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سرمقاله
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عبدا... ناصری  :
 برجام یک افتخار است

 که در دولت آقای روحانی رقم خورد

حسین شریعتمداری: 
پیامبر خدا )ص( را می شود

 نقد کرد، برجام را نه!

مسعود پزشكیان :
کارها را ول کرده ایم و

 فقط به هم گیر می دهیم

حجت االسالم علوی :
نقطه شروع ناآرامی های 

اخیر از سوی دشمنان نبود

وزیر کشور:
 با فرزندان متخلف

 مسئوالن برخورد شود
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تاریخ بخوانیم!
*هرم پور

   این چند روز وقتی کتابی از تاریخ معاصر بیرجند 
را مطالعه می کردم با خودم گفتم تاریخ چقدر چیز 
خوبیست، کاالیی مفت و مجانی که فقط خریدنیست  
و همه اش سود! عکس های سیاه و سفید و گاهی تار 
دهه های قبل  را که نگاه می کردم و محتوای زندگی 
های طالیی و شفاف آن روزها  را که می خواندم، چقدر 
نکته های ناب و پر از معنا در باره ی همین مردمی که 
در این شهر روزگاری نه چندان دور ... ) مشروح در صفحه ۲ (

عکس : احسان توال

یک روز خوب بارانی
گزارش آوا از سجده شکر در خیابان تا آواز »اتلو ، متلو« مردم استان

گالیه همزمان مردم و نانوایان 
استان از هزینه ها و کیفیت نان

آزادپزی 
نان به چه بها 

و بهانه ای؟!
علیرغم این که گفته می شد افزایش قیمت نان 
مثبتی  تأثیر  نانوایی ها  از  تعدادی  شدن  آزادپز  و 
در افزایش کیفیت نان خواهد داشت، اما به نظر 
می رسد این موضوع چندان ثمربخش نبوده است. 
اجرای این طرح ممکن است در کیفیت نان روند 
بهبودی  داشته باشد  و رضایت نسبی از کم و 
کیف آن حاصل شود اما  از طرفی نان گران شده 
از گران  نانوایی ها هم  از آن طرف هم برخی  و 
بودن هزینه ها شاکی هستند  و خواهان حمایت 

مسئوالن هستند.  مشروح گزارش در صفحه ۳

امام جمعه  خوسف انتقاد کرد :

سنگ اندازی 
مسئوالن برای 
سرمایه گذاران 

امام جمعه شهرستان خوسف گفت : برخی مدیران 
به  گرفتاری های  خوسف  در  گذاران  سرمایه  برای 
وجود آورده اند به گونه ای که یک زمین برای احداث 

کشتارگاه پیدا نمی شود ... مشروح در صفحه ۷

نامه ساکنان 
بافت فرزان
به استاندار

اهالی بافت فرزان در نامه ای که رونوشت آن به 
روزنامه آوا ارسال شده از استاندار درخواست خود را 
برای افزایش عرض معبر اصلی این طرح عنوان 
کردند . در این نامه آمده است : شهرداری بیرجند 
بازگشایی بخش  به  اقدام  انتظار  از 14 سال  پس 

بسیار کوچکی از معبر  ... مشروح در صفحه ۳

همکار  ارجمند 
سرکار خانم راضیه بیزادی زاده 

کسب مقام دوم جشنواره تجربیات برتر 
در حوزه سنجش و ارزشیابی در پیشرفت تحصیلی کشور 

توسط شما مایه افتخار و سربلندی جامعه تعلیم و تربیت استان گردید.
 این جانب ضمن عرض تبریک این موفقیت خدمت شما، جامعه فرهنگیان استان 

و خانواده محترم تان، امیدوارم در انجام رسالت خود و تعلیم و تربیت فرزندان این خطه 
از میهن اسالمی مان در سایه الطاف الهی بیش از پیش موفق باشید. 

عباس المعی
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

مسئله  فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسئله  اول در نظام ماست.       )مقام معظم رهبری(

شناسه آگهی: 131566

جناب آقای غالمرضـا اشرفـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده 

 و شایسته است از زحمات و تالش های ارزنده جناب آقای مهندس سنجری 
در دوران مسئولیت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی قدردانی نماییم 

توفیقات روز افزون  شما بزرگواران  را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیر کل محترم 

تعاون، کار  و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند، اخالص
 و سابقه درخشان تان می باشد تبریک و تهنیت عرض می نماییم، زحمات و تالش های
 خستگی ناپذیرتان را ارج نهاده و مزید توفیقات تان را از خداوند منان مسئلت داریم. 

جناب آقای غالمرضا اشرفی 
با کمال مسرت، انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
که حاصل درایت، لیاقت و مدیریت توانمند اجرایی شما می باشد، تبریک عرض نموده 

موفقیت بیش از پیش برای شما آرزومندیم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس علیرضا توانا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

شهردار منطقه یک بیرجند 
که نشان از سوابق، تجربیات ارزشمند و توان مدیریتی شماست 

تبریک عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را مسئلت دارم.
محمد حسن بشیری زاده

جناب آقای مهندس خاشی 
مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی 

حضور فعال در بازارهای بین المللی به منظور اهداف اقتصاد مقاومتی، مرهون عزم راسخ
 و همت واالی مردان تالشگری است که در جهت اعتالی نام ایران اسالمی در عرصه  اقتصاد 

گام برمی دارند. ضمن قدردانی از زحمات

جناب آقای مهندس کیانی 
مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود و همکاران خدوم آن مجموعه

 خالقیت جناب آقای مهندس کاظم سبحانی 

مسئول محترم واحد فناوری اطالعات گمرک مرزی ماهیرود 
را ارج نهاده و صمیمانه ترین مراتب تبریک خود را به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان 

)wco( کارمند شایسته و خالق از سوی سازمان جهانی گمرک
اعالم داشته و امیدواریم با استعانت از درگاه خداوند منان و تداوم همکاری های موثر در پیشبرد 

فعالیت های اقتصادی کشور بیش از پیش موفق باشید.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

شرکت همكاران سیستم بزرگترین شرکت نرم افزاري ایران  به منظور تکمیل کادر تخصصي 
خود در حوزه پشتیباني سیستم هاي نرم افزاري، در بیرجند از واجدین شرایط وعالقه مندان 

سخت کوش دعوت به همکاري مي نماید:  
شرایط مورد نیاز:

• داشتن مدرك کارشناسي یا کارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر
• رشته تحصیلي: مدیریت، حسابداري، اقتصاد، صنایع، نرم افزار
Microsoft Officeو نرم افزارهاي Windows آشنایي با •

• داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت )ویژه برادران(
متقاضیان محترم مي توانند جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

بیرجند- خیابان معلم- خیابان فردوسی- مجتمع پارس- طبقه اول
ساعت مراجعه: 13-17 هر روز

آگهی استخدام

خیر ارجمند جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
مدیرعامل محترم 

شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد
از بذل عنایت جناب عالی در تامین کاشی و سرامیک مدرسه علمیه 

فاطمه الزهرا )س( خوسف کمال تشکر و قدردانی را دارم.
 از درگاه خداوند متعال سالمتی و توفیقات روز افزون تان که یکی از 

کارآفرینان برتر و تولیدکننده  نمونه  کشوری هستید را خواستارم.

حامد شاه بیگی- امام جمعه خوسف

اطالعیه امور آب و فاضالب بیرجند
قابل توجه تعاونی ها و مالکین محترم واحدهای
 مسکن مهر محدوده 64 و 75 هکتاری مهرشهر:

با توجه به اجرای شبکه های آب و فاضالب محدوده های فوق و نظر به اینکه 
آسفالت معابر در این مناطق توسط شهرداری بیرجند در دست اقدام می باشد، لذا 
خواهشمند است مالکین امالك فاقد انشعابات آب و فاضالب، به امور مشترکین 
آب و فاضالب بیرجند واقع در نبش توحید 20 مراجعه نمایند در غیر این 
صورت امکان صدور مجوز آسفالت شکافی جدید تا 4 سال وجود نداشته و بنابراین 

امکان واگذاری انشعابات نیز نخواهد بود.
روابط عمومی امور آب و فاضالب بیرجند

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیر کل محترم تعاون، کار  و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 

انتصاب شایسته جناب عالی را  با سابقه درخشان مدیریت تان تبریک و تهنیت 
عرض می نماییم، توفیقات تان را در مسئولیت جدید از خداوند منان مسئلت داریم. 

جناب آقای غالمرضا اشرفی 
با کمال مسرت، انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
 تبریک عرض نموده، موفقیت بیش از پیش برای شما آرزومندیم. 

اتاق اصناف مرکز استان
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چراغ سبز مجلس به مصرف »قلیان« در قهوه خانه های سنتی
 
مهر- نمایندگان مجلس با رأی به یک استفساریه، مصرف قلیان در قهوه خانه های مجوزدار سنتی را از مقررات ممنوعیت استعمال دخانیات 
در اماکن عمومی مستثنی کردند. در واقع طراحان این استفساریه با اشاره به سابقه فرهنگی و اجتماعی قهوه خانه ها، کسب و کار جمعیت 

قابل توجهی از این صنف و نیز خطرات زیرزمینی شدن این صنف، خواستار مستثنی شدن قهوه خانه های مجوزدار از این موضوع شده اند. 

سرمقاله

تاریخ بخوانیم!
* هرم پور

 این چند روز وقتی کتابی از تاریخ معاصر بیرجند 
را مطالعه می کردم با خودم گفتم تاریخ چقدر چیز 
خوبیست، کاالیی مفت و مجانی که فقط خریدنیست  
و همه اش سود! عکس های سیاه و سفید و گاهی تار 
دهه های قبل  را که نگاه می کردم و محتوای زندگی 
های طالیی و شفاف آن روزها  را که می خواندم، 
چقدر نکته های ناب و پر از معنا در باره ی همین 
مردمی که در این شهر روزگاری نه چندان دور در 
کنار هم به خوشی زندگی می گذرانده اند درآنها پنهان 
است که می توان پیدایشان کرد و بر چشم کشید،  
چقدر تجربه های پرمقدار که از یادها رفته اند و بر 
خاک مانده اند، و چقدر کار و فعالیت و تالش ها که 
پله های تعالی این روزهای استانمان شده اند... و البته 
انصاف نیست که چون فقط از بیرجند کتابی می آید 
و می گوید، شهرهای دیگر و تاریخ سراسر درسشان 
برایمان کم مقدار بنمایاند. خیلی دوست دارم همایشی 
برگزار شود و برای چند ساعتی، برای مدیرانی که بر 
کرسی های مسؤولیت این شهر و استان تکیه زده اند؛ 
فقط تاریخ بخوانند تا بدانند کجا و برای چه مردمی 
مسؤولیت قبول کرده اند، و بیشتر از آن آرزو می کنم 
کاش یکی از الزام های تحویل پست ها به مدیران، 
گذراندن یک دوره درس تاریخ استان بود تا اطرافشان 
را بشناسند و حرمت های این مردم  را بیش از این 
پاس بدارند. تاریخ معاصر جنوب خراسان با همه ی 
فراز و نشیب ها و کش و قوس هایش، سه حرف 
اساسی برای ما دارد؛ تالش، امید و آینده نگری. و 
حلقه ی مفقوده ی همه ی این سالهای گم شده 
در اسم و رسِم استان شدن و حرِف مغفول مانده در 
پِس پرده ی نامالیمات و نارفیقی ها در حق مردم 
این سامان، همین است؛ تالش، امید و آینده نگری. 
این روزها بیشتر از هر وقت دیگری معتقدم اگر در راه 
توسعه ی استان خللی هست، بخشی از آن به گم 
شدن حلقه ی تاریخ در میان نابسامانی های اجتماعی 
و سیاسی واقتصادی مان بر می گردد، اگر مدیران 
استان نمی توانند خوب مدیریت کنند، بخشی از آن به 
عدم اطالعشان از تاریخ این منطقه  برمی گردد، و اگر 
هیبت و هیمنه ی مطالبه گری از میان مردم ما رخت 
بر بسته، پاره ای از آن به شکست هویت تاریخی ما در 
بخش هایی از اتفاقات و حوادث معاصر بر می گردد. 
ما، مردم، جوانان و نسل فردای این استان می باید بر 
حسب ضرورت این تاریخ را بخوانیم و بدانیم. ما اگر 
به فردایی امید بسته ایم که درخشان باشد و پر از 
موفقیت، ناگزیر از خواندن و درس گرفتن از تجربه 
ی تاریخ معاصرمان هستیم؛ تاریخی که آشکار و 
عیان، از تالش های . . . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل (

) ادامه سرمقاله (  خستگی ناپذیر، امیدهای بی پایان و آینده 

نگری ژرف و عمیق مردم این خطه از کشور حرفهای 
بسیار دارد. تاریخ چیز خوبیست، و خواندنش برای 
آسمان  ی  میانه  هردلیل  به  سالها  این  که  ما 
فراموشی ها و زمین بی مهری ها معلق مانده ایم، 
برای ما که نمی پسندیم کالهی به گشادی قول 
ها و وعده ها بر سرمان بگذارند، و برای ما که بیش 
از خودمان دلواپس نسل فردایمان هستیم، دارویی 
معجزه گر و ضرورتی حتمی و اساسیست. بیایید 
همه با هم روزی چند سطر تاریخ بخوانیم تا بهتر 
زندگی کنیم، نه اینکه برایمان زندگی های بهتری 

را به وعده  بسازند!

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

واکنش وزیر به واردات آیفون
 توسط تأمین اجتماعی

محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در 
تأمین  سازمان  که  مضمون  این  با  خبری  مورد 
همراه  تلفن  گوشی  رسمی  واردات  به  اجتماعی 
برند آیفون اقدام کرده است، گفت: در این زمینه 
تلفن  گوشی  نمایندگی  ثبت  و  ندارم  اطالعی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  کشور  در  همراه 
تجارت انجام می شود. بر این اساس این موضوع 
این  شود.با  دنبال  صنعت  وزارت  سوی  از  باید 

وجود این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

هجدهمین دوره اعزام های 
دانشگاهیان به عتبات آغاز شد

رئیس  فقیهی؛  رضا  سیدمحمد  االسالم  حجت 
اینکه  بیان  با  دانشگاهیان  عتبات  و  عمره  ستاد 
عتبات  سفر های  از  دوره  هجدهمین  اعزام 
در  است، گفت:  آغاز شده  امروز  از  دانشگاهیان 
آغاز  ماه  بهمن  اول  از  که  دوره  این  اعزام های 
ادامه  آینده  سال  ماه  اردیبهشت  تا  و  می شود 
عالیات  عتبات  به  دانشگاهی  هزار   1۷ دارد، 
عتبات  و  عمره  ستاد  رئیس  شد.  خواهند  اعزام 
شب  سه  دانشگاهی  گفت:زائرین  دانشگاهیان 
و  معلی  کربالی  در  شب  سه  اشرف،  نجف  در 
و  داشت  خواهند  اقامت  کاظمین  در  شب  یک 
به منظور بهره برداری بیشتر زائرین از سامرا و 
کاظمین، درصدد هستیم تعداد روز های سفر در 

کاظمین را افزایش دهیم.

روش های حذف یارانه ثروتمندان اعالم شد

حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۹۷ چقدر است؟

این  اعالم  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  فارس-  
خبر که حذف یارانه اقشار غیر نیازمند به 2 روش ابرازی 
با  خانوارها  از  برخی  و شناسایی صورت می گیرد، گفت: 
دریافت  نقدی  یارانه  اما  نیستند  مستحق  اینکه  وجود 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی،  می کنند.علی 
که یک برنامه رادیویی سخن می گفت، درباره روند حذف 
یارانه اقشار غیر نیازمند، گفت: در حال حاضر یک سری 
سایر  و  بهزیستی  و  امداد  پوشش)کمیته  تحت  افراد  از 
لیست  نهادهای حمایتی( شناسایی شده اند که قطعا در 

دریافت یارانه نقدی سال 9۷ باقی خواهند ماند.

