره های  درسی  کتاب های  داد:  ادامه  شد.وی 

توزیع  کتابفروشی ها  در  شهریورماه   ۲0 از  دوم،  و  اول 
می شود.معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان 
استان  در  کرد:  تصریح  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
تهران و البرز و شهرستان های استان تهران کتب درسی 

از ۲5 شهریور توزیع خواهد شد.
قیمت  افزایش  »میزان  خصوص  در  زواره  طالیی 
کتاب های درسی«، عنوان کرد: امسال میانگین افزایش 
کمتر  درصد   ۲ یعنی  درصد   7 درسی  کتاب های  قیمت 
از نرخ تورم است.وی تأکید کرد: کتابفروشی ها براساس 

قراردادی که با شرکت چاپ و نشر انعقاد کرده اند، باید 
کتب درسی را بفروشند و حق فروش اجباری هیچ نوع 
لوازم التحریری را همراه با آن ندارند.معاون توسعه منابع 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  پشتیبانی  و  انسانی 
در  دانش آموزان  اولیای  اگر  کرد:  خاطرنشان  آموزشی 
سوی  از  تخلفی  موارد  درسی،  کتاب های  خرید  هنگام 
شماره  با  می توانند  کردند،  مشاهده  کتابفروشی ها 
و  گرفته  تماس   88۳05860 و   888۲7778 تلفن های 

اطالع دهند.

زمان توزیع کتب درسی دوره متوسطه اعالم شد

وزیر آموزش و پرورش: دوره فنی و حرفه ای
 و کاردانش سه ساله می شود

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امسال و سال آینده مشکلی برای 
پذیرش نیرو و تعادل جنسیتی در آموزش و پرورش وجود ندارد از سه ساله 
داد و گفت: تالش می کنیم  و کاردانش خبر  فنی و حرفه ای  شدن دوره 
دانش آموزان هیچ ملیتی در ایران از مهر جا نمانند. بطحایی با بیان اینکه اگر 
مدارس دولتی دارای نظام تضمین کیفیت شوند باید بتوانند در قبال امکانات 
ارائه شده پاسخگو باشند گفت: اگر این نظام طراحی و مستقر شود می تواند 
نقاط قوت و ضعف را مشخص شود. امسال و سال آینده مشکلی برای 
پذیرش نیرو و تعادل جنسیتی نداریم. اما از سال بعد باید پذیرش ها متناسب 
با نیاز باشد.به گفته وزیر آموزش و پرورش سال آینده دوره فنی وحرفه ای و 

کاردانش سه ساله می شود و به شدت به هنرآموز نیاز خواهیم داشت.

سایپا: فروش هر پراید سه تا چهار 
میلیون تومان برایمان زیان دارد

و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت:  بازاریابی  معاون  خبرآنالین- 
هم اکنون تولید هر دستگاه پراید با زیان حدود ۳0 تا 40 میلیون ریالی 
همراه است و فقط سال گذشته 1۲ هزار میلیارد ریال در تولید پراید 
زیان داشتیم.تقی زاده یادآوری کرد: نزدیکترین جایگزین فعلی پراید می 
تواند گروه تیبا یا گروه ایکس ۲00 باشد که مصرف کننده باید تا ۲5 
درصد نسبت به پراید هزینه بیشتری بابت خرید آن متقبل شود؛ در این 
زمینه خواستار آن هستیم تا سیستم بانکی به یاری مشتریان بشتابد.

وی اظهار داشت: هم اکنون تولید هر دستگاه پراید با زیان حدود ۳0 تا 
40 میلیون ریالی همراه است و فقط سال گذشته 1۲ هزار میلیارد ریال 

در تولید پراید زیان داشتیم.

افزایش رضایت مشتریان خودرو در سال 95

 نتایج نظرسنجی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، از صاحبان 
خودروهای سواری نشان می دهد که در سال 95، رضایت مشتریان 
است. یافته  افزایش  درصد  کیفیت محصوالت ۳.5  از  خودرو  صنعت 

مشتریان  از رضایت  ایران  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  گزارش شرکت 
از خودروهای سواری در سال 95 بیانگر این است که اگر چه رضایت 
 1.6 تا   0.5 کاهش  تومان،  میلیون   75 از  بیش  خودروهای  صاحبان 
درصدی داشته است، اما در مقابل خودروهای ارزان قیمت تر توانسته 
اساس،  این  بر  باشند.  داشته  مشتریان  نظر  جلب  در  خوبی  رشد  اند 
رضایتمندی مشتریان خودروهای کمتر از ۲5 میلیون تومان رشد ۲.4 
درصدی، خودروهای بین ۲5 تا 50 میلیون تومان رشد ۳.8 درصدی و 
خودروهای بین 50 تا 75 میلیون تومان رشد 0.1 درصدی داشته است. 

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065   علـی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول
مبلغ  پرداخت  به  بهلگردی محکوم  اکبر  آقای  علیه  آقای محکوم  اجرایی  پرونده کالسه 952796  در  اینکه  به  نظر 

129/241/450 ریال در حق آقای احمد علی و عباسعلی هامونی و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در 
قبال بدهی محکم علیه، 0/69 دانگ از ششدانگ ملک شماره 703 فرعی از 674  اصلی به شماره ثبت 116908 دفتر واقع در روستای 
بهلگرد خیابان رسالت چپ بعد از فرعی 3 آخرین قطعه چپ به مالکیت خانم معصومه بهلگردی فرزند یاسین به شماره شناسنامه 5 صادره 
از بیرجند توقیف و به مبلغ 132/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز چهارشنبه مورخ 96/06/22 از ساعت 
8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14  مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960596 در اجرای دستور فروش دعوی خانم لیال بهارشاهی فرزند محمد به طرفیت 
آقای علی مرکی درخصوص پالک ثبتی به شماره 6984 فرعی از 1554 اصلی مفروز و مجزی شده از 6398 بخش 2 بیرجند که حسب 
نظریه کارشناسی آپارتمان مذکور واقع در خیابان دولت 35 - پالک 4 دارای دو طبقه روی پیلوت طبقه اول به مساحت 72/76 متر مربع 
فاقد آسانسور و در حد سفت کاری و دارای پیلوت و صحن حیاط مشاعی ارزش آپارتمان فوق به مبلغ 540/000/000 ریال  کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/6/21 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  951836 اجرایی آقای سید ابوالفضل حسینی محکوم به پرداخت مبلغ 195/489/260 
ریال در حق آقای مهدی بهشتیان و مبلغ 8/653/750 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و محکوم علیه در قبال بدهی 
خویش 49 صدم دانگ از ششدانگ ملک به شماره پالک ثبتی شماره 5 فرعی از 731 اصلی بخش یک بیرجند به نشانی بیرجند 
خیابان حکیم نزاری بین حکیم نزاری 12 و 14 به مساحت 40 مترمربع توقیف گردیده است و به مبلغ 205/143/010 ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز یکشنبه  تاریخ 96/06/19 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی
آدرس: بین مدرس 55 و 57           

09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را 

منصفانه خریداریم.
 09151641464 - 09380160779 

علی آبادی

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

جگر مرغ منجمد  300 گرمی    کیلویی 2600 تومان
* خیار شور یک                دبه ای    9500 تومان
* خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان
قلوه گاه گوسفندی            کیلویی 22800 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 23500 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26800 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی23900 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی14800 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  15000 تومان
شنیسل منجمد                 کیلویی 14000 تومان
ران مرغ منجمد                  کیلویی   7100تومان
ران مرغ منجمد سایز          کیلویی 8800 تومان
ماهی تیالپیال                     کیلویی 15800 تومان
استیک شیر خالدار           کیلویی 21000 تومان
استیک شاه ماهی            کیلویی 22000 تومان
سوسیس آلمانی 1              کیلویی 3900 تومان
سوسیس آلمانی 2              کیلویی 3200 تومان

کالباس مارتادال  40 %          کیلویی 5200 تومان
کالباس لیونر 55 %               کیلویی 8700 تومان
کالباس خشک  60 %           کیلویی 9800 تومان
کالباس مرغ  55 %            کیلویی 10500 تومان
هات داگ 70 %                    کیلویی 7900 تومان
همبرگر 30 % پاک جم         بسته ای 5200 تومان
همبرگر 60 %  پاک جم         بسته ای 8000 تومان
 کباب لقمه 70 %  پاک جم         بسته ای  8000 تومان
استیک پاک جم                بسته ای 9800 تومان
همبرگر 30 % شوکا            بسته ای 3950 تومان
همبرگر 60 % شوکا        بسته ای 6050  تومان
کباب لقمه 3 تیکه شوکا    بسته ای5850 تومان

استیک ظرفی شوکا        بسته ای14700 تومان
سویابرگر شوکا                بسته ای 2950 تومان
همبرگر 30 %  شهراد         بسته ای 2400 تومان
همبرگر 60 %  شهراد        بسته ای 4200  تومان
پنیر پیتزا 9595               کیلویی 13200  تومان
پنیر پیتزا ون                      کیلویی 10800تومان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*7 شهریور 1396* شماره 3870

نماینده مردم در مجلس:»آستان قدس رضوی« برای رونق در بخش صنعت خراسان جنوبی ورود پیدا کند
تسنیم-نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس با بیان اینکه باید مجتمع های بین راهی در خراسان جنوبی توسعه یابد گفت: آستان قدس رضوی در استان در بخش صنعت 
سرمایه گذاری کند.امیرحسنخانی صبح دیروز در دیدار تولیت آستان قدس رضوی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی یکی از استان های اولی بود که در انتخابات به آیت ا... رئیسی 

رأی بیشتری داد و این مردم هم توقع دارند در برخی زمینه ها بیشتر توجه شود. وی افزود: استان گرفتار خشکسالی های 19 ساله است و مشکل بیکاری هم یکی از مهم ترین دغدغه های این مردم است.

نت
نتر

س: ای
عک

سالم ،چند سالی هست که در شهر بیرجند شاهد 
بی  با مدرک چه  بیگانه هستیم چه  اتباع  ازدیاد 
ا... در همه صنوف هم مشغول  ما شا  و  مدرک 
به کارند بدون پروانه کسب و برگه مهارت فنی 
و کارگاههای بزرگ خرید ضایعات که همه چیز 
می خرند وبه لهجه بیرجندی هم که مسلط شدند 
بماند  بیکار  باید  کارگربیرجندی  که  وسرگذرهم 
ازهمه مسوالن سازمانها و ارگانها باید تشکر کرد 
که میدان را اینگونه برایشان بازکرده اند! تاچندی 

دیگر  بومی ها بایدخانه نشین شوند.
937...167
سالم در جواب شهروندی که در تاریخ 29مرداد 
مقصر  اما  داده  رخ  تصادفی  که  اند  کرده  عنوان 
هزینه خسارت پرداخت نکرده و گواهینامه المثنی 
در17تیرماه  که  است  ذکر  کرده،قابل  درخواست 
تصادف رخ داده و هزینه خسارت مربوط به وانت 
راست  سمت  جلو  گلگیر  قسمت  از  که  پیکان 
به  18تیر  درتاریخ  بطورکامل  دیده  آسیب  راننده 
الزم  شده.مدارک  پرداخت  220هزارتومان  مبلغ 
موجودمی باشد و تحویل پلیس راهور شده است.
حال بعدازگذشت 45روز شخص مذکورگواهینامه 
را تحویل نداده و ادعا می کند که هزینه دیگری 
باشند  هوشیار  محترم  شهروندان  شود!  پرداخت 
که همیشه هنگام پرداخت خسارتی همان لحظه 
 مدارک خود را تحویل بگیرند که بعدا دچار سو ء

استفاده نشوند.
915...838
با سالم در جواب همشهری که پیام داده بود اگر 
تا وقتی مردم  را درختکاری کنند  بند دره  مسیر 
مسیر ذاطی می کنند لذت ببرند. کاشتن درخت 
پیش کش اگر مسئولین مربوطه بتوانند درختهای 
موجود را حفظ کنند هنر کردند ولی بعضی جاها 
آباد  شوکت  مانند  کنند  می  راخشک  درختان 

دوستان خودشان می توانند بیایند ببینند.
915...210
باگذشت چندین سال   بیرجند  پونه  باسالم.اهالی 
این  در  پارک  وجود  و  سبز   فضای  حداقل  از 

منطقه محرومند.لطفا پیگیری شود.باسپاس.
915...503
همشهری  پیامک  کن:پیرو  لطفا”چاپ  آوا  سالم 
در  برق  اداره  کاری  کنده  در خصوص  عزیزمان 
شرکت  ومعلم،متاسفانه  غفاری  خیابان  معابر 
مخابرات نیز در کوچه های خیابان نرجس واقع 
اخیر  سال  چند  همین  در  که  شعبانیه  بلوار  در 
ساخت و سازشده است اقدام به کندن پیاده روها 
به علت کابل گذاری در زیر زمین نموده است و 
معلوم نیست تاکی ادامه دارد و جوابگوی ساکنین 

محل چه ارگانی است؟
915...338
بازار  ایحاد  از  تشکر  ضمن  محترم  آوای  سالم 
روز غفاری دوستان متولی شهرداری خیلی خوب 
مبلمان  و  روانی  ایجاد فضای  در  بود که  خواهد 
بازار  به فضای  ترتیبی  بازار دقت شود و نظم و 

بدهند.
915...491
سالم درسته که شهر شهردار نداره اما آیا قانون 
یک  شهرداری   ! کجا  تا  عدالتی  بی  نداره؟  هم 
نفر بیچاره رو هرساعت بابت یک متر خالف به 
شهرداری می کشونه اونوقت آقای بساز بفروشی 
در  درصد   80 اشغال  سطح  با   ... خیابان  توی  
که  جالبه  خالف!!!!!  چندصدمتر  و  طبقه  هفت 
مامورین شهرداری میان باهم یک لبخند و چایی 
میخورن و خداحافظ!!! به نظر شما نباید به بعضی 

چیزها شک کرد ؟
939...277
که  متاسفم   ... بانک  کارمند  برای  واقعا  باسالم 
این  به  وام  میلیون  دو  برای ضامن شدن  امروز 
بانک مراجعه کردم که بعد از پرسیدن شغلم که 
امیز  تمسخر  لحن  به  تاکسی هستم  راننده  یک 
فرمودند که راننده تاکسی امده ضمانت کنه! واقعا 
این قانونه که یک راننده تاکسی با پروانه معتبر 
2 میلیون وام رو نتونه ضمانت کنه؟ واقعا برا این 
بانک با این قانونهای من دراوردی و کارمندهای 

بی ادب متاسفم!
915...684
سازمان امور مالیاتی با آنکه می دانند که اوضاع 
مالی پیمانکاران خراب است اما هر سال با یک 
اعمال جریمه ای هستند که  به فکر  هنر جدید 
هم  مطابقت  شرعی  موازین  با  آیا  نیست  معلوم 

دارد؟
915...212
چند روز پیش در کنار سطل آشغال شاهد صحنه 
شک  با  که  است  شده  باعث  که  بودم  عجیبی 
تلفنی شوم!با چشمان خود  تاکسی  وتردید سوار 
دیدم یک راننده آژانس کنار سطل آشغال ایستاده 
بود وحتی صندلی های ماشین  خود را پر از بسته 
زباله  های  آلودگی  آیا  بود!؟  کرده  آشغال  های 
واقعا  ویا...  شود؟  می  پاک  ماشین  فضای  از  ها 
وقت آن رسیده است که با افرادی که اقدام به 
برداشتن زباله ها از داخل سطل های داخل معابر 
می نمایند برخورد شود چون کوتاهی در برخورد 
جدی  بطور  جامعه  سالمت  که  شود  می  باعث 
مورد تهدید قرار گیرد. خدای نکرده اگر یک شی 
آلوده بدن رازخم کند چه فاجعه ای بدنبال خواهد 

داشت؟ 
915...235
مسئوالن  درایت  با  شاا..  ان  عزیز  آوای  با سالم 
جدید در شورای شهر یک شهردار خوب و عملیاتی 
و  مردم  همه  که  ؛زیرا  نمود  خواهند  انتخاب  را 

خانواده ها این درخواست را این چند روز دارند
ارسالی به تلگرام آوا

در پنجمین روز از هفته دولت انجام شد؛

جواد قوسی - خواستم در ابتدای کالم از فرهنگ 
بنویسم و بگویم اما الزم ندیدم. مباحث مطرح 
شده در این گزارش آنقدر شفاف و روشن است 
که جای هیچ حرف و احیانا شعاری را نمی گذارد 
و احتیاج به هیچ توضیح اضافی هم دیده نمی 
و  متون  در  شده  گفته  انتزاعی  مطالب  شود. 
تریبون ها، با آن چیزی که در واقعیت می گذرد 

هیچ گاه تطابق رفتاری ندارد. عملکردها بسیار از 
رویکردها فاصله گرفته اند و البته عقب مانده اند؛ 
حال به هر دلیلی. در خانه اگر کس است، یک 

حرف بس است.

