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دولت انتظار نداشته باشیم 
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 نقش تاثیرگذارهنرمندان
 در معرفی استان

عرصه  موجود،در  شواهد  بر  بنا 
و  جنوبی  خراسان  استان  کشوری، 
حتی شهر بیرجند چندان شناخته شده 
اگر  این مشکلی است که  نیست و 
سودای توسعه را در سر می پرورانیم، 
باید به وجود آن اذعان وبرای حل آن 
اقدام کنیم. شهرت می تواند نوعی 
گوید  می  تجربه  باشد.  قدرت  ابزار 
استانها وشهرهای به مراتب کوچکتر 
از ما با استفاده از همین ابزار در چانه 
زنی های سیاسی، اقتصادی ،عمرانی 

و ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

7پرچم بارگاه ابوالفضل العباس)ع( میهمان جانبازان استان3گشایش نمایشگاه معرفی مشاغل در استان 4برخی فکرمی کنند لباس تن ما هم از بنیاد جانبازان است

رئیس سازمان  صنعت و معدن خراسان جنوبی اظهار کرد:

خروج 890 میلیون دالر کاال از  استان به  افغانستان
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    صفحه 7

اعتراض دامداران 
شهرستان فردوس
 به گرانی خوراک و ارزانی شیر
صفحه 7

خراسان جنوبی
 قهرمان مسابقات 
بومی و محلی شرق کشور
صفحه 7

اخذ مجوز استفاده از پسآب 
برای فضای سبز بیرجند
صفحه 7

2 میلیارد ریال اعتبار  برای 
جهیزیه زوج های معلول و 
مددجویان بهزیستی 
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کارآفرینی با 
 ایده های جوانان  
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جنـاب آقـای رمضـانی
مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 

خراسان جنوبی

کسب  رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی سال ۱۳9۶
نشان از تخصص و تعهد و تالش های  دلسوزانه و عالمانه جناب عالی و همکاران 

ارجمند دارد. با تبریک کسب این افتخار، امید است با هم اندیشی، همکاری
 و هم افزایی توان ها شاهد درخشش بیش از پیش استان در معرفی مواریث 
فرهنگی این خطه در عرصه های ملی و بین المللی و رشد صنعت گردشگری

 و صنایع وابسته در خراسان جنوبی باشیم.

محمد رضا مجیدی
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن

 و کشاورزی بیرجند

دوست بزرگوار جناب آقاي دکتر احسان بخش 
سرکار خانم دکتر خراشادیزاده

جناب آقاي فروزانفر و سرکار خانم احسان بخش 

درگذشت مرحوم حاج محمد ابراهیم احسان بخش 
را تسلیت عرض نموده ، از خداوند براي یادگارهاي آن مرحوم صبر و عمر با برکت خواستاریم.

وطن چي و بانو

جناب آقای محمد احسان بخش عضو هیئت موسس تعاونی 
با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 شادروان حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی برای آن 

شادروان رحمت و مغفرت الهی و برای شما و تمامی بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

شرکت تعاونی چند منظوره اصحاب فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر احسان بخش
و سرکار خانم دکتر خراشادیزاده

با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر گرامی تان

 شادروان حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز 

سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای شما بزرگواران صبر و بردباری آرزومندیم.

پزشکان و پرسنل واحد تصویربرداری بیمارستان امام رضا )ع(

خانواده محترم احسان بخش 
درگذشت ابوی بزرگوارتان 

مرحوم حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 را تسلیت عرض نموده ، از خداوند بزرگ صبر و اجر بازماندگان را خواستاریم.

مدیر عامل، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان 
خراسان جنوبی -  جامعه متخصصان کنترل کیفیت

جناب آقای دکتر علیرضا احسان بخش 
و سرکار خانم دکتر نسرین خراشادیزاده

مصیبت دردناک درگذشت مرحوم حاج محمد ابراهیم احسان بخش 
را خدمت خاندان آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته، مغفرت و آمرزش 

برای آن مرحوم و صبر جزیل برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال 
مسئلت می نماییم. روحش شاد و یادش گرامی باد

محمدرضا عباسی -  بانک رفاه

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
 که ساعت 16 مورخ 97/2/1۳ در محل شهرک صنعتی بیرجند، بلوار صنعت، خیابان 
مبتکران 1، قطعه 4069 )دفتر اصلی شرکت( کدپستی 97191۳5751 تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند. تلفن: 056۳22552۳8
دستور جلسه:

کاهش سرمایه شرکت مطابق ماده 141 قانون تجارت
هیئت مدیره شرکت مینای سرخ شرق

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
سهامداران شرکت مینای سرخ شرق )سهامی خاص( 

شماره ثبت: 2595      شناسه ملی: ۱0۳۶00228۱5

جناب آقای دکتر احسان بخش
 و سرکار خانم دکتر خراشادیزاده

با نهایت تاسف و تالم مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده  
از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان

صبر و سالمتی آرزومندم.
دکتر محبوبه حبیبی مود

جنـاب آقـای رمضـانی 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان

کسب رتبه برتر آن اداره در جشنواره شهید رجایی سال 9۶
 را حضور جناب عالی و همکاران پرتالش تان تبریک عرض نموده و با توجه به اهمیت صنعت گردشگری 

و صنایع دستی امیدواریم با پشتکار شما و مجموعه همکاران شاهد توسعه بیشتر استان باشیم.

دفتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی عماد بیرجند

کشت و صنعت بیدمشک و کارخانه فرآورده های 
لبنی سایی در نظر دارد:  برای تکمیل پرسنل بخش های 

مختلف اقدام به استخدام افراد با مشخصات ذیل نماید:
1- کاردان یا کارشناس علوم دام - ۳ نفر

2- کاردان دامپزشک - 5 نفر
۳- کارشناس صنایع غذایی با گرایش کشاورزی - ۳ نفر

4- کاردان یا کارشناس حسابداری - 2 نفر
5- دیپلم تجربی یا ریاضی - 10 نفر

واجدین شرایط می توانند تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه 6  اردیبهشت 9۷ 

به دفتر کشت و صنعت بیدمشک واقع در خیابان 
جمهوری بین جمهوری 29 و 31 مراجعه نمایند.

اولویت با افراد با انگیزه  و فاقد سابقه کار می باشد

آگهــی استخــدام

* قیمت مناسب * اجرای سریع * زیبا و بسیار لوکس * با به روز ترین تکنولوژی روز دنیا
اسکای الیت، نما، سوله، سقف هایی با دهانه زیاد بدون نیاز به ستون گذاری میانی

* انواع آالچیق و کافی شاپ با طراحی های نوین
نمایندگی شرق کشور : 0915164241۷ و09158989693 

 شرکت آپادانا طرح تهران مجری تخصصی سازه های فضاکار و اسکای الیت

به زودی حضور دکتر انوشه
 دکترای روانشناسی ژنتیک  

و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در بیرجند
 سمینار راه خوب       همراه خوب...
کارگاه چهره شناسی ویژه روانشناسان 

ومشاورین استان

جناب آقای دکتر احسان بخش
مصیبت درگذشت بزرگ خاندان پدر بزرگوارتان 

گرامی  برادران  و  خواهران  ارجمند،  مادر  عالی،  جناب  خدمت  را 
 تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده 
 علو درجات و برای شما و سایر داغدیدگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

دکتر حسینی راد- خراشادیزاده
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تصمیم خروج دالر از سلطه اقتصادی دالر شجاعانه است
آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:  اقدام هیات دولت در جایگزینی یورو به جای دالر را مثبت و 
شجاعانه دانست. وی می گوید : دولت می تواند در 70 میلیارد دالر تجارت خارجی دالر را حذف کند که مهم ترین 
مزیت آن خارج شدن از سلطه اقتصاد آمریکایی است. 

نقش تاثیرگذارهنرمندان 
در معرفی استان
* امین جم

... شهرت می تواند نوعی  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( 

ابزار قدرت باشد .تجربه می گوید استانها وشهرهای به 
مراتب کوچکتر از ما با استفاده از همین ابزار  در چانه 
زنی های سیاسی ، اقتصادی وعمرانی به نفع منطقه 

خودبه خوبی عمل کرده وسود برده اند .  
شناساندن و کمک به معرفی ویژگی ها و ظرفیت 
و  فرهنگی،آداب  مختلف  ابعاد  استان،در  های 
مهمترین  از    ... و  دستی  رسوم،محصوالت،صنایع 
نکاتی است که باید توسط مسئوالن استان مورد توجه 
قرار گیرد.بسیاری از  گردشگران و کسانی که به استان 
خراسان جنوبی  سفر کرده اند وبا ان آشنایی دارند،از 
ظرفیت ها و ویژگی های استان، به عنوان خاص و 
شگفت انگیز نام می برند.ظرفیت هایی که گاه بکر 
و دست نخورده باقی مانده و سعی چندانی نیز برای 

معرفی آن ها انجام نگرفته است.
در این زمینه،استفاده از هنر هنرمندان بومی استان می 
تواند کمک شایانی به معرفی استان و ویژگی های ان 
کند. باید به گونه ای عمل کنیم که فرهنگ و هنر 
استان فرامنطقه ای شود و ظرفیت های استان از طریق 
هنرمندان به دنیا معرفی شود. تاثیر زبان هنر از زبان 
خطابه بیشتر است چراکه زبان هنر می تواند مخاطب 
را در تمام فضای موضوع قرار بدهد در حالی که بازبان 
خطابه نمی توان این کار را انجام داد حتی زبان هنر بر 
مخاطبانی که خودشان در آن موضوع خاص مطلع 
هستند و با آن آشنایی دارند تاثیرگذار است.اثر خطابه 
فقط می تواند مجهوالت فرد را به سمت معلومات ببرد 
و اگر چیزهایی که می دانید را به شما بگوید تاثیر آن 
بسیار ضعیف می شود زیرا فقط تکرار مکررات است. 
هنرمند و صاحب هنر اگر از این موهبت الهی که خدا 
به آن ها بخشیده است خوب استفاده کنند بسیاری از 
مشکالت جامعه حل می شود به این معنا که با زبان 
هنر پیام هایی را به مخاطب منتقل کنند که این پیام 
ها در هدایت او موثر است.در همین زمینه، حضور 
تعدادی از طنز پردازان بیرجندی در برنامه خندوانه و یا 
برگزاری جشنواره عکس »بیرجند در قاب ایران« ، از 
جمله مواردی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و 
باید از هنرمندان  و زبان هنر با توجه به ویژگی های 
خاص ان، برای این کار سود جست به سخن دیگر 
هر تریبونی که در اختیار هرکدام از هم استانی ها قرار 
می گیرد باید به عرصه ای برای معرفی ظرفیتها و 
قابلیتهای سرزمین ما بدل شود. البته ما بازخوردهای 
جشنواره عکس، با توجه به هزینه کرد را در مطالب 

بعدی بررسی خواهیم کرد. 

خرید تضمینی
 ۶۰ هزار تن گندم

هزار  تاکنون ۶0  کشاورزان:  انجمن صنفی  رئیس 
تن گندم با قیمت کیلویی ۱۳00 تومان تضمینی از 
کشاورزان خریداری شده است.  ملک زاده با اشاره به 
اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مطابق سال گذشته 
تعیین شده است، افزود: تاکنون گندم کشاورزان استان 
هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان،  های 
حدود 7  ارزش  به  کرمان  جنوب  و  فارس  بوشهر، 
میلیارد تومان از پانزدهم فروردین خریداری شده که 
تاکنون پولی به کشاورزان پرداخت نشده است. وی 
گفت: کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم راضی 
نیستند و این قیمت با تورم امسال مطابقت ندارد 
وانتظار بود که با احتساب تورم 9 درصدی قیمت نباید 

کمتر از ۱500 تومان نباشد.