وی افزود: اگر سال گذشته بنابر ادامه حذف یارانه غیر 
داشت  وجود  هم  خطا  از  درصدی  شاید  بود،  نیازمندان 
تا  این خطا اصالح می شد؛ سال گذشته  به سرعت  اما 
مرز حذف 5 میلیون نفر هم رفتیم و تعدادی هم مجدد 
افرادی  بعالوه  اینکه  بر  تأکید  با  گرفتند.ربیعی  یارانه 
که تحت پوشش نهادها هستند، پشت نوبتی ها را هم 
نقدی  یارانه  پرداخت  برای  ما  بنای  داد:  توضیح  داریم، 
نوبتی  پشت  نیازمندان  پوشش،  تحت  افراد  از  بعد 
از  یک  هیچ  حمایت  تحت  که  افرادی  یعنی  هستند 
کار  تعاون،  نیازمند هم هستند.وزیر  اما  نیستند  نهادها 

و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این افراد پشت نوبتی 
بپیوندند؛  نهادهای حمایتی  افراد تحت پوشش  به  باید 
هدفمند  را  نقدی  یارانه های  تا  داریم  بنا  واقعا  چراکه 

کنیم. پرداخت 
وی افزود: فقر را می توان به صورت هدفمند از بین برد؛ 
به وسیله پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان توانستیم، عده ای 
و  ابرازی  روش  دو  البته  کنیم؛  شناسایی  را  نیازمندان  از 
شناسایی وجود دارد که در روش اول نیازمندان خودشان 
اساس  بر  خودمان  دوم  روش  در  و  می کنند  نیاز  اعالم 

بانک های اطالعاتی موجود اقدام به شناسایی می کنیم.

ایبِنا / عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تاکید کرد: با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، 
تا  پایان خدمت مشخص و عدالت  سقف دریافت پاداش 
با اشاره به  ا... یوسفیان مال،  حدودی اجرا می شود.عزت 
مدیریت  قانون  شدن  دائمی  الیحه  تدوین  دولت  اینکه 
خدمات کشوری را به اتمام رسانده، اظهارداشت: آزمایشی 
بودن قوانین آن هم قانونی که حقوق و پاداش بخش قابل 
توجهی از جامعه را در بر می گیرد در واقع باعث سردرگمی 

و بالتکلیفی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه 
پاداش، مزایا و  بنابراین قطعی و دائمی شدن میزان  داد: 
را  قشر  این  اطمینان  و  اعتماد  دولت،  کارکنان  امتیازات 

افزایش می دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بخشی از الیحه دائمی 
شدن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که پایان 
خدمت کارکنان دولت به 30 برابر حداکثر حقوق که ۷ برابر 
حداقل حقوق کارکنان است محدود می شود.یوسفیان مال 
با اشاره به این بخش از الیحه مذکور توضیح داد: طبق 

قانون مطابق با سابقه کار به کارمند پاداش پایان خدمت 
اختصاص می یابد، در قانون آزمایشی فعلی شاهد هستیم 
که پاداش پایان خدمت از 20 میلیون تا 800 میلیون تومان 
پرداخت می شود که با اصالح قانون و دائمی شدن حداکثر 
پاداش 253 میلیون تومان می شود.عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی بیان داشت: با 
تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت تفاوت این پاداش 
بین کارمندان و قشر فرهنگی کاهش پیدا خواهد کرد و تا 

حدودی عدالت در این بخش اجرایی می شود.

انفجار در بازار طال و ارز؛ رکوردها شکسته شد

آخرین خبر- سبز پوشی قیمتها در بازار روز یکشنبه طال و ارز ادامه دار 
شد و در این میان دالر با ثبت یک رقم تاریخی به بیش از 4600 تومان 
رسید. سکه و طال نیز بر روند افزایشی خود ادامه دادند و رکوردها را جابجا 
کردند.قیمت دالر که روز شنبه خود را به 4500 تومان رسانده بود، با افزایش 
قیمتی ناگهانی بیش از 100 تومان دیگر گران شد و به 462۷ تومان نیز 
رسید.طالی 18 عیار نیز که در روز شنبه 141 هزار و 266 تومان معامله 
شده بود، با افزایش قیمت به 141 هزار و ۷90 تومان رسید و رکورد جدیدی 
را به ثبت رساند.سکه بهار آزادی نیز از کورس افزایش قیمت عقب نماند 
و با صعودی رویایی، یک میلیون و 524 هزار و 200 تومان داد و ستد شد 
و انواع سکه نیز افزایش قیمت داشتند.در میان سایر ارزها نیز دالر و پوند 

به ترتیب 5850 و 662۷1 تومان قیمت گذاری شدند.

ثبت نام  در کنکور ۹۷ آغاز شد

مهر- مهلت ثبت نام  در کنکور سراسری   سال  139۷ آغاز شد و داوطلبان 
می توانند با مشاهده جزئیات در این آزمون ثبت نام کنند.کنکور 9۷ 
نیمه حضوری،  )شبانه (،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های  در  پذیرش  برای  
عالی،  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  مجازی، 
عالی   آموزش   مؤسسات   و  دور(  راه   از  )آموزش   نور  پیام   دانشگاه  
غیردولتی ـ غیرانتفاعی  و همچنین کد رشته های تحصیلی با آزمون 
کنکور  در  برای  شرکت   برگزار می شود.ثبت نام   اسالمی  آزاد  دانشگاه 
هشتم  یکشنبه  روز  وقت   پایان   تا  اطالعات  ویرایش  همچنین  و   9۷
بهمن ماه  1396 صورت می گیرد. داوطلبان  می توانند در مهلت  مقرر 
برای شرکت در آزمون سراسری سال  براساس توضیحات اعالم شده 

139۷ اقدام کنند.

اعالم 2۰ هزار اولویت کسرخدمت ایثارگری
 در انتظار موافقت مجلس

سردار موسی کمالی در خصوص اعالم نتایج لیست 20 هزار نفر در اولویت 
کسر خدمت ایثارگری برای سال جاری اظهار کرد:  طبق ماده 45، یکی 
از فرزندان ایثارگرانی که 30 ماه سابقه جبهه، 25 درصد جانبازی و یا 24 
ماه آزادگی داشتند، از خدمت سربازی معاف می شدند ولی اواخر سال 95، 
مجلس شورای اسالمی مصوبه ای را گذراند که بر اساس آن به ازای هر 
ماه سابقه آزادگی و جبهه و همچنین به ازای هر یک درصد جانبازی، یک 
ماه از خدمت فرزندان این عزیزان کاسته می شد.رئیس اداره سرمایه انسانی 
سرباز ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: پس از تصویب این مصوبه، ما در 
جلسات مختلف با نمایندگان اعالم کردیم که در صورت اجرایی شدن، 

تامین نیروهای مسلح کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  951947 اجرایی آقای حمید گلثومی محکوم به پرداخت مبلغ 41/901/063 ریال در حق 
آقای مهدی شاکری نژاد مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه هفتاد شاخه لوله 
آزبست کالس سی معرفی  و توقیف که هر شاخه هفتصد و هشتاد هزار ریال و جمعا مبلغ پنجاه و چهار میلیون و ششصد هزار ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/11/25 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. ضمن آگهی مزایده 

از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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انجام 10 عمل ERCP در بیمارستان رازی بیرجند در مدت دو روز
صدا و سیما- 10 عمل ERCP برای بررسی، تشخص و درمان بیماری مجاری صفراوی و پانکراس در بیمارستان رازی بیرجند در مدت دو روز انجام شد. رئیس بیمارستان رازی 
بیرجند گفت: تاکنون این عمل در بیرجند انجام نمی شد و بیماران به مشهد اعزام می شدند ولی هم اکنون با حضور سه فوق تخصص گوارش این عمل در بیمارستان رازی بیرجند 
پارتی انجام می شود. سید مرتضی وجدان افزود: در عمل ERCP که یک عمل فوق تخصصی گوارش است از طریق حلق، دوربینی وارد بدن می شود و موضع را شناسایی می کند. توی  بود  عالی  واقعا  زلزله خاموش  گزارش 

از  تعدادی  خدا  شکر  گرفتند  شهر  توی  که  اخیر 
دستگیر شدگان جزو فرزندان ... بودند که بلکه به 
خاطر فرزندان خودشان هم که شده از کج سلیقگی 
در اجرای قوانین جلوگیری کنند باور کنید هر چه 
که به حساب خودتان با محدودیت بخواهید چیزی 
 را کنترل کنید نه تنها جلوی کاری را نمی گیرید
بلکه در اماکن زیر زمینی آن را گسترش می دهید 
واقعا مسوولین تصمیم  آیا  اینجاست  ؟ سوال من 
تا تبعات  گیرنده در استان مشاور اجتماعی ندارند 
گوشزد  آنها  به  را  خودشان  ای  جزیره  تصمیمات 
کند ؟ آیا حق من شهروند خراسان جنوبی این است 
آسیب  هر  گرفتار  فرزندانم  نشاط  نبود  بخاطر  که 
اجتماعی بشوند چون عده ای با همه چیز مخالفند ؟ 
آوا تو رو خدا  و بخاطر فرزندان این شهر این موضوع 

رو پیگیری کن  
ارسالی به تلگرام آوا
کارت هوشمند ۸0  گرفتن  برای  باید  چرا  سالم. 
و  بدیم  شهر  داخل  آزمایشگاه  برای  تومان  هزار 
همان  باز  بیمه  برای  نیز  اجتماعی  تامین  در  بعد 
گیرند؟  تومان می  نرخ100هزار  با  را  ها  آزمایش 
تامین اجتماعی می گوید  ما بیرون را قبول نداریم 
،چرایک جا پول نمی گیرند؟ وقت آدم یک طرف، 

خون یک طرف، و پول هم طرف دیگر!
915...024
تو را خدا فکری به حال کاج های خیابان ارتش 
 ... داخل  های  کاج  دیگه!!  شدن  خشک  بکنید 
هم که دیگه خشک شدند. آخر چرا کسی دلش 
بخدا  را  شما  سوزد.  نمی  درختان  این  بحال 
نگذارید خشک بشوند، یعنی هر صبح اشک من 
را  جان  نیمه  و  خشکیده  درختان  این  میاد   در 

می بینم. یک روزی افسوس خواهیم خورد.
915...606
چنار  کشت  برای  امسال  لطفا  عزیز  شهرداری 
در قسمت های چمن کاری شده فضاهای سبز 
کنند.  استفاده  ها  چمن  آب  از  کنید.که  اقدام 
اگرچه که چنار دو سال اول نیاز به آب بیشتری 
دارد. ولی بعد مقاومتش از خیلی درختان بیشتر 
می شود چون بر خالف کاج، چنار ریشه عمیقی 
دارد. مثال چنارهای روبروی اداره اوقاف که به 
میشوند  ابیاری  دیگر  درختان  از  کمتر  مراتب 
ولی خشک نشده اند. چمن کاری غیر همسطح 
و  نمیخواهد  این که هزینه  نشود.  فراموش  هم 

تازه زیر پای مردم لگد مال هم نمی شود.
915...597
 آقایان مسئول، چرا وام های مختلف ؟ چرا سهام
 عدالت وسود آن؟ چرا اسکان رایگان برای مسافرت؟
باال  چراحقوق  ؟  مختلف  اردوهای  و  سفرها  چرا 
بهمراه تعطیلی با حقوق؟ و هزاران امکانات رفاهی 
حقوق  و  کارمندان  برای  ورزشی  و  تفریحی  و 
بگیران دولتی، پس  جایگاه ما کارگران ساختمانی 
انجمن  به  گرفتیم حق عضویت  فنی  که مدرک 
و هر  بیمه می دهیم  پول  و  کارگران ساختمانی 

لحظه با جان خودمان بازی می کنیم .کجاست؟!
935...167
چاپ  را  ما  دل  درد  تو  بازخوبه  جان  آوا  سالم 
حرف  مسئوالن  برای  مردم  درد  نه  اگر  میکنی 
آوا  خواندن  طلبکارا  با  دعوا  بعد  حداقل  مفته! 
آرامم می کند، حساب مسؤالن باخدا، زور ما که 

نمیرسه، حرف بزنیم اغتشاش گر می شویم!
903...066

مردم  اساسی  مایحتاج  از  یکی  نان  کاری-  نسرین 
محسوب می شود که افزوده شدن قیمت  آن چند سالی 
است در گیر و دار حرف و حدیث های مختلف قرار دارد. 
بیشتر،   که  دهد  مي  نشان  ایران،  مردم  تاریخي  سابقه 
آنها اگر گراني همه چیز را فراموش کنند، هرگز گراني 
نان  آنها  از  یکي  همانا  که  برند  نمي  یاد  از  را  چیز  دو 
افزایش  این که گفته می شد  با  بنزین است.  و دیگري 
قیمت نان و آزادپز شدن تعدادی از نانوایی ها تأثیر مثبتی 
در افزایش کیفیت نان خواهد داشت، اما به نظر می رسد 
این  اجرای  است.  نبوده  ثمربخش  چندان  موضوع  این 
طرح ممکن است در کیفیت نان روند بهبودی  داشته 
آن حاصل شود  کیف  و  کم  از  نسبی  رضایت  و  باشد  
از آن طرف هم برخی  نان گران شده و  از طرفی  اما  
نانوایی ها هم از گران بودن هزینه ها شاکی هستند  و 

خواهان حمایت مسئوالن هستند. 

تلخ کامي همشهریان از افزایش قيمت نان

از  برخی  ها  نانوایی  شدن  آزادپز  خبر  با  همزمان 
ابراز نگرانی  با  همشهریان شاکی شدند.  خانم مسنی  
از افزایش بهای نان، عنوان کرد:  برای من پیرزن که  
به جز یارانه  و کمک کمیته امداد درآمد دیگری ندارم 
این افزایش قیمت سخت است وی ادامه داد: مسئوالن 
این پرسش  با  نیستند. حسنی،  ما قشر کم درآمد  بفکر 
که  چرا نظارتی دقیق بر قیمت نان وجود ندارد، اظهار 
کرد: امروز افراد بسیاری مانند من هستند که باال و پائین 
شدن قیمت نان حتی به میزان اندک، برایشان تنگدستی 
می آورد. وی افزود: نمی دانم چگونه افزایش قیمت نان 
را برای خود توجیه کنم چراکه این اتفاق مرا در تامین 

هزینه های زندگی دچار مشکل ساخته است.

نان کماکان بی کيفيت است

شهروند دیگر بیرجندی، با اشاره به پایین بودن کیفیت 
بارها  کرد:  عنوان  ها،  نانوایی  توسط  شده  عرضه  نان 
از  جلوگیری  و  نان  کیفیت  ارتقای  برای  که  اعالم شد 
قیمت  باید  نان  و کاهش ضایعات  فروشی  اسراف، کم 
این ماده غذایی افزایش پیدا کند اما عمال  درباره بهتر 
شدن کیفیت نان چیزی  ندیدیم و اکنون شاهد آزادپز 

شدن نانوایی ها  و  گرانی نان هستیم. 
از  برخی  نان،  بهای  شدن  گران  با  داد:  ادامه  سعیدی 
نانوایان به سمت کم کردن وزن چانه ها و بی توجهی 
به کیفیت رفته اند و برخی از آنان  نان  را با استفاده از 

جوش شیرین پخت می  کنند.

دولتی و آزادپز رقابتی شوند

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی نیز بیان کرد: آزادپز 
شدن تمام نانوایی ها باعث کاهش کیفیت نان  خواهد 
شد. محمد فیض آبادی ادامه داد: وقتی همه نانوایی ها 
به  مجبور  مردم  کنند،  عرضه  میزان  یک  به  را  قیمت 
وی  خرند.  می  را  کیفیت  بی  نان  همان  و  شده  خرید 
با بیان اینکه باید نانوایی های دولتی و آزاد پز رقابتی 
نانی  کیفیت  از  می توان  صورت  این  در  افزود:  شوند، 
فیض  باشیم.  داشته  اطمینان خاطر  تهیه می کنیم،  که 
باید  نانوایی ها  مراکز  بر  نظارت ها  کرد:  اظهار  آبادی 
نان  تهیه  در  نانوایی ها  از  برخی  که  چرا  باشد  بیشتر 

باکیفیت تالشی نمی کنند.

هزینه های توليد نان بسيار زیاد است

از مشکالت خود می گویند  نانوایان هم در این مورد  
می  مسئوالن  از  هستند.  ناراضی  وضع  این  از  که  آنها 

خواهند  که به روش های دیگر از آنها حمایت شود.
و هزینه  درآمد  اینکه  بیان  با   ، بیرجند  نانوایان  از  یکی 
واحد های تولیدی نان با یکدیگر تراز نمی شوند، تاکید 
کرد:  همه ساله قیمت آرد گران می شود هر کیسه آرد 
تنها 130 نان بربری پخت می شود که  به هیچ وجه 
پاسخگوی شرایط موجود و هزینه های نانوایان نیست.