شورای فرهنگ عمومی فعال نیست
گفتگو با آقای عبدالرزاق، عضو شورای 

شهر بیرجند؛ 
شهرداری بیرجند، معاونت فرهنگی ندارد، چرا؟ 
این سوالی بود که ما از حجت االسالم عبدالرزاق، 
شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  مسئول 
پرسیدیم که وی پاسخ داد: با توجه به این که 
بعضی از شهرها معاونت فرهنگی دارند، از سال 
های اول و دوم شورای چهارم پیگیری کردیم 
مرتبه  ایشان گفتند 2  و  از شهردار خواستیم  و 
از طریق وزارت کشور پیگیری شده ولی جوابی 
نداده اند. علت اینکه این اتفاق نیفتاده را خود من 
هم نمی دانم و در هاله ای از ابهام مانده است. 
اخیرا از قول آقای استاندار شنیدم که چارت جدید 
شهرداری آمده و من سوال کردم در این چارت 
معاونت فرهنگی قرار گرفته که گفتند نه، پیش 
بینی نشده است.وی در توضیح بیشتر مطلب می 
افزود: با توجه به اهمیت کار فرهنگی سوال این 
است که امور فرهنگی شهر به چه طریق تعقیب 
می شود که جواب این است که از طریق امور 
فرهنگی شهرداری و کمیسیون فرهنگی شورا 
و سازمان فرهنگی و رفاهی. حاال اگر معاونت 
فرهنگی می بود بهتر می شد مدیریت کرد ولی 
نمی توانیم بگوییم خآلیی ایجاد شده و کارها 
نیست. معطل  کارها  نه  است،  مانده  معطل 

عبدالرزاق ادامه می دهد: اگر نواقصی وجود دارد 
در جاهای دیگر است، در استان شورای فرهنگ 

عمومی را داریم که باید منسجم تر باشد و کمیته 
ها و دبیرخانه داشته باشد. لذا اگر این شورا فعال 
تر در صحنه حاضر شود دغدغه های فرهنگی و 

اجتماعی شهر پوشش داده می شود. 
مسئول کمیسیون فرهنگی شورا در پاسخ به این 
سوال که آیا اصال شهر بیرجند را شهر فرهنگی 
می دانید، می گوید؟ بله. به دلیل گذشته های 

پرافتخار از اندیشمندان، علما و فرهیختگان و این 
که از هر ده شهروند، یک شهروندش دانشجو 

است و آمار دانشجوی باالیی دارد. 

به چه چیز کارفرهنگی می گویند!
می پرسم؛ چند مورد از کارهای فرهنگی مهمی 
که در سال های اخیر انجام شده است را بیان 
کنید که عبدالرزاق پاسخ می دهد؟ پشتیبانی از 
تشکل های و هیات های مذهبی و فرهنگی، 
مراسم  و  مفرح  فرهنگی  های  برنامه  اجرای 
و  فرهنگی  مسابقات  و  ها  جشنواره  عزاداری، 
اشاره  با  عبدالرزاق  شهر  در  تبلیغات  همچنین 
عمومی  فرهنگی  شورای  جایگاه  اهمیت  به 
خاطرنشان می کند: مسائل کالن باید از طریق 
شورا پیگیری شود، به عنوان مثال یک روز را با 
نام بیرجند در تاریخ کشور باید نامگذاری کنیم که 
این کار یک ارگان خاص نیست. همچنین سرود 
بیرجند و دعوت از نخبگان برای بیرجندشناسی 
مسائلی است که باید بقیه دستگاه ها همراهی 

کنند.

وزارت کشور مجوز را صادر نمی کند
محمدیان، مشاور شهردار بیرجند نیز در گفتگوی 

صریح و صمیمی به سواالت ما پاسخ می دهد.
-چرا هنوز در شهرداری بیرجند معاونتی تحت نام 
فرهنگی وجود ندارد؟ اوایلی که شهردار آمد خیلی 
تالش شد تا این مهم اتفاق بیفتد و نامه نگاری 
به  حضوری  بار  یک  حتی  و  شد  انجام  هایی 
همراه ایشان و بار دیگر به همراه معاون اجرایی 
به تهران رفتیم، آن ها به نحوی بیان کردند که 
نامه  مجدد  نیست.  مسائل  این  شهرداری  کار 
نگاری هایی انجام شد و درکل بیان کردند که ما 

نمی توانیم این معاونت را داشته باشیم. البته االن 
اعالم آمادگی می کنیم به محض دادن مجوز 
بسته  چارت  االن  دهیم.  می  انجام  را  کار  این 
دست  دیگر  و  شده  مشخص  چارچوب  و  شده 
ما نیست. کارهای فرهنگی را سازمان فرهنگی 
بین  امور  و  عمومی  روابط  و  شهرداری  رفاهی 

الملل انجام می دهند.
-چه عواملی باید وجود داشته باشد تا این مجوز 

صادر شود؟
مسئوالن  از  فردی  شهردار،  مشاور  کنار  در 
شهرداری نشسته است که گهگاه به سواالت ما 

واکنش نشان می دهد. 
و  گرگان  مثل  شهر  چند  االن  گوید:  می  وی 
بجنورد هم این معاونت را ندارند. معاونت مربوط 
به کالن شهرهاست و این را در نظر بگیرید که 
به عنوان مثال اصفهان فقط 500 میلیارد تومان 
بودجه فرهنگی دارد ولی بودجه کل شهرداری 

بیرجند به 90 تا 100 میلیارد هم نمی رسد. 
همه  با  گوید:  می  ادامه  در  شهردار  مشاور 
توضیحات همکارم باز هم اعالم آمادگی کردیم 
و رسما نامه زدیم و احساس نیاز می کنیم و حتی 
آقای شهردار گزینه ای را هم آماده کرده بودند. 

-از نوع کارهای فرهنگی شهرداری می پرسیم 
که محمدیان می گوید؟ پای کار تمام مسائل 
فرهنگی شهر، شهرداری وجود دارد؛ مراسمات، 

چراغانی ها، جشن ها و سالروزها و ...
فرهنگی  کارهای  جزو  کردن  چراغانی  -آیا 
محسوب می شود؟ به عنوان مثال در تولد امام 
عمال  شود،  می  برگزار  جشنی  وقتی  )ع(  رضا 
در 20  است.  گرفته  فرهنگی صورت  کار  یک 
پارک و مسجد، نماز جماعت هایی برگزار می 
شود که هزینه امام جماعت توسط ما داده می 
شود و دیگر از نماز فرهنگی تر وجود ندارد. چند 
مسجد از جمله مسجد امام هادی، فاطمه زهرا، 
امیرالمومنین را در شهر ایجاد کرده ایم و هزینه 
در  ای  نمازخانه  است.  شهرداری  دست  هایش 
پارک سرو در خیابان فردوسی در حال ساخت 

داریم.
و  احیا  مراسم  و  رمضان  ماه  در  ادامه می دهد 
فعالیت  که  روحانیونی  از  بعضی  خوانی،  قرآن 
پدر  روز  مراسم  دهیم.  می  حقوق  را  کنند  می 
)پدران آسمانی(، حمایت از گروه طبیعت )جمع 
آوری زباله( را هم در برنامه داریم و انجام می 
دهیم. برند بیرجند تمیزی شهر است. این مساله 
از بحث بهداشت عبور کرده و به فرهنگ تبدیل 
شده و درکشور به عنوان شهری امن، آرام و تمیز 
ادامه می دهد:  مورد مثال است.مشاور شهردار 
ساختمانی را به کانون هنرمندان اختصاص دادیم. 
شهرداری با آن ها قرارداد بست تا برنامه بدهند و 
اجرا کنند و ما به آنها مکان بدهیم. فرهنگسرای 
وحدت در خیابان انقالب با هزینه 800 میلیون 
در  شهر،  فرهنگسرای  اولین  عنوان  به  تومان، 

تا  صفر  است.  شده  ایجاد  شهردار  آقای  زمان 
به شهرداری ختم  پروفسور گنجی  صد مراسم 
نیست.  ایشان  شان  در  هنوز  هرچند  شود،  می 
خود اداره ارشاد هم پای کار نمی آید. گفته بودند 
نام ایشان ساخته شود، ما  که فرهنگسرایی به 
گفتیم زمین در اختیار قرار می دهیم ولی خبری 
نشد. بعد از این که دیدیم خبری نشد، خود آقای 
شهردار پیشنهاد دادند ساختمان قدیمی در پارک 
 NGO صیاد را تعمیر و تجهیز کنیم و تحویل
ها دهیم. برای ساختمان مبلغ 70 میلیون تومان 
هزینه شد و اعالم می کنیم هر سازمان علمی از 

آن استفاده کند.

خروجی تصمیمات
 به دوش شهرداری است

هر سال حتی در مراسم روز خبرنگار پول نقد 
حالی  در  این  شود.  می  داده  شهرداری  توسط 
است که امسال حتی اسم شهرداری را هم در 
نکردند. در سال گذشته  یادی  و  نبردند  مراسم 
هم در تاالر کیان خبرنگاران به همراه خانواده 
دعوت شدند.به گفته محمدیان در جلساتی که 
گرفته می شود، مسئوالن اداره ها دور هم می 
نشینند و آخر سر خروجی کار به دوش شهرداری 
ندارد، شهرداری مال مردم  البته اشکالی  است، 
است ولی خوب است حداقل یادی از آن بشود.

گوید:  می  و  دارد  گالیه  محدود  بودجه  از  وی 
االن تقریبا چندتا اضافه کار عقب است ولی البته 
حقوق مان به روز است. اوضاع پولی شهرداری 
های هم تراز ما همین گونه است، حتی بعضی 
شان از عید تنها یک ماه حقوق پرداخت کرده اند.

برگزاری جشن های عمومی قبال معدود بود ولی 
در این چند سال اخیر زیاد شده است و نشاطی 
تزریق شده است. بعضا در چاپ کتابهایی، کمک 
هایی کردیم و نسخه هایی را خریداری کردیم، 
نشریه داخلی شهرداری منتشر می شود و در شهر 
پخش می شود. جشنواره عکس بیرجند در قاب 
ایران را برگزار کردیم. از معدود جشنواره های 
وزین بخش عکس کشور است و داورهای سطح 
عاشورایی،  دارد. جشنواره عکس  یک کشوری 
جشنواره غذا و لباس را برگزار کردیم. نگارخانه 
شهرداری که در جای مهمی قرار گرفته را فقط 

برای کار فرهنگی اختصاص داده ایم.

سایر دستگاه های فرهنگی
 چه نقشی ایفا می کنند

می پرسیم پس به نظرتان نبود معاونت فرهنگی 
باعث نشده کاری روی زمین بماند؟ 

باز همان شخص به جای مشاور شهردار واکنش 
نشان می دهد و می گوید: االن کار فرهنگی 
مانده که روی زمین باشد، من خوشحالم شما 
پیگیری می کنید ولی انرژی تان را صرف دو 
تا کارخانه و شرکت کنید که کارگران شان را 

بروند.  نفر سرکار  این که 2  و  اخراج می کنند 
ندارد  معنی  سال   4 این  در  دیگر  کارفرهنگی 
نداریم.  را  خودمان  پرسنل  حقوق  ما  که  وقتی 
وقتی کارگر خدمات شهری می آید که مساعده 
ای برای کالس تجدیدی فرزندش بگیرد، آن 
وقت کار فرهنگی جایگاهی ندارد. من خواهش 
می کنم عملکرد فعالیت های فرهنگی 4 دستگاه 

سازمان  ارشاد،  )سازمان  فرهنگ  حوزه  دیگر 
بنیاد شهید( را هم شما بررسی کنید. تبلیغات، 

مشاور شهردار بیان می کند: کار فرهنگی قسمتی 
از زندگی است، نمی شود فرهنگ را تعطیل کرد، 
فرهنگ جایگاه خودش را دارد و فرهنگ روح 
جامعه است. اگر گله ای هم از سمت همکارم 
وجود دارد سر این است که شما آن مسائل را هم 
پیگیری کنید. االن 600 پرونده افراد لیسانس به 
باال و بیکار در دست من است. افرادی آمده اند 
و گفته اند که تعهد می دهیم که فقط آبیاری 
ندهیم  ارتقا  درخواست  دهیم  می  قول  و  کنیم 
ولی فقط حقوقی داشته باشیم.شهرداری نیروی 
زیادی گرفته و جایی ندارد و نزدیک به 1200 
نفر پرسنل دارد. خروجی سازمان به مراتب بیشتر 
از ورودی آن است. با میانگین ماهی 2 میلیارد و 
850 میلیون تومان حقوق و مزایا شهرداری کمر 
راست نمی کند. کمک های دولتی 2 درصد شده 
است ) 2درصد از کل بودجه( و به عالوه بخشی 
از مالیات بر ارزش افزوده. بودجه شهرداری 55 

به 45 عمرانی به جاری است. 
سرود بیرجند اسیر شورا شد

می پرسم در مورد سرود بیرجند چه اتفاقی افتاده 
در جریان هستید؟ بله، کامال در جریانم. زمانی 
که آقای مدیح شهردار نیشابور بود سرود نیشابور 
برگزار میشد  و در هر مراسمی که  ساخته شد 
اینجا  در  داشت.  پخش می شد و حس خوبی 
هم آقای شهردار دستور دادند این اتفاق بیفتد. 
آقای مطلبی پور، کارمند صداوسیما پیشنهادی 
دادند و کار آغاز شد. فراخوان شعر دادیم و شعر 
آقای حسینی مود پذیرفته شد. طرح را به شورا 
فرستادیم و در کمیسیون فرهنگی صحبت هایی 
کردیم. هزینه حدود 40 تا 50 میلیونی پیش بینی 

شد. در شورا متاسفانه این کار انجام نشد. دو بار 
نامه نگاری شد و مجدد در شورا از طرح دفاع 

کردیم ولی از شورا بیرون نیامد. 
-شورا چی می گفت؟ می گفتند هزینه بر است 
و در اولویت نیست که در نهایت به تصویب شورا 
نرسید. شعر انتخاب شده بود و آقای شهردار هم 
در  ولی  دادند  می  اختصاص  آن  به  ای  بودجه 

مرحله شورا متوقف ماند.
-یکی از انتقاداتی که به شهرداری وارد می کنند 
این است که با آن که محدودیت بودجه دارد ولی 
بدون برنامه عمل می کند، مانند احداث پل برقی 

در ابتدای طالقانی یا مجسمه های اسب ابوذر؟ 
-من شنیدم ولی مربوط به زمان ما نبوده است 
و خودشان باید پاسخ گو باشند. ما با محدودیت 

بودجه، فرصت آزمون و خطا نداریم.

پل موسی بن جعفر برد تبلیغاتی ندارد
محمدیان ادامه می دهد: ببینید شهردار دستور 
داده اند که بیش از 60 تا 70 درصد پروژه های 
عمرانی را به شمال شهر ببریم. یکی از کارهای 
انجام گرفته پل موسی بن جعفر است. این پل 
تحول بزرگی انجام خواهد داد. این پروژه 5 تا 
تحول  و  است  بزرگی  عدد  است،  میلیاردی   6
آینده است. می توانستیم همین را خرج کارهای 
سطحی)=روبنایی( کنیم تا به چشم بیاید و نه 
این که برود زیر خاک. شاید دوره ما افتتاح هم 
شاید  تبلیغی  لحاظ  از  ها  بعضی  نظر  از  نشود. 
اولویت هم نبوده و خود شهردار  نباشد،  صالح 
پیشنهاد داده است ولی تحول آینده است.دولت 
گفته 2 میلیارد به شهرداری می خواهد کمک 
کند ولی یک ریال کمک نیامده. برای پول هم 
اعالم میکنم هیچی نیامده. با همین حال بدهکار 
نیستیم و صورت وضعیت پیمانکار به روز است. 
باز  است.  عرشه  روی  پل  پولی،  بی  همین  با 
کردن مسیر وظیفه شهرداری نبوده و قرار بوده از 
شرکت های مرتبط با اداره شهرسازی این کار را 
بکنند. از لحاظ تبلیغی چیزی برای ما ندارد ولی 
در منطقه محروم شهر، 6 میلیارد هزینه کردیم. 
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قاسمی- دیروز همزمان با پنجمین روز از هفته 
فرهادی«،  محمد  »مهندس  حضور  با  دولت 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
فنی  معاون  خیز«،  آتش  »مهندس  و  جنوبی 
عمران استانداری پروژه های شاخص شهرستان 
نهبندان که شامل پروژه های مرغداری 20 هزار 
قطعه ای آقای مقیمی روستای جوش، آبرسانی 
فشار  تحت  آبیاری  چاهداشی،  روستای  به 
روستای چاهداشی، کارخانه آسفالت روستای سه 
فرسخ و مرکز جامع سالمت روستایی خوانشرف 
افتتاح شد. تعداد پروژه های قابل افتتاح در هفته 
تمام بخش  در  این شهرستان 52 طرح  دولت 
های کشاورزی، آبرسانی و بهداشتی و صنعتی 
و معدنی است که از این تعداد 19 پروژه شهری 
و 35 مورد آن روستایی می باشد و همچنین 2 
پروژه کلنگ زنی در طی این هفته انجام می 
شود. مجموع اعتبار هزینه شده برای پروژه های 
این شهرستان بالغ بر 14  میلیارد تومان است که 

برای 57 نفر اشتغال ایجاد می کند.
موقعیت خوب نهبندان

در بخش صادرات محصوالت کشاورزی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
این پروژه ها عنوان  افتتاحیه  جنوبی در مراسم 
کرد که اقدامات خوب و ارزشمندی در شهرستان 
امکانات  اکنون  و  است  شده  انجام  نهبندان 
زیربنایی مناسبی در روستاها وجود دارد. »محمد 
دولت  در  زایی  اشتغال  اینکه  بیان  با  فرهادی« 
اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: با توجه به این 
نگاه ویژه، تسهیالت خوبی به این نوع طرح های 