اظهارات عسگراوالدی درباره 
جایگزینی یورو به جای دالر

در  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
مورد جایگزین شدن یورو به جای دالر در تکالیف 
ارزی، گفت: در حال حاضر فروش نفت توسط دالر 
انجام می شود، بنابراین باید برنامه ریزی کرد تا پول 
صورت  به  برداشت،  روز  در  شده  فروخته  نفت 
اتوماتیک از دالر به یورو تبدیل شود، در غیر این 
صورت دچار گرفتاری خواهیم شد. تصمیم دولت 
در جایگزینی یورو به جای دالر در تکالیف ارزی در 
صورتی که پول نفت به یورو دریافت شود، مشکلی 

در روابط بین المللی ایجاد نمی کند.

افزایش دستمزد کارگران از ِکی 
اعمال می شود؟

مزد  بخشنامه  اینکه  به  توجه  با  گفت:  کار  وزیر 
کارفرمایان  اختیار  در  قبل  هفته   2 حدود  از 
محاسبه  برای  کافی  فرصت  است،  گرفته  قرار 
این  و  داشته  وجود  کارگران  حقوق  افزایش 
شود. اعمال  ماه  فروردین  از  باید  حقوق  افزایش 
به  مزد  بخشنامه  ابالغ  به  اشاره  با  تعاون  وزیر 
حقوق های  افزایش  کرد:  خاطرنشان  کارفرمایان، 
اعمال  فروردین  ماه  حقوق  از  باید  کارگری 
محاسبه  برای  کافی  فرصت  کارفرمایان  و  شود 
برخی  است  ممکن  حال  داشته اند.  را  مابه التفاوت 
نتوانسته باشد این محاسبات را انجام دهند اما همه 
فروردین  ابتدای  از  را  حقوق  افزایش  که  موظفند 
محاسبه و در حقوق اردیبهشت ماه پرداخت کنند.

ثبات قیمت در بازار مرغ 
قیمت کاهش می یابد

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از ثبات قیمت 
در بازار مرغ خبر داد و گفت: با توجه به افزایش عرضه 
و کاهش تقاضا پیش بینی می شود قیمت کاهش یابد.

اظهار  مرغ،  بازار  درباره  خانی  یوسف  مهدی 
ثبات  در  گذشته  هفته  به  نسبت  بازار  کرد: 
است. نکرده  تغییری  قیمت  و  می برد  سر  به 
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی افزود: هر 
کیلوگرم مرغ درب کشتارگاه 7 هزار و 500 تومان، 
پخش 7 هزار و ۶50 تومان و خرده فروشی درب 
است.. عرضه  حال  در  تومان  هزارو ۳50  مغازه ۸ 

آخرین وضعیت تسویه 
مالباختگان موسسات مالی

 
رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز تاسف از وضعیت 
مالباختگانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده 
بودند، تاکید کرد: تالش کردیم تا جایی که امکان 
دارد مشکل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف 
و بخشی از خسارت هایی که دیده بودند تامین شود؛ 
سپرده  از  درصد  دو  یا  یک  درخصوص  همچنین 
گذارانی که مبالغ کالنی را در تعاونی های غیرمجاز 
سپرده گذاری کرده بودند، امید است با ترتیبات در 
نظر گرفته شده و نیز با شناسایی اموال جدید این 
تعاونی ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت 
شود. استفاده  گذاران  سپرده  از  بیشتری  سهم 

نرخ تورم فروردین تک رقمی شد 

درصد   ۸,۱ به  ماه ۱۳97  فروردین  در  تورم  نرخ 
درصد(   ۸.2( قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید 
دهد. می  نشان  کاهش  درصد  واحد   0.۱
تورم  نرخ  ایران،  آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر 
رسید  درصد   ۸.۱ به   ۱۳97 ماه  فروردین  در 
 ۸.2( قبل  ماه  در  اطالع  همین  به  نسبت  که 
درصد( 0.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

افزایش قیمت در بازار 
بی مشتری لوازم خانگی 

خانگی  لوازم  بازار  از  بررسی ها  آخرین 
در  رکود  ادامه  وجود  با  که  می دهد  نشان 
افزایش  با  برندها  بیشتر  قیمت  بازار،  این 
است. شده  مواجه  درصدی   ۱0 تا  پنج 

که  است  بازارهایی  جمله  از  خانگی  لوازم  بازار 
همواره تاثیر جدی از نرخ دالر می پذیرد و خیلی 
زود اثرات خود را در اجناس مختلف لوازم خانگی 
از  ای  عمده  بخش  جاکه  آن  از  می دهد.  نشان 
طبیعی  هستند  وارداتی  خانگی  لوازم  کاالهای 
است که در ثبت سفارش ها و کاالهای وارداتی 
پذیرفتنی  قاعدتا  باشد و  تاثیر مشهود  این  جدید 
نیست که اجناسی که مربوط به قبل هستند و با ارز 
قیمت پایین تر وارد شده اند افزایش قیمت داشته 
باشند. این افزایش قیمت نمی تواند منطقی باشد 
و بیشتر به سودجویی عده ای در بازار برمی گردد.

سرمقاله

ایراندرتولیدبنزینرکوردمیزند

بنزین در کشور گفت:  به میزان مصرف  اشاره  آبادی«با  علیرضا صادق 
میزان مصرف در فروردین سال 97 نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱.۳ 
درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: برای سال 97، رشد 9 درصدی 
بنزین و هفت درصدی گازوییل پیش بینی می شود. صادق آبادی با بیان 
نیمه  اینکه در سال 97، همه پاالیشگاه ها وارد فاز تعمیرات اساسی و 
اساسی می شوند، گفت: برنامه تعمیرات به نحوی است که تاثیر کمی 
بنزین داشته باشد. معاون وزیر نفت درباره میزان تولید  در میزان تولید 
گازوییل نیز گفت: حجم تولید گازوییل به ۱05 تا ۱۱0 میلیون لیتر افرایش 
می یابد که 70 میلیون لیتر از آن یورو 4 خواهد بود. صادق آبادی درباره 
وارادات بنزین گفت: میانگین واردات بنزین در ۶ ماه نخست سال گذشته 
روزانه ۱۳ میلیون بشکه بوده که در ۳ ماه پایانی سال گشته به روزانه پنج 

میلیون لیتر کاهش یافت.

آغازثبتنامنقلوانتقالدانشجویاندانشگاهسراسری

ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در سال 97 آغاز شد و تا ۳۱ اردیبهشت ماه 
ادامه دارد. سامانه ثبت درخواست متقاضیان میهمانی و انتقال به سایر دانشگاه ها 
در سال تحصیلی 97-9۸ از امروز اول اردیبهشت تا ۳۱ ماه جاری فعال خواهد 
بود، بنابراین دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت مرجع نسبت به ثبت تقاضا 
اقدام کنند. پس از ثبت درخواست دانشجویان، دانشگاه مبدا تا ۱5 تیرماه فرصت 
بررسی اطالعات دانشجو و اعالم رای دارد البته دانشگاه مقصد نیز تا پایان مرداد 
ماه فرصت بررسی درخواست دانشجو را خواهند داشت؛ در صورت رد درخواست 
دانشجو از طرف دانشگاه های مبداء و یا مقصد، هر کدام از دانشگاه ها باید دالیل 
عدم موافقت را اعالم کنند. متقاضیان برای درخواست خود ابتدا باید در سامانه 
ثبت نام و درخواست میهمانی و انتقال خود را نهایی کنند. دانشجویان متقاضی 
باید با اطالع کامل از شرایط آئین نامه درخواست میهمانی و انتقال خود را در 

سامانه سازمان امور دانشجویان در موعد اعالم شده ثبت کنند.

شرکتهایاستارتاپازورودبهبورسوحشتدارند

علم الهدی معاون فرابورس گفت: در حال حاضر شرایط برای حضور در 
بورس و فرابورس شرکت های استارتاپ فراهم شده و شرکت ها برای ورود 
به بورس، می توانند از ابتدا حداقل الزامات را در نظر بگیرند و صورت های 
آینده می تواند  مالی در  باشند. شفافیت صورت های  مالی شفافی داشته 
روند ورود به بورس را برای شرکت ها تسریع کند، شرکت افرانت ظرف 
کمتر از سه ماه از زمان اعالم آمادگی تا نهایی شدن فرآیند پذیرش آن 
وارد فرابورس شد. شرکت های استارتاپ از ورود به بورس وحشت دارند و 
این به علت عدم اطالع رسانی مناسب است. وی با اشاره به اینکه عمده 
استارتاپ های بزرگ و مطرح کشور در دیتاسنتر افرانت میزبانی می شوند، 
گفت: در راستای مسولیت اجتماعی خود و در جهت حمایت از شرکت های 
استارتاپ و توسعه کسب و کارهای دیجیتال داخلی در حال تهیه طرحی 
برای ارائه سرویس و خدمات به شرکت های نوپا با شرایط ویژه هستیم.

حذفیارانه2۴میلیوننفردردستورکار
ارشد  مدیران  اندیشی  هم  نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
دولت تدبیر و امید افزود: رقم ۳20 هزار میلیارد تومان بودجه 
در سال 9۶ نسبت به 2۸۳ هزار میلیارد تومانی که در سال 

95 بود با رشد ۱۳ درصدی روبرو بوده است. 
گزارش  اساس  بر  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
خزانه، منابع و مصارف بودجه 9۶ دقیقا ۳20 هزار میلیارد 
تومان بود و از آنجا که دولت پیش بینی صحیح و درستی 
از منابع و مصارف سال 9۶ داشت آن را با این رقم به پایان 
رساند. وی ادامه داد: اگر تورم ۸ و 2 درهم درصدی را کنار 
بگذاریم رشد منابع و مصارف 4 و 5 نیم درصد بود که رشد 

اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه اول سال 
گذشته 4 و 4 دهم درصد با احتساب نفت و 4 و 7 دهم 

درصد بدون احتساب نفت بوده است. 
سخنگوی دولت افزود: مالیات هم در بودجه سال گذشته به 
میزان 9۳ هزار میلیارد تومان بود که بدون در نظر گرفتن ۳ 
هزار میلیارد تومان تهاتر بقیه آن به دقت حاصل شد و از 
این نظر پیش بینی دولت درست بود. رییس سازمان برنامه 
درصد   ۱00 از  بیش  دستگاه ها  برخی  در  گفت:  بودجه  و 
مصارفشان تحقق پیدا کرد و برخی هم بیش از ۱۱0 درصد 
مصارفشان محقق شد از جمله استان ها که مصارفشان تا 

۱۱0 درصد هم تخصیص پیدا کرد. 
جزو  نفر  میلیون   24 یارانه  حذف  اینکه  بیان  با  نوبخت 
دولت  افزود:  است،  بودجه   ۱4 تبصره  در  دولت  تکالیف 
عالقه مند نیست یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار داریم 
نیاز  افرادی که  یارانه  بتوانیم  افراد  با شناسایی دقیق  که 
ندارند را حذف کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه 
تحقق بخشیم. وی در ادامه گفت: اطالعات افراد به طور 
کامل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و 
از استانداران می خواهیم تا در جهت تکمیل اطالعات افراد 

کمک کنند.