وی ادامه می دهد: هزینه های جاری خبازی ها مانند 
حمل و نقل، کارگر،، آب، گاز، برق با درآمد کنونی و نرخ 

جدید آرد، هماهنگی ندارد.
این نانوا با تاکید بر اینکه قیمت نان در استان های دیگر 
به مراتب بیش از  خراسان جنوبی  افزایش داشته است، 
ادامه می دهد: تعزیرات حکومتی نظارتی بسیار دقیق بر 
روی عملکرد ما دارد و اگر اندکی وزن چانه نان کم باشد 

با جریمه نقدی روبرو می شویم.
مشکالت  از  مشکلی  شدن  آزادپز  اینکه  بیان  با  وی 
نرخ  شهر  در  نان  اگر  افزود:  کند  نمی  حل  نانوایان 
پز  آزاد  از  بهتر  شود  تر  گران  و  باشد  داشته  مشخصی 

شدن است و این به نفع نانوایان و مردم است. 

گرانی نان به نفع همه تمام شد به جز نانوا

نانوای دیگری  نیز با ابراز نارضایتی از افزایش قیمت نان 
افزود: هنوز صحبت آزادپز شدن نان شده توقعات همه از 
نانوایان باال رفته است. این نانوا با اشاره به اعتراض های 
مشتریان در زمینه کیفیت نان  گفت: همه مردم زمان 
و  یابد  افزایش  چانه  وزن  دارند  انتظار  نان  شدن  گران 
موضوع  این  که  صورتی  در  شود،  قبل  از  بهتر  کیفیت 
خواسته معقولی نیست، چراکه اصالح قیمت نان برای 
وزن  باشد  قرار  اگر  و  می شود  انجام  نانوایان  به  کمک 
چانه افزایش یابد، نمی توان سودی را برای نانوا در نظر 
گرفت. این نانوا با بیان اینکه افزایش قیمت نان دردی 
از نانوا حل نمی کند افزود: زمانی که خمیر مایه و آب و 
گاز و بیمه گران می شود چرا کسی اعتراض نمی کند؟!

طرح آزاد پز نانوایی ها
در گام اول نمونه اجرایی شود

اظهار  نانوایی ها  پز شدن  آزاد  از  هم  دیگر  نانوای  یک 
بی اطالعی کرد و افزود: آزاد پز شدن نانوایی ها وضع را 

برای شهروندان دشوار خواهد کرد.
آزاد بخرد  باشدآرد  نانوا مجبور  اگر  اینکه   بیان  با  وی 
قطعا قیمت یک قرص نان لواش به 500 تومان خواهد 
قیمت  نانوایی ها،  پز شدن  آزاد  با  داد:   ادامه  رسید.   
توان  شهروندان  از  بسیاری  و  شده   برابر  دو  نان  هر 
این  اینکه  بیان  با  وی  داشت.  نخواهند  را  آن  خرید 
باید  دولت  افزود:  است،  بر  زمان  ای  پروسه  نیز  طرح 
در ابتدا جامع  طرح را نمونه  اجرا کرده تا بازتاب آن 
در شهروندان و کیفیت کار نانوایی ها را ارزیابی کند و 

سپس به طور دائم اجراشود.

طرحی به نام آزادپز شدن نانوایی ها نداریم

اکنون   اینکه  بیان  با  بیرجند  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
نانوایی در  40 واحد   بیرجند و  نانوایی در  201 واحد 
ادامه داد:   آباد فعالیت دارند  امیرآباد، چهکند و حاجی 
نانوایی در شهرستان بیرجند و  از این تعداد 40 واحد 
یک واحد نیز در بخش مرکزی آزادپز هستند. مرادی 
تا  است  مجاز  استان  هر  قانون  طبق  کرد:   تاکید 
سقف 20 درصد از نانوایی ها را آزادپز کند، و خراسان 

وی  است.   نرسیده  درصد   20 سهم  به  هنوز  جنوبی 
با بیان اینکه آزاد پز شدن نانوایی ها بنا به درخواست  
شدن  آزادپز  نام  به  طرحی  افزود:   است  نانوایان  
این یک شایعه  است که تکذیب  نداریم و  نانوایی ها 
می شود. مرادی با اشاره به اینکه  نرخ نان بر اساس 
و  نیز نصب  نانوایی  هر  در  و  بوده  و خمیر  چانه  وزن 
مصوب شده است خاطرنشان کرد:  نانوایی یک شغل 
بسیار  های  هزینه  و  کار  ساعت  باالترین  با  سخت 
شد:  یادآور  وی  است.  ویژه  حمایت  نیازمند  و  است 
کارگروه  جلسه  در  نانوایان  شدن  پز  آزاد  درخواست 
و  نانوایان  مشکالت  امیدواریم  و  شد  خواهد  بررسی 
هزینه های آنها هر چه زودتر حل شود و نان خوب با 

اختیار مردم قرار بگیرد.  کیفیت مناسب در 

حمایت از نانوایان به شرط این که
به مردم فشاری وارد نشود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
نیز  بیان کرد: برخی از نانوایان درخواست دارند با توجه 

به اینکه قیمت نان در چند سال گذشته ثابت مانده اما 
افزایش  نیز  افزایش یافته، قیمت نان  آنها  هزینه های 

یابد که این موضوع در کشور مطرح شد.
کارشناسی  باید  موضوع  این  اینکه   بیان  با  شهرکی 
انجام شود  افزود: شاید با تغییر قیمت مردمی که قوت 
قالب آنها در برخی مناطق استان به ویژه روستاها نان 

است، فشار مضاعفی ایجاد شود.
وی  با بیان اینکه  تشخیص ما  این است تا با حداقل 
سهمیه آرد آزاد پز مسیر را ادامه دهیم ادامه داد:  اگر 
ای  بگونه  باید  داران شود  نانوایی  از  بود حمایتی  قرار 

باشد که فشاری بر مردم وارد نشود.
تغییر  با  نانوایان  وضع   است  ممکن  شد:  یادآور  وی  
این  و  کنند  می  خرید  مردم  اما  شود  بهتر  نان  قیمت 
های  پخت  ظهور  و  خرید  کاهش  بعضا  نارضایتی، 

غیرمجاز غیرنانوایی را به دنبال خواهد داشت. 
افزود:  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
نانوایی  مشکل  نان  قیمت  افزایش  با  گفت  توان  نمی 
های  شیوه  به  باید  بلکه  شود  می  فصل  و  حل  داران 

گوناگون از این قشر  حمایت کرد.

آزاد پزی نان ؛ چه بها و بهانه ای؟!
گالیه همزمان مردم و نانوایان خراسان جنوبی از هزینه ها و کيفيت نان

رئيس اتحادیه نانوایان بيرجند : طرحی به نام آزادپز شدن نانوایی ها نداریم

* سابقه تاريخي مردم ايران، نشان مي دهد كه بيشتر،  آنها اگر گراني همه چيز را فراموش كنند، هرگز گراني دو چيز را از ياد نمي برند كه همانا يكي از آنها نان و ديگري بنزين است. 
* آزادپز شدن تمام نانوايی ها باعث كاهش كيفيت نان  خواهد شد.: وقتی همه نانوايی ها قيمت را به يک ميزان عرضه كنند، مردم مجبور به خريد شده و همان نان بی كيفيت را می 
خرند. * يک شهروند نمی دانم چگونه افزايش قيمت نان را برای خود توجيه كنم چراكه اين اتفاق مرا در تامين هزينه های زندگی دچار مشكل ساخته است. * قيمت نان در استان های 
ديگر به مراتب بيش از  خراسان جنوبی  افزايش داشته است، تعزيرات حكومتی نظارتی بسيار دقيق بر روی عملكرد ما دارد و اگر اندكی وزن چانه نان كم باشد با جريمه نقدی روبرو 
می شويم. * برای ارتقای كيفيت نان و جلوگيری از اسراف، كم فروشی و كاهش ضايعات نان بايد قيمت اين ماده غذايی افزايش پيدا كند اما عمال  درباره بهتر شدن كيفيت نان چيزی  
نديديم و اكنون شاهد آزادپز شدن نانوايی ها  و  گرانی نان هستيم. * نانوا با بيان اينكه افزايش قيمت نان دردی از نانوا حل نمی كند افزود: زمانی كه خمير مايه و آب و گاز و بيمه 
گران می شود چرا كسی اعتراض نمی كند؟! * رئيس اتحاديه نانوايان: نانوايی يک شغل سخت با باالترين ساعت كار و هزينه های بسيار است و نيازمند حمايت ويژه است. * درخواست 
آزاد پز شدن نانوايان در جلسه كارگروه بررسی خواهد شد و اميدواريم مشكالت نانوايان و هزينه های آنها هر چه زودتر حل شود و نان خوب با كيفيت مناسب در اختيار مردم قرار 
بگيرد. *  اكنون  ۲۰۱ واحد نانوايی در بيرجند و ۴۰ واحد  نانوايی در اميرآباد، چهكند و حاجی آباد فعاليت دارند و از اين تعداد ۴۰ واحد نانوايی در شهرستان بيرجند و يک واحد نيز در 
بخش مركزی آزادپز هستند. * شايد با تغيير قيمت مردمی كه قوت قالب آنها در برخی مناطق استان به ويژه روستاها نان است، فشار مضاعفی ايجاد شود.  * طرحی به نام آزادپز 
شدن نانوايی ها نداريم و اين يک شايعه  است كه تكذيب می شود. نانوايی يک شغل سخت با باالترين ساعت كار و هزينه های بسيار است و نيازمند حمايت ويژه است. * اگر قرار بود 
حمايتی از نانوايی داران شود بايد بگونه ای باشد كه فشاری بر مردم وارد نشود. * ممكن است وضع  نانوايان با تغيير قيمت نان بهتر شود اما مردم خريد می كنند و اين نارضايتی، بعضا 

كاهش خريد و ظهور پخت های غيرمجاز غيرنانوايی را به دنبال خواهد داشت.

چكيده گزارش

نامه های رسیده از شما

درخواست ساکنان بافت فرزان از استاندار:

اجرای صحیح و اصولی
 نقشه معبر  را پیگیری کنید

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
استاندار محترم خراسان جنوبی

شهرداری  دارد:  می  مستحضر  احترام،  و  با سالم 
بیرجند پس از 14 سال انتظار اقدام به بازگشایی 
بخش بسیار کوچکی از معبر فرزان ) منتهی به پل 
موسی بن جعفر )ع(( نموده است، مسیری که قرار 
است ارتباط ده ها هزار نفر از اهالی شمال شهر و 
مهرشهر را با مرکز شهر بیرجند برقرار نماید و بنا به 
مستندات طرح اولیه ) که آن هم مبتنی بر واقعیات 
و نیاز امروز نیست( عرض معبر فقط 37 متر تعریف 
شده است. حاال در عمل دیده می شود شهرداری از 
همان طرح اولیه هم عدول کرده است و با ایجاد 
تغییراتی در نقشه، عرض خیابان را به حدود 20 متر 
 کاهش داده اند که این میزان اصال نسبتی با نیاز های
ترافیکی موقعیت خیابان و نقش آن به عنوان معبر 
ارتباطی بین شمال و مرکز شهر ندارد و االن معلوم 
است که کاری غیر تخصصی و غیر منطقی در حال 
انجام است که در پشت آن رویکردی غیر قانونی و به 
 احتمال برای تامین منافع آنی ) افرادی از سازمان ها(
وجود دارد. لذا از آن جا که سابقه عملکرد شورا و 
شهرداری در تغییر مسیر معابر یا کاستن از عرض 
آن از جمله در خیابان های مفتح و بلوار شعبانیه 
به شکل  آشکارا  امروزه  دیگر شهر  معبر  ها  ده  و 
و  تصادفات  افزایش   ، ترافیکی  عدیده  مشکالت 
اقدام انجام شده  ... بروز نموده و  نازیبایی شهر و 
در پروژه فرزان از مصادیق تضییع حقوق عمومی 
است. بدین وسیله ضمن اعتراض به این کار و این 
رویه خواستار پیگیری آن جناب برای اجرای صحیح 
و اصولی نقشه این معبر هستیم و اعالم می داریم 
برای جلوگیری از سوء استفاده معاندان عجالتا به 
اعتراض کتبی بسنده نموده و منتظر دستور جنابعالی 

برای اقدام عملی در این زمینه می باشیم.
جمعی از شهروندان، کسبه و ساکنان 

محدوده فرزان و خيابان جمهوری 
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فرهنگ لغت طنز ايراني

بــرفـــی کــــه بـــود
زمان های  در  نبود.  یکی  بود،  یکی   - محمدپور  محمدعلی 
نه چندان دور در سرزمین ما یک چیزی بود به اسم برف. 
سپید و نرم بود مثل پر قو. بچه ها می توانستند باهاش بازی 
و تفریح کنند و حتی گلوله کنند بکوبند توی سر همدیگر. 
تصورش را می توانید بکنید؟ برف به حد گلوله شدن می رسید؟ 
ابتدایی،  مدارس  روزها،  این  مثل  هم  قدیم  زمان های  در 
زمستان ها تعطیل می شدند البته نه به دلیل آلودگی هوا، بلکه 
به علت بارش همین برف زیبا. اصال یکی از تفریحات مان 
این بود پشت پنجره بایستیم نشستنش روی زمین را تماشا 
کنیم که ببینیم به حد تعطیل کردن ما می رسد یا نه؟ یا شب 
را به این امید می خوابیدیم و فردا صبح امیدوارانه می دویدیم 
سمت پنجره. اما االن بچه ها می خواهند مدارس  تعطیل شود 

راحت به باباهای شان می گویند برو توی حیاط این ماشین را 
کمی گاز بده هوا آلوده تر شود تعطیل شویم. یک زمانی یک 
فصلی داشتیم به نام زمستان. یعنی برخالف تابستان و بهار 
که هوا خوب بود، توی این فصل هوا سرد می شد. هوا سرد 
می شد و برفی که باریده بود توی معابر و خیابان ها یخ می زد و 
روزهای متوالی همه جا یخ بسته و لغزنده بود. طوری که یکی 
از تفریحات بعضی مردم این بود بیایند توی خیابان یک گوشه 
بایستند و رفت و آمد آدم ها و زمین خوردن هایشان را تماشا 
کنند. آدم هایی که پرواز را تجربه می کردند و برای ثانیه هایی 
رسما روی هوا بودند و بعد با آن جایی که نباید روی زمین 
فرود می آمدند. آن زمان ها یکی از تفریحات دیگر بچه ها هم 
ساختن آدم برفی بود. االن چی می سازند؟ االن باید روی تبلت 

آن را بسازند. آن زمان صنعت پرورش هویج هم برای بینی آدم 
برفی از جایگاه خاصی برخوردار بود. حتی این آدم برفی آن 
قدر منزلت داشت که شال گردن و کاله بهش می پوشاندند. 
بعضی اوقات آن قدر هوا سرد بود که این آدم برفی ها تا چند 
هفته با ما زندگی می کردند و سر سفره ما هم می نشستند.اما 
االن اوضاع خیلی متفاوت است. مثال یک دانه برف بعد از 
سال ها راه را گم می کند، اشتباهی می ریزد روی شهر و توی 
مسیری که می خواهد به زمین برسد هزار نفر ازش عکس 
و فیلم می گیرند، استوری می گذارند: »برف نو برف نو سالم 
سالم«. طوری که بنده خدا بین این همه برف ندیده، خجالت 
می کشد بنشیند. راستی این ها را برای چی نوشتم؟ نمی دانم 

ولی کاش دوباره برف بیاید...

زن  که  هایي  پسر  کاربردي،مخصوص  هاي  توصیه 
گیرشون نمیاد:نکته :این مورد را همه پسر ها بخونند چون 

شامل همه میشه.
 1.اولین دختري که به تورتون خورد ازش شماره بگیرند 
)ولي چون در این کار استعداد ندارید بهتره دور این کار را 

خط ِ قرمز بکشید(
بیخود  )که  بگیرید  نظر  زیره  را  دختري  خواستید  2.اگه   
باید زیر چشمي طوري که متوجه شما نشه زیره  کردي( 

نظرش بگیري...
 ، ندارید   .....  )1(  ِ مورد  مثل  هم  کار  این  در  نکته:چون   

بهتره عینک بزنید.
را  صحبت  َسِر  نشسته  تنها  که  دیدید  را  دختري  3.اگه   

باهاش باز کنیدو به مورد ِ )1( مراجعه کنید .
نکته: قبلش دورو بر تان را یه نگاهي بندازید چون ممکنه یه 
دفعه اي یه دست از عقب اون گردنِ  نسبتاَ نحیفتان را بچالند.