اشتغال آفرین داده می شود. وی افزود: امیدواریم 
با وجود طرح های اشتغال زا توسعه پایداری را 
در این شهرستان شاهد باشیم و اینکه دیگر فرد 
بیکاری وجود نداشته باشد. به گفته وی با توجه 
به اینکه نهبندان موقعیت های خوبی در صادرات 
و  تدبیر  با  دارد  دامی  و  کشاورزی  محصوالت 
برنامه ریزی این کار انجام شود و نه تنها در این 
دیگر محصوالت هم  در  بلکه  نوع محصوالت 

شاهد صادرات باشیم. 
افتتاح مرغداری 20 هزار قطعه ای
 با مبلغی بالغ بر یک میلیارد تومان

ای  قطعه  هزار   20 مرغداری  افتتاحیه  در 
نهبندان  شهرستان  جوش  روستای  در  مقیمی 
این مرغداری عنوان کرد که  »مقیمی«، مدیر 
و  میلیارد  بر یک  بالغ  با سرمایه گذاری  را  آن 
متر  هزار    8 مساحت  با  تومان  میلیون   100
به بهره برداری رسانده است. وی خاطر نشان 
کرد که این پروژه برای 3 نفر مستقیم و 4 نفر 
غیر مستقیم شغل ایجاد می کند. به گفته وی 
هدف این پروژه پرورش مرغ گوشتی است که 
ساالنه توانایی تولید 20 هزار قطعه جوجه و 114 

گوشت سفید و 140 تن کود مرغی را دارد. 
افتتاح 17 پروژه تولیدات دامی 

با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان
 در نهبندان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان نیز در 
تولیدات  پروژه  که 17  کرد  اظهار  افتتاحیه  این 
دامی با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان افتتاح 
از آن ها بهره مند می  می شود و 686 خانوار 

بیان  پروژه مذکور هم  درمورد  شوند. »مالکی« 
به  توان  از  ویژگی های شاخص آن می  کرد: 
تولید  ها،  بیماری  کاهش  بودن،  اتومات  کامل 
کاهش 30  کشتار،  سن  کاهش  ارگانیک،  مرع 
درصدی مصرف سوخت اشاره کرد. وی تصریح 

کرد: در این شهرستان یکی از مشکالت اصلی 
که داریم ارسال گوشت و تولیدات آن می باشد 
شهرستان  طیور  کشتارگاه  داریم  دست  در  که 
است و طی اقدامات انجام شده کشتارگاه طیور با  
ظرفیت 6 هزار و 720 تن با هزینه یک میلیارد و 
200 میلیون تومان در دست اقدام است. به گفته 
رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان برای احیاء و 
مرمت 10 رشته قنوات یک میلیارد و 520  میلیون 
تومان هزینه شده که در طی هفته دولت به بهره 

برداری می رسد.  
نهبندان قطب کشاورزی استان

چاهداشی  روستای  به  آبرسانی  پروژه  افتتاح  در 
شهرستان نهبندان در پنجمین روز از هفته دولت 
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان بیان 
کرد  که این طرح با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد و 
231 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است. 

پروژه  این  محل  از  کرد:  تصریح  »بسکابادی« 
729 خانوار از آن بهره مند می شوند. وی با بیان 
اینکه این روستا جزو مناطق استراتژیک استان و 
قطب کشاورزی به حساب می آید این طرح کار 

بسیار خوبی است. 
در تأسیس کارخانه ها 

و صنایع کمک تسهیالتی می کینم
در این بازدید »اکبری«، عضو شورای شهر این 
شهرستان هم اظهار کرد که با توجه به پتانسیل 
ها و ظرفیت های باالی آن از جمله 80 حلقه چاه 
کشاورزی و معادن سنگ انتطار داریم که به آن 

توجه بیشتری شود و حتی کارخانه هایی ساخته 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  شود.معاون 
شورای  عضو  جواب  در  هم  جنوبی  خراسان 
نباید  دولت  از  که  کرد  عنوان  شهرستان  شهر 
توقع ساخت کارخانه را داشت بلکه در پرداخت 
تسهیالت و ایجاد بستر و فضا کمک می کند. 
افزود: نهبندان می تواند در ساخت  »فرهادی« 
صنایع تبدیلی برای حوزه کشاورزی و استفاده از 
روش های نوین آبیاری کار کنند و ما حتما در 

بخش تسهیالت کمک می کنیم.
رشد 72 درصدی پروژه های

 آبیاری نوین در نهبندان
همچنین در پروژه آبیاری تحت فشار روستای 
مبلغ  با  و  هکتار   50 سطح  در  که  چاهداشی 
شد.  افتتاح  تومان  هزار   600 و  میلیون   435
که  کرد  بیان  نهبندان  جهادکشاورزی  رئیس 
از محل این طرح هم 2 خانوار بهره مند می 
نفر   12 حدود  مستقیم  اشتغال  باعث  و  شوند 
شده است. »مالکی« خاطر نشان کرد که روش 
های نوین آبیاری در این شهرستان 72 درصد 
رشد داشته و بخشی از کسری مخازن آب نیز 

برطرف شده است. 
تأمین زیرساخت ها الزمه 

جذب سرمایه گذار
درمراسم  هم  نهبندان  شهرستان  فرماندار 
افتتاحیه این پروژه درباره موضوع اشتغال اظهار 
کرد: در اشتغال مولد در بخش های صنعت و 
معدن نیاز به سرمایه گذاری های کالن است 
نیاز به برنامه  و جذب این سرمایه گذاران هم 

تاکید  »نظافت«  دارد.  آنان  ترغیب  و  ریزی 
باید  برای جذب سرمایه گذار  ابتدا  در  کرد که 
زیرساخت های الزم فراهم و آماده باشد. وی 
که  داد  توضیح  یازدهم  دولت  اقدامات  درباره 
در روستاهای این شهرستان برای اولین بار 2 
میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیالت داده شد 

بدون اینکه کارمزدی از آنان گرفته شود. 
افتتاح کارخانه آسفالت

 با سرمایه ای بالغ بر 3 میلیارد تومان
در بازدید بعدی که افتتاحیه کارخانه آسفالت در 
روستای سه فرسخ شهرستان نهبندان بود. مدیر 
با  کارخانه  این  کرد:  عنوان  زاده«  »اسدا...  آن 
اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون تومان و 
اشتغال زایی 50 نفر می باشد. وی تصریح کرد که 
ظرفیت تولید سالیانه آسفالت گرم آن 600 هزار 
تن و تولید ساالنه مصالح سنگی شکسته کارخانه 

مذکور 300 هزار تن می باشد.
برخورداری 8 روستا با افتتاح مرکز جامع 

سالمت روستای خوانشرف
در اخرین بازدید این سفر نیز مرکز جامع خدمات 
سالمت روستایی خوانشرف این شهرستان افتتاح 
شد. رئیس مرکز بهداشت نهبندان در این مراسم 
اظهار کرد که هزینه ساخت و تجهیز این مرکز 
بالغ بر 650 میلیون تومان می باشد و 850 خانوار، 
3 هزار و 300 نفر جمعیت و 8 روستا را مستقیم 
تحت پوشش قرار داده است. »فرشیدهاشمی« 
افزود: با افتتاح این مرکز تمام خدمات درمانی و 

بهداشتی به طور کامل به مردم ارائه می شود.
)Ava.news16@gmail.com(

جای خالی معاونت فرهنگی در شهرداری بیرجند

افتتاح ۵۲ پروژه عمرانی در قطب کشاورزی استان
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یک ایرانی مدیرعامل »اوبر« شد
 
ایسنا-  هیات مدیره شرکت اوبر دارا خسروشاهی، مدیرعامل شرکت مسافرتی آنالین “اکسپیدیا” را به مدیرعاملی این شرکت برگزید. خسروشاهی ۴۸ ساله، جایگزین تراویس کاالنیک، یکی از دو بنیانگذار اوبر 
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اختراعی برای تغذیه اتوماتیک خون آشام درمانگر؛

خیلی از اختراعات به دلیل نبود حمایت خاک می خورند

با  آوا  هفتگی  های  مصاحبه  موضوع  حسینی- 
 23 جوانی  درباره  بار  این  استان  جوان  مخترعان 
الکترونیک  گرایش  برق  رشته  دانشجوی  و  ساله 
زالو”  اتوماتیک  “تغذیه  دستگاه  مخترع  که  است 
به  خاصی  عالقه  نوجوانی  از  که  محسنی  باشد.  می 
کار خود عنوان  درباره شروع  داشته  تولیدی  کارهای 
آموزش  ای  حرفه  و  فنی  های  کالس  در  کند:  می 
با  وی  فراگرفتم.  را  بلدرچین  و  قارچ  پرورش  نحوه 
اشاره به این که خود مایل به انجام کار با زالو بودم 
آن  و  است  نوپا  بیرجند  در  کار  این  دهد:  می  ادامه 
با  بگیریم،  کمک  وی  از  بتوانیم  تا  نبود  کسی  زمان 

3 هزار قطعه زالو شروع کردیم. با  این حال کار را 

دستگاه صنعتی است نیاز به حمایت های 
بیشتر و اسپانسر داریم

این مخترع جوان که پس از مدتی کار، با مشکالتی 
رو  به  رو  زالو  تغذیه  و  تکثیر  زمان  ها،  بیماری  درباره 
می شود، شروع به جمع آوری اطالعات از اساتید این 
علم و شغل می کند. به گفته محسنی در کار با زالو دو 
سری تغذیه سنتی انجام می شود که کار سختی است، 
تغذیه  انجام  روز  سه  تا  دو  زالو  قطعه  هزار  برای  مثال 
سنتی زمان می برد. وی با بیان این که پس از کسب 

اتوماتیک  تغذیه  برای  را  دستگاهی  بیشتر،  اطالعات 
مدت  دستگاه  این  با  کند:  می  اضافه  ساختم  زالو 
از 3 ساعت رسیده است و نمونه  زمان تغذیه به کمتر 
این کارآفرین بیرجندی به   داخلی و خارجی هم ندارد. 
حمایت های مادی بسیج علمی پژوهشی از این اختراع 
میلیون   2 معادل  مبلغی  با  گوید:  می  و  کند  می  اشاره 
و 5۰۰ تومانی که بسیج علمی داد توانستیم کار را راه 
بیاندازیم ولی از آنجاییکه دستگاه صنعتی است نیاز به 
محسنی  گفته  به  داریم.  حامی  و  بیشتر  های  حمایت 
منظور  این  برای  بسیج  ولی  دارد  ارتقا  قابلیت  دستگاه 
حمایت مادی نمی کند. ولی می توان از وام هایی که 

برای مخترعان در نظر گرفته شده استفاده کرد.

زالوهای تولیدی را به چند نفر از 
بیرجند می فروشیم  دکترهای سنتی 

وی که برای ثبت اختراع خود، هم از طریق پارک 
اقدام  پزشکی  علوم  دانشگاه  هم  و  فناوری  و   علم 
برای  ها  پیگیری  متاسفانه  کند:  عنوان می  بود  کرده 
ثبت از طریق دانشگاه علوم پزشکی به جایی نرسید. 
انجام شده است.  از طریق پارک  اکنون کار ثبت  و 

کم  همکاری  از  انتقاد  با  جوان  مخترع   این 
علمی،  بسیج  کارگاه  در  دهد:  می  ادامه  ها  ارگان 

به  مخترعان  و  خورند  می  خاک  ها  دستگاه  از  خیلی 
با  محسنی  شوند.  می  متوقف  ها  حمایت  نبود  دلیل 
کار  تا  کوچک  های  شهرستان  در  که  این  بر  اعتقاد 
افتند  می  حمایت  فکر  به  دیر  بیفتند،  جا  بخواهد 
بیان می کند: برای کار خود  و آشنایی مردم با طب 
حاضر،  زمان  در  کردیم،  تبلیغ  درمانی  زالو  سنتی 
می  سنتی  طب  پزشکان  به  را  خود  تولیدی  زالوهای 
فروشیم. وی با اشاره به این که زالو باید در مسافت 
عنوان  دارد،  تلفات  وگرنه  شود  ارسال  کوتاه   های 
به  هم  ما  فروش  بیشتر  دلیل  همین  به  کند:  می 

است. و مشهد  زاهدان، کرمان 

برای طرح توجیهی باید بین 15 تا 20 
تومان هزینه کرد میلیون 

 15 که  این  به  اشاره  با  زالو  با  کار  درباره  محسنی 
کارگاه زالو در بیرجند فعال است، می گوید: می توان 
کرد،  شروع  هم  تومان  میلیون   1 با  حتی  را  کار  این 
باشد  سرمایه  با  و  توجیهی  طرح  که  این  برای  ولی 
هزینه  آن  برای  تومان  میلیون   2۰ تا   15 بین  باید 
شکل،  دو  به  زالو  با  کار  گوید:  می  که  آنچنان  کرد. 
از روش های کار، پرورش  انجام است که یکی  قابل 
زالو است که بین 5 تا ۶ ماه زمان می برد ودر طول 

همین دوره به دو سری تغذیه با خون نیاز دارد. پس 
فروخته  یا  و  قرارداد  طرف  به  تحویل  نیز  پرورش  از 
می  عنوان  زالو  تکثیر  را  دوم  روش  وی  شود.  می 
و  زمان طوالنی  روش  این  در  دهد:  می  ادامه  و  کند 
بازدهی باالتر است. 1۴ ماه نگهداری دارد و در سال 
این  در  افزاید:  می  محسنی  شود.  می  تغذیه  سری   3
مرتبه  هر  که  کند  می  زایش  مرتبه  دو  زالو  هر  مدت 
دیگر  اختراعات  و  ها  دارد. طرح  نوزاد   ۴۰ تا   35 بین 
سیستم  و  خون  ارسال  دستگاه  جوان،  کارآفرین  این 
با  محسنی  است.  زالو  پرورش  سالن  دمای  اتوماتیک 
بیان این که با دستگاه ارسال خون، می توان آن را با 
دمای ثابت تا مسافت 1۰۰۰ کیلومتر انتقال داد عنوان 
نیز،  سالن  دمای  اتوماتیک  سیستم  مزیت  کند:  می 
امکان کنترل دما از طریق اینترنت و از راه دور است. 
زالو  از  که  است  هزار سال  دو  از  بیش  است،   گفتنی 
برای درمان به شکل چسبیدن به بدن و مکش خون 
دهان  بزاق  در  زالو  درمانی  خاصیت  می شود.  استفاده 
است،  هیرودین  نام  به  خون  انعقاد  ضد  ماده  که  او 
و  رگها  گرفتگی  باز شدن  و  رقیق شدن خون  موجب 
در نتیجه افزایش خون رسانی به مغز و بدن می شود. به 
عقیده بعضی کارشناسان 1۰۰ نوع ماده ویژه با اثرات 
می شود  ترشح  خون  در  زالو  توسط  گوناگون  درمانی 

است. قرار گرفته  پزشکان و جراحان  توجه  و مورد 

هشدارهای پلیس آگاهی 

در مورد سفرهای تابستانی 

برنا- جانشین پلیس آگاهی ناجا خود مراقبتی در 
سفرهای تابستانه را اقدامی الزم از سوی خانواده ها 
بانک ها  در  امانات  صندوق  گفت:  و   برشمرد 
است.  زیورآالت  سپردن  برای  مناسب  ای  گزینه 
سردار مسعود منفرد، “خود مراقبتی” در سفر های 
تابستانه را اقدامی الزم از سوی خانواده ها برشمرد 
و گفت: با توجه به اینکه در فصل تعطیلی مدارس 
و سفر های تابستانه قرار داریم، توصیه ما این است 
که اصل “خودمراقبتی” را خانواده ها فراموش نکنند 
و بدانند که این کار از سوی افراد، کمکی بزرگ به 
همکاران ما در مجموعه پلیس است. وی در توصیه ای 
به خانم ها افزود: آویختن زیور آالت و حمل آن در 
سفر های تابستانه ممکن است خدای ناکرده عاملی 
برای سرقت از سوی افراد سودجو باشد به همین 
خاطر خانم هایی که اشیای گران ب ها دارند تا آنجا 
که می توانند از بردن زیورآالت در سفر ها پرهیز کنند.