وعده جدید برای واریز سود سهام عدالت
در خصوص  سازی  سازمان خصوصی  کل  رئیس  مشاور 
زمان تسویه سود سهام عدالت مشمولین بیان کرد: حدود 
27 بانک به طور کامل با مشمولین گروه چهارم که شامل 
حساب  تسویه  می شود  دولت  بازنشستگان  و  کارمندان 
عامل  بانک   5 و  است  واریز شده  افراد  این  سود  و  کرده 
شرکت های  از  سود  دریافت  محض  به  آینده  روز های  در 
کرد. خواهند  حساب  تسویه  مشمولین  با  پذیر  سرمایه 
افزود: در حال حاضر رقمی حدود 2 هزار و  ادامه  وی در 

امیدواریم  و  شده  واریز  سود  مجموعا  تومان  میلیارد   400
طی چند روز کاری آینده هم بقیه گروه باق مانده کارمندان 
شود. انجام  می شود،  شامل  را  بازنشسته ها  و  دولت 

به  اشاره  با  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس  مشاور 
زمان  از  پس  که  افرادی  عدالت  سهام  سود  واریز  شروع 
سهام  سود  کرد:  تصریح  اند  کرده  وارد  شبا  مشخص 
اقدام  از زمان مقرر گروه خود  بعد  عدالت مشمولینی که 
تعداد  با  تسویه  از  پس  اند  کرده  شبا  شماره  ارائه  به 

شد.  خواهد  آغاز  دولت  کارمندان  و  بازنشسته ها  محدود 
از 20 گروه مشمولین سهام عدالت  تاکید کرد:  سبحانی 
گروه  و  شده  حساب  تسویه  کامل  طور  به  گروه   ۱9 با 
کارمندان دولت، دستگاه های اجرایی و بازنشستگان گروه 
20 هستند که این افراد نیز در صف دریافت سود هستند. 
میلیون   ۳9 بین  کرد:  نشان  خاطر  انتها  در  وی 
در  عدالت  سهام  مشموالن  از  نفر  میلیون   40 تا 
اند. کرده  ارائه  شبا  شماره  عدالت  سهام  سامانه 

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

5طرحدولتبرایاشتغالزاییهدفمنددرسالجاری

اشتغال  برای  دولت  طرح   5 از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
تومان  میلیارد  هزار   2 حدود  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  زایی 
میلیارد   200 تاکنون  که  شده  ارسال  ها  بانک  به  اشتغالزایی  طرح 
با  ربیعی  علی  است.  شده  پرداخت  تسهیالت  متقاضیان  به  تومان 
این  از  اشتغال گفت: یکی  برنامه اصلی دولت در حوزه   5 به  اشاره 
کنیم  حفظ  را  موجود  های  شغل  باید  است؛  شغل  تثبیت  ها  برنامه 
بنابراین  کنیم  را کم  رفتن شغل  از دست  اقتصادی  تحوالت  آثار  و 
بخش  این  به   95 سال  همچون  را  بانکی  منابع  از  بخشی  امسال 
سوق خواهیم داد. وی ادامه داد: بخش دیگر اشتغال فراگیر، همان 
طرح موسوم به »طرح تکاپو« هست که منابع مورد نیاز آن ایجاده 
ارایه  وی  به  هایی  تخفیف  کرد،  ایجاد  شغل  کس  هر  به  و  اشت 

می شود.

تبدالربازارآهنراهمازرونقانداخت

بازار  همچنان  اینکه  به  اشاره  با  آهن  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
محدودی  خریدهای  و  نیست  رو  روبه  رونق  با  آهن  فروش  و  خرید 
هفته های  به  نسبت  قیمت ها  البته  داشت:  اظهار  می گیرد،  صورت 
برگشتن  معنای  به  امر  این  اما  کرده  پیدا  کاهش  تومان   ۱00 اخیر 
بانکها  اینکه  اعالم  با  آزاد  محمد  نیست.  گذشته  ماه  چند  به  قیمت ها 
افزود:  دارند،  را  خود  خاص  مقررات  متقاضیان  به  ارز  پرداخت  برای 
بیاورند  بانکی  را به سیستم  ارز خود  تا  نیز ملزم شده اند  صادرکنندگان 
با  وی  است.  کرده  رو  روبه  مشکالتی  با  را  آنها  موضوع  همین  که 
کرد:  تصریح  باشد،  روی حرف خود مصر  بر  باید  دولت  براینکه  تأکید 
زیادی  کمک  داخلی  تولیدکنندگان  به  تومانی   200 و  هزار   4 دالر 
دالر  فروش  به  حاضر  ارز  دالالن  برخی  هم  هنوز  البته  کرد  خواهد 

نیستند.  تومان  هزار   5 از  کمتر 

ماهرمضانکاالیاساسیگراننمیشود

حمید ورناصری با اشاره به اینکه تاکنون گوشت قرمز با ارز مبادله ای 
۳۸00 تومان وارد می شد افزود: باوجود افزایش نرخ ارز و تعیین قیمت 
4200 تومان گوشت وارداتی مخلوط گوشت و گوساله با همان قیمت 
هر کیلو ۳۳ هزار تومان عرضه می شود و تغییر قیمت نخواهد داشت.
وی گفت: توزیع گوشت قرمز با قیمت مصوب تنظیم بازار همچنان ادامه 
دارد و در ایام ماه مبارک رمضان نیز با قیمت گذشته انجام می شود.

و  مرغ  گوشت  ذخایر  افزود:  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
مناسب گوشت  تولید  میزان  به  توجه  با  و  است  کافی  اندازه  به  قرمز 
تخم  شرایط  درباره  ورناصری  نیست.  ذخایر  عرضه  به  نیازی  مرغ 
به  کشور  های  مرغداری  در  مرغ  تخم  تولید  گفت:  بازار  در  مرغ 
شده  متوقف  مرغ  تخم  واردات  حاضر  حال  در  و  است  کافی  اندازه 
نداریم. ها  قیمت  افزایش  خصوص  در  نگرانی  گونه  هیچ  و  است 

نمی توانم برخی مسائل را در مورد ارز مطرح کنم
ولی اهلل سیف در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت 
تدبیر و امید ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت 
زمینه  امتداد آن دولت دوازدهم، گفت: در  یازدهم و در 
ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمی بعد 
از 2۶ سال که دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد 
است  آن  از  حاکی  ها  بینی  پیش  و  داشتیم  ارزشمندی 
ادامه پیدا کند. که تورم تک رقمی در سال ۱۳97 هم 

و  حرکت  شروع  برای  نیازها  پیش  از  یکی  سیف، 
پذیری  بینی  پیش  و  آرامش  را  اقتصادی  رشد  تحقق 
سال  پنج  طول  در  افزود:  و  کرد  عنوان  اقتصاد 
آرامش  بر  عالوه  و  بوده  حاکم  روند  این  گذشته، 
از  خروج  درخصوص  مثبتی  دستاوردهای  بازارها  در 
که  درصدی   ۱2.5 رشد   ،۱۳95 سال  در  داشتیم؛  رکود 
شد.  محقق  بود،  جهان  در  کشورها  رشد  رقم  باالترین 

اقتصادی  رشد  به  دستیابی  هم،   ۱۳9۶ سال  در 
از  پس  امیدواریم  و  است  قطعی  درصد   4 باالی 
باشد.  درصد   5 محدوده  در  رقم  این  نهایی،  محاسبات 
برخی  توانم  نمی  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  کنم  بیان  را  ارز  بازار  در  التهابات  بروز  دالیل  از 
بیان  تفصیل  به  را  موارد  این  بتوانم  آینده  در  امیدوارم 
از  دشمنان  دهیم  اجازه  نباید  است  مسلم  آنچه  کنم، 

اطالعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع 
تعادل  که  شرایطی  در  شود.  پرداخته  آن  به  آینده  در 
فضاسازی  است،  حاکم  بازار  بر  تقاضا  و  عرضه  میان 
و  شوک  بروز  موجب  تواند،  می  آفرینی  التهاب  و 
التهابات  این  بهتر  بیان  به  شود.  هایی  تعادل  عدم 
سفته  و  شود  می  آغاز  خارجی  دشمنان  اقدامات  با 
زنند. می  دامن  آن  به  داخل  در  خود  اقدامات  با  بازان 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی ساعت 6/30 
بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خود با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است 
چنانچه عضوی تمایل به کاندیداتوری در سمت هیئت مدیره و یا بازرس را داشته باشد درخواست 
کتبی خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به شرکت تعاونی مصرف بانک کشاورزی و یا 

فاکس 32444099-056 ارسال فرمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال 1396
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 4- تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود

5- مبلغی بابت بازپرداخت به اعضای مستعفی 6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت 3 سال مالی 7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960079 
محکوم علیه آقای مجتبی هاشمی محکوم است به پرداخت مبلغ 
216/660/950 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای 
محمد رفیع کدخدا زاده و پرداخت مبلغ 10/558/500 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 
1885 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث 
محمدرضا هاشمی در اجرای تبصره ماده 34 به میزان 33/ سی و 
سه صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالک به آدرس توحید 6 پالک 
14 که به مبلغ 357/500/000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1397/02/17 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 شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری بیرجند

اطالعیه
قابلتوجههماستانیهایواجدشرایط

نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبی در نظر دارد 
نسبت به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی )ویژه 
مربیان پیش دبستانی، طرح مکتب القرآن( از میان 

خواهران با شرایط و معیارهای زیر اقدام نماید.
معیارها و شرایط پذیرش مربیان آزاد

اسالم،  مبین  دین  دستورات  به  مقید  و  معتقد   -1
داشتن پوشش و حجاب برتر )چادر( و حسن شهرت 

شخصی و خانوادگی در محل
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران، قانون اساسی و اصل والیت فقیه. 
3- تسلط به روخوانی و روان خوانی قرآن و آشنایی با 
تجوید )در حد کتاب حلیه القرآن 2( و داشتن عالقه و 
انگیزه الزم برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه قرآنی 
و فعالیت در زمینه قرآن و سیره اهل بیت عصمت و 

طهارت علیهم السالم.
4- برخورداری از سالمت جسمی  و روانی و توانایی 

الزم برای کار با نوآموزان دوره پیش دبستانی
با  باالتر،  و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  داشتن   -5
اولویت رشته های علوم قرآنی، معارف اسالمی، علوم 

حوزوی، علوم تربیتی، روان شناسی، آموزش ابتدایی 
و کودکیاری

6- حداکثر سن پذیریش داوطلبان با مدرک تحصیلی 
کارشناسی و باالتر 28 سال می باشد.

7- از داوطلبان، عالوه بر معیارها و شرایط فوق، به 
صورت کتبی و شفاهی امتحان و مصاحبه به عمل 
آمده و پس از انجام تحقیقات الزم  و با در نظر گرفتن 
همه ابعاد، افراد اولویت بندی و جهت شرکت در دوره 

آموزشی پذیرش می شوند. 
8- پذیرش، ویژه خواهران می باشد که در صورت تایید 
و پذیریش نهایی، پس از شرکت و موفقیت در دوره 
آموزشی گواهینامه پایان دوره 120 ساعته به نام آنان 

صادر خواهد شد.
ضمنا ادارات و ارگان ها و مدارس غیر دولتی در صورتی 
که مایلند این طرح را اجرا نمایند، می توانند با عقد 
قرارداد مربیان خود را جهت آموزش معرفی و با 20 

درصد تخفیف ثبت نام نمایند. 

مدارک مورد نیاز که می باید توسط داوطلبان 
ارائه شود، عبارتند از: 

الف( تقاضای کتبی با ذکر آدرس دقیق پستی و شماره 
تلفن )ثابت  و همراه( ب( رضایت نامه ولی یا همسر  

هـ ( تصویر گواهینامه دوره قرآنی  و( دو قطعه عکس 
پشت نویسی شده  ز( فیش واریزی وجه شرکت در دوره 
به شماره حساب 52934 بانک تجارت شعبه مدرس 
بیرجند به مبلغ 2/000/000 ریال )دارندگان گزینش 
 آموزش و پرورش از اولویت جذب برخوردار خواهند بود.  

ج( یک عدد پوشه حاوی مدارک فوق الذکر

 نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبی
تذکرات مهم: 

1- مدت ثبت نام 97/01/20 لغایت 97/02/10 بوده و در 
 صورت حد نصاب شرکت کنندگان تشکیل خواهد شد. 
2- هزینه های تمام شده در دوره آموزشی، شامل حق 

التدریس و عوامل اجرایی می باشد.
3- مکتب القرآن تعهدی در قبال استخدام و جذب 

متقاضیان دوره ندارد.
4- مدت زمان دوره 12 روز کامل می باشد، تاریخ شروع 

کالس ها اول تیرماه 97 متعاقبا اعالم خواهد شد.