4.به هر دختري که رسیدید سالم کنید و خود را بچه مثبت 
نشون بدید ولي مواظب بعضي لنگه کفش ها باشید.

شنیدید  َرد  جواب  و  رفتید  دختري  هر  خواستگاري  5.اگه 
بازم  گرچه  بروید  دیگه  یکي  خواستگاري  نشوید  نااُمید 

جواِب َرد مي شنوید.) پسر باید پرو باشه(
6.اگه یه دختري را خیلي دوست دارید ولي به شما محل نمي 
ده، با یه دختره دیگه بیرون برید طوري که اون شما را ببینه .

نکته:که در این صورت نه تنها به شما دیگه محل نمي ده 

چندتا کفش هم نثارتان مي کنه.
7.تا مي توانید سن ازدواج را ببرید باال چون دخترها،دخترِ نارنج 
و ترنج اند که ازآفتاب و سایه مي رنجند. اگرچه ریسکش خیلي 
باال است, ممکن دیگه کسي بهتون دختر نده،چون ترشي هم 

تاریخ اِنقضا داره,تا یه حدي مي توان تحملش کرد.
نکته:در صورت موّفق نشدن در این مورد یه ظرف حتمًا 
آماده کنید. حتمًا مي پرسي براي چي؟ خوب دیگه، براي 

ترشي.)آدم که انقد خرفت نمیشه(

8.اینقدر سِر کوچه و خیابون ها کیشیک نکشید,که شاید 
شتر بخت رد بشه و شما بهش التماس کنید که شاید در 

خونه شما هم بخوابه .
نکته:ممکنه شتر بخت را با شتر ؟ اشتباه بگیرید واونم بخوابه 

و دیگه بلند نشه.که در این صورت)فاتحه مع صلوات(...
اونجا  دانشجو)یا سرباز( هستید,از خوردن غذاهاي  9.اگه 
هم  را  همت  ذّره  یه  همون  چون  کنید  داري  خود  جداً 

اَِزتون مي گیره.

10.اگه قیافه نداري،اشکال نداره عوضش ماشین داري ...
چي؟!!ماشین نداري... اشکال نداره عوضش خونه داري...

 بازم چي؟!! خونه هم نداري...خوب مشکلي نیست چون کارِ ،
را که داري بعداً هم؛میشه خونه و ماشین خرید.

واي نگو که کار هم نداري!!! ترشي هم که اُفتادي، پس 
بهتره بري یه جایي خودت را گم و گور ُکني.

را  ابروهات  نري...  نداري؛  قیافه  اگه   : توصیه  11.یه 
برداري،صورتت را تیغ بزني، یکمي از لوازم آرایشي مامان 
سرو  یکمي  )فقط  خوبي  جوري  همین  بري،  جونت کش 

َوضع ات را درست کن(.
12.اگه از این ها به جایي نرسیدي چاره اي نداري جزء این 

که، بري سراغ همون دخترهای فامیل...
13.اگه از قبل سابقه ات خراب نباشد کارت زیاد هم مشکل 
ندارید  یه ستاره هم  آسمون   7 تو  که  ولي... شما  نیست، 

کارتون خیلي مشکله اما من ُکمکتان مي کنم :
تنها لطفي که مي تونم بکنم اینه که ُهلتون بدم، که در 
این صورت هم ممکنه از چاه در بیاند و بیفتید تو دّره )خوب 

عوضش از دست یکي از سیریش ها راحت مي شیم(.
حتمًا  نرسیدي  نتیجه  به  ها  این  از  کدوم  هیچ  از  14.اگه 
مشکل از خودت است بهتره بري پیشه یه روانپزشک اگه 
نداري!!! آخه... پس بد شانس هستي،  اون گفت مشکلي 

برو خودت را دخیل کن شاید حاجت بگیري
)دیگه باقیش با خداست و ما هم دیگه دخالت نمي کنیم(.

براي پسرهاي ترشيده که دنبال زن مي گردند!!

رضا عیوضی
چون همی خواستی گرفت احرام 

چه نیت کردی اندر آن تحریم؟
ای صاحب فال! خداوکیلی! مرد و مردونه! بینی و بین 
مذاکره می کردی در سرت چه  داشتی  وقتی  اللهی! 
می گذشت؟ خواجه معتقد است چون نیت تو خالص 
نبوده، حاال داریم چوب همان ایام را می خوریم که 
هی تحریم می شویم و جرات اعتراض و حرف زدن 
به آن ها را هم نداریم. ناموسا تو مغزت چی می گذشت 

ای صاحب فال؟
که به قصد نماز می کوشید

بهر تحریمه دست بر می داشت
دنیا دنیای عجیبی است، چه بسیار کارهای اشتباه و غلط 
که با نیت خوب انجام می شود. ای صاحب فال! انسان 
باید قبل از انجام هرکاری فکر و مشورت کند و سخن 
بزرگان را بشنود و از تاریخ کسب تجربه کند. چرا 

که ممکن است کسی کاری را انجام بدهد و گمان 
کند دارد عبادت می کند اما درواقع دارد بساط تحریم 

شدن و بیچاره شدن ملت اش را فراهم می کند. خدا به 
همچین کسی)و تیم همراهش( عقل بدهد.

مشو چو ماه تمام از شکست خود غافل
که غیر نقص درین انجمن کمالی نیست

مایوس نشو که همیشه راهی برای جبران شکست ها 
به شما توصیه می کند درست است  هست. خواجه 

نقض  هی  برجام  و  می شویم  تحریم  روز  هر  که 
را  ایران  به  هواپیما  فروش  اخیرا  آمریکا  و  می شود 
به  و  نیافته  گشایش  ال سی ها  هنوز  و  کرده  ممنوع 
جای دارو داریم خاک اره و تازیانه وارد می کنیم و 
خالصه به خاک سیاه نشسته ایم! همه اینها درست اما 
تو ناراحت نباش چون این ها خیلی مهم نیست. حتی 
انجمن بین المللی موبایل هم که جدیدا تحریم مان 
هیچ  و  است  کاستی  و  عیب  و  نقص  از  پر  کرده، 

اهمیتی ندارد. تو فقط بخند.
ینسمی سرسر خنلئ میتنئزس سناس

مینبس سیتنبستن سیس تمک مکجیک
ای صاحب فال! همانطور که می بینی سیستم فال در 
ایران از کار افتاده و به جای شعر دارد شر و ور تحویل 
خواجه می دهد. چون انجمن جهانی فال، در پی دستور 
جدید ترامپ مبنی بر تحریم چندین شخص و شرکت 

ایرانی دیگر، ایران را تحریم کرده است.

انجمن جهانی فال هم ایران را تحریم کرد 

شعر طنز

یک چسب زدن به روی بینی
خیلی خفنه، باید ببینی! 

* مجید مرسلی

جراحی بینی ُمد روزه
هر کی نکنه دلش می سوزه

تهران شده پایتخت بینی
یک بینی اُرجینال نبینی
از دخترکان گیس بریده

تا پیرزنای ورپریده
از گل پسرای نو رسیده

تا مردا که کله شون سفیده
از مفلس و بیچاره و بدبخت

تا اون که بهش می گیم خوشبخت
از شوش بگیر تا خود شمروون
یک باره بگم؛ تموم تهروون
از پایین و باال، همه باهم

در واقع درستش می شه از دم!
یک چسب زدن به روی بینی

خیلی خفنه، باید ببینی!
شاخص واسه میزان کالسه

ُتو رابطه معیار و اساسه
یک نکته می گم بهت، نخندی

تا اینکه بهت نگن َچرندی!
چون مایهء جراحی نداری
از بابت پول توی فشاری

یک بسته بخر تو چسب بینی
تو مترو، از اون جنسای چینی
هر روز بچسبون رو دماغت
تا کور بشه چشم باجناقت!

اینجوری تو هم کالس داری
هم ُپز می دی هم کالس می ذاری

 لینک به لینک می روم
 تا برسم به پیچ او

* مصطفی مشایخی

هرچه هالک می کند
هرچه بالک می شوم
باز به شوق دیدنش

لینک به لینک می روم
تا برسم به پیچ او
صفحه اینستاگرام
با گل رخ نمای آن

سبزه نگار شوخ و شنگ
های کالس و خوش پالن

چشم نواز و خوش ویو
هشتک عکس و مطلبش

الکچری تر از همه
ُویس فرست و نخبه در

فن بیان و دکلمه
مزه پران و بذله گو
الیو گذار و زبده در

کار کلیپ و دابس مش
الیک خورش زبان زد و
صحبت پیچ و فالواش
خانه به خانه، کو به کو
سلفی قهوه خوردن و

مارلبرو کشیدنش
روح به جسم می دمد
تا چه رسد به دیدنش

چهره به چهره رو به رو
دست به کار چت شدم

تا بنویسم ای خدا
قصه عاشق شدِن
این دل ورپریده را

نکته به نکته، مو به مو
پاسخ منفی اش اگر

ِسند شود به پی وی ام
راه می افتد اشک من

دجله به دجله، یم به یم
چشمه به چشمه، جو به جو
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اَدم بد دسِت یَه: کنایه از کسی است که زود قرضش را ادا نمی کند. 

اگر عروسی نکرُدم  ّور  پُشت  بوِن عروسی برفتُم: اگر خودم یه کاری رو انجام ندادم ولی خیلی هم بی اطالع نیستم.

 آزمون دهان سنجی قبل از مدیریت

شاید یکی از بهترین خبرهایی که این روزها 
شنیدیم این بود که خبرگزاری ها اعالم کردند 
از این به بعد از نامزدهای پست دبیرکلی کمیته 
المپیک آزمون زبان انگلیسی گرفته می شود. 
با این که ما کال از هرچه آزمون و امتحان و 
تست و کوییز و... بیزاریم، ولی این یکی با بقیه 
فرق دارد. هروقت یاد انگلیسی حرف زدن رئیس 
سابق کمیته المپیک می افتیم، همان که می 
و  به چپ  راست  از  را  انگلیسی  کلمات  گفتند 
است  هنوز  که  هنوز  خواند،  می  فینگیلیش 
انگلیسی  یا حتی  گوشت تنمان آب می شود! 
حرف زدن یکی از اعضای ببببببوووووق که به 
تازگی در جلسه ای انگلیسی صحبت کرده و 
فیلمش حتی بیشتر از دابسمش های »لقمه« 
است! شده  دیده  هم  گلچین«  »مرجانه  و 
حاال این که زبان غیرمادری است و نمی توان 
خیلی توقع داشت همه به آن تسلط داشته باشند. 
چون مسئوالن هم مثل ما هستند و ممکن است 
فقط در حد »ایت ایز عه ویندوز« بلد باشند، ولی 
در  ما  حق  از  است  قرار  که  کسی  هرحال  به 
مجامع بین المللی دفاع کند، باید حداقل های 
زبان را بلد باشد تا وقتی خارجی ها علیه مان 
دری وری می گویند، آن آقای مسئول با لبخند 
سر تکان ندهد و خارجی ها هم با تعجب بپرسند 
»اوکی؟« و آقای مسئول هم بگوید »اوکی!«
کال در هر زمینه ای و برای انتخاب هر کسی 
در هر سمتی اگر امتحان بگذارند، خیلی خوب 
شدن  ایجاد  از  قبل  زیادی  مشکالت  و  است 
سازان  فیلم  برای  اگر  مثال  روند.  می  بین  از 
امتحان  یک  سریال  و  فیلم  ساخت  از  قبل 
بگذارند تا بتوانند عجیب ترین و دور از ذهن 
ترین موارد حذفی از فیلم نامه شان را حدس 
بزنند و نام ببرند، قطعا وقتی سریال و فیلم می 
ابالغ  ها  آن  به  را  حذفیات  فهرست  و  سازند 
کج  تعجب  از  و  خورد  نخواهند  جا  کنند،  می 
انتصاب  از  قبل  اگر  یا  شد!  نخواهند  کوله  و 
امتحان  و... یک  نماینده  و  مدیر  و  رئیس  هر 
گوش  شود  مشخص  که  بگیرند  ها  آن  از 
شنوا و چشم بینا و دهان گویا دارند، قطعا در 
آینده مشکلی پیش نخواهد آمد. به خصوص 
بررسی  و  تحقیق  بیشتر  دهان  موضع  روی 
چه  را  هایش  لقمه  طرف  شود  معلوم  تا  شود 
دارد و کال چه چیزهایی می  برمی  اندازه ای 
تواند بخورد و آیا اهل بخور بخور است یا نه!

 الکل : مایه گرانبهایي که همه چیز را محفوظ 
نگاه مي دارد مگر اسرار را

اوراقچي : تنها موجودي که زنها را بهترین 
رانندگان دنیا میداند

زوج ایده آل : شوهر کر و زن الل
خوش بین : مردي که تصور کند وقتي زني پاي 
تلفن خداحافظي کند گوشي را خواهد گذاشت
دوران تجرد : دوراني که معموال براي مردها 

بعد از ازدواج شروع مي شود
سنجاق قفلي : تنها قفلي که بدون کلید باز مي شود

طنز نگاشت

يک قاب لبخند
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با  می تواند  خوب  اخبار  اینکه  بیان  با  روانشناس  یک 
برنامه های زندگی افراد در سطوح خرد و کالن ارتباط 
برقرار کند، گفت: اخبار بد، تفکر منطقی را از فرد سلب 
می کند و بر ذهنیت فرد نسبت به مسائل اجتماعی و 

خانوادگی اثرات نامناسبی می گذارد.
حاجی محمدی یزدی روانشناس در خصوص تأثیر اخبار 
مثبت و منفی بر روح و روان افراد جامعه توضیح داد: اخبار 
منفی می تواند روح و روان افراد جامعه را متحیر و متشنج 
کند و فرد را به سمت و سوی واکنش و پاسخگویی پیش 
ببرد که متأسفانه برخی از رسانه ها با انتشار این اخبار 
افزود:  دارند.وی  جامعه  افراد  به  آسیب رسانی  در  سعی 
انتشار اخبار دروغ و منفی یکی از روش هایی است که 
برخی از رسانه ها با آن، مردم را در غفلت ، تشنج و التهاب 
قرار می دهند. این اخبار می تواند تفکر منطقی را از فرد 
سلب کند و بر ذهنیت فرد نسبت به مسائل اجتماعی و 

خانوادگی اثرات نامناسبی بگذارد.
این روانشناس تصریح کرد: در موارد مختلفی تحقیقات 
نشان داده که تشکل های جاسوسی یکی از آیتم های 
خود را برای ملتهب کردن جامعه، دروغ  پراکنی و استفاده 
از اخبار منفی قرار می دهند.وی با بیان اینکه اخبار مثبت 
می تواند در زمینه مثبت اندیشی و ایجاد حس همکاری 
بین افراد مؤثر باشد، توضیح داد: در زمان شنیدن اخبار 
خوب توسط افراد، فرد می تواند به عنوان مدافع عمل کند 
و این موضوع باعث می شود تا نگرش انسان بر سمت 
و سوی مسیر سالمت قرار داده شود.یزدی تصریح کرد: 
اخبار خوب می تواند با برنامه های زندگی افراد چه در 
سطح خرد و کالن ارتباط برقرار کند. به طوری که فرد 
می تواند با مطالعه یا شنیدن خبرهای خوب برای زندگی 

خود برنامه ریزی مناسبی را انجام دهد.

نقش زن در پیشرفت همسر

شوهرانشان  پیشرفت  و  موفقیت  در  زنها  گویند  می 
نقش بسزایی دارند. ساعد مراغه ای از نخست وزیران 
دوران پهلوی نقل کرده بود: زمانی که نایب کنسول 
شدم با خوشحالی پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به 

اطالع سرکار خانم رساندم.
گفت  و  جنباند  سری  تمام  اعتنایی  بی  با  وی  اما 
»خاک بر سرت کنند؛ فالنی کنسول است؛ تو نایب 
و  شدیم  کنسول  بعد  چندی  و  کنسولی؟!«گذشت 
رفتیم پیش خانم؛ آن هم با قیافه ایی حق به جانب 
بر  »خاک  گفت  و  نگرفت  تحویل  را  ما  خانم  باز 
امور خارجه است  وزارت  معاون  سرت کنند؛ فالنی 
خارجه؛  امور  وزارت  معاون  کنسولی؟!« شدیم  تو  و 
وزیر  فالنی  سرت؛  بر  »خاک  گفت  باز  خانم  که 
امور خارجه  تو...؟!«شدیم وزیر  و  امور خارجه است 
سرت  بر  خاک  است...  وزیر  نخست  »فالنی  گفت 
بار  این  و  وزیر  نخست  شدیم  آنکه  تا  القصه  کنند! 
بودم که  منتظر  و  رفتم  به خانه  با گامهای مطمئن 

خانم حسابی یکه بخورد و به عذر خواهی بیفتد.
تا این خبر را دادم به من نگاهی کرد؛ سری جنباند 
تو  که  ملتی  سر  بر  »خاک  گفت:  و  کشید  آهی  و 

نخست وزیرش باشی.