* صندوق امانات بانک ها گزینه ای مناسب برای 
سپردن زیورآالت: جانشین پلیس آگاهی ناجا، وجود 
صندوق امانات در بانک ها را بهترین گزینه برای به 
اظهار  و  دانست  خانم ها  زیورآالت  گذاشتن  امانت 
کرد: خوشبختانه امروزه به کار گیری صندوق های 
امانتداری در بانک های کشور باعث شده تا مکان 
امن و مناسبی برای نگهداری اشیای گران قیمت به 
وجود آید و توصیه ما به خانم ها این است که قبل از 
هرگونه مسافرت، زیور آالت خود را نزد این بانک ها 
به امانت بسپارند. این مقام ارشد پلیس آگاهی ادامه 
داد: کسانی که به هر دلیلی قصد سپردن زیور آالت 
خود را به امانتداری بانک ها ندارند آن را حتما به 
اقوام نزدیکی که به آن ها اعتماد دارند بسپارند و یا 
اگر قرار است آن را با خود در طول سفر به همراه 
داشته باشند حتما در نگهداری آن دقت کنند و از 
کردن  ر ها  و  خودرو  عقب  صندوق  در  دادن  قرار 
برخی  به  توصیه  در  وی  کنند.  خودداری  جدا  آن 
از خانواده ها تصریح کرد: والدین باید در طول سفر 
حواسشان به فرزندان کوچک خود که اشیای زینتی 
و گران ب ها دارند، باشد و تا آنجا که امکان دارد از 
به همراه داشتن و آویزان کردن اشیای گران قیمت 
به فرزندانشان در محل های تفرجگاهی شلوغ و یا در 
بازی در مکان های خلوت ممانعت کنند.  هنگام 
سردار منفرد به “همسایه بانی” و مراقبت بیشتر 
خانواده ها  توسط  تابستانی  سفر های  در  منزل  از 
سپردن  و  بانی”  “همسایه  گفت:  و  کرد  اشاره 
منزل به همسایه در حفظ و مراقبت بیشتر منزل 
در هنگامی که افراد یک خانواده قصد سفر دارند 
اما  است،  معقول  و  پسندیده  از جمله روش های 
خانواده ها باید از مطلع ساختن همگان برای شرح 
یا  همسایگان  به  تنها  و  کنند  اجتناب  خود  سفر 
اقوامی که اعتماد و اطمینان دارند، اطالع دهند.
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بلند کردن انگشت دست مانند تصویر باال:
این حرکت ورزشی، عالوه بر تقویت انگشتان دست، 

دامنه حرکت و انعطاف پذیری آنان را زیاد می کند.
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خبرها از گوشه و کنار

مهدی جهانی خواننده مجاز شد  

خواننده  رسمی  کنسرت  نخستین  افکارنیوز- 
رسمی  از  پس  می شود.  برگزار  آروم«  »آروم 
گذشته،  ماه های  در  بسیاری  چهره های  شدن 
روند اعطای مجوز به خواننده ها سرعت بیشتری 
پیدا کرده است و این روند و رویه خوب از سوی 
مهدی  به  باره  این  ارشاد  وزارت  موسیقی  دفتر 
جهانی رسید تا خواننده »آروم آروم« نیز به جرگه 
خواننده های رسمی کشور بپیوندد. مهدی جهانی 
مجوزهای  همه  توانست  انتظار  مدت ها  از  پس 
الزم برای برگزاری کنسرت و فعالیت رسمی در 
کشور را بگیرد و نخستین کنسرت این خواننده 
نمایشگاه  میالد  سالن  در  شهریور   1۸ تاریخ  در 
بین المللی روی صحنه خواهد رفت. مهدی جهانی 
در نخستین اظهار نظر رسمی خود گفت: »حس بسیار 
زیبایی دارم و امیدوارم بتوانم در کشور خودم در 
بهترین و مقبول ترین حالت برای دوستداران 

است. ارزشمند  برایم  این  و  بخوانم  موسیقی 

خواندنی ها

چرا شیر سر می رود؟ 

افکار نیوز- اگر مایکروفر داشته باشید، احتمااًل 
دیده اید که شیر درون مایکروفر، با آن که ممکن 
است دمایش خیلي زیاد شده باشد، سر نمي رود. براي 

دانستن علت این ماجرا کمي به عقب بر مي گردیم.
شدن  گرم  به  اگر  مي رود؟  سر  شیر  چرا  اصاًل 
شیر دقت کنید، معناي فیزیکي سر رفتن را خواهید 
فهمید. وقتي شیر را روي حرارت گاز یا هر وسیله 
قرار  مي کند  گرم  بیرون  از  را  شیر  که  حرارتي 
مي دهید. تا آستانه نقطه جوش، هیچ اتفاقي نمي افتد؛ 
اما مسأله با آزاد شدن اولین حباب هاي حاوي بخار 
این  برود،  باالتر  دما  چه  هر  مي شود؛  آغاز  شیر 
حباب ها هم با سرعت بیشتري شکل مي گیرند و 
باالخره وقتي سرعت ایجاد این حباب ها از سرعت 
جمع  هم  روي  حباب ها  شود،  بیشتر  ترکیدنشان 
مي شوند و پس از مدتي از ظرف بیرون مي ریزند. 
این حباب ها در آب هم ایجاد مي شوند، اما با رسیدن 
به سطح آب مي ترکند. کشش سطحي شیر به خاطر 
وجود چربي ها و ترکیبات هیدروکربني از آب بیشتر 
است. و همین باعث مقاومت حباب ها در برابر فشار 
براي  مي شود.  آن ها  عمر  افزایش  و  داخلي  بخار 
جلوگیري از سر رفتن شیر، حباب ها را با هم زدن از 
بین مي برند. اما مایکروفر با تولید امواج مایکرویو در 
فرکانسي خاص باعث حرکت نوساني مولکول هاي 
آب موجود در جسم، ایجاد اصطکاک و گرم شدن 
همگن و دروني آن مي شود. )همه نقاط مایع درون 
درون مایکروفر همدما هستند(. بنابراین آب یا شیري 
که درون مایکروفر قرار مي گیرد، بي  سر و صدا و به 
طور دروني شروع به گرم شدن مي کند. این گرم 
شدن مي تواند تا چندین درجه باالتر از نقطه جوش 
از آب تکان  اینکه آب  ادامه پیدا کند، بدون  مایع 
بخورد! تعجب نکنید، این پدیده که ابر گرمایش نام 
دارد، ویژه مایکروفر نیست و از یک واقعیت فیزیکي 
براي  از نظر فیزیکي، هیچ دلیلي  نتیجه مي شود. 
ایجاد حباب بخار در یک سیال داغ وجود ندارد و یک 
عامل خارجي باید این  کار را بکند. به عبارت دیگر 
اگر محیط سیال همگن باشد و هیچ ناهمگوني و 
عارضه غیریکنواختي در آن وجود نداشته باشد که 
»بهانه« ایجاد حباب شود، حبابي در کار نخواهد 
بود و سیال بدون جوشیدن، داغ و داغ تر مي شود. 

یادداشت

برهنگی زنان و 
آثار منفی آن در جامعه 

* الهام طاهری

که  ندارند  تمایل  فطری  صورت  به  زنان 
جوامع  در  زنان  بشود،  ها  آن  به  جنسی  نگاه 
این  دارند و  ارزش  زیبایی شان  به قدر  اروپایی 
بسیار محدود است و هنگامی  و  زیبایی موقتی 
کم  یا  تمام  جوامع  این  در  زن  یک  زیبایی  که 
این  برای  و  شود  می  کم  هم  او  احترام  شد، 
است  ناچار  هستم،  زیبا  هنوز  من  بگوید  که 
اسالم  بدهد.  نشان  مردان  به  بیشتر  را  خودش 
میزان  اساس  بر  را  مردان  و  زنان  ما،  زیبای 
 انسانیت و اخالق ارزیابی می کند و هر کدام از 

آن ها را دارای احترام در جامعه می داند. 
اما آیا برهنه شدن به نفع زنان است یا مردان؟
پاسخ اکثر زنان فهمیده این است که قطعا به 
نفع مردان است چون مردان لذت طلب هستند 
و تمایل دارند به صورت مجانی از زیبایی زنان 
و  غربی  شناسان  جامعه  نظر  به  کنند.  استفاده 
کاالیی  عنوان  به  زنان  غربی  جوامع  در  شرقی 
از دالیل  قلمداد می شوند و یکی  برای مردان 
فروپاشی کانون خانواده در این جوامع، برهنگی 
بیرون  در  را  مردان  زنان،  برهنگی  است.  زنان 
آشنا  متنوع  و  مختلف  های  جاذبه  با  خانه   از 
نسبت  مرد  وفاداری  شود  می  باعث  و  کند  می 
به همسر خود کمتر شود اما اسالم زن و مرد را 
بودن محترم می شمارد و آن  انسان  به عنوان 
داند.  می  آرامش  عامل  یکدیگر  کنار  در  را  دو 
متاسفانه در غرب آزادی به معنای برهنگی زنان 
برای مردان است و اگر این معنای آزادی است، 
اسالم این آزادی را قبول ندارد چون این توهین 
دهد  نمی  اجازه  اسالم  و  است  دختر  و  زن  به 
مقام،  زن  برای  چون  شود  توهین  زن  به  که 
کرامت و حرمت قائل است. در غرب به معنای 
آزادی، از زنان سوء استفاده می شود؛ به عنوان 
مثال سرمایه داران برای آن که اجناس خود را 
از زنان برهنه استفاده می کنند و زن  بفروشند 
را به عنوان یک کاال و در واقع ابزار تبلیغاتی و 
راهی برای جذب مشتری بیشتر نگاه می کنند. 
شهرستان  در  که  دارد  تامل  جای  پایان  در  اما 
در  زنان  برخوار  شهرستان  مانند  کوچکی 
اتومبیل، هایپرمارکت،  مشاغلی مانند: نمایشگاه 
تعمیرگاه اتومبیل، راننده اتوبوس و تریلر و حتی 

کله پاچه فروشی مشغول به کار هستند!
صنعتی  مناطق  در  که  دارد  تامل  جای 
شهرستان، زنان همگام با مردان در کارخانجات 
و کارگاه ها حتی در شیفت شب مشغول فعالیت 
که  شهرستانی  در  که  دارد  تامل  جای  هستند! 
سر  از  چادر  که  این  ترس  ار  زنانش   روزگاری 
نمی  بیرون  خانه  از  سال  یک  نکشند،  ها  آن 
خاطر  به  را  مادرانشان  دختران  امروز  اما  آمدند 
چادر مورد تمسخر قرار داده و سرزنش می کنند! 
جای تعجب است سبک زندگی غربی در جامعه 
رسد  می  جایی  به  کار  و  کرده  پیدا  رسوخ  ما 
 که زنان و دختراِن با حجاب مورد تمسخر قرار 
البته  و  شوند!!!  می  نامیده  متهجر  و  گیرند  می 
این  دختران  و  زنان  که  دارد  هم  شکر  جای 
نرم  جنگ  سنگین  هجمه  این  با  شهرستان 
هنوز  ای  ماهواره  و  ای  رسانه  تبلیغات  دشمن، 
چادر و حجابشان را رها نکرده اند و به بانوی دو 
عالم حضرت زهرای مرضیه )س( اقتدا کرده اند.
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برای کمک به دیگران تالش کنید 

برای دیگران مهم نیست چقدر چیزی را بلد هستید؛ 
قائل  اهمیت  آنها  برای  چقدر  که  است  مهم  این 
هستید. کمک کردن به دیگران به آنها نشان می دهد 
که برایشان اهمیت قائلید. یکی از پاسخ دهندگان به 
این نظرسنجی گفته بود: »مردم می خواهند با کسانی 
ارتباط برقرار کنند که رویکردی همکاری محور داشته 
مردم  به  می توانید  گوناگونی  روش های  به  باشد.« 
کمک کنید، می توانید مقاله  مفیدی را برای آنها ارسال 
کنید یا شخصی را بهشان معرفی کنید که به طریقی 

برایشان مفید است.
می توانید به دیگران کمک کنید یا گوش شنوایی برای 
حرف هایش داشته باشید، اما اگر واقعا به او عالقه ای 
نداشته باشید، او متوجه خواهد شد! افرادی که روابط 
چطور  که  می دانند  می کنند،  برقرار  دیگران  با  خوبی 
باید صادقانه رفتار کنند. همه چیز به اصالت رفتاری 
بستگی دارد که از خود نشان می دهید. همه ما افرادی 
اما  کنند  رفتار  صمیمانه  می خواهند  که  دیده ایم  را 
ادا در آوردن  ادا در  می آورند!  مشخص است که دارند 

هیچ گاه ماندگار نیست.
زمانی که موقعیت یا شانسی را به کسی ارائه می کنید 
زود  خیلی  نمی کند،  پیگیری  را  ماجرا  وقت  هیچ  که 
ناامید  این شخص کنید،  را صرف  این که وقتتان  از 
بخش  شما  فراخوان  که  نیست  مهم  شد.  خواهید 
ارجاع  یک  یا  خاص  مالقاتی  اطالعات،  از  کوچکی 
بود  نوشته  پاسخ دهندگان  از  یکی  باشد.  مهم  کاری 
که وقتی بحث شبکه سازی و ارتباط با دیگران پیش  
می آید، »مهم این است که پیگیری کنید«. بسیاری از 

مردم فراموش می کنند که پیگیری کنند.

مي گویند در کشور ژاپن مرد میلیونري زندگي مي کرد 
که از درد چشم خواب بچشم نداشت و براي مداواي 
تزریق  بخود  را  آمپولها  و  قرصها  انواع  دردش  چشم 
از  بود. وي پس  نگرفته  چنداني  نتیجه  اما  بود  کرده 
درمان  زیاد  و متخصصان  پزشکان  با  فراوان  مشاوره 
شناخته  و  مقدس  راهب  یک  به  مراجعه  را  خود  درد 
شده مي بیند. او به  راهب مراجعه مي کند و راهب نیز 
پس از معاینه وي به او پیشنهاد کرد که مدتي به هیچ 
رنگي بجز رنگ سبز نگاه نکند. پس از بازگشت از نزد 
راهب، او به تمام مستخدمین خود دستور مي دهد با 
خرید بشکه هاي رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ 
با  اثاثیه خانه را  آمیزي کند. همینطور تمام اسباب و 
همین رنگ عوض مي کند. پس از مدتي رنگ ماشین، 
ست لباس اعضاي خانواده و مستخدمین و هر آنچه به 
چشم مي آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر مي 
دهد و البته چشم دردش هم تسکین مي یابد. مدتي 
بعد مرد میلیونر براي تشکر از راهب وي را به منزلش 
دعوت مي نماید. راهب نیز که با لباس نارنجي رنگ به 
منزل او وارد مي شود متوجه مي شود که باید لباسش 
را عوض کرده و خرقه اي به رنگ سبز به تن کند. او 
نیز چنین کرده و وقتي به محضر بیمارش میرسد از او 
مي پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته؟  مرد ثروتمند 
نیز تشکر کرده و مي گوید: بله . براي مداواي چشم 
دردتان، تنها کافي بود عینکي با شیشه سبز خریداري 

کنید و هیچ نیازي به این همه مخارج نبود.

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند. 
اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای 

شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید.

دنیا هیچ اهمیتی به عزت نفس تو نمی دهد.
 دنیا از تو انتظار دارد که به موفقیتی برسی قبل از 
اینکه راجع به خودت احساس خوبی داشته باشی.

بـه سر می پرورانم من هوای حضرت بـاقر )ع(
بـه دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر )ع(

زعشقش جان من بر لب رسیده کس نمی دانـد
که نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر )ع(

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، 
نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش،

 امام محمد باقر)ع( تسلیت باد

ای خدای باقر !علم نیست آنچه در نزد مردمان 
است.علم آن است که مظهرش باقر العلوم است.

ما را سنگریزه ای از سلسله جبال 
علوم باقری عنایت کن!

محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مشهور 
به امام باقر)ع(  و ملقب به باقرالعلوم، امام پنجم شیعیان 
است. او حدود ۱۹ سال امامت شیعیان را بر عهده داشت. 
دوره امامت امام باقر)ع( مصادف با ضعف دولت بنی امیه و 
درگیری آنان با عباسیان بر سر قدرت بود. امام باقر)ع( در 
این دوره، جنبش علمی وسیعی را پدید آورد که در دوره 
امامت فرزندش امام صادق)ع( به اوج خود رسید. گفته اند که 
امام باقر)ع( در علم، زهد، عظمت و فضیلت، سرآمد بود. از 
آن حضرت روایات بسیاری در زمینه های فقه، توحید، سنت 
نبوی، قرآن، اخالق و آداب نقل کرده اند. در دوره امامت او، 
گام های بزرگی در تدوین دیدگاه های شیعه در رشته های 

گوناگون اخالق، فقه، کالم، تفسیر برداشته شد.
  نامگذاری و امامت

پیامبر اسالم ده ها سال قبل از به دنیا آمدن امام باقر)ع( نام 
او را محمد و لقبش را »باقر« قرار داد. حدیث جابر و روایات 
دیگر بر این نامگذاری داللت می کند.امام باقر در سال ۹۵ق 
بعد از شهادت پدر خویش به امامت رسید و تا زمان شهادت 
یعنی سال ۱۱۴ق  پیشوایی و رهبری شیعیان را بر عهده 
داشت.یکی از دالیل امامت امام باقر احادیث برجا مانده 
از پیامبر است. جابر بن عبدا... نقل می کند: پیامبر)ص( در 
پاسخ سؤال جابر که درباره امامان بعد از امیرالمؤمنین پرسید 
فرمود: حسن و حسین، دو سرور جوانان اهل بهشت، سپس 
الحسین،  بن  زمان خود، علی  در  کنندگان  عبادت  سرور 
سپس باقر، محمد بن علی که ای جابر تو او را خواهی دید.

نهضت علمی
به دلیل ضعیف شدن دولت بنی امیه و درگیری میان سران 
دولت برای در اختیار گرفتن قدرت، سال های ۹۴ تا ۱۱۴ق 
زمان پیدایش مسلک های فقهی و اوج گیری نقل حدیث 
مانند خوارج،  این دوران گروه هایی  در  بود.  تفسیر  درباره 
تالش  خود  عقاید  ترویج  در  غالیان  و  کیسانیه  مرجئه، 
می کردند. تا پیش از این زمان، نظرات فقه شیعه، محدود 
بود، اما با ظهور امام باقر)ع( قدم مهمی در راستای تدوین 
آن برداشته شد. امام باقر )ع( جنبش علمی وسیعی را به 
وجود آورد که در دوره امامت فرزندش امام صادق)ع( به اوج 
خود رسید. وی در علم، زهد، عظمت و فضیلت سرآمد همه 
بزرگان بنی هاشم بود و روایات و احادیث وی در زمینه علم 
دین، آثار و سنت نبوی، علوم قرآن، سیره و فنون اخالق و 
آداب بدان حد است که تا آن روز از هیچ یک از فرزندان 
امام حسن و امام حسین به جا نمانده بود. در این عصر 
بود که شیعه تدوین فرهنگ خود -شامل فقه و تفسیر و 
اصحاب  استدالل های  باقر)ع(  کرد.امام  آغاز  را  اخالق- 
برابر سایر فرق اسالمی  قیاس را به تندی رد کرد و در 
منحرف نیز موضع تندی اتخاذ کرده و با این برخورد کوشید 
محدوده اعتقادی صحیح اهل بیت را در زمینه های مختلف 
از سایر فرق، مشخص و جدا کنند. وی درباره خوارج فرمود: 
خوارج از روی جهالت عرصه را بر خود تنگ گرفته اند، دین 
مالیم تر و قابل انعطاف تر از آن است که آنان می شناسند.