دانشگاه  مقابل  مهر،  بلوار  اداری،  سایت  آدرس: 
السالم(،  اباالفضل )علیه  صنعتی مسجد حضرت 

مکتب القرآن  تلفن: 3232۶745 - 3232۶594 
۰915۶7۰۰122 - ۰9155۶174۶1
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گشایش نمایشگاه معرفی مشاغل
چهارمین نمایشگاه معرفی مشاغل با مشارکت هنرجویان 120 هنرستان خراسان جنوبی در بیرجند گشایش یافت.در این 
نمایشگاه بیش از هزار اثر تولیدی هنرجویان 30 رشته در هنرستان های کوثر و امام خمینی)ره( بیرجند به نمایش گذاشته شده 
سالم. آیا به درستی باید وضع اول بازار سرپوش است. مهم ترین آثار به نمایش گذاشته مربوط به هنر فرش، طراحی دوخت، صنایع دستی، مواد غذایی و محتوای آموزشی است.

میوه  بساط  چند  بخاطر  و12   10 درجمهوری 
باشد؟ ما که شکایت  فروش آشنا بدین صورت 
نشناسی  وظیفه  و  توجهی  بی  این  از  را  خود 
مأموران برخورد با سد معبر شهرداری و رؤسای 
بریم. چقدر تماس  به درگاه خداوند می  را  آنها 
و  شنوا  گوش  ظاهرا  ولی  شد؟  چاپ  پیامک  و 
پیدا  شهرداری  در  بیداری  وجدان  و  بینا  چشم 
وجدان  با  هم  دنیا  آن  در  که  .انشااهلل  نمیشود. 

آرام، پاسخگوی عملکردمان باشیم .
903...285

راه  پاسدار خدمت مدیریت  تبریک روز  باسالم و 
وشهرسازی استان ازمحضرجنابعالی سوالی داشتم 
که آیا جاده القور جزء محدوده کاری حضرت عالی 
می باشد و اگرهست چرا از چند سال گذشته به این 
جاده توجهی نشده که دوسواری ازکنارهم مشکل 

دارند، باتقدیم واحترام یک شهروند.
915...926

یک  حدود  محترم.  شهرداری  سالم.خدمت  با 
گرفتم  شهرداری  با  تماس  کلی  پیش  سال 
ولی نتیجه نداد امیدوارم این پیامک نتیجه بده 
کارخانه  پشت  ی  کوچه  تقاطع  چوب  روی  پل 
کوچه  عرض  از  طهماسبی  خلیل  وخیابان  یخ 
بار موتورها  کوچکتر است و هر چند وقت یک 
و ماشین هایی که آشنایی با مسیر ندارند داخل 
جوب می افتند وخساراتی به آنها وارد می شود.   
قبل از اینکه اتفاق ناگواری بیفتد لطفا مسئوالن 

اقدام الزم را انجام دهند.
915...329

بر  شدید  انتقادات  بحث  که  حاال  سالم.  آوا 
سازمان اتوبوسرانی شده  واجب شد که به  این 
مطلب هم اشاره کنم که واقعا بعضی از اتوبوس 
ها از نظر نظافت داخل و بیرون اتوبوس وضعیت 
افتضاحی دارند . الاقل اگر ناوگان اتوبوس رانی را 
نوسازی نمی کنید نسبت به تمیزی و نظافت آن 
اقدامی کنید مردم چه گناهی کردند که  قیمت 
هارا هم باال بردید اما خدماتی به آنها نمی دهید.  
ارسالی به تلگرام آوا

سالم. خواستم بگم مسئوالن یه کم به مسائل 
فرهنگی شهر هم توجهی کنند بد نیست. با این 
اصال  اما  هست  فرهنگی  شهر  یک  بیرجند  که 

اتفاقات فرهنگی جذابی نمیفته.
ارسالی به تلگرام آوا

روستای  به  چرا  محترم  فرهنگی  میراث 
این  شود  نمی  توجهی  ماخونیک  گردشگری 
ایران  لیلی پوت های  روستا به عنوان سرزمین 
می تواند گردشگران داخلی و خارجی زیادی را 
جذب کند. چرا خانه های قدیمی و سنتی روستا 
بهسازی نمی شود  و  به محل ریختن  زباله ها 
خانه  این  زیباسازی  و   مرمت  با  شده؟   تبدیل 
ها به گردشگری استان کمک بزرگی می شود.
ارسالی به تلگرام آوا

جناب  استان،  محترم  استاندار  خدمت  سالم 
بخش  نوغاب  روستای  الشریعه،  مروج  دکتر 
روستا  این  جمعیت  درمیان  شهرستان  مرکزی 
است  بیشتر  درمیان هم  از شهرهای شهرستان 
زیرساخت  جمعیت  به  نسبت  روستا  این  ولی 
به  ویژه  دستورات  و  بیندیشید  تدبیری  ندارد. 
خواستار  بدهید  درمیان  شهرستان  فرمانداری 

پیگیری حضرتعالی را  داریم.
915...468

دست  حال  به  فکری  شهر  شورای  لطفا  باسالم 
فروشان کنار مصلی بکنند مردم این محله ازدست 
دست فروشان نه امنیت ونه آسایش دارند و اینکه 
مرکز شهر همچین منظره زشتی به خود گرفته است.
915...193

تاریخی و گردشگری خبر تهیه  از مراکز  بیشتر 
 کنین تا بلکه زیر فشارها و انتقادات کار بهینه ای

در راستای مرمت و بهسازی و تبدیل کردن این 
مکان ها به جاهای بکر گردشگری و توریستی 
نیاز  آن  به  جامعه  نشاط  برای  که  چیزی  شود 
 ، فرهنگی  میراث  یا  شهرداری  هست  مبرم 
کاری  یک  کسی  هر  فرمانداری  یا  استانداری 

بکند تا شهر از رخوت و افسردگی دربیاد.
ارسالی به تلگرام آوا

شهرداری برای تابستان و ایام تعطیالت چه برنامه 
با  باشید  جامعه  نشاط  فکر  به  لطفا  دارد،  هایی 
گلگاری و درختکاری های جدید و رنگ آمیزی 
بهتر کردن و هر  را  پارکها   ، زیبا  نقاشی های  و 
برای  شهردار  جهادی  افدام  جهت  در  که  کاری 
تغییر چهره شهر باید و باید انجام شود عزیزان آخر 
سال نتیجه حرفتان را خواهیم دید فقط امیدواریم 
شرمنده مردم و حرف خودتان نباشیداز همین حاال 
شهر  جای  همه  و  بلوارها  و  میادین  کنید  شروع 
به  اقدامات جدی جدی شماست خواهشا  منتظر 
فکر زیبایی شهر و روحیه مردم و مسافران باشید.
ارسالی به تلگرام آوا

در  ادارات  و  بانکها  از  برخی  گذشته  سنوات  در 
جامعه  برای  وام  پرداخت  و  اداری  امور  پیشبرد 
اندازی  سنگ  و  کوتاهی  و  ایثارگران،تعلل  هدف 
میکردند.و اما امسال خود بنیاد شهید در پرداخت 
وام به ایثارگران از صندوق شاهد،ضوابط جدیدی 
را وضع نموده است،و در پرداخت وام از صندوق 
شاهد،مطالبه ضامن مینماید.این در حالی است که 
پرداخت وام به ایثارگران از محل کسورات حقوقشان 
در هر ماه که کسر میگردد،وام پرداخت میشودو 
هر ایثارگری سرمایه ای نهفته در صندوق شاهد 
دارد.و گرفتن ضامن ،کاری ازار دهنده و تشریفاتی 
می تواند باشد . فلسفه این کار نمیدانیم چیست؟
ارسالی به تلگرام آوا

های  راه  ترین  اصلی  از  یکی  “کارآفرینی”  حسینی- 
توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود و مدتی است 
که این اصل مهم در کشور ما نیز به شکل قابل توجهی 
رشد و نمود پیدا کرده است. مهم ترین شاخص در این 
موضوع نیروی انسانی است و تا زمانی که فردی آموزش 
مهارت  و  فرانگرفته  را  کارآفرینی  زمینه  در  الزم  های 
هایش به خوبی پرورش نیافته باشد، این امر نیز محقق 

استارتاپ  مانند  رویدادهایی  که  جاست  این  شود.  نمی 
ویکند ها ) رویدادی آموزشی و تجربی در سراسر دنیاست 
می شود(  برگزار  هفته  انتهای  در  متوالی  روز   3 در  که 
دیدن،  آموزش  برای  الزم  فضای  و  آمده  میان  به   ،
کنند.  می  فرآهم  را  ها  مهارت  محک  و  تجربه  کسب 
رویدادها  این  برگزاری  زمینه  در  جنوبی  خراسان  استان 
یکی از موفق ترین استان های کشور است به طوریکه 
استان  این  در  تهران  از  پس  ویکند  استارتآپ  دومین 
برگزار شد و اکنون پنجمین استارتآپ ویکند در 12، 13 
و 14 اردیبهشت به همت دانشگاه بیرجند، پارک علم و 
فناوری، اداره کل فناوری اطالعات و مرکز تسهیل گری 
برگزار  جنوبی(  خراسان  فاوا)واحد  نوپا  کارهای  و  کسب 
خواهد شد.قبل از برگزاری هر استارت آپ ویکند، پیش 
رویدادهایی برای آماده سازی افراد دارای ایده برگزار می 
شود که تحت عنوان هایی از جمله بوت کمپ، ایده شو، 
میتاپس و ... شناخته می شود. صبح روز جمعه چهارمین 
پیش رویداد استارت آپ ویکند استان خراسان جنوبی ، 
در محل سالن فجر دانشگاه بیرجند با حضور 50 شرکت 

کننده و 28 ایده برگزار شد.

یادگیری نکات الزم
 برای ورود به بازارهای فروش

مدیر گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند در 
این باره بیان کرد: این رویداد چکیده ای از رویداد استارت 
آپ ویکند نهایی است تا شرکت کنندگان مختصر تجربه 
ای در این زمینه پیدا کنند. ناصر ولی پور مطلق با بیان این 
که سعی کردیم اطالع رسانی به نحو مناسبی انجام شود؛ 
ویکند  آپ  استارت  برای  کنیم  می  بینی  پیش  داد:  ادامه 
قول  طرفی  از  کنند.  بیشتری شرکت  خیلی  تعداد  نهایی 
با موافقت ریاست دانشگاه، تخفیفی در هزینه  می دهیم 
ورودی استارتآپ ویکند نهایی بدهیم. به گفته وی در این 
انتخاب می کنند و  را  برتر  ایده  پیش رویداد، داوران 10 
میان  از  را  تیم های خودشان  منتخب  ایده های  با  افراد 
شرکت کنندگان تشکیل می دهند، تیم ها توسط مربیان 
آموزش می بینند و نکته های الزم را برای نزدیک شدن به 
بازارهای فروش فرا می گیرند. انتهای روز تیم ها کار خود 
را ارائه می دهند و از این بین سه تیم برتر انتخاب می شوند.

حمایت های مادی و معنوی دانشگاه
 از افراد با ایده های برتر

مدیر گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند، 

ایجاد فضا  بر  این که سعی می شود عالوه  به  اشاره  با 
سمت  به  حرکت  برای  دانشجویان  در  الزم  انگیزه  و 
برای جذب  آموزش الزم  ها،  ایده  پرورش  و  کارآفرینی 
برگزیدگان  ارائه شود، خاطرنشان کرد:  نیز  سرمایه گذار 
استارت آپ ویکند، عالوه بر دریافت جوایز نقدی، جوایز 
قابل توجهی نیز در طول دوره استقرار در مرکز نوآوری 
دانشگاه برای راه اندازی کسب و کار خود خواهند گرفت 

می  قرار  دانشگاه  معنوی  و  مادی  های  حمایت  مورد  و 
گیرند. ولی پور مطلق یادآور شد: اولین گام پس از این 
استارت آپ ویکند، شرکت تیم های برتر در استارت آپ 
ویکند منطقه ای است و پس از آن گام های بعدی را نیز 
خواهیم برداشت. وی با ابراز رضایت از میزان مشارکت 
دانشجویان در این رویداد ها ، بیان کرد: به طور معمول 
تعداد شرکت کنندگان در هر حوزه ای به غیر از جشن ها، 
تقریبا 20 نفر است ، اما شرکت 700 نفر در اولین پیش 

رویداد این دانشگاه واقعا کم نظیر و عالی بود.