افراد شجاع شاید برای همیشه
 زندگی نکنند، ولی افراد محتاط

 اصال زندگی نمی کنند.

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت 
باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین 

بلغزی یا اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی.

زلفین سیه که بر بناگوش تواند
سر بر سر هم نهاده همدوش تواند
ساید سر از ادب به پایت شب و روز
آری دو سیاه حلقه در گوش تواند

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت 
می دهد که باعث می شود مردم
 در کنارت احساس راحتی کنند.

ایمان با چیزهایی سروکار دارد 
که دیده نمی شوند و امید با چیزهایی
 سروکار دارد که در دسترس نیستند.

مختلف  سناریوهای  با  دارند،  قوی  ذهن  که  افرادی 
رشد  و  می گیرند  یاد  می کنند،  سازگار  را  خود  زندگی 
می  یابند. آنها قدمهای جسورانه بر می دارند و با موفقیت 
را  زیر  اگر شما ویژگی های  از سختی ها عبور می کنند. 

دارید، فردی با ذهن قوی هستید.
ویژگی  یک  نه  است،  دیسپلین  و  انتخاب  قوی،  ذهن 
توانایی شما در  به  داشتن ذهنی قوی  ذاتی و شانسی. 
دیدن جنبه های مثبت هر چالش و هوش عاطفی شما 

بستگی دارد.
مشکالت  با  ما  همه  و  است،  مشکالت  از  پر  زندگی 
در  که  موقعیتی  از  نظر  می شویم. صرف  مواجه  عدیده 
آن قرار می گیرید، شما باید محکم، و با درکی مثبت به 
مسائل بنگرید و قدم های حیاتی و مهم بردارید. شما 

فردی قوی ذهن هستید، اگر:

۱ ( می توانید احساس و منطق را متعادل کنید
کاماًل  را  مسئله  اگر،  هستید  قوی  ذهنی  لحاظ  از  شما 
و  درک  را  خود  قوی  و  منفی  احساسات  و  کرده  درک 
و  بسنجید  را  موقعیت  منطق  با  سپس،  کنید.  کنترل 
تصمیمات قاطع بگیرید، و با لحظات سخت که هوش 
عاطفی شما را می سنجند، مواجه شوید. متعادل کردن 
احساسات و منطق مهارتی است که می توان آن را از راه 

شکیبایی و درک، بهبود بخشید.

۲ ( با تغییرات سازگار شوید
با  سازگار شدن  توانایی  اما  نیست،  ای  ساده  کار  تغییر 
ذهن  توانمندی  بر  دال  زندگی،  در  جدید  موقعیتهای 
است. آیا در هر تغییر موقعیتی را می بینید؟ ذهن قوی 
شما را قادر می سازد تا توجه خود را به جنبه های بدتر 
مسئله  بهتر  چه  هر  پیشبرد  برای  بلکه  نکنید،  معطوف 

نهایت تالش خود را خواهد کرد.

۳ ( زندگی و تصمیمات شما 
بر پایه ی ارزش های شماست

افراد قوی ذهن می توانند  بر اساس اصول و باورهای 
اولویت های  آنها می دانند که چگونه  خود زندگی کنند. 
راستای  در  را  تصمیمات خود  و  کنند،  مدیریت  را  خود 
سبک  و  ها  دیدگاه  اتخاذ  کنند.  اخالقی  های  ارزش 

زندگی دیگران هرگز بر آنها تحمیل نخواهد شد.

۴ ( به استقبال شکست می روید
موفقیت،  مسیر  در  که  می دانند  قوی  دارای ذهن  افراد 
فرصت های  امتحان  از  آنها  است.  نهفته  نیز  شکست 
برنمی دارند.  دست  زندگی،  در  دلیل شکست  به  جدید، 
ناامیدانه ترین  در  زندگی،  در  ها  موفقیت  چشمگیرترین 
می کند  وادار  را  شما  شکست  می آیند.  بدست  لحظات 

تا مثبت بیاندیشید و راه حل های بکر را امتحان کنید.

۵ ( به خشم یا حسرت متوسل نمی شوید
بدبیاری های  به  هنوز  زمانیکه  جلو،  به  برداشتن  قدم 
ذهن  داشتن  بود.  خواهد  سخت  می اندیشید،  گذشته 
قوی به شما کمک می کند تا از دردهایی که در گذشته 
که  می گیرید  یاد  شما  شوید.  خالص  کرده اید،  تجربه 
خود را ببخشید و به جلو قدم بردارید. آیا قادرید که از 
افراد سمی دوری کنید؟ برخی از افراد می توانند ناامید 
می توانند  ذهن  قوی  افراد  وجود،  این  با  باشند.  کننده 
به  را  آنها  با  تعامل خود  و  را شناسایی کنند  افراد  این 
حداقل برسانند. آنها با هر فرد مسئله ساز به روشهای 
مختلف روبرو می شوند و هرگز به آنها اجازه نمی دهند 

که از مرزها فراتر بروند.

۶ ( قاطع هستید
آیا فکر می کنید که ذهن شما بر توانایی شما در رسیدن 
شما  و  است،  حقیقت  یک  این  دارد؟  غلبه  موفقیت  به 
را  خود  ذهن  اگر  خورد  خواهید  شکست  شک  بدون 

معطوف به شکست کنید.
 بسیاری از افرادی که رکوردهای موفقیت آمیز در جهان 
به جا گذاشته اند، از تغییر قوه ذهنی خود شروع کرده اند. 
اگر می خواهید کاری در زندگی انجام دهید، دیر نشده، 
ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کنید، و آن را معطوف 

به موفقیت کنید.

اجازه نمی دهید که شادی  افراد  به  ( هرگز   ۷
شما را محدود کنند

افراد قوی ذهن، اولویت را به بیشتر کردن شادی خود 
می دهند. اگر فردی با ذهن قوی هستید، زندگی خود را 
با زندگی دیگران مقایسه نمی کنید. همچنین، به انجام 
کارهای درست افتخار می کنید و نظرات دیگران شادی 
را از شما دور نخواهد کرد. برای اینکه از لحاظ ذهنی 
قوی باشید، به کسی نیاز ندارید که آن را به شما بیاموزد. 
افکار و  تغییر  برای  توانایی ذهنی خود  بر  کافیست که 
ذهنی  می توانند  همه  باشید.  داشته  کنترل  احساسات 

قوی داشته باشند و از داشتن آن لذت ببرند.

8( از زندگی مطابق ارزش های تان راضی هستید
آدم هایی که ذهن قوی دارند نسبتا آسان تصمیم می 
مطابق  و  دانند  می  را  شان  های  اولویت  چون  گیرند، 

ارزش های شان زندگی می کنند.

تمرکز  تان  های  مهارت  تقویت  روی   .9 
می کنید نه به رخ کشیدن آن ها

درست است که بعضی آدم ها به دنیال تایید دیگران 
تر  کم  دارند  قوی  ذهن  که  هایی  آدم  اما  هستند، 
 نگران تایید دیگران هستند. درعوض، برای بهترشدن

انگیزه ی ذاتی دارند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت
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مسیتامگیتسامان15

به یک انباردار در پروژه راهسازی 

نیازمندیم.  09155623441

استخدام منشی خانم با روابط عمومی 
باال     09157924984

 05632233161

دفتر فنی شرکت ساختمانی
  نیاز به یک نفر نیروی خانم یا آقا 
با مدرک  کاردانی  یا  کارشناسی 
معماری با  3 سال سابقه کاری 
 و مسلط به نرم افزارهای اتوکد

 و ICDL را دارد. 
ساعت تماس: 8 الی  13

32434080 - 32422488

فروش پژو پارس مدل 94، سفید  
بی رنگ ، بدون خط و خش

بیمه کامل     09153634633

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09011251205

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 

در سطح استان نقدا خریدار است.
 بین رجایی 21 و 23      09036240644

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمند است.  09105484039

کارت دانشجویی اینجانب عارف آبشری به شماره 
دانشجویی 92237135160073 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 
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تبیان-گوجه فرنگی حاوی مقادیر زیادی مواد مغذی است که می توانند 
واقعاً برای سالمتی مفید باشند.1-کاهش ریسک بیماری های قلبی: 
یکی از مفیدترین ویژگی های گوجه فرنگی این است که به کاهش 
ریسک بیماری های قلبی کمک می کند. مطالعات نشان داده زنانی 
که در هفته، 7 تا 10 وعده گوجه فرنگی می خوردند، 30 درصد کمتر 
در معرض ابتال به بیماری های قلبی و عروقی بودند.2-کاهش قند 

خون:یکی دیگر از فواید شگفت انگیز گوجه فرنگی برای سالمتی این 
است که می تواند بخش مهمی از رژیم غذایی فرد دیابتی را تشکیل 
بدهد، چون می تواند قند خون را کنترل کند.3- کمک به پیشگیری 
از ترومبوز )لخته شدن خون(:لخته شدن خون یا ترومبوز را می توانید 
با نوشیدن آب گوجه فرنگی کنترل کنید. مطالعات دریافته اند آن هایی 
از پالکت ها  که روزانه آب گوجه فرنگی می نوشند، تجمع کمتری 

را در خون خود دارند که علت اصلی ترومبوز است.4-پیشگیری از 
آسیب به DNA:فواید گوجه فرنگی برای سالمتی شامل جلوگیری 
 A و ویتامین C نیز می شود. مقادیر زیاد ویتامین  DNA از آسیب
با  دارند که  آنتی اکسیدانی مهمی  فرنگی، خواص  در گوجه  موجود 
آسیب DNA ناشی از رادیکال های آزاد مبارزه می کنند. یعنی این 

میوه می تواند با عالئم زودرس پیری مقابله کند.

4خاصیتگوجهفرنگیکهنمیدانستید!

دستگیری و انهدام باند سرقت خودرو 

 فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبي گفت: این باند سرقت خودرو و 
داخل خودرو در بیرجند طی بازرسی و شناسایی یک فرد مال خر توسط 
نیروی انتظامی متالشی شد.سردار شجاع افزود: با شناسایی یکی از مال 
خران و بازرسی از منزل وی ، مقادیر بسیاری لوازم از جمله 41 گوشی تلفن 
همراه، تعدادی فلش ضبط خودرو، چهار کیف مدارک و کارت بانکی کشف 
و ضبط شد. وی از دستگیری چهار  همدست این فرد هم خبر داد و گفت: 
تاکنون این افراد به بیش از 38 فقره سرقت اعتراف کردند که پرونده  آنها 
برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.فرمانده نیروی انتظامی 
استان گفت: همشهریان مالباخته می توانند برای شناسایی و تحویل اموال 
مسروقه خود به کالنتری 13 واقع در خیابات جوادیه بیرجند مراجعه کنند .

کشف 86 رأس دام قاچاق

جانشین انتظامي استان از کشف 86 رأس دام قاچاق در 
شهرستان درمیان خبر داد. سرهنگ سعید دادگرگفت: دو 
شهرستان  سراب  انتظامی  پاسگاه  مأموران  گذشته  روز 
درمیان هنگام کنترل محورهاي عبوري به یک دستگاه 
الین  به  را  خودرو  و  شدند  مشکوک  ایسوزو  کامیونت 
از  بازرسي  در  افزود:مأموران  بازرسي هدایت کردند. وي 
خودرو تعداد 86 رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي 
این  کرد:در  تصریح  دادگر  سرهنگ   . کردند  کشف  بود 
رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

توقیف سواری هیوندا

کنترل  تیم   : گفت  استان  راه  پلیس  رئیس 
هنگام  نهبندان  شهرستان  راه  پلیس  سرعت 
نهبندان- در محور  عبوري  کنترل خودروهاي 
زاهدان یک دستگاه سواري هیوندا که باسرعت 
ایست  بود دستور  212کیلومتر در حال حرکت 
دادند.وی تصریح کرد:به علت ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز«سرعت و سبقت غیر مجاز« راننده 
متخلف مبلغ دو میلیون ریال جریمه و 10نمره 
منفی در سوابق گواهینامه وی ثبت شد که پس 

از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

سفر مربی تیم ملی اسکیت به بیرجند

رئیس هیئت اسکیت خراسان  جنوبی گفت: همایش بزرگ اسکیت استان 
تدریس مدرس  با  رشته  این  آموزشی  دوره  و  گرامیداشت »دهه فجر« 

فدراسیون و مربی و بازیکن اسبق تیم ملی در بیرجند برگزار می شود. 

برگزاری مسابقه دارت در بیرجند

دارت  برتر  نفرات  گزینش  جهت  بانوان  و  آقایان  دارت  مسابقات 
شهرستان بیرجند درسال 96  ازتاریخ 5  بهمن اغاز می شود. با همت 
ورزشی  های  انجمن  هیئت  همکاری  با  و  شهرستان  دارت  انجمن 
شهرستان  دارت  بانوان  و  آقایان  دارت  مسابقات  مرتبه  اولین  برای 
بیرجند برای گزینش نفرات برتر دارت آقایان و بانوان دارت شهرستان 
بیرجند درسال 96 از روز 5 بهمن درخانه دارت سالن سرو آغاز می 
شود و درپایان دو هفته مسابقات نفرات برتر شهرستان بیرجند برای 
رقابت با نفرات برتر استان در اسفند ماه مشخص خواهد شد و آخرین 

زمان ثبت نام پایان وقت اداری سه شنبه است. 

پرسپولیس افت کرده است

مهر- پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: پرسپولیس چند هفته  دچار افت 
شده است و آن صالبت نیم فصل اول را ندارد اما این موضوع تا حدی 
طبیعی است و هیچوقت یک تیم همیشه در اوج نیست.حمید استیلی در 
خصوص شرایط این روزهای پرسپولیس گفت: قرمزپوشان تهرانی در نیم 
فصل اول بازی های بسیار قابل قبولی از خود ارائه دادند و توانستند امتیازات 
زیادی را از آن خود کنند و با اختالف زیادی صدرنشین لیگ باشند.وی 
تاکید کرد: اما در هفته های اخیر این تیم دچار افت شده و آن صالبت نیم 
فصل اول را ندارد. البته این موضوع تا حدودی طبیعی است و هیچوقت 

یک تیم نمی تواند همیشه در اوج بماند.

کی روش در تیم ملی استرالیا

خبر ورزشی- گفته می شود کی روش بعد از جام جهانی 2018 به سیدنی 
خواهد رفت تا هدایت تیم ملی استرالیا را برعهده بگیرد. وی پیش از این 
گفته بود بعد از جام جهانی 2018 می خواهد از دنیای مربیگری خداحافظی 
کند و بیشتر به خانواده اش برسد.، این در حالی است که فدراسیون فوتبال 
عالقمند به تمدید قرارداد کی روش است اما در این زمینه هنوز صحبت 

رسمی میان طرفین به میان نیامده است.

پرافتخارترین تیم لیگ برتر در آستانه سقوط به لیگ یک

مشرق- تیم سپاهان در یکی از بدترین فصولش این روزها شرایط بسیار 
بدی را در جدول رده بندی لیگ برتر تجربه می کند. پس از استعفای 
مدیرعامل باشگاه  کرانچار هم از سمت خود استعفا کرد و حاال تمرینات 
این تیم را به طور موقت به کریم قنبری سپرده اند، که سابقه همکاری 
گفته می شود قرار است با ابراهیم زاده هدایت این تیم را در دست بگیرند! 