شهرت علمی امام باقر نه تنها در حجاز، بلکه حتی در عراق 

و خراسان نیز به طور گسترده فراگیر شده بود، چنان که 
راوی می گوید: دیدم که مردم خراسان دورش حلقه زده و 

اشکاالت علمی خود را از او می پرسند.
اصحاب و شاگردان

صادق)ع(  امام  نیز  و  باقر)ع(  امام  برای  زمان،  شرایط 
برایشان  ائمه)ع( هرگز  زمینه ای را فراهم آورد که سایر 
پایه های  سستی  معلول  مساعد،  شرایط  آن  نشد.  آماده 
حکومت امویان بود. بحرانهای درونی نظام سیاسی در آن 
عصر، به حاکمان مجال نمی داد تا مانند حاکمان پیشین، 
بر خاندان رسالت فشار آورند و ایشان را منزوی سازند. این 
زمینه مساعد، سبب شد تا امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
بیشترین آرای فقهی، تفسیری و اخالقی را در کتب فقهی 
از خویش بر جای گذارند.این چنین است که  و حدیثی 
فردی چون محمد بن مسلم می تواند سی هزار حدیث 
جعفی  جابر  و شخصیتی چون  کند  نقل  باقر)ع(  امام  از 

هفتاد هزار حدیث.
با این همه، نباید تصور کرد که امام باقر)ع( آسوده و ایمن 
از محدودیت ها و ممنوعیت هایی بوده است که حکومت ها 
برای اهل بیت)ع( فراهم می آورده اند، بلکه بی تردید، جو 
حاکم بر زندگی امام باقر)ع( به شدت جو تقیه بوده است، 
زیرا با فرهنگ خاصی که در نتیجه حکومت های ناصالح 
بر جامعه حاکم شده بود، کنار نهادن تقیه به منزله دست 
معارف  ترویج  از  ماندن  دور  و  علمی  فعالیت  از  کشیدن 

اصولی دین به شمار می رفت

امام باقر از نگاه دانشمندان
شخصیت امام نه تنها در نظر اهل تشیع ممتاز است بلکه در 
منظر دانشمندان اهل سنت نیز شخصیت یگانه ای است. در 
ذیل به چند نمونه اشاره می شود:ابن حجر هیتمی می نویسد: 
ابوجعفر محمد باقر، به اندازه ای گنج های پنهان علوم، حقایق 
احکام و حکمت ها و لطایف را آشکار نموده که جز بر عناصر 
بی بصیرت یا بد نیت، پوشیده نیست و از همین روست که 
وی را »باقر العلم« ]شکافنده علم[ و جامع آن و برپاکننده 
پرچم دانش خوانده اند. او عمرش را در طاعت خدا گذراند 
و در مقامات عارفین بدان حد رسیده بود که زبان گویندگان 
از وصف آن ناتوان است. او سخنان بسیاری در سلوک و 
معارف دارد. عبدا... بن عطا که یکی از شخصیت های برجسته 
و دانشمندان بزرگ عصر امام بود، می گوید: علما را در محضر 
هیچکس کوچکتر از آنها در محضر ابوجعفر ]یعنی امام باقر[ 
ندید مذهبی درباره امام باقر)ع( می نویسد: از کسانی است که 
بین علم و عمل و آقایی و شرف و وثاقت و متانت جمع کرده، 

و برای خالفت اهلیت داشت.
  شهادت

هجری  سال ۱۱۴  ذی الحجه   ۷ را  باقر)ع(  امام  شهادت 
ربیع  از  به جای ذی الحجه  برخی  البته  دانسته اند؛  قمری 
االول یا ربیع الثانی نام برده اند. همچنین در حالی که بیشتر 
منابع سال ۱۱۴ق را سال وفات ایشان دانسته اند، نقل های 
باقر)ع( در سال های ۱۱۵ق،  امام  دیگری مبنی بر وفات 

۱۱۶ق و ۱۱۸ق نیز وجود دارد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو بنگرید که در آسمانها و زمین چیست و]لی[ نشانه  ها و هشدارها گروهی را که 
ایمان نمی  آورند سود نمی  بخشد. سوره یونس / آیه 101

حدیث روز  

تو را به پنج چیز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند 
خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابي مکن. امام محمد باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

امام محمد باقر علیه السالم؛ شکافنده علم

طراح: نسرین کاری                        

از  قسمتی   -۱  افقي: 
در  شهري   - قدیمی  های  خانه 
گرم   -2 رضوي  خراسان  استان 
بره  آواز   - کنوني  روزگار  در   -
- روبرو   - ضلعی  شش   -3 
منسوب به نور ۴-  آب در لغت 
به ظهور حضرت  باور   - قدیمی 
گوشي  نوعي   - )عج(  مهدي 
ضد   - بانگ   -۵ همراه  تلفن 
 - فراوان   -۶ پیمانها  از   - آند 
شکل   -۷ کرکري   - اتم  مرکز 
استان  در  شهری   - هندسي 
شبکه  - غربي   آذربایجان 

رایانه ای ۸- کوزه آب - غمباد 
 - فتنه   -۹ همگي  و  هم  با   -
کاسه بزرگ - آشکارا ۱0- دلیر 
نشست   -۱۱ آشنا   - هویدا   -
زاپاس   - نظامي  موزیک   -
کشور  مرکز   - منحرف   -۱2
تمسخر  حرف   - ارمنستان 
مادري  و  پدر  خویشاوندي   -۱3
نوروزي  غذاي   - کویت  پول   -
۱۴- موجود نامرئي - اثر ولتر - 
ایتالیایي  لبنان ۱۵- غذاي  مرکز 
بخش  در  تاریخي  اي  منطقه   -

مرکزي رودان

  - نیلگون  پرده   -۱ عمودي: 
کاالي   - زراعت  در  اي  مرحله 
استان  در  شهری   -2 وارده 
دار  ازت  آلي  ماده   - کرمانشاه 
 -3 اوستا  از  بخشي   - بدن 
ماهر   - تهران  زندان   - سارق 
در  شهری   - کننده  رسم   -۴
بختیاري  و  محال  چهار  استان 
جنگل   -۵ فضانورد  سگ   -
حیرتزده  و  دستپاچه   - درخت 
برونته  خواهران  از   - دمل   -
نام   - معصیت   - -چرخگاه   ۶
نوعي   -۷ برزیلي  بازیکن  آلوز 
اپراي   - صاحبخانه   - جواهر 

آندره  معروف  اثر   -۸ وردي 
پارچه   - متبرک  خاک   -۹ ژید 
 -۱0 اخالص   - براق  و  صاف 
استوان  بندي  بسته  داراي 
بدکار   - درشت  و  گنده   - هاي 
شخص  سوم   - احشام  از   -۱۱
میوه   - پیدایش  جاي   - جمع 
مربا ۱2- شادباش - پارچه های 
الدوله  مطیع  از  آثاری   - گرانبها 
مخفف   - منبر   - فراوانی   -۱3
من را ۱۴- شرف و اعتبار - بچه 
کرمانشاه  تاریخی  شهر   - پرنده 
عضو   - مشخص  و  معلوم   -۱۵

ناطق - شهری در ژاپن

جدول 3870
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123456789101112131415
رادتقاوپاقیلاع1
فرشاسیفاینمرا2
تامزاغارسبابر3
هینمامتماووی4
رهکپوافارعات5
فمساربلعثناک6
تامسایلایردص7
ههالجردنمبیلص8
ورابلییویشیا9
باسلکیهراوهح10
یتمارغربکتمب11
نلبدکاهنوناق12
ندارسکلبوداجر13
دوبهبهفرحکدرا14
هدننیرفایگنران15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

به چند نیروی خانم جهت کار در سالن 
زیبایی  نیازمندیم.

09397690128 056-32450229 

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

فروش باغچه در تنگل بهدان 
 500 متری - قیمت 35 میلیون

09157617050

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

شرکت معتبر فروش مواد غذایی 
جهت تکمیل کادر فروش خود به 

3 ویزیتور حرفه ای آقا و بازاریاب 
تلفنی خانم نیازمند است.

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
32439772-09036314008

به یک خانم برای نگهداری از بانوی 
مسن در شیفت شب نیازمندیم.

ساعت کار: از 5 بعدازظهر 
الی 6 صبح روز بعد 

دستمزد: توافقی
32225656

استخدام سه نفر سرپرست 
فروش و 8نفر بازاریاب تمام وقت 

 با حقوق و پورسانت بسیار عالی
 در شرکت پخش مواد غذایی 
محدوده استان خراسان جنوبی

دارنده معتبرترین برندهای بازار 
با کادری بسیار مجرب.

32251606 
32251802

    09384515005
09152644921 ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.

شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 
داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس 
کناف و... با قیمت مناسب   

09156633230- برگی

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

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

09157213571 - صالحی منش

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

کار خوب اتفاقی نیست



شامل  خواب،  اختالالت  می دهد  نشان  شواهد  مهر- 
سندرم پای بی قرار و آپنه خواب، با خطر سکته ارتباط 
دارد و بهبود بیماران مبتال به سکته را با مانع مواجه 
سکته های  از  بعد  خواب  اختالالت  هرچند  می کند. 
مغزی، چیز معمولی است، اما بیماران کمتری در این 
زمینه آزمایش می شوند. محققان می گویند یافته های ما 

نشان می دهد این شیوه باید تغییر کند، چراکه احتمال 
خواب،  اختالالت  به  مبتال  افراد  دارد  وجود  بیشتری 
دیگری  منفی  نتایج  یا  کنند  تجربه  را  دیگری  سکته 
نشان  ندارند،  خواب  مشکالت  که  افرادی  به  نسبت 
بدهند. اختالالت خواب به طور کلی به دو دسته تقسیم 
می شوند: مشکالت تنفس به هنگام خواب و اختالالت 

خواب و بیداری. مشکالت تنفس هنگام خواب مثل 
آپنه خواب، تنفس فرد را زمان خواب مختل می کنند 
و اختالالت خواب و بیداری مثل بی خوابی و سندرم 
پای ناآرام، بر مدت زمان خواب فرد تاثیر می گذارند. 
محققان اطالعات به دست آمده از ۲۹ مطالعه را که 
بر حمله های مرتبط با اختالالت خواب تمرکز داشت 

کنار یکدیگر گذاشتند و نتیجه گرفتند که کم خوابی و 
پرخوابی هر دو می توانند خطر سکته را افزایش بدهند. 
براساس این یافته ها، میان مشکالت تنفس در خواب 
با خطر حمله و روند بهبود از آن ارتباط وجود دارد؛ در 
حالی که شواهد کمتری بر این که اختالالت خواب ـ 
بیداری نیز می توانند خطر سکته را تشدید کنند، داللت دارند.

بد خواب ها خطر سکته را جدی بگیرید
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برگزاری مسابقات قهرمانی پینگ پنگ
گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت پدر ارتودنسی ایران

روابط عمومی هیات شهرستان بیرجند اعالم کرد : مسابقات قهرمانی پینگ 
پنگ امیدهای شهرستان بیرجند، به مناسبت هفته دولت و بزرگداشت 
پروفسور علی اکبر بهرمان پدر علم ارتودنسی ایران در سالن شهید سرحدی 
بیرجند با حضور 3۲ بازیکن برگزار و آقایان پویا احراری اول، امیرحسین 
عباسپور دوم، مهدی عشقی و آرمین عبدالهی مشترکاً سوم شدند. پروفسور 
علی اکبر بهرمان در سال 1311 در بیرجند به دنیا آمد. ضمناً مسئولیت 
برگزاری مسابقات را علیرضا عشقی و مصطفی ابراهیم آبادی برعهده داشتند.

مدال برنز بانوی خراسان جنوبی 
در مسابقات دو و میدانی کارگران کشور

متر   400 دوی  در  جنوبی  خراسان  استان  نماینده  بازدیدی  زهرا 
مسابقات قهرمانی دو ومیدانی کارگران کشور بر سکوی سوم ایستاد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان خراسان جنوبی، این 
مسابقات با شرکت 115 ورزشکار در قالب ۲7 تیم از ۲6 استان کشور 
در 10 ماده به مدت ۲ روز در ورزشگاه تختی شهر تبریز برگزار شد. 
نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم ملی دو میدانی کارگران کشور به 
مسابقات جهانی فرانسه که در خرداد ماه برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

تیم والیبال نوجوانان ایران قهرمان جهان شد 

فرارو- تیم ملی والیبال نوجوانان ایران موفق شد با پیروزی سه بر یک 
در دیدار پایانی برابر روسیه برای دومین بار به عنوان قهرمانی والیبال 
نوجوانان جهان دست یابد. شاگردان محمد وکیلی با امتیازهای ۲5 بر 
۲0، ۲5 بر ۲3، ۲1 بر ۲5 و ۲5 بر ۲1 از سد روس ها گذشتند و با اقتدار و 
بدون شکست مدال طالی والیبال نوجوانان جهان را به گردن آویختند.

اعزام تیم تکواندوی استان 
به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندوی استان، امین خاوند، عارف موذن، 
سجاد حاجی زاده، ابوالفضل عباسی، مصطفی توکلی به مسابقات قهرمانی 
نوجوانان کشور که 8 الی 10 شهریور در فارس برگزار می شود، اعزام می شوند.

با این 11 خوراکی قندخونتان را
 به سادگی کاهش دهید 

برخی از مواد غذایی باعث کاهش سطح قند 
خون می شوند مثاًل پیاز و سیر باعث افزایش 
میزان انسولین خون می شوند، هر چقدر مصرف 
این مواد بیشتر باشد، قند خون بیشتر کاهش 
پیدا می کند. شنبلیله باعث تحریک لوزالمعده 

آن  برگهای  با  می شود؛  انسولین  ترشح  برای 
سوپ بپزید و با آب غوره میل کنید. هر روز ۲5 
گرم اسفرزه را در آب سرد بریزید و هم بزنید و 
دائم به جای آب خوردن، بنوشید. عرق شنبلیله، 
قاشق  دو  )روزی  بوقناق  عرق  و  گردو  عرق 
غذاخوری( برای کاهش قند خون مفیدند. برای 
صبحانه از سیب و خیار و کاهو استفاده کنید. 
دم کرده دارچین بجای چای فراموش نشود.

درمان طبیعی افسردگی 
با این راه حل ساده

یکی از عارضه های افسردگی،  خواب نامطلوب 
یا حتی بی خوابی است. خود کم خوابی و خواب 
نامطلوب هم می تواند عالئم افسردگی را تشدید 
حتما  هستید،  مواجه  مشکل  این  با  اگر  کند. 
برنامه مشخصی را برای ساعت خوابیدن و بیدار 

شدن خودتان در نظر بگیرید. حذف چرت های 
ظهرگاهی هم می تواند برای شما مفید باشد. 
بیرون بردن همه وسایل مزاحم مانند کامپیوتر 
و تلویزیون از اتاق خواب نیز برای افراد مبتال به 
افسردگی موثر است. افراد مبتال به افسردگی، 
همه چیز را تکراری و رخوت انگیز می بینند. با 
این حال، مواجهه با اتفاقات و تجربه های جدید 
و متفاوت می تواند احساس آنان را تغییر بدهد.

تصادف مرگبار سواري هیوندا با پژو 405 در شهرستان طبس

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از کشته و مجروح شدن ۹ نفر در حادثه رانندگي 
طبس خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایي 
گفت: روز دوشنبه با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر تصادف در 
کیلومتر ۲5 محور دیگ رستم-راور شهرستان طبس، بالفاصله مأموران  پلیس راه 
به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وي افزود: مأموران با حضور در 
صحنه دریافتند یک دستگاه سواري هیوندا با یک دستگاه پژو 405 برخورد مي کند 
که در این سانحه؛ راننده سواري پژو 405 کشته و هشت نفر از سرنشینان هر دو 
خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضایي تصریح کرد:کارشناس 
پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده سواري هیوندا به علت انحراف به چپ 
اعالم کرد. رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبي به رانندگان توصیه کرد قوانین 
و مقررات رانندگي را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ و مرگباري نباشیم.

واژگونی پژو در شهرستان طبس، حادثه آفرید

قدس- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: واژگونی پژو پارس در 
کیلومتر پنج محور »دیهوک-طبس« ۲ کشته و 3 مجروح برجای 
گذاشت. سرهنگ حسین رضایی افزود: روز گذشته مأموران با حضور 
در صحنه این حادثه مشاهده کردند که یک دستگاه سواری پژو 
پارس واژگون شده است که در این سانحه، راننده و چهار نفر از 
منتقل   بیمارستان  به  مداوا  به شدت مجروح و جهت  سرنشینان 
شدند. رئیس پلیس راه استان ادامه داد: راننده به همراه دختر دو ساله 
پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت کردند 
و کارشناسان پلیس راه نیز علت حادثه را بی احتیاطی راننده سواری 
پژو پارس به علت خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد. وی از مردم 
خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کنند.