راه اندازی مرکز نوآوری
 در دانشگاه بیرجند

این  رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی هم در 
بوت کمپ عنوان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی جزو 
تصریح  ناصری  محمدعلی  است.  پارک  اصلی  وظایف 
باید  استارت آپ ها  انواع  و  کارآفرینی  رویدادهای  کرد: 

برگزار شود تا دانشجویان و نیروهای جدید جذب شوند و 
پذیرش شرکت ها را از این نوع رویدادها شروع کنیم. وی 
ایده ای  نمی دانند  دانشجویان  از  برخی  کرد:  خاطرنشان 
که دارند را می توانند به مرحله تجاری سازی برسانند و 
آنها  را در  باور  این  تا  استارت آپ ویکندهایی الزم است 
در  برتر  افراد  کرد:  اعالم  مسئول  مقام  کند.این  تقویت 
و  تمایل  در صورت  رویدادها  دیگر  و  ویکند  استارت آپ 

ایده خوب می توانند جذب مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند 
شوند.ناصری درباره مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند توضیح 
داد: پارک علم و فناوری استان مجوز این مرکز را گرفته 
برای  مکانی  اینکه  و  زیرساخت ها  کمبود  دلیل  به  ولی 
اسکان نداشتیم با دانشگاه بیرجند گفت وگو کردیم و آنها 
قرار  ما  اختیار  دانشگاه در  را در  این مرکز  اسکان  محل 
دادند که از این پس شرکت های دانشجویی می توانند در 

آن مکان کارهای خود را انجام دهند.

تنوع وسیع، طرح کلی خوب
 و کاربردی بودن ، سه ویژگی

 ایده های این پیش رویداد

حسین شورستانی ، از داوران و مربیان پیش رویداد استارت 
آپ ویکند، هدف اصلی از برگزاری این رویداد را اشاعه 
به  است  قرار  کرد:  اضافه  و  دانست  کارآفرینی  فرهنگ 
کنیم  اجرا حرکت  به  پردازی  ایده  از  ارزش  ایجاد  سمت 
و برای این که حرفه ای و اجرایی کاری پیاده شود الزم 

است چند پیش رویداد برگزار شود.وی با اشاره به این که 
 ، پردازی  ایده  فرآیندهای  با  کنندگان  است شرکت  قرار 
ارائه آشنا شوند، ادامه داد: در  مدل کسب و کار و نحوه 
این پیش رویداد 28 ایده در حوزه های مختلف از جمله 
فناوری اطالعات، گیاهان دارویی، آب، سالمت، صادرات ، 
محصوالت استراتژیک و کشاورزی داده شد. شورستانی 
 3 دارای  را  رویداد  پیش  این  در  شده  ارائه  های  ایده 

کرد  عنوان  قبلی  های  رویداد  به  نسبت  متمایز  ویژگی 
داد  نشان  که  بود  ویژگی  اولین  وسیع  تنوع  افزود:  و 
آن  در  امروز  جامعه  که  هایی  حوزه  تمام  در  ها  ایده 
راه  و  کلی  طرح  اند.  شده  مطرح  است  مشکل  دچار 
بود.  ها  ایده  این  ویژگی  دیگر  خوب  نسبتا  های  حل 
راحتی به  و  بودند  کاربردی  ها  ایده  غالب   همچنین 
 می توان آن ها را تبدیل به استارت آپ یا کسب و کار نوپا کرد.

استان، بیشترین خروجی اجرایی را از 
رویدادهای کارآفرینی دارد

داور پیش رویداد استارت تاپ ویکند از فضای کارآفرینی 
خوب استان سخن گفت و یادآور شد: از معدود جوامعی 
رویدادهای  از  را  اجرایی  خروجی  بیشترین  که  هستیم 
ایده  درصد   25 تا   20 معمول  طور  به  داریم.  کارآفرینی 
ها اجرایی می شوند در حالی که در سایر استان ها کمتر 
است. شورستانی با اشاره به این که جز 10 استان برتر در 

فضای کسب و کار هستیم؛ اضافه کرد: خراسان جنوبی 
کرد.به  برگزار  تهران  از  بعد  را  ویکند  استارتآپ  دومین 
گفته وی سطح استان در مقایسه با استان های همجوار 
به لحاظ زیرساخت و با حمایت های پارک علم و فناوری، 
دانشگاه بیرجند و انجمن های کارآفرینی نسبتا خوب بوده 

ولی جای کار خیلی زیاد است.

تعمیم قوانین حمایت از شرکت های
 دانش بنیان به خارج از پارک ها

این که  به  اشاره  با  از سخنانش  وی در بخش دیگری 
قوانین حمایت از شرکت های دانش بنیان باید به خارج 
از پارک های علم و فناوری نیز تعمیم پیدا کنند، بیان 
کرد: این گونه در پارک ها جا برای ایده ها، آدم ها و 
شرکت های جدید نیز باز می شود. شورستانی همچنین 
با تاکید بر این که نباید در ورود ایده ها سخت گیری 
پختگی  مرحله  به  ای  ایده  اگر  کرد:  خاطرنشان  باشد، 
ایده  در  شود.  اجرایی  فاز  وارد  سریعا  باید  بود  رسیده 
باید  پارک  بین  این  نداریم.  کمال  وقت  هیچ  پردازی 

بازوی کاری شود و راه پرواز کردن را یاد بدهد.

غالب مدیران اجرایی 
از مفاهیم کارآفرینی آگاهی ندارند

مفاهیم  از  اجرایی  مدیران  غالب  کرد:  عنوان  وی 
کارآفرینی آگاهی ندارند و چندین سال است که موضوع 
این  و  است  و تالش مطرح  پشتکار  و  مقاومتی  اقتصاد 
اجراست.  قابل  راحتی  به  کارآفرینی  بستر  در  موضوع 
برای  فناوری  پارک علم و  بین وظیفه رسانه ها و  این 
دارد.به  اهمیت  بسیار  جامعه  به  کارآفرینی  شناساندن 
و شادابی  نشاط  ای  در جامعه  است  قرار  اگر  گفته وی 
سوق  کارآفرینی  به سمت  را  ها  تفکر  باید  شود،  ایجاد 
داد و هیچ جامعه ای به توسعه نمی رسد مگر این که 
انسانی خود سرمایه گذاری  این حوزه و روی منابع  در 
این  بیان  با  ویکند  آپ  استارت  رویداد  پیش  کند.مربی 
که سیستم آموزش باید افراد با مهارت کافی را تربیت 
کند تا شرکت های استارتآپی از آن ها بهره مند شوند، 
ادامه داد: یادگیری باید توام با افزایش مهارت در یک 

حوزه و تخصصی خاص باشد.

نقش موثر سرمایه گذار در استار  تاپ ویکند

سیدمحمد نصرالهی، مربی رویدادهای استارت آپی هم 
مورد   3 از  بهتر  را  رویداد  پیش  این  برگزاری  سطح 
دارد  کار  جای  هم  هنوز  ولی  افزود:  و  دانست  قبلی 
بر  تاکید  با  وی  باشد.  این  از  بهتر  خیلی  می تواند  و 
به  و  باشد  ادامه دار  رویدادها  نوع  این  باید  که  این 
انتظار  نباید  داد:  ادامه  نشود،  ختم  ویکند  استارت آپ 
استارتآپ ویکند،  برگزاری  از  داشت که بالفاصله پس 
اکنون در حال فرهنگ  بلکه  نتیجه آن مشخص شود. 
به  ایده  یک  تا  هستیم  آینده  سال  چند  برای  سازی 
کارآفرینی تبدیل شود. به گفته وی قصد داریم فضایی 
در آینده ایجاد شود تا افراد دیگر به دنبال استخدامی 
کنند. استخدام  را  نفر  چند  بتوانند  حتی  و  نباشند  ها 
در  سرمایه گذار  حضور  کمپ،  بوت  چهارمین  مربی 
استارتآپ ویکندها را بسیار مهم و الزامی عنوان کرد و 
افزود: تا وقتی سرمایه گذار نباشد نمی توان انتظار رشد 
در  رسانه ها  نقش  منظور  همین  به  و  داشت  را  ایده ها 
از  یکی  خود  که  است.نصرالهی  مهم  خیلی  زمینه  این 
بنیان گذاران وبسایت یواسپس در زمینه گردشگری و 
ایده ها  سطح  خوشبختانه  کرد:  بیان  است،  بوم گردی 
با فضای کسب وکار آشنا  افراد  خیلی باال رفته است و 
وی  گفتۀ  گرفته اند.به  یاد  را  ایده پردازی  و  شده اند 
نقطه ضعف در تحقیق نکردن آنها است که باید وقتی 
ایده ای به ذهنشان رسید حتما درباره آن تحقیق کنند 

که این کار انجام نمی شود و یا هنوز یاد ندارند.

انتخاب 3 ایده برتر در بوت کمپ

در اختتامیه این رویداد، از 10 تیم، 3 تیم برنده شدند. 
ایده اول به نام “تجربَت” توسط سهیل صابری ارائه شد 
مختلف  تجربه های  گذاشتن  اشتراک  به  زمینه  در  که 
که  افرادی  تا  بود  کسب وکارها  حوزه  در  مجرب  افراد 
تازه می خواهند کاری انجام دهند از تجربه آن ها بهره 
کیمیا  توسط  سینک”  “سیوینگ  نام  به  دوم  ببرند.ایده 
گنجی مطرح و درباره چگونگی تفکیک آب شیمیایی از 
مخصوص  ظرف شویی  سینک های  توسط  غیرشیمیایی 

برای تصفیه و بازگشت آب به چرخه مصرف بود.
رضایی  محمدامین  توسط  “رزماری”  نام  به  سوم  ایده 
ارائه شد که درمورد کشت وسیع رزماری در کشور بود 
گیاهان  دارویی  تمام خواص  است  گیاهی  تنها  اینکه  و 
دیگر را هم دارد و در صنعت آرایش و بهداشتی و مواد 
وجود  با  ولی  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  هم  غذایی 
کار  این  کشت  برای  ایران  خوب  جغرافیایی  موقعیت 

انجام نشده و از کشورهای دیگر وارد می شود.

کارآفرینی با  ایده های جوانان  
چهارمین پیش رویداد استار تاپ ویکند استان برگزار شد:

لی
کما

ا : 
س ه

عک
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2 پیام رسان داخلی جایگزین تلگرام به دانش آموزان معرفی می شود 
بطحائی، وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با خروج آموزش و پرورش و مدارس از شبکه  مجازی تلگرام بیان کرد: ما برای ممنوعیت استفاده 
از بخش  های دولتی از تلگرام، بخشنامه  هایی را حدود ۲ هفته پیش ارسال کردیم. بخش  های دولتی اجازه استفاده از تلگرام را ندارند. احتماال 
ظرف ۲ روز آینده با دو رسانه اجتماعی داخلی به نتیجه خواهیم رسید و آنها را معرفی خواهیم کرد.