این افراد هرگز نباید پرتقال بخورند

باید  پرتقال  میوه  خوردن  در  نیوز-  بهداشت 
دقت داشت .از مصرف این میوه به همراه سایر 
میوه های پاییزی به صورت همزمان خودداری 
کنید.پرتقال شیرین، طبعش سرد و تر و پرتقال 
افراد  لذا  است.  خشک  و  سرد  طبعش  ترش، 
بلغمی و سودایی مزاج تا حد امکان از خوردنش 

پرهیز کنند و در صورت مصرف با مصلح آن گلپر 
و نمک میل کنند.بهترین ساعت مصرف پرتقال 
در بعد از ظهر است و از خوردن آن در هنگام 
شود می   تاکید  و  شود.توصیه  خودداری   شب 

 بیماران دیابتی، بیمارانی که بی اختیاری ادرار 
بیماران  تشنجی،  و  صرعی  بیماران  دارند، 
روماتیسمی و نیز بیمارانی که ریفالکس گوارشی 

دارند از خوردن پرتقال پرهیز کنند.

مصرف دانه کنجد مناسب
برای تقویت سالمتی شما

سایر  با  مقایسه  در  کنجد  روغن  دکتر-  الو 
باالترین میزان روغن است.  روغن ها، حاوی 
مصرف این روغن به از بین بردن پالک های 
دندانی کمک کرده و بهداشت دهان و دندان را 
افزایش می دهد.روغن کنجد با تسکین یبوست، 

سالمت گوارش را بهبود می بخشد. همچنین 
مصرف این روغن برای افرادی که تحت درمان 
رادیوتراپی به خاطر سرطان هستند، مفید است.
ترکیبات دانه کنجد، نظیر منیزیم، به حفظ میزان 
سالم انسولین و گلوکز کمک کرده و احتمال 
ابتال به دیابت را کاهش می دهد. میزان منیزیم 
کنجد برای کاهش فشارخون هم ایده آل است.
دانه های کنجد دارای خواص ضدپیری هستند .

هسته های مرگباری که نباید خورد

میگنا- مهم است مردم اطالعات کافی داشته 
باشند و بدانند که برخی از انواع میوه ها هسته های 
خورده  نباید  عنوان  هیچ  به  که  دارند  سمی 
از  برای کودکان سمی تر  شوند. هسته میوه ها 
بزرگساالن است که عبارتند از : 1-هسته سیب: 
هسته های موجود در سیب حاوی ماده شیمیایی 

هستند که وقتی هضم می شوند ماده ای به نام 
هسته  خوردن  می کنند.  آزاد  بدن  در  سیانید 
سیب به تعداد زیاد خیلی خطرناک خواهد بود. 
2- هسته زردآلو:هسته زردآلو حاوی سیانید است 
و اگر در تعداد زیاد و بازه زمانی کوتاه خورده شود، 
گردد. 3-هسته  افراد  مرگ  به  منجر  می تواند 
گیالس: دانه هایی حاوی سیانید هستند. بهتر 

است از خوردن آن ها اجتناب کنیم. 

مراقب تغییر رنگ زبان تان باشید

بیتوته-وقتی سطح مخاط زبان به جای اینکه به 
رنگ صورتی مایل به قرمز باشد توسط غشایی 
سفید و در برخی مواقع رنگ های دیگر پوشیده 
می شود، می گویند زبان باردار شده است.حکمای 
طب سنتی معتقدند وجود این الیه روی زبان 
نشان دهنده وضعیت سیستم گوارشی است که 

اگر نازک و موقت باشد، یعنی در کار آنزیم های 
معده که باعث تجزیه مواد غذایی در سیستم 
گوارشی می شوند، خللی ایجاد شده و باکتری، 
سلول های مرده و مانده غذای خورده شده بین 

جوانه های چشایی ملتهب زبان قرار گرفته اند.
در برخی منابع نیز آمده که الیه سفید روی زبان 
نشان دهنده سرد و تر شدن مزاج یا به اصطالح 

»بلغمی شدن بدن« است.

مواد غذایی سم زدا که به طور طبیعی 
سموم را از بدن دفع می کند

آخرین خبر-  دنیای امروزی دنیایی شلوغ است که 
همه در آن عجله دارند و به همین دلیل وقت کافی 
برای این که افراد بتوانند رژیم غذایی سالمی داشته 
باشند وجود ندارد.در چنین مواقعی است که اهمیت 
مواد غذایی سم زدا چندین برابر می شود؛ غذاهایی 

که نه تنها هیچ صدمه ای به بدن وارد نمی کنند 
بلکه باعث می شوند سم های مهلک از بدن دفع 
شده و به معنای واقعی کلمه بدن را تمیز می کنند 
چند مورد از مواد غذایی سم زدا که به طور طبیعی 
باعث پاک شدن بدن از سمومی می شوند عبارتند 
از : 1. چغندر - 2.پیاز و سیر-  3. سبزیجات-    4.  
آب لیمو-  5.  ماست-  6. زنجبیل- 7. قاصدک و 

چای سبز-  8. هویج- 9. خیار است .

 نجات ۹ کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات نایبند

امدادگر ان هالل احمر 9 کوهنورد بیرجندی را که در ارتفاعات 
نایبند مفقود شده بودند پس از ساعت ها جستجو نجات دادند.
از گزارش  حسین هادیان گفت : ساعت 4:30 سحرگاه پس 
مفقود شدن 9 کوهنورد در ارتفاعات نایبند شهرستان طبس 
بالفاصله یک تیم امداد و نجات کوهستان از شهرستان طبس 
شعبه  شد.رئیس  اعزام  منطقه  به  مفقودشدگان  یافتن  جهت 
با بیان اینکه تیم اعزامی پس از  جمعیت هالل احمر طبس 
 : طی 240 کیلومتر در محل حادثه حاضر شده؛ عنوان کرد 
از حدود 9   آغاز شد و پس  ساعت 7 صبح عملیات جستجو 
به  موفق  اعزامی  تیم  گذشته  روز  دو  عصر  جستجو  ساعت 

یافتن کوهنوردان شدند.

 

ارسالرایگانویژهمشترکین)پیکهامجهزبهدستگاهکارتخوانمیباشند(
7500تومانچلوپاچین5300توماناستامبولیباگوشت
12000تومانچلوکبابسناتوری5800تومانچلوخورشتقیمه
14000تومانچلوکباببرگ6000تومانچلوخورشتسبزی

13000تومانچلوکباببختیاری7000تومانزرشکپلوبامرغ
16500تومانچلوکبابسلطانی7000تومانچلوکبابکوبیده
13000تومانمرغبریانکامل7500تومانچلوجوجهکباب

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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همـراه: 09155610366   
بـا مدیریـت رمضــانی

شلــه مشهــدی یــاس
هرهفتهجمعهها:ساعتتوزیع6:30صبحبهبعد
هرهفتهدوشنبهها:ساعـتتـوزیع18:30بهبعد
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کار خوب اتفاقی نیست

پارکتترک/کفپوش/کابینتکالسیکومدرن/کنافمحیطاداریودکوراسیونمنازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابانمعلمنرسیدهبهمعلم09154951035.1حسینیجدیدترین های روز دنیا

باخریدکاغذدیواریرنگسقفبهصورترایگانپذیرفتهمیشود

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

مرکزپخشکلیوجزییباطریهایایرانیوخارجی
صباباطری،برناباطری،توانباطری

سپاهانباطریودلکورکرهبابرگسبز
نمایندگیرسمیباطریاتمیک

تارگتدرخراسانجنوبی

خیابانقدس،بینقدس5و7
نرسیدهبهچهارراهعدل

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287-32423766سعیدی

دررشتههایمینیگلف،گلف،بدنسازی،وزنهبرداری
ازعالقهمندانثبتنامبهعملمیآورد.

باشگـاه فرهنگـی ورزشـی پوریـا

زمانثبتنامروزهایزوجازساعت17الی20-09155618109بهدانی
شهرکشهیدمفتح،انتهایخیابانتالش،ضلعغربیتوانبخشیحضرتعلیاکبر)ع(

 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
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7
درمانگاه سرپایی تامین 
اجتماعی در شمال شهر 
بیرجند راه اندازی شود

مهر-نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
خواستار راه اندازی درمانگاه سرپایی تامین اجتماعی در 
با  شمال شهر بیرجند شد. حجت االسالم عبادی 
اشاره به مشکالت بیمارستان های حوزه انتخابیه اش 
بیان کرد: کمبود پزشک متخصص در مراکز تامین 
اجتماعی استان یکی از مشکالت موجود است.وی 
ادامه داد: اگرچه در یکی از مصوبات برنامه ششم 
۱۰ درصد از فارغ التحصیالن قرار است جذب تامین 
اجتماعی شوند اما در خراسان جنوبی این امر محقق 
نشد.عبادی خواستار تخصیص ام. آر. آی و آنژیوگرافی 
قلب در یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی مانند 
بیمارستان میالد شد و افزود: دستگاه های موجود در 
بیمارستان ولیعصر علوم پزشکی بسیار قدیمی بوده 

و بیمارستان امام رضا هم جوابگوی مراجعین نیست.

غرامت کشاورزان و دامداران 
خراسان جنوبی پرداخت می شود

امیری-معاون بیمه خدمات کشاورزی خراسان جنوبی 
بخش  خسارت های  درصد   ۷۰ اینکه  بر  تاکید  با 
و  »خشکسالی  جنوبی  خراسان  استان  کشاورزی 
سرمازدگی« است، گفت: ماه جاری غرامت کشاورزان 
و دامداران صندوق بیمه کشاورزی پرداخت می شود. 
غنچه در همایش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی با تاکید 
اینکه ۷۰ درصد خسارت های بخش کشاورزی  بر 
داد:  ادامه  است،  سرمازدگی  و  خشکسالی  استان 
صندوق بیمه کشاورزی از سال 63 تشکیل شده و حق 
بیمه ها یک بخش آن سهم دولتی)دو سوم آن سهم 
دولت( و یک بخش سهم تولیدکننده است.جانشین 
التحصیالن  فارغ  آمار  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
رشته کشاورزی بسیار باال است اما به راستی چقدر از 
علم دانشگاهیان این عرصه برای بهبود کمی و کیفی 
محصوالت کشاورزی بهره گرفته ایم. اسماعیلی گفت: 
حدود ۴۰۰ مهندس کشاورز بسیجی داریم که اگر ۵۰ 
درصد آنان نیز در کنار کشاورزان قرار گرفته و یاری گر 
آنان باشد بخش کشاورزی ما رونق بیشتری می گیرد. 
اسماعیلی با گالیه از اجرایی نشدن مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی، افزود: اقتصاد مقاومتی باید از شعار خارج 
شده و در عرصه عمل به صورت محسوس دیده شود. 
وی یادآور شد: محل سرمایه گذاری مؤسسات مالی 
و اعتباری نیست بلکه مکان درست سرمایه گذاری 
واحدهای تولیدی است که منجر به اشتغال و کار 
آفرینی می شود. مدیر جهادکشاورزی بیرجند با تاکید 
بر اینکه باید روش های نوین آبیاری در دستور کار 
کشاورزان قرار گیرد، نیز گفت: دهیاران و شوراهای 
روستایی باید سریعتر آمار سطح زیرکشت و جمعیت 
بهره بردار را به صورت دقیق به جهاد کشاورزی ارائه 
دهند. محمدی بیان کرد: دهیاران باید شرایط اجرای 
آبیاری های تحت فشار را در روستاها فراهم کنند چرا 
که برای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان کمک بالعوض 
پرداخت می شود لذا باید سهم بیشتری برای استان 
مهندسین  بسیج  رئیس  کنیم.  این محل جذب  از 
کشاورزی هم گفت: کشاورزان برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی باید به سمت طرح و برنامه های علمی پیش 
بروند چرا که سود فروش آنان افزایش و محصوالت 

ارزان و با کیفیت تر تولید خواهد شد.

پلیس راه درباره لغزندگی 
جاده ها هشدار داد

دادرس مقدم-فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه سطح جاده های استان به علت ریزش 
کم باران و آغشته بودن به مواد روغنی و نفتی با ریزش 
اولین باران به شدت لغزنده شده است، به رانندگان 
توصیه کرد با سرعت مطمئنه تردد کنند. سرهنگ 
حسین رضایی گفت: هم اکنون در گردنه »کالت« 
بین فردوس به گناباد، گردنه سرایان کاخک، گردنه 
سر چاه به سمت اسدیه و گردنه ثمن شاهی ریزش 
برف گزارش شده است و تقریباً در تمامی محورهای 
استان ریزش بارندگی اعالم شده است. وی افزود: 
سطح جاده های استان به علت ریزش کم باران در 
ماه های قبل و آغشته بودن به مواد روغنی و نفتی با 

ریزش اولین باران به شدت لغزنده شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 

گزارش آوا از یک روز بارانی

دو پروژه درمانی خیرساز در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد
مهر- مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی از بهره برداری دو پروژه حوزه سالمت همزمان با دهه فجر در این استان خبر داد. سید محمود حسینی اظهار کرد: همزمان 
با دهه فجر امسال مرکز خدمات جامع سالمت روستایی نوغاب درمیان و مرکز خدمات جامع سالمت روستایی النو سربیشه با کمک خیران حوزه سالمت به بهره برداری می رسد. 

وی با بیان اینکه هر پروژه ۵۰۰ متر مربع زیربنا دارند، بیان کرد: مجمع خیرین سالمت، مردمی بوده که برای خدمت به جامعه اسالمی اقدامات خوبی در سطح استان انجام داده اند.

مسئوالن برای سرمایه گذاران 
در خوسف  سنگ اندازی نکنند
تسنیم-امام جمعه خوسف گفت: برخی از مدیران 
سنگ  خوسف  در  گذاری  سرمایه  برای  دستگاه ها 
اندازی می کنند. حجت االسالم شاهبیکی اظهار کرد: 
آیات قرآن کم فروشی، نپرداختن زکات و انجام گناهان 
را از موجبات خشکسالی دانسته است.وی گفت: برخی 
مدیران برای سرمایه گذاران در خوسف گرفتاری های 
به وجود آورده اند به گونه ای که یک زمین برای احداث 
کشتارگاه پیدا نمی شود و تا دیوار روستای  مهدیه را 
منطقه حفاظت شده محیط زیست اعالم کرده اند مگر 
فاصله کوه های تجگ تا مهدیه را نمی بینید که اینگونه 
شهرستان را قفل کرده اید. شاهبیکی بیان کرد: باید 
ریشه یابی شود که چه کسانی در کار سرمایه گذاران 
استان  و  در شهرستان  باید  و  ایجاد می کنند  خلل 
انقالبی  اشتغال،  و  تولید  مقاومتی  اقتصاد  سال  در 
عمل شود و راه برای سرمایه گذاران تسهیل شود.

معرفی 75 متخلف در طرح 
نظارتی درج قیمت بر روی کاال

گروه خبر-پرونده ۷۵ متخلف درطرح نظارتی ویژه 
به  جنوبی  خراسان  در  کاال  روی  بر  قیمت  درج 
تعزیرات ارسال شد. رییس اداره نظارت و بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: این طرح از 
۱۱ دی به مدت ۱۵ روز در دو مرحله اجرا و ۷۵ 
پرونده عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه تشکیل 
بر  قیمت  نظارتی درج  در طرح  افزود:  شد.تهوری 
و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرس   ۴۰ کاال  روی 
تجارت به همراه بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات 
بر شبکه توزیع کاال و خدمات نظارت کردند.وی 
افزود: همه واحدهای عرضه کننده کاال و خدمات 
هستند   قیمت  درج  و  نامه  نرخ  نصب  به  ملزم 

سکاندار حوزه اقتصادي استانداري 
خراسان جنوبي  مشخص شد
معاونت  سرپرست  حسیني  خبر-محمد  گروه 
خراسان  استانداري  اموراقتصادي  هماهنگي 
جنوبي شد.حسینی تا کنون معاون سیاسی ,امنیتی 

واجتماعی استاندار خراسان جنوبی بوده است. 

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون 
حفظ و مفاهیم قرآن کریم

حفظ  سراسری  آزمون  در  نام  مقدم-ثبت  دادرس 
و مفاهیم قرآن کریم بدلیل استقبال گسترده قرآن 
آموزان در سراسر کشور، برای دومین بار تا 6 بهمن 
تمدید شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گفت: تاکنون چهار هزار و هشت نفر از استان در 
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ثبت نام 
کردند.محبی با بیان اینکه از این تعداد دو هزار و 
82۱ نفر زن و هزار و ۱8۷ نفر مرد هستند افزود: 
استان  شهرستان های  بین  در  بیرجند  شهرستان 
بیشترین ثبت نام کننده را دارد و پیش بینی می شود 
تا پایان مهلت ثبت نام، 6 هزار نفر از خراسان جنوبی 

برای شرکت در این آزمون ثبت نام کنند.