ماده ای لرزان برای تقویت بدن!

تقویت سالمت پوست، تامین پروتیین، کمک به 
هضم، کاهش درد مفصل و کمک به کنترل قند 
خون از جمله فواید مصرف ماده ای پروتیینی و 
لرزان به نام ژالتین است. بیشتر افراد با ژله های 
رنگی و طعم دار آشنا هستند، اما ممکن است 
ندانند که ژالتین به عنوان ماده اولیه این ژله ها، 

از پروتئین حیوانی درست شده است. ژالتین 
و  مفاصل  ها،  استخوان  جوشاندن  طریق  از 
پوست حیوانات برای استخراج کالژن درست 
می شود که یک پروتیین فیبری است. ژالتین 
آمینواسیدها  است.  اسید  آمینو  چند  حاوی 
پروتیین  ساخت  برای  که  هستند  ترکیباتی 
برای عملکرد مناسب   ها ترکیب می شود و 
ارگان های مختلف و نیز تامین انرژی مفید هستند.

چرا نباید روی پهلوی راست خوابید!؟ 

مجله  در  آن  نتایج  که  بررسی  یک  طبق 
شده،  چاپ  گاستروانترولوژی«  »کلینیکال 
پهلوی  روی  خوابیدن  که  دریافته اند  پزشکان 
چپ  پهلوی  روی  خواب  است.  سالم تر  چپ 
جریان خون را آسان تر می سازد. شریان آئورت 
که سرخرگ اصلی خون رساننده به بدن است 

در قسمت فوقانی و اتصال به قلب به سمت 
پهلوی  به  وقتی  بنابراین  می یابد.  انحنا  چپ 
راست خود می خوابیم خون را مجبور می کنیم 
بر خالف جاذبه زمین جریان  این قسمت  در 
یافته و به باال برود. طبق این مطالعه، کسی 
که از مشکالت گوارشی مثل سوزش سر معده 
رنج می برد نیز بهتر است بر پهلوی چپ بخوابد. 
چون مری از سمت راست به معده وصل می شود.

خواب طوالنی در روز
 چه خطراتی دارد؟ 

شود  طوالنی  اگر  روز  خواب  مطالعات  طبق 
بسیار مضر خواهد بود و می تواند منجر به بروز 
بیماری های بسیار خطرناکی شود. پژوهشگران 
پس از تحلیل داده های بیش از 300 هزار نفر، 
که در ۲1 مطالعه گوناگون گردآوری شده بود، 

از 60 دقیقه  افرادی که روزانه بیش  دریافتند 
می خوابند و کسانی که از خستگی شدید طی 
ساعات روز شکایت می کنند، حدود 50 درصد 
در  ساعت  یک  از  کمتر  که  افرادی  از  بیش 
روز می خوابند در معرض خطر ابتال به دیابت 
قرار دارند. میزان خواب طی ساعات روز در کنار 
خستگی روزانه خطر ابتال به سندروم سوخت وساز 

را نیز به میزان 50 درصد افزاش می دهد.

برخورد شدید پلیس با دستکاري سامانه کنترل ناوگان حمل و نقل مسافربري؛
گواهینامه ٣ راننده در خراسان جنوبي تعلیق شد

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به برخورد شدید پلیس با دستکاری سامانه کنترل ناوگان حمل و نقل مسافربری گفت: 
چنین موردي در خراسان جنوبي پیش آمده و گواهینامه 3 راننده در خراسان جنوبي، به دلیل دستکاري سامانه ناوگان 
حمل و نقل مسافربري تعلیق شد. سردار حمیدي افزود: اینکار با توجه به این که امکان شناسایي متخلفان براي پلیس 
وجود دارد، عواقب سنگیني داشته و با رانندگان متخلف برخورد مي شود. گفتني است، در سامانه سپهتن، دوربین در 
داخل خودرو نصب و از طریق سیم کارت GFM و GPRS به طور مداوم اطالعات مربوط به سرعت خودرو، ساعت 
کارکرد و مشخصات گواهینامه راننده  به مراکز پلیس راهور ناجا ارسال می شود. این سیستم قادر است از طریق 
شبکه ارتباطی DSRC به محض نزدیک شدن خودرویی که این سامانه درون آن نصب است، به پاسگاه های پلیس 
راه، نسبت به تخلیه اطالعات اقدام کرده و عملکرد وسیله نقلیه و رفتار راننده را مورد بررسی قرار دهد. رانندگان 
ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز به سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان، هنگام رانندگی باید از خوردن، آشامیدن، 
صحبت با تلفن همراه و تعویض جا با راننده دیگر خودداری و نباید بیش از ۹ ساعت مداوم رانندگی کنند.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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 
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ذبح دام در معابر عمومی خطر انتقال بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو را به انسان افزایش می دهد.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی
خراسان جنوبی
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اختصاص بخشی از درآمد آستان قدس به توسعه خراسان جنوبی؛ بانک قرض الحسنه بدون ربا تاسیس می شود

شبستان- نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه موقوفاتی از آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی وجود دارد، قول داد که بخشی از درآمد این موقوفات برای توسعه و 
رفع مشکالت معیشتی استان اختصاص یابد.آیت ا... رئیسی با بیان اینکه با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی می توان فرآیند تولید را کامل کرد و افزایش بهره وری را مشاهده کرد افزود: نسبت به عدم پرداخت 

وام به واسطه مردم نیاز به اقدامات متفاوت است و به دنبال بانک قرض الحسنه بدون ربا از سوی استان قدس رضوی هستیم تا در همین راستا سود دیگر بانک ها نیز به نفع مردم محروم باید کاهش یابد.

تولیت آستان قدس رضوی:

روحانیت به عنوان »مرزبانان
 نظام فرهنگی« جامعه را رصد کنند

تسنیم-تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
حوزه های  انقالب  و  شهدا  خون  برکت  به  امروز 
علمیه رشد و توسعه یافته است، از نگاه غربگرایانه 
روشنفکرنمایان اظهار تأسف کرد و گفت: طالب 
و روحانیون به عنوان مرزبانان فرهنگی جامعه باید 
همه امور را رصد کنند.آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 
ائمه جماعات خراسان جنوبی  روحانیت،  در جمع 
نهضت  و  مردم  به  رسانی  خدمت  کرد:  اظهار 
فرهنگی دو مقوله ای است که باید در جامعه دنبال 
شود که این دو امر در آستان قدس رضوی پیگیری 
اینکه رهبر معظم انقالب در  با بیان  می شود.وی 
سفری که اخیراً به مشهد داشتند در گام اول از مردم 
خراسان جنوبی پرسیدند که این امر نشان می دهد 
رهبر معظم انقالب همواره به یاد این مردم هستند، 
درخواست های  از  یکی  که  جایی  آن  از  افزود: 
مردم این استان دیدار با رهبری است بنده هم به 
مجموعه رهبری این درخواست را اعالم می کنم و 
امیدوارم با پیگیری هایی که از سوی نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی می شود شاهد حضور رهبر 

انقالب در این استان باشیم.

23 درصد افزایش عملکرد
 فنی و حرفه ای استان 

کاری - به مناسبت هفته دولت جشنواره تجلیل از 
کارمندان نمونه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان جنوبی و مراکز تابعه برگزار شد. مدیر کل 
آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه دولت بعد از انقالب اسالمی سرمایه گذاری 
مهارت  جهت  سازی  بستر  زمینه  در  خوبی  بسیار 
استان ۱۸  اکنون  در  افزود:   آموزی کرده است،  
مرکز آموزش و فنی حرفه ای دولتی فعالیت دارند. 
وی با بیان اینکه جمعیت استان خراسان جنوبی کمتر 
از یک درصد جمعیت کل کشور است، اظهار کرد: 
۱۰۰ درصد امکانات سازمان آموزش و فنی حرفه 
ای در خراسان جنوبی مستقر است. خوشایند با اشاره 
به اینکه کار اصلی آموزش فنی و حرفه ای آموزش 
است، بیان کرد: سال گذشته در خراسان جنوبی سه 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی اجرا 
شده است و سرانه آموزش در خراسان جنوبی به پنج 
ساعت برای هر نفر رسیده است.مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان  با بیان اینکه در سال ۹۵ 
به نسبت سال قبل از آن ۲۳ درصد افزایش عملکرد 
را در استان داشته ایم، افزود: اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان خراسان جنوبی در سال ۹۵ رتبه 
اول را در حیث آموزش در کشور کسب کرده است.

اهدای کتب نفیسسیری در هنر ایران«
به  میراث فرهنگی استان

شادروان  تخصصی«  کتابخانه  مسئول  کاری- 
مهندس سعید سلطانی: بیان کرد : خانواده مرحوم 
سلطانی )استاد دانشگاه و کارشناس ارشد برجسته 
سالجاری  شهریور  در   ) فرهنگی  میراث  سازمان 
مجموعه ۱۵ جلدی از کتب بسیار نفیس و ارزشمند 
»سیری در هنر ایران« اثر آرتر آپم پوپ به ارزش 
۱۳ میلیون ریال را که در سال ۱۳۹4 برای دومین 
بار منتشر شده است را خریداری و به این کتابخانه 
این  اینکه  به  اشاره  با  رباب مشتاقی   اهدا کردند. 
مجموعه پانزده جلدی  است افزود: پس از درگذشت 
۱۳۸۸کتابخانه  مهر  در   ، سلطانی  سعید  ناگهانی 
تخصصی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
به نام وی تغییر یافت. از آن زمان تاکنون پدر آن 
مرحوم با عشق تمام در جهت غنای این کتابخانه 
داشته  را  همراهی  و  همکاری  نهایت  تخصصی 
است.وی در ادامه  افزود: »سیری در هنر ایران« در 
بردارندۀ بررسی تخصصی تمامی هنرهای میهن ما 
از دوران پیش از تاریخ تا به امروز است. مشتاقی 
ارزشمند  این مجموعه  پایان  خاطرنشان کرد:  در 
که به همیت موسسه انتشارات علمی و فرهنگی 
منتشر شده اکنون جهت استفاده پژوهشگران در  این 
کتابخانه، واقع در باغ اکبریه بیرجند، موجود است. 

اردوی جهادی در نهبندان 

بسیج  طرف  از  جهادي  اردوي  اسدزاده-تیم 
دانشجویي استان ،دانشگاه پبام نور عصر دوشنبه 
شهرستان  محروم  مناطق  به  روز   ۱۰ مدت  به 
نهبندان مي روندناصري مسؤول این اردو گفت:این 
اردو با جمعیت ۱۸ نفر به همراه طلبه با سه تیم 
فرهنگي،آموزشي،هنري به این روستا مي رود و این 

۱۰ روز در خدمت اهالي این روستا هستیم.

مردم توصیه های بهداشتی
 دامپزشکی  را جدی بگیرند

غالمی-سرپرست شبکه دامپزشکی سربیشه  عنوان 
کرد اکیپ های دامپزشکی در روز عید قربان آماده 
خدمت رسانی به شهروندان در نظارت بهداشتی بر 
گوشت های نذری خواهند بود. رمضانی  سرپرست 
شبکه دامپزشکی سربیشه افزود: با توجه به ذبح دام 
قربانی در منازل و معابر که افزایش تماس افراد با 
دام، الشه و ترشحات دام را به همراه دارد نیاز است 
شهروندان دام ها را از مکان های معتبر خریداری 
بازرسان و کارشناسان  با نظارت  کنند و کشتار را 
دامپزشکی انجام دهند. وی از شهروندان خواست 
در هنگام خرید دام زنده دقت داشته باشند که در دام 
هیچ گونه عالئم ظاهری بیماری از جمله الغری، 
بیماری های پوستی مانند، وجود کنه روی بدن دام، 
تب، ریزش آب و ترشحات چرکی از چشم و بینی 
نداشته باشد. وی گفت: رنگ الشه و گوشت دام 
پس از کشتار باید قرمز روشن متمایل به صورتی 

باشد و بوی غیر طبیعی ندهد. 

 در جلسه ستاد راهبری مديريت اقتصاد مقاومتي مطرح شد
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نسخه طالیی سیف برای تقویت معدن،صنعت وتجارت استان

پیمانکار راه آهن مشخص شد

دیروز  مرکزی  بانک  کل  امیرآبادیزاده-رئیس 
اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد  جلسه  در 
مقاومتی خراسان جنوبی در فرمانداری بیرجند 
امام  شهادت  تسلیت  ضمن  شد  برگزار  که 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  باقر)ع(  محمد 
و  »تدبیر  دولت  هفته  شعار  کرد:  اظهار  شهدا 
 امید برای تولید و اشتغال« است. ولی ا... سیف 
از  انباشتی  بانکی  نظام  اینکه  به  اشاره  با  نیز 
افزود:  دارد،  را  گذشته  دهه های  در  مشکالت 
مشکالت نظام بانکی باید اصالح شود و سایر 
دستگاه ها نیز برای تحقق این مهم تالش کنند.

هزار   ۵4۸ ارائه  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس  
میلیارد تومان تسهیالت به بخش های مختلف 
اقتصادی کشور در سال گذشته خبر داد و افزود: 
از این رقم، ۶4 درصد سرمایه در گردش بوده 
است و آنچه که تزریق جدید شده، ۳۰ تا 4۰ 
است.وی گفت: پیش بینی می کنیم که تزریق 
جدید امسال ۳۰ درصد افزایش یابد و به ۶۷۱ 
مبلغ، ۵۰  این  از  که  برسد  تومان  میلیارد  هزار 
اولویت  با  کارهای  برای  تومان  میلیارد  هزار 
اختصاص خواهد یافت. سیف اظهار کرد: یک 
صورت  استان  های  پروژه  از  باید  بندی  جمع 
از پروژه هایی که  گیرد و در نهایت آن دسته 
شکل اقتصادی مثبت دارند،  و آنهایی که توجیه 
اقتصادی ندارند و بعد از مدتی َوبال گردن استان 

می شوند، تفکیک شوند.
بنگاه  از  حمایت  ضمن  ها  دستگاه  گفت:  وی 
های اقتصادی باید از بانک ها هم حمایت کنند 
تا به حق و حقوق خود برسند زیرا هرچه بانک 
ها نقدینگی بیشتر داشته باشند تسهیالت بهتری 

را پرداخت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در بخش تسهیالت، استان هایی 
همچون خراسان جنوبی باید مستثنی باشند اما 
که  گیرند  قرار  بررسی  مورد  هایی  پروژه  باید 
به طور حتم دارای توجیه اقتصادی باشند زیرا 
باشد  نداشته  پروژه ای که درآمد کافی  به  اگر 

تسهیالت پرداخت کنیم بدون شک زیان حاصل 
از این موضوع فضای منفی را در جامعه به وجود 
خواهد آورد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: منابع 
محدودی که بانک ها دارند باید در جایی هزینه 
اینکه همین منابع  نه  باشد  اثر  شود که منشاء 
محدود هم از بین برود و در این میان مشکالت 
بانک ها هم برای دریافت مطالباتشان در استان 
باید تسهیل شود.وی درباره وثیقه مورد نیاز برای 
اعطای تسهیالت از طرف بانک ها توضیح داد: 
وثیقه ابزار مطالباتی بانک ها در سراسر کشور 
است و هر چیزی که بتواند خاصیت این موضوع 
پذیرفته  ها  بانک  نزد  حتم  به  باشد  داشته  را 
مسئولیت  احساس  گفت:  شد.سیف  خواهد 
مضاعف نظام بانکی در خراسان جنوبی خواسته 
ای بسیار منطقی و طبیعی است و بانک ها بر 
باید این هدف را  اساس مالحظه های موجود 
برای  ها  ایده  کرد:  تصریح  کنند.وی  عملیاتی 
مسئوالن  سوی  از  استان  در  گذاری  سرمایه 
مشخص شود و بعد از بررسی های الزم، اگر 
توجیه اقتصادی داشت، تسهیالت به آن پرداخت 
خواهد شد.وی گفت: خراسان جنوبی لیستی از 
پروژه هایی که می توانند به سوددهی برسند و 
با شرایط استان سازگاری دارند،  به ما ارائه دهند؛ 
بعد از بررسی های الزم تصمیمات الزم برای 

اعطای تسهیالت لحاظ خواهد شد.