یکشنبه *2 اردیبهشت 1397 * شماره 4049

در روزگاري که حجاب کامل اسالمي در 
میان نسل دختران و زنان جوان جامعه 
و  است،  شده  همیشه  از  تر  کمرنگ  ما 
براي  زیادي  هاي  توجیه  و  ها  بهانه 
نه فقط چادر- وجود  از حجاب- و  فرار 
دارد، وجود دارند ستاره هایي که خداوند 
درخشش آنها را در ظلمت جهان امروز 

مخفي نمي کند. 
دانشگاه  دانشجوی  حقانی،  خانم 
کرج  اهل  گوید:  می  ایتالیا  تِرنتوی 
ریاضي  دبیرستان  هستم. تحصیالتم در 
دانشگاه  برق  رشته  در  و  بود  فیزیک 
آزاد اسالمي کرج قبول شدم، و گرایش 
الکترونیک خواندم. براي ارشد هم یک 
شهر  در  که  کردم  انتخاب  را  دانشگاه 
در  اکنون  و  باشد  مي  ایتالیا  در  “تِرنتو” 
روباتیک  گرایش  مکاترونیک  مهندسي 
حال  در  شهر  این  در  الکترونیک  و 
خارج  به  کارشناسي  از  قبل  تحصیلم. 
بعد  کردم.  نمي  فکر هم  از کشور حتي 
از  خارج  که  بستگان  از  یکي  قبولي،  از 

کشور زندگي مي کرد، پیشنهاد داد براي 
برایم  اینجا  بروم.  ایتالیا  به  کارشناسي 
جذابیتي ندارد و اصال اینگونه نیست این 
جا را براي همیشه تحمل کنم، آمده ام 
از  بعد  و  کنم  تالش  موفقیتم  براي  که 
مي  بر  ایران  به  قطعا  تحصیالت  اتمام 
گردم.  باید بگویم اصوال برخورد دیگران 
البته  و  تعجب  سر  از  برخوردي  من،  با 
بعد از فهمیدن اصل موضوع، بازخوردي 
خوشحال کننده است. من اصوال از چادر 
براي  البته  که  کنم  مي  استفاده  عربي 
حمل کوله پشتي دانشگاه، بسیار مناسب 
است و وقتي نیازي به کوله پشتي نداشته 
باشم از چادر قجري استفاده مي کنم که 
دامندار و در عین حجاب کامل راحت هم 
هست. به عنوان مثال وقتي به فروشگاه 
فکر  روم  مي  خرید  براي  ها  پاکستاني 

مي کنند من عرب هستم، چون به نوعي 
است.  کرده  ام  شبیه  ها  آن  به  حجابم 
وقتي مي گویم ایراني هستم متعجب و 
خوشحال مي شوند، چون آنجا ایراني ها 
را به حجاب این جوري نمي شناسند. در 
این مدت که اینجا هستم نگاهم به دین 
نوعي  به  است،  کرده  پیدا  تفاوت  کمي 

حس مي کنم بیشتر به خدا نزدیکتر شده 
اینجا،  مردم  باري  و  بند  بي  زندگي  ام، 
جزء جدایي ناپذیر سبک زندگي آنهاست، 
آیم  مي  ایران  به  وقتي  کنید  باور  ولي 
برخي  چرا  که  خورم،  مي  تاسف  بیشتر 
از جوانان ما این قدر نسبت به دین بي 

انگیزگي دارند.

دختر ایرانی که در قلب مسیحیت چادری است

سینما و چهره ها

رکورد گران ترین کنسرت 
ایران شکسته شد

کیتارو موسیقیدان مطرح ژاپنی برای دومین بار در 
ایران حضور پیدا کرده و قرار است طی سه شب در 
تاالر بزرگ کشور روی صحنه برود. بلیت های این 

کنسرت از کف 150 هزار تومان تا سقف 400 هزار 
تومان قیمت گذاری شده است. 

بازیگری تئاتر جیغ زدن روی 
صحنه  نیست

اکبر زنجانپور بازیگر سینما گفت: بازیگر تئاتر باید 
نفس داشته باشد. با ظرایف و نکات ریز بازیگری آشنا 
باشد. بازیگری تئاتر از نقطه الف به نقطه ب رفتن و 
جیغ زدن روی صحنه یا باال و پایین پریدن نیست. 
بازیگری رمز و رازی است که در بازیگری وجود داردو 

قابل تعریف نیست.

فروش 10 میلیونی »فیلشاه« در 
یک شهرستان فاقد سینما

انیمیشن سینمایی »فیلشاه« در  اکران  با  همزمان 
سینماهای کشور، به همت فعاالن فرهنگی صومعه 
سرای گیالن، مردم این شهر که فاقد سینما است، 
نشستند. انیمیشن  این  دیدن  به  سانس  چند  طی 

انیمیشن »فیلشاه« طی ۲ روز و در ۸ سانس در سالن 
فارابی شهرستان صومعه سرا برای ۲ هزار و 500 
نفر نمایش داده شد که حاصل آن فروش ۷ میلیون 

تومانی این انیمیشن سینمایی بود. 

گوناگون
ازدواج شانس زنده ماندن در 
بیماران قلبی را افزایش می دهد

نتایج تازه ترین بررسی ها نشان داده است، وضعیت 
تأهل با شانس زنده ماندن و بهبود بیماران پس از 
در  ازدواج  دارد.  مستقیم  ارتباط  قلبی  بیماری های 
کاهش مرگ و میر در اثر حمله قلبی و سکته قلبی 

نقش مؤثری دارد. محققان کانادایی دریافتند، افراد 
متأهلی که دچار حمله و سکته قلبی می شوند، شانس 

زنده ماندن بیشتری در اثر این بیماری دارند. 

بهترین و بدترین برندهای لپ تاپ 
در سال 2018 معرفی شدند

سایت Laptop Mag به رده بندی بهترین و 
معتبرترین برندهای لپ تاپ در سال ۲01۸ پرداخت. 
در این بررسی که در بین مهم ترین برندهای لپ تاپ 
همچون، لنوو، HP، ایسوس، Dell، مایکروسافت، 
ایسر، اپل، MSI، سامسونگ و Razer صورت 
گرفته نشان می دهد که برای دومین سال پیاپی لنوو 
را باید به عنوان بهترین برند لپ تاپ در دنیا شناسایی 

کنیم.  جایگاه اپل همچنان در حال سقوط است.

صف طوالنی برای جشن امضای 
کتاب بازیکن پرسپولیس

رضا ساکی نوشت: صف جشن امضای کتاب شعر 
شایان مصلح، دفاع چپ پرسپولیس. بله، بازیکنان 

شاعرند، شاعران عکاسند، عکاس ها مدل هستند، 
شده اند،  جامعه شناس  بازیگران  بازیگرند،  مدل ها 
جامعه شناس ها بیکار شده اند، بیکار ها مسئول شده اند 
و مسئوالن... اینجا هر کس سرش گرم کاری است 

که بلد نیست.

بالگردی استثنایی با قابلیت 
جابه جایی 10 هزار مسافر در روز

 کارشناسان اعالم کرده اند در حال تحقیق برای تولید 
 )Volocopter( بالگردی منحصر به فرد به نام
هستند که از فناوری پیچیده ای در ساخت برخوردار 
است و می تواند روزانه تا 10هزار نفر مسافر را جابه 

جا کند. سازنده این تاکسی پرنده شگفت انگیز اعتقاد 
دارند این وسیله در سال ۲0۲۸ مورد استفاده برای 
حمل ونقل هوایی قراربگیرد. این بالگرد قابلیت حمل 
یک نفر را دارد و از دسته هواپیماهای فاقد خلبان و با 

قابلیت هدایت خودکار است.

جمع و جورترین جلیقه نجات 
دنیا تولید شد

باریکترین جلیقه نجات که در امریکا تولید شده 
وینگ من نام دارد و می تواند جان افرادی با بیش 
از 41 کیلوگرم وزن را نجات دهد. تولید این جلیقه 
با الهام از جلیقه های ضدعفونی دی اکسیدکربن 
صورت گرفته و البته محفظه دی اکسید کربن این 

جلیقه نجات در پشت آن قرار گرفته است.

جذابترین ها

ایرانی ها بین 10 کشور فعال 
دراینستاگرام

بر اساس رتبه بندی کشورهای دنیا در شبکه اجتماعی 
تعداد  اینستاگرام ۷ و  ایرانی ها در  رتبه  اینستاگرام، 
کاربران ایرانی فعال در این شبکه اجتماعی ۲4 میلیون 
است. کاربران آمریکایی ها و برزیلی ها در صدر کاربران 

اینستاگرام هستند.

سفر برنده نوبل2015 
به نمایشگاه کتاب تهران

قائم مقام انتشارات نیستان از ترجمه کتاب »زمان دست 
دوم« سوتالنا الکسیویچ برنده نوبل ۲015 برای عرضه در 
نمایشگاه کتاب تهران خبر داد. مظفر شجاعی  از حضور 

این انتشارات با بیش از 600 عنوان کتالب در سی و 
یکمین نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

بلند ترین صدای تاریخ 
زمین در آگوست سال 1۸۸3 بلند ترین صدایی که در 
طول تاریخ ثبت شده است را از خود ایجاد کرد. این 
صدا که از جزیره ای به نام کاراکاتوآ، مابین جزایر جاوه 
و سوماترا در اندونزی نشات گرفته بود، از فاصله 5000 
منطقه  ساکنان 50  و  بود  شنیدن  قابل  کیلومتری 

جغرافیایی مختلف در سرتاسر جهان آن را شنیدند.

گفتگوی اختصاصی روزنامه آوا با جانباز جنگ تحمیلی

برخی فکر می کنند لباس تن ما هم از بنیاد جانبازان است!

دکتر به  با  جانباز  روز  مناسبت 
دانشگاه  مدرس  زنگویی  اسدا... 
بیرجند در رشته های فلسفه، تعلیم 
و تربیت و روانشناسی  وجانباز جنگ 
در  که  پرداختیم  گفتگو  به  تحمیلی 

ادامه می خوانید.

اولین بار سال سوم دبیرستان
 به جبهه رفتم

تجربه  اولین  اینکه  بیان  با  زنگویی 
برمی   60 سال  به  جبهه  در  حضورم 
که  بود  ماه  دی  کند:  می  گردد،اظهار 
رفتم.  بیرجند  پادگان  به  آموزش  برای 
کافی  و  کامل  تشکیالت  سپاه  زمان  آن 
ارتش  همکاری  با  ها  آموزش  و  نداشت 
می  ادامه  شد.  می  انجام   04 پادگان 
تنگه  به  ها،  آموزش  تکمیل  از  دهد:بعد 
اولین باری که به  »چذابه« اعزام شدیم. 
 16 و  بودم  دبیرستان  سوم  رفتم   جبهه 
سال سن  داشتم. می افزاید: بار سوم که 
شدم  مجروح  شدت  به  رفتم،  جبهه  به 
و  بودم  بیمارستان  ماه  شش  حدود  حتی 
دو ، سه سال هم با ویلچر و عصا حرکت 

کردم. می 

به  ام  جانبازی  سابقه 
گردد برمی  رمضان  عملیات 

وی درباره سابقه جانبازی خود می گوید: 
تاریخ جانبازی بنده دقیقا 19/4/1361 در 
ساعت  حوالی  بود.  رمضان  عملیات  حین 
زدند. پاتک  ها  عراقی  که  بود  بامداد   ۸
بودیم. فعال  زنده  نفر  ما حدودا سه چهار 

داشتم برای آرپی چی زن ها مهمات می 
بردم که پس از رساندن مهمات، بعد پنج 
شد.  چه  نشدم  متوجه  دیگر  دقیقه  شش 
ادامه می دهد: حدود ساعت ده و نیم بود 
آمدن  هوش  به  آمدم.بعد  هوش  به  که 

خواندم.  را  شهادتین 

شهادتین هرتکرار  با 
گرفتم می  جان 

هستیم  مذهب  شیعه  چون  :ما  گوید  می 
رسیدیم  که  والیت  شهادت  قسمت  ،به 
جان  تکرار  هر  با  و  کردم  تکرار  خیلی 
سنگر  باالی  از  که  ای  گونه  گرفتم.به 
و  بود  مستحکم  هم  خیلی  که  ها  عراقی 
پایین آمدم.فکر می  به  سفت،غلت زدم و 
پاهایم  ولی  بود  لودر  یک  زیر  سرم  کنم 

بودند. مانده  بیرون 

دعا می کردم لودر از 
روی سرم رد نشود

لودر بخواهد  این   دعا می کردم هروقت 
برود،ما را ببیند که له نکند. چون دوست 
و  کنم  تجربه  را  مرگ  اینگونه  نداشتم 
رفت،  می  لودر  اگر  امد.مسلما  می  حیفم 
نبودم. هم  شناسایی  قابل  سادگی  به 

هایم  دعا  تمامی  که  بگویم  هم  را  این 
شد! مستجاب 

من  در  دوباره  استادم  سخنان 
کرد روحیه  ایجاد 

توفیق  گفت  توان  می  جانبازی،  از  بعد 
گرفته  من  از  نحوی  به  رفتن  جبهه 
صحبت  بودم،با  دانشگاه  که  شد.بعدا 
ایجاد  من  در  استادانم  از  یکی  های 
مسجد   : گفت  ما  به  کرد؛ایشان  انگیزه 

نیست. سنگر  نیست.مدرسه  سنگر 
نیست  سنگر  نیست.مکه  سنگر  دانشگاه 
جبهه  است.)منظور  خالی  اصلی  سنگر  تا 
برترین  که  دارد  اشاره  هم  ها(.قران 
است.«.می  شهادت  و  ارزش،جهاد 
ایجاد  من  در  استادم  افزاید:سخنان 
مجروح  شدت  به  اینکه  کرد.با  انگیزه 
والفجر  عملیات  در  مریض،ولی  و  بودم 
فرمانده  آورم  می  خاطر  کردم.به  شرکت 
کاوه  شهید  عملیات،  این  در  لشکر  کل 

بود.