لغو پرواز 4 بهمن فرودگاه بیرجند

روز  تهران   - بیرجند   - تهران  پرواز  غالمی- 
است.  لغو  بیرجند  فرودگاه  بهمن،   ۴ چهارشنبه 
سالمی مدیر کل فرودگاه های استان گفت: این 
پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان است که به 

دلیل کمبود مسافر لغو شده است.
 

همایش »لطفاداشته باشیداعتمادبه نفس« 
ویژه بانوان خانه دار برگزاری می شود

دادرس مقدم- رئیس جهاد دانشگاهی از برگزاری 
همایش »لطفا داشته باشید اعتماد به نفس« ویژه 
بانوان خانه دار به همت دبیرخانه علمی آسیب های 
اجتماعی استان خبر داد.صادقی از برگزاری همایش 
»لطفا داشته باشیم اعتماد به نفس« ویژه بانوان خانه دار 
خبر داد و گفت: این همایش به همت دبیرخانه علمی 
آسیب های اجتماعی استان و با حضور دکتر خورشید 
سلگی،  ۱۴ بهمن برگزار می شود. وی هزینه شرکت 
در همایش را 2۵ هزار تومان اعالم کرد و گفت: عالقه 
مندان جهت شرکت در همایش می توانند از طریق 
شماره  322۱۹3۵6 داخلی ۱۱6، یا مراجعه به مرکز 
جهاددانشگاهی و یا از طریق سایت جهاد دانشگاهی 
کنند. اقدام  همایش  این  در  نام  ثبت  به  نسبت 

مستند »جوهره« موفق به کسب لوح 
افتخار جشنواره مردمی فیلم عمار

 غالمی-مستند »جوهره« ، تولید سیمای شبکه خاوران ، 
با تهیه کنندگی وکارگردانی »داوود شیخ« موفق به 
کسب لوح افتخار از بخش اقتصاد مقاومتی جشنواره 
مردمی فیلم عمار شد. از مجموع دو فیلم راه یافته به 
بخش مسابقه جشنواره عمار از سیمای مرکز خراسان 
جنوبی ، مستند »جوهره« از مجموعه رو به آبادی به 
تهیه کنندگی و کارگردانی »داوود شیخ « لوح افتخار 
بخش اقتصاد مقاومتی جشنواره مردمی فیلم عمار را 
دریافت کرد.جوهره روایت روحانی کشاورزیست به 
نام »حاج آقا شریفی« که به گفته خودش محصول 
زیادی  تهران خریداران  بازار تجریش  در  زرشکش 
است.  معروف  شریفی  شیخ  زرشک  به  و  داشته 

*  طرح خداقوت صنعتگر در شهرستان بیرجند با 
هدف ارتباط بیشتر و متقابل با صنعتگران بیش از 2۰۰ 

روستا شهرستان انجام می شود.
* دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
جنوبی از برگزاری جشن انقالب در منطقه مرزی 
بخش درح شهرستان سربیشه در ایام ا... دهه مبارک 

فجر امسال حمایت کرد.
*  دوره آموزش حوله بافی )توبافی( برای ۱۵ هنرآموز 

در سرایان با تضمین اشتغال پایدار برگزار شد.
*  مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از افتتاح مرکز 
مشاوره ژنتیک در قاین همزمان با دهه فجر خبر داد.

*  مدیر کمیته امداد سرایان طرح های توان افزایی را 
از جمله برنامه های این نهاد برای توانمندسازی و ایجاد 
این طرح ها۱۰۰  قالب  در  برشمرد و گفت:  اشتغال 

میلیون ریال تسهیالت پرداخت می شود.
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سرپرست   *
درمیان از تحقق ۱۵۴ درصدی تعهد این اداره برای 

ایجاد اشتغال خبر داد.
فرماندهی  سیاسی  عقیدتی  دارالقرآن  مسئول   *
انتظامی خراسان جنوبی از حضور بیش از ۴۰۰ نفر 
در آزمون جامع حفظ قرآن فرماندهی انتظامی خبر داد.
* فروشگاه تولیدات و محصوالت اعضای صندوق 
و  تعاونی ها  کشاورزی،  بخش  توسعه  از  حمایت 
بشرویه  روستایی  زنان  خرد  اعتباری  صندوق های 

راه اندازی شد

اخبار کوتاه

حسینی- صبح دیروز اولین باران زمستانی، 
و  داد  بوی طراوت  و  رنگ  بیرجند  به شهر 
مردم را غرق در شادی این نعمت الهی کرد. 
داشت.  بسیاری  انتظاران  چشم  که  بارانی 
همین موضوع بهانه ای شد تا با این سوال 
اولین  دیدن  با  خشکسالی  وضع  “در  که 
بارش زمستانی چه حسی دارید؟” به سراغ 

مردم در خیابان ها برویم.
شد  ما  سوال  این  مخاطب  که  نفری  اولین 
رفتگری بود که در پوشش نارنجی رنگ خود 
در خیابان منتظری مشغول باز کردن راه آب 
جوی ها بود. وی در حالی که لبخندی وسیع 
لبانش نقش بسته بود عنوان کرد: خیلی  بر 
داشته  ادامه  باران  این  ان شاءا...  خوشحالیم 
باشد و مریض ها شفا پیدا کنند، کار ما هم 
آسان تر شده است و این باران جوی ها را 

تمیز می کند.

سجده شکر در پیاده رو 
از شوق باران

کمی جلوتر مردی با شالی سبز رنگ به روی 
شانه هایش در حالی که در کاله کت مشکی 
شد،  می  نزدیک  ما  به   ، بود  رفته  فرو  خود 
هنگامی سوال خود را مطرح کردم لبخندی زد 
و گفت: می دانید من چه کسی هستم؟ همان 
مردی که عکسم را در حالی که گوسفندی 
وی  کردند!  چاپ  جا  همه  داشتم  دست  در 
درمیان بهت و حیرت ما ادامه داد: دلم خیلی 
گرفته بود والی االن با دیدن این باران سجده 
از  آقای حسینی پس  آورم.  جا می  به  شکر 
تشکر  سر  رو  پیاده  وسط  همان  در  که  این 
بر زمین خیس و سرد باران خورده فرو آورده 
بود، بیان کرد: به امید خدا این باران بیشتر و 
تبدیل به برف شود. من کارگری ساده هستم 
آمد،  نمی  گیر  کار  جایی  است  ماهی   6 که 
افسرده شده بودم، از روزنامه ها متوجه شدم 
قرار است نماز باران خوانده شود و به آن جا 
رفتم. تعدادی گوسفند آن جا بود که یکی را 
این  گناه کردیم  ما  به خدا گفتم  و  برداشتم 

حیوانات چه تقصیری دارند. مردم با هم متحد 
نیستند و دل ها پاک نیست. وی سخن خود 
را با جمله اللهم عجل لولیک الفرج تمام کرد.

بیان  که  بود  مسنی  مرد  ما  بعدی  مخاطب 
کرد: باران بزرگترین نعمت برای شهر ماست، 
همه خوشحالند و این باران میکروب ها را از 

فضای شهر پاک می کند.

کارمان  که  قدر هم  باران هر چه  در 
سخت شود باز هم خوشحالیم

به سمت بازار سرپوش می رویم ، پشت بازار 
پرنده  های  مغازه  محل  که  ای  کوچه  در  و 

فروشی است، در یکی از مغازه ها سه رفتگر 
دور حلبی جمع شده و پناه گرفته بودند. یکی 
از آنان عنوان کرد: باران حس خوشحالی و 
که  هم  قدر  چه  هر  ا...  الحمد  دارد.  شادابی 
بعد  خوشحالیم  هم  باز  شود  سخت  کارمان 
برای  باران  این  است.  آسانی  سختی  هر  از 

کشاورزان هم خیلی خوب است. 

االن با گزارش شما 
باران قطع می شود!

رویم  می  ها  فروش  میوه  محل  سمت  به 
مملو  که  عادی  روزهای  بر عکس  البته  که 
از رفت و آمد مردم و میوه فروشان بود حاال 
خلوت شده است. صدای میوه فروشی که از 
آهنگینی  لحن  با  را  مردم  خود  مغازه  داخل 
به خرید میوه دعوت می کرد ما به به خود 
جلب کرد. “حراج بادمجان است بدو بیا” از 
را پرسیدیم که گفت: خیلی  او همان سوال 
خوشحالیم که باران آمده است، کار و کاسبی 
ما شاید چند رروز به دلیل باران خراب شود 

از مشتریان  تریم. یکی  بیاید خوشحال  ولی 
 داخل مغازه البته با لحنی مزاح گونه بیان کرد:

می گذاشتید چند ساعتی از باران می گذشت 
بعد گزارش می گرفتید، االن با گزارش شما 
باران قطع می شود!به در دبستان حکیم نزاری 
رسیدیم، خوشحالی دانش آموزان داخل حیاط 
غیر قابل وصف بود با پریدن در حوضچه ای 

که در وسط حیاط از باران به وجود آمده بود 
این شادی خود را نشان می دادند. چند بچه 
نیز جارو و تی به دست داشتند و با کشیدن 
آن در حوضچه آب را به دیگران می پاشیدند 

و غرق در خنده می شدند.

ما گنه کاریم، به خاطر حیوانات 
زبان بسته باران بیاید

از  دادیم.  ادامه  بازار  داخل  به  را  مسیرمان 
مغازه  سراغ  به  و  گذشتیم  بازار  اول  ساباط 
کفش دوزی رو به روی آن رفتیم. مرد داخل 
مغازه بیان کرد: امیدواریم این رحمت الهی 

اقل  ال   ، کاریم  گنه  ما  باشد،  داشته  ادامه 
و  گوسفندان  بسته،  زبان  حیوانات  خاطر   به 

گاو ها باران بیاید.

اگر از این باران سبزی ها را
آب هم ببرد خوشحال می شوم

بساط  زمین  روی  مسنی  خانم  بازار  داخل 
دستفروشی خود را پهن کرده بود و روبالشی 
می فروخت. در پاسخ به این سوال که آیا این 
با خنده  باران کارش را سخت نکرده است، 
و به گویش بیرجند عنوان کرد: کجا کارمان 
سخت شده خانم؟ خیلی هم خوشحال و )دروا( 
هستیم ، ای دم که باران آمده خوشحالم اگر 
آمدم  خوشحالی  از  هم  االن  کنم،  چه  نیاید 
سرما احساس  اصال  و  ام  نشسته  جا   این 
نمی کنم. خانم دیگری که مشغول فروختن 
سبزی است نیز گفت: من هم خیلی خوشحالم 
جگر جان، اگر از این باران سبزی ها را آب 

هم ببرد خوشحال می شوم.

در قدیم اولین کار مردم پس از 
باران، رفتن برای کشت دیمه بود

وارد یکی از مغازه های پنبه فروشی شدیم. 
مرد مسنی در پاسخ به سوال ما با بیان این 
که این باران مخصوصا برای گوسفند داران 
از رسم و رسومات قدیم  خیلی خوب است، 
که  همین  گذشته  در  افزود:  و  گفت  سخن 
کردند،   می  که  کاری  اولین  آمد  می  باران 
که  هم  کسانی  رفتند،  می  دیمه  کشت  به 
کشاورز نبودند از بیابان استفاده می کردند و 
گندم می کاشتند.وی با یادآوری آن روزها با 
اَتَلو  کرد:  خواندن  به  بیرجندی شروع  لهجه 
پنیرش  آب   * شده  ُتشنه  ُمو  تَلوی   * َمَتلو 
مایِه * شمشیر شیرش مایِه * ای سر کوه و 
الله زار * اُو سر کوه و الله زار * خیمه زدن 
میره هزار * بلوچه ها سرمستن * َکلِّه ُمورو 
اِشکستن * از آرد جو بربستن * سنگ پَن ته 

جوال * هر چی داری زوِدش بیار
این را بچه ها می خواندند، چون دلشان پاک 
بود برای باران دعا می کردند. عروسکی هم 
با یک تکه چوب و کهنه ها درست می کردند 
و با این شعر به در خانه ها می رفتند، صاحب 
خانه ها هم برایشان بیسکوئیت ،شیر ، خرما و 

ُپختیک می آوردند.
)Ava.news13@gmail.com(

گروه خبر-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند گفت: کار مؤسسات غیرمجاز 
و سود کالنی که آن ها به مردم وعده می دادند 
عماًل ضد تولید بود و حاال که مؤسسات مالی 
غیرمجاز زیر فشار هستند خودبه خود فضا برای 
تولید بهتر خواهد شد.مدت هاست که اسامی 
مؤسسات مالی غیرمجاز بر سر زبان هاست و 
از تبعات فعالیت این مؤسسات بر بازار پول و 
سرمایه می گویند.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند در این باره می گوید: 
»برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، 
امری الزامی است؛ برای اینکه این مؤسسات و 
صندوق ها هم تخلف می کنند و هم به تولید 
ضربه می زنند.«به گفته محسن احتشام، این 
با  را  مردم  سپرده های  یک سو  از  مؤسسات 
و  می گرفتند  مصوب  نرخ  از  باالتر  نرخ هایی 
از سوی دیگر به دلیل نبود نظارت بر آن ها، 
این منابع را در محل های نامعلوم و غیرشفافی 
صرف می کردند و امروز خیلی از سپرده گذاران 
ادامه  شده اند.وی  مواجه  اساسی  مشکالت  با 
فاقد  غیرمجاز  مؤسسات  »مدیران  می دهد: 
و  بودند  بانکی  امور  در  تخصص  هرگونه 
برای اینکه بتوانند سودهای با رقم باال که به 
مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به 

هرکاری دست می زدند.«رئیس اتاق بازرگانی، 
گفته  به  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
اشاره  مرکزی  بانک  رئیس کل  سیف،  ولی ا... 
آذر  امسال گفته  می کند که در بیست ویکم 
است: »عمده فعالیت این افراد و موسسات در 
بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه 
8۰، تعاونی های غیرمجاز می توانستند بخشی از 
سود وعده داده شده را محقق کنند. اما ازآنجاکه 
سودی  و  بود  کالن  پرداختی،  سودهای  رقم 
که این افراد از فعالیت خود کسب می کردند، 
از  هرسال  نمی داد  را  شده  تعهد  ارقام  کفاف 
میزان موجودی آن ها کاسته می شد و درواقع 
مدیریت دخل وخرج نمی کردند. در ادامه برای 
اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت ها داشته 
باشند مجبور به وعده سودهای باالتر می شدند. 
این گونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین 
بیشتر  و  بیشتر  غیرمجازها  دارایی-بدهی 
ایران  اتاق  نمایندگان  هیئت  می شد.«عضو 
نمی توانند  خصوصی  »بانک های  می گوید: 
دغدغه تولید داشته باشند؛ برای همین در اوایل 
انقالب خیلی از بانک های خصوصی باهم دیگر 
ادغام و ملی شدند. اما چرا باید این اصل بعد از 
چند دهه بار دیگر از سر گرفته شود و عده ای 
به هیچ وجه  که  شدند  بانکداری  حوزه  وارد 

دغدغه تولید و اشتغال ندارند.«وی این مسئله 
را بنا به گفته سیف از مشکالت نظارتی و خأل 
قانونی بانک مرکزی می داند و تأکید می کند: 

»البته در این دوره بانک مرکزی خیلی خوب 
عمل کرده و توانسته جلوی رشد این مؤسسات 
اثر فعالیت  غیرمجاز را بگیرد.«احتشام درباره 
مؤسسات غیرمجاز بر فعالیت های اقتصادی و 
مولد می گوید: »کار مؤسسات غیرمجاز و سود 
کالنی که آن ها به مردم وعده می دادند عماًل 
ضد تولید بود. مردم ترجیح می دادند پول خود را 
به جای اینکه به حوزه پرریسک تولید و کارهای 

اقتصادی مولد وارد کنند، در مؤسسات اعتباری 
پس انداز کرده و حتی بیشتر از سود تولید، سود 
بدون زحمت به دست آوردند. درنتیجه سرمایه 

مؤسسات  به سمت  تولید  به جای  گردش  در 
کوچ کرد.«وی تأکید می کند: »حاال که این 
فضا  خودبه خود  هستند  فشار  زیر  مؤسسات 
منابع  بانک ها  شد.  خواهد  بهتر  تولید  برای 
تا  داشت  خواهند  اختیار  در  بیشتری  مالی 
تسهیالت  به صورت  تولیدکننده ها  به  بتوانند 
که کسب وکار  متوجه شدند  مردم  و  بپردازند 
بازده  از کسب وکار زود  بهتر  مولد و دیربازده 