خراسان جنوبی نیازمند نگاه ویژه است
با  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار 
تأکید بر اینکه در استان های محروم باید زمینه 
سرمایه گذاری از هم اکنون فراهم شود، اظهار 
برخوردار  و  یافته  توسعه  های  استان  در  کرد: 
ایجاد شده  از سال های گذشته  این زمینه ها 
اما استان هایی همچون خراسان جنوبی نیازمند 
نگاه ویژه است.سید علی اکبر پرویزی با اشاره 
و  مالیاتی  معافیت  بحث  در  تاکنون  اینکه  به 
تسهیالت صندوق توسعه ملی تصمیمات خوبی 

نتوانسته  هنوز  کرد:  بیان  است،  شده  گرفته 
از محل صندوق  استان  برای  ایم سهم خوبی 
در  تمهیداتی  باید  که  کنیم  ملی جذب  توسعه 
این زمینه اندیشیده شود.وی از رئیس کل بانک 
مرکزی خواست تا کمیته ای مسئول پیگیری 
مسائل استان تعیین کند تا مسائل و مشکالت 
واحدهای تولیدی استان به صورت ویژه در این 

کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

خراسان جنوبی مهاجر فرصت است
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه 
بر  تأکید  با  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در 
خراسان  پیشرفت  برای  جدیدی  نسخه  اینکه 
موجود  های  روش  گفت:  خواهیم،  می  جنوبی 
راه به جایی نمی برد.محمد رضا امیر حسنخانی 
نیز در این جلسه اظهار کرد: در جلسه گذشته 
سرایان  در  بیکاری  نرخ  استان  اشتغال  شورای 
۱۶.۶ درصد اعالم شده است.وی بیان کرد: هر 
چند این آمار را قبول نداریم اما می توان گفت 
نرخ بیکاری فارق التحصیالن در خراسان جنوبی 
 4۶۰ به  اشاره  با  است.وی  درصد   ۲۵ حدود 
کیلومتر مرز مشترک استان با کشور افغانستان، 
بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از استان های 
مهاجر فرست کشور بوده که و در حال حاضر 
جمعیت بسیاری از حاشیه نشینی مشهد و تهران 

از این استان هستند.
 امیر حسنخانی با تأکید بر اینکه نسخه جدیدی 
برای خراسان جنوبی می خواهیم، عنوان داشت: 
روش های موجود راه به جایی نمی برد و نمی 
توان نسخه های عمومی را برای استان بپیچیم. 
هم  استان  درختان  نداریم،  که  آب  افزود:  وی 
و  شوند  می  سرمازده  یکبار  سال  سه  هر  که 
کشاورزی هم از بین رفته و از طرفی هم دامی 
باقی نمانده است فقط تنها چیزی که می توانیم 
ارتقا دهیم صنعت و معدن است که نیاز به توجه 
ویژه مسئوالن دارد.وی گفت: از طرفی هم از 

وزیر تعاون و کار درخواست کردیم که چرا طرح 
تکاپو در این استان اجرا نشده، گفتند چون نرخ 
 4۶۰ ما  که  حالی  در  است  بوده  کم  بیکاری 

کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان داریم.
امیرحسنخانی بیان کرد: در این استان به غیر 
و  نمانده  باقی  ما  برای  صنعتی  تایر   کویر  از 
دارای  عموما  است  موجود  که  هایی  مجموعه 
مشکل مالی هستند.وی افزود: نساجی و منیزیم 
شهرستان فردوس مشکل دارند و سیمان طبس 
هم تعطیل شده و از طرفی کک طبس هم به 
قول برخی ها بعد از هزینه زیاد، توجیه اقتصادی 
دارد.وی  هزینه  نظام  برای  همه  اینها  و  ندارد 
گفت: کارخانجاتی که تعطیل می شوند جدای 
از ایجاد بیکاری آسیب های زیادی را به استان 
و کشور وارد می کنند و فقط این سوال که چقدر 
پول بیمه بیکاری در این مدت کشور پرداخت 

کرده، پاسخ سوال من است.

479 میلیون دالر سرمایه گذاری مصوب
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
 4۷۹ تاکنون  گفت:  جلسه  این  در  نیز  جنوبی 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی مصوب در 
استان داشته ایم.هادی آرین با اشاره به تشکیل 
کرد:  عنوان  جاری،  در سال  ستاد  شش جلسه 
ایم  داشته  مصوبه  تاکنون ۲۲  جلسات  این  در 
که ۹۰ درصد آن اجرایی شده است.وی با بیان 
اینکه فعالیت های ستاد در قالب هفت کارگروه 
راهبری می شود، بیان کرد: تاکنون 44 جلسه 
کارشنایی این کمیته ها برگزار شده و از ۲۰۷ 
شده  اجرایی  مورد  ها ۱4۸  کمیته  این  مصوبه 
است. وی با اشاره به احصاء ۱۳۷ مورد قوانین 
مخل کسب و کار در جهت بهبود فضای کسب 
و کار در استان، بیان داشت: همچنین ۳۸ مورد 
مشوق و معافیت برای استان و ۹ مورد پیشنهاد 
تدوین مشوق توسط استان پیگیری شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 

و  توانمندی  کتاب  تدوین  به  همچنین  جنوبی 
فرصت های سرمایه گذاری استان اشاره کرد و 
افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 4۷۹ میلیون 
استان  در  دالر سرمایه گذاری خارجی مصوب 
در  آبخیزداری  عملیات  اجرای  ایم.آرین  داشته 
۱۸.۵ هزار هکتار، اجرای طرح فرسایش بادی 
در سطح ۱4 هزار هکتار، آبرسانی به ۲4 هزار نفر 
در نواحی مرزی استان و اجرای طرح کاروزی با 
۲ هزار و ۲۵ نفر را از دیگر اقدامات انجام شده 

در استان عنوان کرد.

100 میلیارد تومان طلب از اصفهان
ریس سازمان صنعت معدن تجارت نیز در این 
بانک صادرات  اظهار کرد: کشاورزی و  جلسه، 
در  کل  اداره  این  با  خوبی  همکاری  تجارت  و 
تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت  ارائه  خصوص 
برخی  اینکه  بیان  با  شهرکی  اند.داوود  داشته 
واحدهای معدنی ما سرمایه آنها هنوز برگشت 
نکرده است و در اختیار برخی کارگاه های بزرگ 
در اصفهان است، گفت:به طور نمونه واحدی در 
این استان وجود دارد که ۱۰۰ میلیارد تومان از 
یک واحد تولیدی در اصفهان طلب دارد.شهرکی 
ها  بانک  در  ها  تصویب طرح  روند  از  انتقاد  با 
افزود: زمان تصویب طرح های تولیدی در استان 
ماه طول می  گاها حتی چند  و  است  طوالنی 
کشد.وی با بیان اینکه تسهیالت کل طرح های 
استان ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است که به اندازه 
یک وام کالن در کشور نیست، گفت: خراسان 
جنوبی با بیش از ۵۰۰ معدن فعال جز ۵ استان 
اول معدنی کشور هستیم که باید به آن توجه 

جدی شود. 
پایش  به  اشاره  با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بر  گفت:  استان،  و صنعتی  تولیدی  واحد   ۳۱۱
اساس این پایش تنها ۹ درصد واحدهای تولیدی 
و صنعتی استان باالی ۷۰ درصد کار می کنند.

به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  احتشام  محسن 

مرکز  تولیدی   واحدهای  پایش  راستای  اینکه 
از  پایش  بیرجند  بازرگانی  اتاق  های  پژوهش 
۳۸4 واحد تولیدی و صنعتی استان انجام داد، 
تولیدی و  این تحقق ۳۱۱ واحد  بیان کرد: در 
قرار گرفتند که حدود ۱۹  پایش  مورد  صنعتی 

درصد تعطیل بودند.

مشکل نقل و انتقال پول 
از کشور افغانستان

برای تجارو بازرگانان وجود دارد
و  علمی  نگاه  باید  اینکه  بر  تأکید  با  احتشام  
داشته  متوسط  و  به صنایع کوچک  کارشناسی 
تحریم،  که  بپذیریم  باید  کرد:  عنوان  باشیم، 
برای  ریشتری  هشت  زلزله  یک  رکود  و  تورم 
بود  دهم  و  نهم  دولت  طول  در  واحدها  این 
ثبات  را  کار  و  یازدهم فضای کسب  دولت  اما 
لزوم  با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس  بخشید. 
حذف و بخشش جرائم تاخیر و پلکانی واحدهای 
صورت  همچنین  گفت:  و  کرد  تآکید  تولیدی 
تولیدی  واحدهای  برای  حسابرسی  مالی  های 
اینکه  بیان  با  ایجاد کرده است.احتشام  مشکل 
از جمله تورم، رکود و تحریم  عمده مشکالت 
خارج از عهده واحدهای تولیدی بوده است، بیان 
داشت: پیشنهاد می شود بدهی این واحدها از 
محل منابع صندوق توسعه ملی جایگزین شود.

با  تجارت  ارزشمند  فرصت  به  همچنین  وی 
کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: مشکل نقل 
برای تجار و  افغانستان  از کشور  انتقال پول  و 
بازرگانان وجود دارد که در صورت رفع تجارت 
با این کشور توسعه خواهد یافت. وی افزود: در 
سرمایه گذاری  برای  انگیزه ای  جنوبی  خراسان 
وجود ندارد و همچنین بیشتر سرمایه گذاری هایی 
انجام شده نیز دچار مشکل شدند و این در حالی 
این مشکالت خود واحدها  بیشتر  است که در 

مقصر نیستند.
)Ava.news20@gmail.com(

حسینی- پس از مدت ها انتظار، استاندار باآلخره 
خبر نهایی شدن پیمانکار ریل راه آهن خراسان 
جنوبی را داد. پرویزی به طور مشخص به نام فرد 
یا نهاد خاصی اشاره نکرد، ولی گفت: “پیمانکار 
فردی َقَدر است”.بعد از ظهر دیروز شورای اداری 
استان با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی 
خراسان  مردم  نماینده  رئیسی  ا...  آیت  و  ایران 

جنوبی در مجلس خبرگان برگزار شد.
راه  ریل  مناقصات  که  این  بیان  با  استاندار 
انجام شده  گناباد  به  کال شور  اول  قطعه  آهن 
در  نیز  قائن  به  گناباد  مسیر  کرد:  خاطرنشان 
دستور کار است و نیاز به کمک دارد. پرویزی با 
اعتقاد بر این که قطعا ریل با پول دولت ساخته 
نمی شود اضافه کرد: ولی با قول رئیس جمهور 
کنسرسیومی مرکب از پیمانکاران قدرتمند تشکیل 
شده و به ثبت رسید و به صندوق توسعه ملی 
معرفی شد. وی با اشاره به قول مشارکت آستان 

قدس و قرار گاه خاتم االنبیا، بیان کرد: با طی این 
مسیر، دولت نیز قول تخصیص اعتبار از صندوق 

توسعه ملی را داده است.

460 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
استاندار در این جلسه با اشاره به تصویب 4۶۰ 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در سال جاری 
عنوان کرد: بخشی اجرایی شده و امیدواریم بخش 
دیگر تا پایان امسال اجرایی شود. پرویزی طرح 
کک طبس را آماده بهره برداری عنوان کرد و 
ادامه داد: در حوزه مس و طال نیز توسط شرکت 
ایمیدرو در یکی از مناطق و شرکتی استرالیایی 

سرمایه گذاری های خوبی انجام شده است. 

پروژه ها برای تامین آب شرب استان
تا 35 سال آینده 

استاندار به پروژه ها در حوزه آب استان اشاره و 

خاطرنشان کرد: از پروژه انتقال آب از غرب استان 
که ۱۰ میلیون متر مکعب سال گذشته تخصیص 
پیدا کرد، بتوانیم امسال به چهار شهرستان تا ۲۷ 
میلیون متر مکعب آبرسانی کنیم. پرویزی با بیان 
این که از شرق استان هم دو منطقه را داریم که 
یکی مطالعه آن انجام و تخصیص آن ابالغ شده 
و مقدمات گرفتن مجوز ماده ۲۳ آن فرآهم است 
یادآور شد: طرح خوشآب نیز مطالعات آن در حال 
انجام است و پیش بینی می کنیم که ۱۰ میلیون 
انجام  آبرسانی  منبع  این  از  بتوانیم  مکعب  متر 
آب  تامین  برای  ها  فعالیت  این  دهیم، مجموع 

شرب استان تا ۳۵ سال آینده است.

کار اقتصادی در این استان
 نیاز به جهش دارد

 آیت ا... رئیسی نماینده مردم خراسان جنوبی در 
مجلس خبرگان نیز با تاکید بر این که کارآمدترین 

نظام  مدیریتی  های  مجموعه  در  کنترلی  نظام 
خودکنترلی است عنوان کرد: نگاه به مردم باید 
به عنوان ولی نعمت نه در شعار باشد همانطور که 
در فرهنگ دینی ما به مردم دوستی توصیه شده 
است. به گفته وی خدمت به مردم خراسان جنوبی 
با محرومیت هایی که دارند، افتخار بزرگی برای 
مدیران باید باشد، اضافه کرد: کاری به گرایشات 
سیاسی ندارم، در اداره کشور باید نگاه به رفع گره 
ها باشد. وی با تاکید بر این که کار اقتصادی در 
این استان نیاز به جهش دارد تصریح کرد: باید در 
نظام بودجه ریزی برای استان جهشی دیده شود 
تا از این وضع بتوان خارج شد. وی رقم پایین جرم 
وجنایت در استان را ریشه در فرهنگ و تدین آنان 
دانست و افزود: پروژه هایی که قرار است روی 
میز اجرا برود باید از جزمیت علمی برخوردار باشند.

های  پروژه  محدودیت  بدون  معرفی 

توجیه پذیر استان به بانک مرکزی
سیف رییس کل بانک مرکزی ایران نیز با اشاره 
به اهمیت فاینانس ها در رونق تولید کشور عنوان 
شده،  امضا  اخیرا  که  چین  فاینانس  خط  کرد: 
فاینانس ۸ میلیارد دالری کره جنوبی و مذاکرات 
با کشورهای اروپایی همه نشان دهنده موفقیت در 
این حوزه است. وی اضافه کرد: خراسان جنوبی 
که مستعد سرمایه گذاری در بخش خصوصی 
است نیز می تواند از این فاینانس ها بهره مند 
شود. رییس کل بانک مرکزی ایران به استاندار 

پیشنهاد داد: تمام پروژه هایی که االن در استان 
مطرح است و نیاز به تسهیالت و منابع مالی دارد 
و از طرفی شرایط قابل قبول برای بانک ها را 
دارد، بدون محدودیت به ما معرفی کنید، سعی 
می کنیم آن ها را عملیاتی کنیم. سیف خواستار 
مرکزی  بانک  های  کارگروه  در  استان  شرکت 
برای بررسی این پروژه ها شد و ادامه داد: این کار 
موجب شکل گیری پروژه های پایدار و موثری 
می شود که تغییر مثبتی در چهره استان ایجاد 

کرده و برای سهام دار نیز سودآوراست.

اعطای تسهیالت به شرط اطمینان از بازگشت سرمایه
حسینی- صبح دیروز شورای هماهنگی بانک ها 
با حضور سیف رییس کل بانک مرکزی ایران و 
پرویزی استاندار خراسان جنوبی در سالن جلسات 
فرمانداری بیرجند برگزار شد. استاندار در ابتدای 
جلسه خطاب به رییس کل بانک مرکزی ایران 
عنوان کرد: در استانی هستیم که شرایط برای 
مردم آن سخت شده و خشکسالی های متعدد 
بخشی از اشتغال و منابع درآمدی افراد را از بین 
برده است. پرویزی به مصوبه ای که در راستای 
اقتصاد مقامتی با اعطای تسهیالت ابتدا به پروژه 
های نیمه تمام با پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصد انجام 
شده، اشاره و اضافه کرد: متاسفانه این مصوبه در 
این استان که پروژه هایی با این شرایط ندارد، 
موانعی ایجاد کرده و پروژه های جدید را نیز نمی 
توانیم شروع کنیم. وی محدودیت منابع خراسان 
جنوبی را بیشتر از سایر استان ها دانست و ادامه 
داد: اگر بین بانک ها هماهنگی رخ دهد خیلی 
شود.  می  حل  تسهیالت  اعطای  مشکالت  از 
استاندار با تاکید بر این که در مدت حضور خود 
اجازه دخالت دستگاه های اجرایی و مدیران را در 
کار بانک ها نداده ام، افزود: بانک ها با مشتریان 
بهتر می توانند کار کنند و اگر به نتیجه ای نرسید 
به کمیسیون ها بیاورند. پرویزی به ۲ هزار میلیارد 
تومانی که در اختیار موسسات مالی است اشاره و 
خاطر نشان کرد: متاسفانه موسسات این منابع را 
در استان نگه نداشته و به خارج از استان می برند. 

وی معوقات بانکی استان تا پایان سال گذشته را 
۲۵۰ میلیارد تومان اعالم و بیان کرد: تسهیالت 
معوقه در این استان زیاد نداریم زیرا که مردم این 
جا خوش حساب و متدین هستند. استاندار با اشاره 
به این که صادرات استان بد نیست ادامه داد: سال 
۹۵ ، ۹۰۰ میلیون دالر صادرات از مرز ماهیرود 
داشته و امسال پیش بینی می کنیم بیش از یک 
باشیم.به گفته وی  میلیارد دالر صادرات داشته 
رئیس بنیاد مستضعفان نیز قول داده درآمدهای 
به دست آمده را از استان خارج نکرده در همین 

جا صرف کند. 

درخواست تخصیص
دو خط ویژه اعتباری برای استان

دهباشی رییس اداره امور شعب بانک ملی نیز به 
درخواست تخصیص خط اعتباری ویژه ، شامل 
هزار میلیارد تومان قرض الحسنه و ۵ هزار میلیارد 
با نرخ سود ۵ درصد کمتر از نرخ مصوب اشاره 
و عنوان کرد: برای رونق طرح های تولیدی و 
اشتغال زایی نرخ مصوب در این بخش ۵ درصد 
کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار شود. 
وی با اعتقاد بر اینکه منابع بانک ها، موسسات 
در  عضو  غیر  مجاز  خصوصی  های  صندوق  و 
کمیسیون، قابل توجه است ادامه داد: این ها نیز 
ملزم به پرداخت تسهیالت شده و گزارش آن را 
به کمیسیون بدهند. دهباشی همچنین خواستار 

تایید توجیه پذیری برخی از طرح ها در کارگروه با 
مدیریت استاندار شد.

نجفی مدیر عامل بانک کشاورزی نیز تقاضای 
بخش  در  گذاری  سرمایه  سود  نرخ  کاهش 
و  شد  ها  بخش  سایر  نسبت  به  کشاورزی 
بازپرداخت  مدت  افزایش  کرد:  خاطرنشان 
واحدهای تولیدی و تخصیص سهمی از صندوق 
توسعه ملی به صنعت، کشاورزی و گردشگری 

استان های محروم مدنظر قرار گیرد.