در رادیو گفت »ملت قهرمان توجه 
فرمایید؛ اسالم در خطر است« 

رفتند همه  و 

جبهه  به  این  از  بعد  هم  دیکه  یکبار 
داشتم  که  بود  اینگونه  رفتم.ماجرا 
را  عادل  حداد  اقای  سخنان  رادیو  از 
های  صحبت  کردم.یکدفعه  می  گوش 
»ملت   : گفت  گوینده  و  شد  قطع  ایشان 
خطر  در  فرمایید؛اسالم  توجه  قهرمان 
رو  میکروفون  گفت  دیگر  است«.فردی 
 : گفت  و  رو  میکروفون  من  من.بده  بده 
است«.بعد   خطر  در  قهرمان،ایران  »ملت 
صدام  شد.چون  پخش  ملی  سرود  یک 
بود  گرفت  ما  از  را  فاو  و  بود  کرده  حمله 
و داشت می امد خرمشهر را از ما بگیرد.
بروند. به جبهه  نیرو  باعث شد خیلی  این 

گفت  خوزستان  رادیو  بعد  روز  طوری ک 
خوزستان  به  فرمایید  توجه  قهرمان  ملت 

نداریم. جا  دیگر  که   نیایید 

شب غذای خودشان را به ما دادند
اوایل دوران حضورش  از  ای  وی خاطره 
آن  کند:  می  روایت  اینگونه  را  جبهه  در 

زمان نیرو زیاد بود.بعد از اعزام چندروزی 
هم  بعد  و  بودیم  دزفول  دوکوهه  پادگان 
.از   ... و  بعد هم سوسنگرد  اهواز و  رفتیم 
آنجا رفتیم تنگه چذابه؛در آنجا از برادران 

گرفتیم. بسیاری  های  درس  ارتشی 
ارتشی،تا  افسران  از  یکی  دهد:  ادامه می 
شدیم.گفت  ملحق  ها  آن  جمع  به  ما 
اسلحه  بسیجی  برادران  دست  در 
گفت  شرمندگی  هست.با  کالشینکف 
نداریم  را  اسلحه  این  فشنگ  ما  متاسفانه 
بیاید  اما  بود(  ژ3  ارتش  سازمانی  )اسلحه 

کنیم. می  کاری  یه 
آنقدر  و  بودن  بزرگوار  انقدر  ها  بچه  این 
شرح صدر داشتن که شب غذای خودشان 
ها  خواب  کیسه  همینطور  دادند  ما  به  را 
به  خودرا  غذای  اینکه  افزاید:دلیل  رامی 
از  ها  بچه  از  یکی  که  بود  این  دادند  ما 
نخوردیم.تا  غذا  ظهر  ما  که  پرید  دهانش 
کنیم  حرکت  گفتن  بخوریم  غذا  خواستیم 
این  ارتشی  برادران  اینکه  بریم.به محض 
ما  گفتن  و  کردند  اشاره  را شنیدن،به هم 

خوردیم. غذا  خیلی  ظهر 
غذا  اگرهم  و  نبود  اینطور  ماجرا  اصل  اما 
بود.غذای  معمول  ،غذای  بودند  خورده 
هم  شب؛بسیار  ان  دادند  ما  به  را  خود 
شب  بهترین  جزو  و  بود  انگیز  خاطره 
بگم  باید  البته  بود  بنده  عمرم  های 
بودیم.صبح  هم  توپخانه  شدید  زیرآتش 
تا  و  کردند  پذیرایی  بزرگوارانه  مارا  هم 
تر  مقدم  خطوط  به  یواش  یواش  اینکه 

کردند. راهی 
زمان مجروحیتش می گوید:  باره  در  وی 
با آمبوالنس به اورژانس خط و از انجا با 
اهواز  گلستان  بیمارستان  به  کوپتر  هلی 
بیمارستان  تخت  روی  شدم.آنجا  منتقل 
حرکت  کنارم  خانمی  دیدم  بودم،  که 
روانشناسی  ام  رشته  چون  کند.منهم  می 

داشتم. تجاربی  هست 
خواهد.دستم  می  چیزی  که  زدم  حدس 
بردار. را  دراز کردم گفتم خانم ساعت  را 
بردار  بمیرم.االن  است  ممکن  من  چون 

را  ساعت  هم  خانم  باشد..این  مبارکت 
حتی  هنوز  که  بود  نویی  ساعت  برداشت. 

پولش را هم نداده بودم!

ما  تن  لباس  کنند  می  فکر  برخی 
بنیاد جانبازان است از  هم 

من  گوید:  می  استانی  هم  جانباز  این 
بیرجند  دانشگاه  جنگ  معاون  چندسال 
توجه ای که درسایر کشورها  بودم.میزان 
ایرانی  از  شود  جنگ،می  بازماندگان  به 

و هست. بوده  بیشتر  ها 
دانشجویی  دوران  در  استادانم  از  یکی 
درون  های  اتوبوس  کرد  می  تعریف 
معلوالن   جایگاه  هنوز  المان  در  شهری 
واسطه  به  ما  است.ولی  خالی  جنگ 
نگاه  مردم  نگاه  گویا  مسائل  برخی 
کنند  می  فکر  است.برخی  دیگری 
متعلق  هم   ... و  من  من،پیراهن  لباس 
دیدگاه  است؛این  جانبازان  بنیاد  به 
توجه  میزان  باید  افزاید:  دارد.می  وجود 
 ... و  شهدا  فرزندان  و  جانبازان،شهدا  به 
و  عاطفی  صرف  توجه  باشد.چون  اصولی 

ندارد. ای  فایده  هیجانی 

دانشگاه  وظیفه 
 مدرک پروری نیست

درخصوص  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
می  چگونه  مارا  جوان  نسل  اینکه 

گوید: بینید،می 
را  قبل  دهه  شادابی  ان   ، جدید  نسل 
های  دانشگاه  که  دلیل  آن  ندارند.به 
می  اظهار  ندارند.وی  را  جاذبه  آن  ما 
مدرک  پروراندن  دانشگاه  کند:وظیفه 

. نیست
هنرجو  هنرمند،  و  خالق  های  بچه  باید 
و  محقق  همچنین  و  هنردوست  و 
دراین  االن   اما  بپروراند  پژوهشگر 
نقص  ایم.دوم   شده  ضعیف  ها  قسمت 
خیلی  ما   های  ماست.بچه  فرهنگی 

و  ندارند   هارا  داده  تالیف  و  قدرت خلق 
کمتر  خیلی  قبل  به  نسبت  قولی   به  یا 

موجود. امکانات  به  نسبت  انهم  است  

باید  جوان  نسل  پرورش  در 
تقلیدی نه  کنیم  عمل  پژوهشی 

نیروی  در  پیش  وقت  چند   : گوید  می 
باید  گفتم  داشتم،انجا  کارگاهی  انتظامی 

کنیم. اساس عمل  از 
به رهبر.عشق  ایران.عشق  به  یعنی عشق 
دبستان  دوران  از  باید  را  نظام  و  دین  به 
بلکه  تقلیدی  فقط  کنند.نه  نهادینه  درما 
موافق  تقلید  با  هم  پژوهش؛قرآن  با 
و  آموزش  دست  کار  نیست.اساس 
درمورد  خوب  محتوای  است.اگر  پرورش 
خوب  کنند،  تولید   ... و  دین،رهبر،نظام 

است و اال...

باید ارزش شود وطن دوستی 

وی با طرح این سوال که شما چند درس 
خواندید؟،می  سربازی  و  وطن  باره  در 
و  دوستی   وطن  که  درسی  گوید: 
کند  معرفی  ارزش   عنوان  به  را  سربازی 
و فرار از آن  رانوعی عار و ننگ بداند. ما  
را  خود  عمر  از  قسمتی  که  بایدبپذیریم  
صرف نگهداری و حفاظت از وطن کنیم.

به  خدمت  برای  چشمداشتی  هیچ  بدون 
. ... ایدئولوژی، نظام و  وطن، 

جمله  این  با  را  خود  سخنان  وی 
عشق  امیدواریم  دهد:»  می  پایان 
نظام  و  رهبر  و  میهن  و  دین  به 
از  شود،تا  نهادینه  چنان  ما  در 
چو   : برآوریم  فریاد  وجود  اعماق 
تن  نباشد،واقعا  رهبر،نظام،وطن 
رجایی  شهید  قول  مباد؛به  من 
اخالص  طبق  در  را  جانمان  و  آبرو 

بگذاریم.«

امین جم

یی
ضا

 : ر
س

عک
 

از  که  ما  برای  موجودات  از  برخی 
دانستیم  می  آنها  مورد  در  قبل  سالها 
عادی شده اند اما وقتی به یک پدیده 
جدید بر می خوریم که تا کنون آن را 
ندیده بودیم همانند کودکی که تازه با 
زده  شگفت  شود  می  روبرو  موجودات 
می شویم و شاید آن زمان باشد که به 

بخاطر  را  هستی  خالق  آوریم  می  یاد 
کنیم ستایش  حکمتش  پر  آفرینشهای 

دیگ عسل)به  مورچه  یا  مورچه عسل 
در   )Honeypot Ant انگلیسی: 
علف  و  آب  بی  و  خشک  صحراهای 
ها  مورچه  دیگر  برای  و  دارند  وجود 
حتی  و  صحرایی  حیوانات  از  برخی  و 

تغذیه محسوب می شوند. منبع  انسان 
باران  بارش  از  پس  که  ترتیب  بدین 
در  های عسل  مورچه  گیاهان،  رشد  و 
را  ها  از شهد گل  زیادی  مقدار  صحرا 
برخی  در  که  ای  گونه  به  نوشند  می 
یک  اندازه  به  آنها  شکم  حجم  مواقع 

دانه انگور نیز می رسد.
از  بسیاری  در  عسل  های  مورچه 
مواقع به دلیل ذخیره سازی غذا برای 
سنگینی  چراکه  میرند  می  دیگران 
شکم  داخل  در  موجود  عسل  میزان 
آنها بیش از هشت برابر وزن خود این 

مورچه ها است.
مناطق  در  بیشتر  ها  مورچه  این 
مکزیک،  استرالیا،  مثل  خشکی 
یوتا  کلرادو،  آریزونا،  جنوبی،  آفریقای 
و کالیفرنیا زندگی می کند. این مورچه 

می  را  گیاهان  شیره  زنبور،  همانند  ها 
نشده  هضم  بصورت  را  آنها  و  مکند 
کند،  می  حمل  النه  تا  خود  معده  در 
انگور  دانه  یک  اندازه  به  آنها  شکم 
بعدا  و  شود،  می  بزرگ  گیالس  یا 
خود  استفاده  مورد  غذایی  ذخیره  این 
جاندار، مورچه های دیگر و حتی سایر 

جانداران و انسان نیز قرار می گیرد.
این مورچه ها بعد از ورود به زیر زمین 
و در فصول  آویزان می شوند  یا النه، 
ها  مورچه  سایر  استفاده  مورد  دیگر 

قرار می گیرند. 
کولونی  یک  در  کارگران  که  زمانی 
حمل  شیره  از  کشند  می  کار  از  دست 
می  تغذیه  ها  مورچه  این  توسط  شده 
کنند و یا آنها را به کولونی های دیگر 

برند. می 
 1000 تخمگذاری  بار  هر  در  ملکه 
این نوع مورچه ها می گذارد،  از  تخم 
این مورچه های تازه متولد شده تا 11 

سال عمر می کنند.