و غیرمولد است. همه این ها در فضای مالی 
حوزه تولید تأثیر مثبتی خواهد داشت.«رئیس 
اتاق بیرجند مهم ترین اثر مؤسسات غیرمجاز را 
در حوزه تورم جست وجو می کند: »مؤسسات با 
ایجاد تورم اثرات منفی بر بدنه اقتصادی کشور 
برای داللی و  وارد می سازند. زمانی که پول 
در راستای غیر مولد استفاده شود ایجاد رکود 
و تورم می کند.«وی ادامه می دهد: »مؤسسات 
مالی و اعتباری غیرمجاز با پرداخت وام های 
غیر مولد و بی حساب وکتاب سبب تورم و رکود 
تولیدشده اند.«احتشام  شرکت های  از  خیلی 
تأکید می کند: »تمام مؤسساتی که پول های 
نظارتی  سازمان های  نظارت  بدون  را  خود 
می کنند  اقتصادی  چرخه  وارد  بازرسی  و 
را  پول شویی  و  اختالس  زمینه  به طورقطع 
بانک  آن  رأس  در  و  دولت  می سازند.  فراهم 
مؤسسات  این  جلوی  جدیت  با  باید  مرکزی 
را بگیرد.«رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی بیرجند تأکید می کند: »بازار پول 
و سرمایه و بانک ها یکی از ارکان رونق تولید 
و  شفاف  بانکی  نظام  سایه  در  تولید  و  است 
نظارت پذیر رونق می گیرد؛ با فعالیت بانک های 
نظارت پذیر و حذف موسسات غیرمجاز، فضا 

برای تولید بهتر خواهد شد.«

اجتماعی  و  فرهنگی  امور  دفتر  مدیرکل 
شرایط  بهبود  برای  گفت:  خراسان جنوبی 
اجتماعی؛ سهم مردم آگاهی و همراهی و وظیفه 
مسئولین نیز تالش هوشمندانه است.به گزارش 
ایسنا عصمت محمودی اظهارکرد:سهم مردم 
در حل آسیب های اجتماعی، آگاهی، آموزش و 
همراهی است و وظیفه ما نیز برنامه هدفمند و 
تالش هوشمندانه است.وی افزود: از آسیب ها، 
مصیب ساختن و مرتب شکوه کردن تنها ما را از 
انجام کار درست باز خواهد داشت. مدیرکل دفتر 
استانداری خراسان  اجتماعی  و  امور فرهنگی 

جنوبی تصریح کرد: به همان اندازه که تکرار 
و تاکید بر آسیب های اجتماعی و چالش های 
فرهنگی برای مدیران و مسئوالن در هر رده ای 
تکرار،  اندازه  همان  به  است  و ضروری  الزم 
توصیف و بزرگنمایی آن نیز می تواند مخرب 
ضمن  داد:  ادامه  باشد.محمودی  زا  آسیب  و 
آنکه افزایش  آگاهی مردم و آموزش، شاهراه 
رویارویی با آفت ها و آسیب های اجتماعی است.

وی بیان کرد: پذیرش و اعالم وضعیت بحران 
پدیده های اجتماعی از جمله رویکردهای دولت 
تدبیر و امید است که البته شرط اول برای اقدام 

در راستای بهبود شرایط و جبران کاستی های 
و  فرهنگی  امور  دفتر  مدیرکل  است.  گذشته 
اجتماعی استانداری افزود: آنچه امروز به عنوان 
است،  آن  بحث  خطر  آژیر  و  بحرانی  شرائط 
واقعیت هایی است که شاید در دهه های گذشته 
داشته اند.  اکراه  آن  اعالن  و  پذیرش  نشر،  از 
هشتاد  دهه  افسارگسیخته  تورم  افزود:  وی 
تنها واحدهای صنعتی و کارخانجات را متضرر 
نکرد، بیماریهای اقنصادی پیامدهای اخالقی و 
اجتماعی به مراتب عمیق تر و ماندگارتر دارند 
.مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری 

برای  آمده  بوجود  مشکالت  شاید  داد:  ادامه 
واحدهای صنعتی و تولیدی ها را بتوان با پول 
حل کرد، اما حس ناامنی و ناامیدی به آینده و 
عدم اعتمادی که متاسفانه در بخشی از جامعه 
و حتی بین افراد فامیل و خانواده بوجود آمده با 
پول قابل ترمیم و بازگشت نیست. محمودی 
تاکید کرد: ضمانت وام های کالن بانکی توسط 
افراد آشنایان اوج اعتماد و اطمینان متقابل بود 
که متاسفانه به دنبال رکود و شرائط اقتصادی 
به  از ضامن ها مجبور  بسیاری  آن،  عواقب  و 
تسویه وام هائی شدند که هیچ گاه از آن بهره 

مند نشده اند. وی تصریح کرد: از همکاران فعال 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی می خواهیم که 
خبرهای خوب را در حوزه آسیب ها به مردم 
بدهند و خبرهای بد را روی دیوار اتاقشان نصب 
کنند و لحظه ای از تالش برای کاهش و رفع 
آن غفلت نکنند.مدیرکل دفتر امور فرهنگی و 
اجتماعی استانداری با اشاره به اینکه خبر خوب 
است،  برنامه  و  تالش  و  کار  آن  دادن الزمه 
یادآور شد: باید نتایج و به عبارتی اثر بخشی 
تنها  امر  این  و  رسیده  مردم  اطالع  به  کارها 

صرف گزارش کار دادن کافی نیست.

از سجده شکر در خیابان تا آواز “اتلو، متلو”

تولیداتاستاندرنظامبانکیشفافرونقمیگیرد

بهبودشرایطاجتماعی؛نیازمندآگاهیمردموتالشهوشمندانهمسئوالناست

عکس:احسان توال

عکس:اینترنت
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قرآن را نیكو تالوت کنید که سودمندترین داستان ها است
 و از آن شفا بجویید که شفای سینه ها است.
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جلیلی: تاریخ روشن خواهد کرد 
چه کسانی در مذاکره انشا خواندند

 سعید جلیلی با انتقاد از برجام در توئیتر خود نوشت: 
مذاکره  در  کسانی  چه  کرد  خواهد  روشن  »تاریخ 
انشا خواندند. آنچه ما در گفت وگوها به طرف مقابل 
گوشزد می کردیم این بود که گفت وگو محل دیکته 
نوشتن نیست. نباید اجازه داد دیکتاتورها مذاکرات 
اگر  برای دیکته منویات خود قرار دهند.  را جایی 
امال  جای  نیست  خواندن  انشا  جای  گفت وگوها 

نوشتن هم نیست.«

وزیر کشور: با فرزندان
 متخلف مسئوالن برخورد شود

رحمانی فضلی وزیر کشور با بیان اینکه قبل از اینکه 
حکمی صادر و جرمی ثابت شود نباید درباره مسائل 
کاهش  موجب  این سخنان  زیرا  کرد  گویی  کلی 
فرزند  اگر  کرد:  اظهار  شود،  می  عمومی  اعتماد 
مسئولی خالفی یا جرمی مرتکب شده قطعا باید 
با آن برخورد کرد و در آن شکی نیست اما مطرح 

کردن آن قبل از اثبات جرم کار صحیحی نیست.

وزیر اطالعات: نقطه شروع ناآرامی های 
اخیر از سوی دشمنان نبود

اخیر گفت:  اغتشاشات  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
نقطه شروع بحران از اقدامات دشمنان نبود بلکه 
دامن زدن به نارضایتی ها موجب بروز حوادث شد 
امنیتی،  و همدلی دستگاه های  البته همکاری  که 

انتظامی و اطالعاتی، آن را برطرف کرد.

عارف: شورای عالی فضای مجازی
می توانست بهتر کار کند

عارف درباره میزان فعال بودن شورای عالی فضای 
مجازی و پیشرفت در بحث شبکه ملی اطالعات 
گفت: شوراهای عالی معمواًل در چارچوب وظایف 
و اختیارات شان کار می کنند؛ به نظرم شورای عالی 
فضای مجازی هم می توانست بهتر و فعال تر در این 
زمینه کار کند و مخصوصاً با نهادهایی که در این 
زمینه فعال هستند از قبیل انجمن های علمی فضای 

مجازی، تعامل بهتری داشته باشد.

هشدار ایران به ترکیه؛ نگرانیم

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت 
اخیر در سوریه اظهار کرد: ایران تحوالت جاری در 
شهر عفرین سوریه را از نزدیک و با نگرانی پیگیری 
می نماید و امیدوار است این عملیات فورا پایان یافته 
و از تعمیق و گسترش بحران در مناطق مرزی ترکیه 
و سوریه جلوگیری به عمل آید. قاسمی تاکید کرد: 
ایران از همه کشورها به ویژه دولت ترکیه انتظار 
دارد بر روند حل و فصل سیاسی بحران سوریه به 
به  و  مانده  متعهد  آستانه همچنان  روند  خصوص 
ایفای نقش سازنده خود برای حل و فصل سیاسی 

بحران سوریه ادامه دهند.

درخواست ایران برای بازگشایی
 جعبه سیاه کشتی چینی

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه به زودی 
با حضور تمام ذی نفعان جلسه تعیین فرآیند بازگشایی 
جعبه سیاه در چین برگزار می شود، گفت: از مهم ترین 
درخواست های ایران بازگشایی همزمان جعبه سیاه هر 

دو کشتی و مصاحبه با خدمه کشتی کریستال است.

الجبیر مدعی شد: 
عملیات نیروهای یمنی 

علیه عربستان با 300 موشک ایرانی!

عادل الجبیر در اظهاراتی مدعی شد: ایران به قاچاق 
شدن  گرفته  قرار  هدف  منظور  به  یمن  به  سالح 
عربستان ادامه می دهد. او که در نشست وزرای خارجه 
سازمان همکاری اسالمی در جده سخن می گفت، 
ایرانی،  از 300 موشک  با بیش  ادعا کرد: حوثی ها 
عربستان را هدف قرار داده اند. به ادعای وزیر خارجه 
عربستان ایران به نیروهای یمنی کمک تسلیحاتی و 

موشکی کرده است.

پیامبر خدا )ص( را می شود نقد کرد، برجام را نه!

شریعتمداری درباره اعتراض شدید وزارت خارجه به نقد 
برجام گفت: وقتی آقای روحانی به عنوان رئیس دولت 
معتقد است که پیامبر خدا )ص( و امامان معصوم )ع( را 
می توان نقد کرد! تعجب آور است که چرا نقد برجام را 
 برنمی تابند. آیا دولت معتقد است جایگاه و منزلت برجام

 - نستجیر باهلل- از پیامبر و امامان علیهم السالم باالتر است؟! وزارت خارجه اگر 
اسناد ارائه شده را غیر قابل استناد می داند، نظر خود را به گونه ای مستند ارائه دهد.

بعضی مسئوالن خود تبدیل به مشکل شده اند

تذکری  در  زابل  مردم  نماینده  ده مرده  حبیب ا... 
جوانان  گسترده  بیکاری  به  اشاره  با  شفاهی 
تاریخ همواره مرز، یک  سیستان، گفت: در طول 
امروز  اما  بوده  اشتغال  برای  تاریخی  ظرفیت 
با  ناهماهنگی میان دستگاه ها  به علت  گذرگاه ها 
فراز و نشیب بسیاری مواجه شده اند. این نماینده مجلس اظهار کرد: امروز 
بعضی مسئوالن به جای حل مشکل مردم، خود تبدیل به مشکل شده اند.

کارها را ول کرده ایم و فقط به هم گیر می دهیم
  

مسعود پزشکیان گفت : االن بدون اینکه در دادگاهی 
کسی را محاکمه کنند، می گویند فالنی چون در فالن 
جلسه فتنه بوده دیگر نمی تواند وزیر و استاندار و مدیر 
کل شود. به اندازه همان جرم محاکمه اش کنید برگردد 
سر جایش. فرضا اشتباه کرده، تازه مشخص نیست 
حرف کدام درست است. مجازات کن بعد بگذار در جامعه کار کند و تاثیر گذار 

باشد. ما االن کارها را ول کردیم و فقط به هم گیر می دهیم.

انتقاد  به  پاسخ  در  ناصری  عبدا... 
و  برجام  مخالف  کارشناس  یک 
گفت:  خارجه  وزارت  بیانیه  سپس 
من همین ابتدا بگویم که اگر جای 

بیانیه  اصاًل  بودم،  خارجه  وزارت 
نمی دادم. چون برای همه دولتمردان 
و حتی بسیاری از چهره های حکومتی 
خارج از دولت ماهیت صدا و سیما و 

نقش اپوزیسیونی صدا و سیما علیه 
روحانی مشخص شده  آقای  دولت 
که  است  افتخار  یک  برجام  است. 
در دولت آقای روحانی رقم خورد و 

در تاریخ معاصر ایران خلق و ماندگار 
شد. اگر چه این توافق به خاطر نوع 
موازی  نهاد های  که  سیاست هایی 
کار  به  توافق  این  مقابل  در  دولت 

گرفته اند و بسیاری از تصمیم گیری ها 
مشکالتی  نیست،  دولت  اختیار  در 
از  برای برجام و فضای ایجاد شده 
این توافق به وجود آورده و شاهد این 
برجام هستیم.  مقابل  در  کارشکنی 
وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده ایران 
طی دو سال به گونه ای مذاکره کرد 
ایران  نصیب  توفیق  بیشترین  که 
شود و حتی تا دقایق آخر مذاکرات 
شاهد بودیم که سرنوشت مذاکرات 
سیما  و  صدا  اینکه  نبود.  مشخص 
از  را  برجام  دروغ  به  کارشناسش  و 
نشان  می داند،  شده  نوشته  پیش 
دهنده این موضوع است که رویکرد 
صدا و سیما با آمدن و رفتن مدیران 
تغییری نکرده، این روند البته سابقه 
هم داشته و در دو دهه گذشته صدا 
و سیما این رویکرد را داشته است.

چهارم  شورای  عضو  سروری  پرویز 
تهران با اشاره به اینکه نجفی هم مسیر 
سیاه نمایی رئیس جمهور شده، گفت: 
به احتمال زیاد نجفی راه روحانی را در 
پیش گرفته است. دقیقا مثل روحانی 
که طبق وعده خود قرار بود گزارش 
موفقیت های  عملکرد  از  روزه  صد 
به  برساند  اطالع عموم  به  را  دولت 
ناگهان با گزارشی سیاه از ضعف های 
دولت  شدیم!  مواجه  گذشته  دولت 
یازدهم کارنامه فاقد عملکرد مثبتش و 
ناتوانی هایش را متوجه دولت قبلی کرد 
و متاسفانه آن گونه که مشاهده می کنیم 
این روند بعد از گذشت پنج سال از 
ریاست ایشان بر دولت ادامه دارد! وی 
با انتقاد از نادیده گرفتن دستاوردهای 
 مدیریت قالیباف گفت: بسیاری از مراکز 
بین المللی عملکرد شهرداری تهران 

عمرانی  مختلف  حوزه های  در  را 
دریاچه  صدر،  پل  اجرای  همانند 
خلیج فارس، اتوبان امام علی )ع( و 
... مورد تایید قرار داده و آن را الیق 

آقای  دانسته اند.  المللی  بین  جایزه 
مثبت  دستاوردهای  بفرمایند  نجفی 
عنوان شده را ندیده اند؟ خوب است 
نجفی به این موضوع آگاه باشد که 

در مسیر غلط سیاسی کاری جناحی 
قدم گذاشته  چرا که ایشان مدیریت 
کارنامه  و  توان  بلکه  نه،  را  قالیباف 
نظام را به چالش کشیده ! وی با انکار 

کارنامه مثبت قالیباف گمان کرده  که 
به نوعی موجب تقویت جناح اصولگرا 
واقعیت  بیان  که  حالی  در  می شود 
به مثابه تقویت عملکرد نظام است.

عبدا... ناصری: برجام یک افتخار است
 که در دولت آقای روحانی رقم خورد

سروری: نجفی مدیریت قالیباف را نه،
 بلکه  توان نظام را به چالش کشید
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سجادشهر - حاشیه میدان دوم

در خـدمت شمـا

1000 متر زمین سنددار 
محدوده اداره کل راه و 

شهرسازی به فروش می رسد.

09156672317