بازپرداخت  برای  فرصت  سال  یک 
تسهیالت، مناسب واحدهای

 این استان نیست

امینی سرپرست بانک صنعت و معدن هم با تاکید 
بازپرداخت  برای  فرصت  سال  یک  که  این  بر 
نیست  استان  این  واحدهای  مناسب  تسهیالت 
تاکید کرد: باید تا زمان خود اتکایی واحد صبر 
کنیم. وی با اشاره به این که واحدهای تولیدی 
گردش  و  قوی  بازار  و  داشته  نقدینگی  مشکل 
مالی منظمی ندارند پیشنهاد داد: مراودات مالی 
مرکزی  بانک  بین  ای  نامه  تفاهم  طریق  از  را 
ایران و افغانستان و پاکستان داشته باشیم ، بدوین 
گونه که اگر از محصوالت سیستان و بلوچستان 
و خراسان جنوبی استفاده کنند، از یک تسهیالتی 
بتوانند با اطمینان از پشتیبانی بانک مرکزی آنان 

درباره وصول مطالبات استفاده کنند.

تسهیالت را به مسیرهای که
 منجر به تولید می شود بدهید

سیف رییس کل بانک مرکزی ایران نیز در این 
جلسه با اشاره به این که پیرو طرح حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط ، ۲4 هزار و ۵۰۰ 
تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۱۷ مبلغ  با  واحد 
تسهیالت اعطا شد ادامه داد: این مبلغ توانست 
تحرک اشتغال و تولید در کشور ایجاد کند. وی 
از رشد ۱۲/۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۵ 
خبر داد و اضافه کرد: با توجه به این که سال ۹۶ 
رشد نفتی نخواهیم داشت در تولید و صنعت شاهد 
رشد خواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی ایران 
توسعه صادرات، افزایش حجم سرمایه گذاری و 
افزایش آن در بخش های تولیدی و اقتصادی 
را از جمله اولویت های سال ۹۶ کشور در بعد 
اقتصادی دانست و افزود: همزمان با اقدامات ما 
برای اصالح نظام بانکی ، باید وظیفه اصلی که 
حمایت از رونق اقتصادی است را نیز مد نظر قرار 
دهیم. سیف محدودیت منابع تسهیالت را الزمه 
توجه به اسراف نشدن و جلوگیری از هدر رفت 
آن عنوان کرد و یادآور شد: بانک ها باید مطمئن 
شوند تسهیالت اعطایی به مسیرهایی می رود که 
منجر به تولید می شود.به گفته وی در اعطای 
فاینانس نیز که منابع محدود و ایده ها مختلف 
است، باید ایده ای ابتدا انتخاب شود که بیشترین 
بازدهی را داشته و بیشترین اشتغال را ایجاد می 

کند. رییس کل بانک مرکزی ایران بر کمک به 
فعالیت های پایدار که در کنار آن برای سهام دار 
سودی داشته باشد تاکید کرد و افزود: برخی مواقع 
ادامه فعالیت واحد تولیدی بنگاه اقتصادی خلق 
ارزش نیست بلکه ارزش موجود را نیز از بین می 
برد.سیف خطاب به بانک ها عنوان کرد: بانک 
ها به هیچ وجه حق ندارند به واحدی تسهیالت 

بدهند که از بازگشت سرمایه آن مطمئن نباشند.
بنگاه ها تنها ایده برای

تامین سرمایه را بانک ها می دانند
وی همچنین با بیان این که دولت در چند سال 
دامنه ۶۰۰ هزار  در  اشتغال  ایجاد  برای  گذشته 
فرصت شغلی خوب عمل کرده است خاطرنشان 
کرد: ولی نیاز جوانان ما با ایجاد حداقل ۹۰۰ هزار 
شغل سالیانه مرتفع می شود. به گفته وی بنگاه ها 
از کوچک تا بزرگ، تنها ایده برای تامین سرمایه 
خود را کمک از بانک ها می دانند در حالی که این 
موضوع موجب می شود بانک ها نتوانند به بنگاه 
های کوچک به خوبی رسیدگی کنند.رییس کل 
بانک مرکزی ایران از اختصاص ۵۰ هزار میلیارد 
تومان در نظام بانکی برای بنگاه های کوچک و 
متوسط خبر داد .سیف با تاکید بر اهمیت بنگاه 
های کوچک و متوسط در خراسان جنوبی تصریح 
با جدیت  این موضوع  امیدواریم سال ۹۶  کرد: 
پیگیری شود زیرا که خراسان جنوبی جای حرکت 

جدی تری همکاران نظام بانکی دارد.
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امام صادق)ع( فرمودند :
الَة َوالَخيَر ، َفإِنَّ ذلَِك داِعَيٌة   كونوا ُدعاًة لِلّناِس بَِغيِر ألِسَنتُِكم ، لَِيَروا ِمنُكُم الَوَرَع َواالِجتِهاَد َوالصَّ
مردم را با غير زبان خود ]به  دين خويش[ دعوت كنيد، تا پارسايى و سخت كوشى ]در 

عمل و عبادت[ و نماز و خوبى را از شما ببينند؛ زيرا اينها، خود ]بهترين[ مبلّغند«
 )كافى/ ج 2/ ص 78(

صالحی: مشکالت کشور روز به روز 
در حال کمتر شدن است

رئيس سازمان انرژی اتمى گفت: درست است كه در 
كشور مشكالتى وجود دارد اما به مردم اين اطمينان 
را مى دهم كه مشكالت روز به روز در حال كاهش 
شهرک  خوب  وضعيت  به  اشاره  با  صالحى  است. 
صنعتى بهارستان خاطرنشان كرد: برخى از كارهايى 
نيست  عادی  مى شود،  انجام  شهرک  اين  در  كه 
اين مرحله  به  با تحقيق و توسعه و درون زايى  و 
 رسيده و در حال بومى كردن چشمه فناوری است.
وی گفت: ما راه درازی در پيش داريم اما در مسير 

عبور از موانع هستيم.

نقش مجلس در دو بُعد قانونگذاری و 
نظارتی روز به روز کاهش پیدا کرده است

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه نقش 
است،  كرده  پيدا  در كشور كاهش  اثرگذار مجلس 
گفت: در دو بُعد قانونگذاری و نظارتى روزبه روز نقش 
مجلس ضعيف تر شده است. محمود صادقى ادامه 
داد: به تعبير امام )ره( مجلس در رأس امور است و 
نمايندگان عصاره ملت هستند اما سؤال اين است 
كه چه عواملى باعث شده است مجلس روز به روز 
نقشش در اثرگذاری در كشور كاهش پيدا كرده است.

برجام هم لغو شود، اجازه بازرسی
 از تاسیسات نظامی داده نمی شود

در  الملل  بين  كارشناس مسائل  زاده  حسن هانى 
خصوص فشار اخير آمريكا به ايران مبنى بر لزوم 
بازرسى آژانس بين المللى انرژی اتمى از تاسيسات 
نظامى ايران بيان كرد: آمريكا بر اساس كدام قانون 
اين تقاضا را مطرح مى كند كه يك نهاد بين المللى 
يك  عنوان  به  ايران  نظامى  تاسيسات  از  بخواهد 
بازديد  كشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد 
ايران  نظامى  تاسيسات  از  بازديد  آورد.  عمل  به 
شود  نمى  واقع  قبول  مورد  شرايطى  هيچ  تحت 
چرا كه به اعتبار بين المللى ما باز مى گردد حتى 
اگر برجام هم لغو شود اين كار را نخواهيم كرد.

ابتکار: خاستگاه فکری ما، فمینیسم نیست

با  جمهور  رئيس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
تاكيد بر اينكه خاستگاه فكری ما در حوزه زنان 
مشكالت  از  بسياری  گفت:  نيست،  فمينيسم 
پيرايه های  و  غلط  باورهای  نگرش ها،  از  ناشى 
مى شود.  زده  دين  به  كه  است   نادرستى 
شأن و منزلت جامعه اسالمى اين است كه زنان 
و  قرآن  تعاليم  با  متناسب  رفيع  جايگاه  در يك 
نگاه بلند امام به عنوان بنيانگذار انقالب و جايگاه 
گيرند.  قرار  دارند،  نظر  در  رهبری  كه   بلندی 
 ما بايد بتوانيم اين جايگاه را امروز محقق كنيم.
  در حال حاضر شرايط جامعه ما نسبت به آنچه گفته 
مى شود و بايد به آن برسيم، خيلى فاصله دارد.

قاسمی: برای هر وضعیتی 
در قبال برجام آماده ایم

سخنگوی وزارت خارجه ايران گفت: برای هر نوع 
گذشته  از  برجام،  قبال  در  اتفاقى  هر  و  وضعيت 
طراحى های الزم را انجام داده ايم و جای نگرانى 
برای ما وجود ندارد. بهرام قاسمى سخنگوی وزارت 
امور خارجه از سفر محمد جواد ظريف به نيويورک 
تا اواخر شهريور به منظور حضور در اجالس ساالنه 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد خبر داد. قاسمى 
گفت: برنامه ريزی الزم برای سفر وزير امور خارجه 
به نيويورک در حال انجام است و اميدواريم در اين 
سفر عالوه بر امور مرتبط با سازمان ملل، بتوانيم 
در حاشيه اجالس نيز ديدارها و مذاكرات خوبى با 

مقامات ديگر كشورها داشته باشيم.

دی میستورا: ایران کشور مهم
 و تاثیرگذار در منطقه است

»استفان دی ميستورا« نماينده ويژه دبيركل سازمان 
شريك  عنوان  به  را  ايران  سوريه،  امور  در  ملل 
برشمرد  منطقه  در  اهميت  حائز  عمده  بازيگر  و 
ملل  سازمان  مسير  در  ايران  كرد:  خاطرنشان  و 
برای رسيدن به درک مشترک از تحوالت سوريه 
تاثيرگذار است و كشوری دارای نفوذ در منطقه است.

فشار کاخ سفید برای
 متهم کردن ایران به نقض برجام

شود  مى  گفته  نوشت:  گاردين  خبری  تارنمای 
را  عراق  جنگ  تجربه  كه  اطالعاتى  تحليلگران 
دبليو  جرج  جمهوری  رياست  زمان  در  كه  دارند 
بوش به بهانه مدارک قالبى مبنى بر وجود سالح 
های كشتار جمعى در اين كشور كليك خورد، در 
مقابل فشارهای دولت ترامپ مبنى بر مدرک سازی 
 برای اثبات عدم پايبندی ايران به برجام، مقاومت 

مى كنند.

ایران از آژانس خواسته است
 تسلیم فشارهای آمریکا نشود

رسانه های چين با انتشار گزارشى، درخواست ايران از 
آژانس بين المللى انرژی اتمى مبنى بر تسليم نشدن 
در برابر خواسته های نابجای آمريكا را بازتاب دادند. 
رسانه های چين آورده اند از ديدگاه ظريف؛ تحت فشار 
 قرار دادن آژانس از سوی آمريكا نقض برجام محسوب 

مى شود.

ایران، زمین بازی آمریکایی ها نیست

محمدجواد جمالى نوبندگانى با بيان اينكه سايت ها 
الينفك  جزو  كشوری،  هر  نظامى  پادگان های  و 
امنيت ملى آن كشور به شمار مى رود، گفت:  به 
هيچ فرد يا نهادی اجازه بازديد از سايت های نظامى 
و آگاهى از توانمندی های ايران داده نخواهد  شد. 
ايران مانند برخى كشورها نيست كه زمين بازی باشد و هر زمان آمريكا 

اراده كند وارد كشور شده و هر زمان اراده كند، خارج شود.

بی توجهی به عدالت مهم ترین نقص برنامه های دولت  

سعيد جليلى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
بيان اينكه سايه تمدن اسالمى برای دولت دوازدهم 
با  پربار و پربركت خواهد بود، گفت: برنامه دولت 
كاستى های  دارای  دارد،  كه  مثبتى  نكات  وجود 
جدی است و مهم ترين نقص رويكردی اين برنامه 
بى توجهى به »عدالت« است. وی افزود: اهداف نظام اسالمى وقتى محقق 

مى شود كه دولت و جامعه مشتركاً به وظايف خود عمل كنند.

رحمانی فضلی: تحریم های آمریکا »بی فایده« است

بى فايده  با  كشور  وزير  رحمانى فضلى  عبدالرضا 
خواندن تحريم ها و تهديدهای آمريكا گفت: اميد 
تمام كشورهای منطقه به ايران اسالمى است و 
ما با حمايت های مبتنى بر تجربه خود، در مقابل 
به  انقالب  ايستاده ايم.  دشمنان  زورگويى های 
معنای حركت جسورانه و شكستن مسيرهای سنتى است؛ لذا در همه 

زمينه ها بايد ايمان داشت و انقالب كرد.

رهبر  خامنه ای  آيت ا...  حضرت 
اشاره  با  اسالمى  انقالب  معظم 
بر  مبنى  كريم  قرآن  از  آيه ای  به 
برجسته  رويش های  از  كفار  خشم 

اسالمى، گفتند: اگر دشمناِن اسالم 
و حاكميت قرآن از وجود، قاطعيت 
و حركت ما خشمگين نباشند، بايد 
كنيم.  شك  خود  بودن  مفيد  در 

رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: 
اگر بتوانيم حرف های نو و جذاب 
اسالم را در خصوص انسان، جامعه 
به  و  به گوش جهانيان  و سياست 

برسانيم،  جوان  های  نسل  ويژه 
قطعاً مورد قبول قرار خواهند گرفت.
و  افراد  برخى  برداشت  ايشان، 
تمام شدن  بر  مبنى  نويسندگان 

مبارزه و انقالب اسالمى را نادرست 
خواندند  انقالب«  به  »خيانت  و 
انقالب،  كردند:  خاطرنشان  و 
هنجارهای گذشته را به هم مى ريزد 
وجود  به  را  جديدی  هنجارهای  و 
معنای  به  انقالب  تداوم  و  مى آورد 
است.  جديد  هنجارهای  حفظ 
و  حفظ  خامنه ای،  آيت ا...  حضرت 
را دشوار  انقالبى  تداوم هنجارهای 
و نيازمند مبارزه دانستند و افزودند: 
انقالب  اصل  با  كه  هايى  دست 
مى كردند،  كارشكنى  و  مخالفت 
در مقابل تداوم هنجارهای انقالبى 
اما  مى كنند  عمل  همين گونه  نيز 
همچنان كه پيروزی انقالب نيازمند 
هنجارهای  تثبيت  بود،  مبارزه 
اسالمى  جامعه  ايجاد  و  انقالب 
است.  مبارزه  نيازمند  همچنان 

گفت:  جمهور  رئيس  اول  معاون 
همين  در  كه  شناختى  براساس 
جواد  محمد  از  مسئوليت  دوران 
آذری جهرمى وزير جديد ارتباطات 
كردم پيدا  اطالعات  فناوری   و 

بدهم  را  اطمينان  اين  توانم  مى 
دليلى  به هر  در عمل كسانى كه 
يا  حق  به  مطلبى  و  داشتند  ابهام 
 ناحق عليه وی گفتند بعدا مجبور 

مى شوند حالليت بطلبند.
اسحاق جهانگيری در مراسم تكريم 
و محمد  واعظى  معارفه محمود  و 
جواد آذری جهرمى وزيران پيشين و 
جديد ارتباطات و فناوری اطالعات 
اظهار كرد: مهندس آذری جهرمى 
وگرنه  هستند  جوان  ما  دولت  در 
در  شديم  وزير  ما  كه  هم  زمانى 
همين سن و سال بوديم. وی افزود: 

ايشان در دولت ما پيرمردها؛ خيلى 
جوان هستند و اين جوان بودن يك 
امتياز است. معاون اول رئيس جمهور 
ادامه داد: مهندس جهرمى مسئوليت 

اند گرفته  دوش  بر  مهمى   بسيار 
زيركى،  از  خوشبختانه  وی  و 
عمل  ابتكار  و  هوش  توانمندی، 
هستند.  برخوردار  خوبى  بسيار 

جهانگيری همچنين گفت: كسى كه 
در سن جوانى اينقدر حوصله دارد و 
مى تواند تحمل كند مطمئن هستم 
كه نه با حرف پاسخ مى دهد كه با 

عمل تمام دغدغه هايى كه برخى 
فكر مى كردند، مى بينند كه در اين 
دوره وجود نخواهد داشت بلكه نقطه 

مقابلش خواهد بود.

حرف های نو وجذاب اسالم را به گوش جوانان برسانیم
جهانگیری: کسانی که به آذری جهرمی

 تهمت زدند، مجبور می شوند حاللیت بطلبند

بازديد دكتر سيف رئيس كل بانك مركزی از كارخانه كوير تاير بيرجند * عكس : اكبریديدار نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى، ائمه جمعه، روحانيون و طالب با توليت آستان قدس رضوي

رهبر معظم انقالب اسالمی :

چهارمین  سالگرد

 درگذشت عموی عزیزمان زنده یاد

محمدحسن اکبرآبادی
 را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.

از طرف برادرزاده مرحوم
احسان اکبرآبادی

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

آدرس: خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

مزون لباس عروس 
با شرایط بسیار عالی 

واگذار می شود.

09361965160

شورای اداری با حضور آيت ا... رئيسى و رئيس بانك مركز ی ايران * عكس : مسعود نوذری