مورچه هایی که عسل تولید می کنند
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زمين پاك، سالمت كودك، آينده روشن

 روز جهاني زمين پاک هر ساله در 22 آوريل مصادف 
با 2 ارديبهشت در تمام دنيا برگزار و به همه مردم روي 
زمين يادآوري مي شود که نبايد سياره خود »زمين« را 

فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند.
اين روز به منظور ايجاد آگاهي جهاني و نيز سپاسگزاري 
از مواهب زمين و منابع و ذخاير طبيعي آن است که از 
سوي سازمان ملل متحد نيز هر سال طبق مراسم ويژه 

اي در سراسر جهان برگزار مي شود. 
موسيقيدانان کوبه اي جهان، در روز زمين پاک با اجراي 
موسيقي اين روز را جشن مي گيرند و در قالب گروه هاي 
مختلف موسيقي در شهرها و کشورهاي خود قطعاتي را 
به افتخار اين روز به صحنه مي برند. حتي دسته اي از اين 
هنرمندان اعالم کرده اند که سازهايشان را در خيابان ها و 
کوچه هاي شهرها کوک مي کنند و از تمامي مردم دعوت 
مي کنند تا در اين روز عهد کنند که براي هميشه زمين 

را پاک نگاه دارند.
مسألـه آلودگـي زميـن يکـي از مسائل عمده محيط 
زيست و دغدغه عمده اي براي دست اندرکاران محيط 
زيست در سراسر جهان است. مسأله ميزان توليد زباله 
در سراسر جهان و يافتن محل دفن صحيح و بهداشتي 
آن از مسائل مهم بخصوص در کشورهاي کوچک و در 

حال توسعه است.
بررسي  دفتر  روز،  اين  اندرکار  دست  مراکز  از  يکـي 
آلودگي آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست است. 
از برنامه هاي مهم سازمان حفاظت محيط زيست در 
اين روز اقدامات مردمي و دولتي در جهت معرفي افراد 
و سازمان هاي موفق در اين زمينه و اجراي برنامه هاي 
عمومي نظير پاکسازي محيط بخصوص کوهستان ها و 

پارک ها و اماکن عمومي توسط داوطلبين است.

اميد ،كار، ايمان و عمل صالح

طاووس يمانی می گويد: کنار کعبه رفتم مردی را ديدم 
زير ناودان خانه خدا نماز می خواند و دعا می کند و اشک 
می ريزد. نزد او رفتم، ديدم امام سجاد عليه السالم است، 
گفتم:يابن رسول ا...! شما را در چنين حال می بينم با 
اينکه دارای سه امتياز مهم هستی که هر کدام از آنها 

مايه اميد و نجات است:
1. فرزند پيامبر هستی.

2. شفاعت جدت شامل حال شما است.
3. مشمول رحمت الهی می باشی.

کننده  اميدوار  بودنم  پيامبر  فرزند  اما  فرمود:  حضرت 
نيست. زيرا خداوند می فرمايد:پس هنگامی که در صور 
دميده شود ، در آن روز نه ميانشان خويشاوندي و نسبي 
وجود خواهد داشت و نه از اوضاع و احوال يکديگر می  
پرسند. شفاعت جدم نيز مايه اميد نمی باشد زيرا خداوند 
می فرماييد: و جز براي کسي که خدا بپسندد شفاعت 
مگر  کند  نمی  شفاعت  پيامبر  انبياء(  کنند.)٨2  نمی  
اشخاص نيک را بنابراين شفاعت مرا از خوف خدا ايمن 
نمی کندو اما در مورد رحمت پروردگار قرآن می فرمايد:
رحمت خدا شامل حال نيکوکاران است، من نمی دانم از 

نيکوکارانم، يا نه.)منظور مقام عالی عصمت است(
نتيجه بايد اميدوار بود اما در کنار ايمان و عمل صالح.

موسيقی موزارت به قدری خالص
 و زيباست که من آن را به عنوان 

بازتابی از زيبايی درونی جهان می بينم.

سرزندگی و نشاط نه تنها
 در توانايی ادامه دادن، بلکه 
در توانايی شروع دوباره است.

امروز دل اهل واليت شاد است
ميالد سعيد اشرف ايجاد است

آن قدر به درگاه خدا کرد سجود
معروف از آن به سيد سجاداست

يا فاطمه چشم تو روشن بيت الوال گرديده گلشن حق
 بر حسينت يک دسته گل دادآمد به دنيا 

امام سّجاد ميالد امام زين العابدين)ع( مبارک باد

پروردگارا بر من مقرر فرما که هنگام ضرورت و 
بيچارگی تنها به تو متوجه شوم و وقت حاجت و 

نيازمندی از تو حاجت خواهم و هنگام
 فقر و پريشانی به درگاه تو تضرع و زاری کنم

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  
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حدیث روز  

جرأت نيز  بزرگ  دروغ  بر  گفت  کوچک  دروغ  کسی  چون  زيرا  بپرهيزيد،  شوخی  و  جّدی  هر  در  بزرگ  و  کوچک  دروغ   از 
پيدا می کند. امام سجاد )عليه السالم(

مناسبت ها

امام سجاد )علیه السالم( اسوه زهد و تقوا و نمونه صبر و شکیبایی
چند سالی از حکومت عدل اميرمؤمنان علی)عليه السالم( 
نگذشته بود که شهر مدينه با شکوفايی گلی ديگر از گلستان 
امامت نورباران شد و شور و شعف بوستان علوی را فرا گرفت. 
بهار خوش و خرم و روييدن الله های سرسبز بهاری فرا 
رسيد، آسمانيان به ترنّم درآمده و غبطه خوران نظاره گر 
زمينيان شدند. خانه کوچک ولی با صفای امام حسين عليه 
السالم به نور فرزندی روشن شد که آثار بزرگی و عظمت در 
چهره او نمايان بودعلی بن حسين بن علی بن ابی طالب، 
مشهور به امام سجاد و زين العابدين، چهارمين امام شيعيان. 
مدت امامت وی 3۵ سال بود. امام سجاد)ع( در واقعه کربال 
حضور داشت ولی به علت بيماری، در جنگ شرکت نکرد. 

خطبه امام سجاد در شام باعث آگاهی مردم از جايگاه اهل 
بيت شد.واقعه حره، نهضت توابين و قيام مختار در زمان امام 

سجاد)ع( روی داد. 
بازگشت به مدينه

امام سجاد )ع( که تا 34 سال پس از واقعه کربال زنده ماند، 
همواره تالش می کرد ياد و خاطره شهدای کربال را زنده نگه 
دارد. امام هر گاه آب می نوشيد به ياد پدر بود و بر مصايب 
امام حسين)عليه السالم( گريه می کرد و اشک می ريخت.در 
روايتی از امام صادق)ع( آمده است، »امام زين العابدين)ع( 
چهل سال بر پدر بزرگوارش گريه کرد، در حالی که روزها 
روزه بود و شب ها به نماز می ايستاد، هنگام افطار که غالم 
می کرد  و عرض  می برد،  غذا  و  آب  ايشان  برای  حضرت 

بفرماييد، حضرت می فرمود: فرزند رسول خدا گرسنه کشته 
شد! فرزند رسول خدا تشنه، کشته شد! و پيوسته اين سخن 
را تکرار می کرد و گريه می کرد به گونه ای که اشک های آن 

حضرت با آب و غذايش مخلوط می شد.«
قيام های مهم معاصر امام سجاد )ع(

بعد از واقعه کربال مردم مدينه عليه امويان قيام کردند که اين 
قيام حوادثی در پی داشت و به واقعه َحّره شهرت يافت. مردم 
شهر با عبدا... بن حنظله بيعت کردند و بنی اميه را که شمار 
آنان به 1۰۰۰ تن می رسيد، نخست در خانه مروان بن حکم 
به محاصره افکندند، سپس از شهر بيرون راندند.امام سجاد)ع( 
از آغاز شورش خود را کنارکشيد و با مردم هم داستان نگشت، 
پايان کار را می دانست. در روزهای پرگيرودار واقعه  چون 
)از دشمنان اهل بيت)ع(( نزد عبدا... بن عمر  حره، مروان 
رفت و از او خواست تا خانواده وی را نزد خود نگاه دارد، ولی 
عبدا... نپذيرفت. مروان چون از حمايت او نااميد شد پناه به 
امام سجاد)ع( برد. امام با بزرگواری خاص خود خواهش او 
را قبول فرمود و کسان مروان را همراه با زن و فرزند خود به 
ينبع )چشمه ساری نزديک مدينه از جانب راست کوه رضوی( 
فرستاد.امام در اين حادثه، 4۰۰ خانواده را در کفالت خود گرفت 
و تا وقتی که لشکر مسلم بن عقبه )فرمانده لشکر يزيد در واقعه 

حره( در مدينه بود هزينه آنان را می پرداخت.
قيام توابين

نهضت توابين يکی ديگر از نهضت های پس از واقعه کربال 

بود که رهبری آن را سليمان بن صرد خزاعی، به همراهی 
تنی چند از ديگر سرشناسان شيعه در کوفه بر عهده داشتند. 
توابين در مجموع بر آن بودند تا در صورت پيروزی، امامت 
جامعه را به اهل بيت)ع( بسپارند و بالطبع از نسل فاطمه)س(، 

کسی جز علی بن حسين)ع( برای اين کار وجود نداشت. 
قيام مختار

قيام مختار نيز سومين جنبش مهم پس از واقعه کربال است 
که درباره ارتباط امام سجاد)ع( با اين جنبش نيز ابهاماتی 
سياسی،  نگرش  زاويه  از  تنها  نه  ارتباط  اين  دارد.  وجود 
بلکه از جنبه اعتقادی )پيروی مختار از محمد بن حنفيه(
نيز مشکالتی را در بردارد. گفته شده که مختار پس از آنکه 
موفق شد در کوفه شيعيانی را به سوی خود جذب کند، از 
امام سجاد)ع( استمداد جست، اما امام روی خوش نشان نداد.

فضائل و مناقب
مالک بن انس می گويد: علی بن حسين در شبانه روز هزار 
رکعت نماز می خواند تا اينکه از دنيا رحلت کرد. لذا به ايشان 
»زين العابدين« می گويند.ابن عبد ربّه می نويسد: هنگامی که 
علی بن حسين آماده نماز می شد، لرزه عجيبی وجودش را 
فرا می گرفت. از ايشان در اين باره سؤال شد، فرمود: »وای بر 
شما! آيا می دانيد که من در برابر چه کسی می خواهم بايستم 

و در برابر چه کسی می خواهم مناجات کنم؟!«
كمک به فقرا

مقداری  بن حسين شبانه  ثمالی می گويد: علی  ابو حمزه 

غذا بر دوش خود می گذاشت و در تاريکی شب به صورت 
مخفيانه به فقرا می رساند و می فرمود: »صدقه ای که در 

تاريکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند.«
رفتار با بردگان

از  بخشی  خويش  اسالمی  برخورد  با  که  سجاد)ع(،  مام 
تا  کوشيد  کرد،  جذب  خويش  سمت  به  را  عراق  موالی 
نوشته  االهل  برد.سيد  باال  را  قشر  اين  اجتماعی  حيثيت 
است: امام سجاد)ع(در حالی که نيازی به بردگان نداشت، 
آنها را می خريد. اين خريدن تنها برای آزاد کردن آنها بود. 
بردگان که چنين نيتی از امام می ديدند، خود را در معرض 
او می نهادند تا امام آنها را بخرد. امام سجاد)ع( در هر زمان 
و موقعيتی به آزادی آنها می پرداخت، به طوری که در شهر 
مدينه عده زيادی، همچون يک لشکر از موالی آزاد شده، از 

زن و مرد، به چشم می خورد که همگی از موالی امام بودند
صحيفه سجاديه

صحيفه سجاديه، مجموعه دعاهای امام سجاد)ع( و آينه ای 
است که تصوير اجتماع آن روز  را در آن می توان ديد: بيزاری 
از کردار و گفتار زشت مردم آن روز و پناه بردن به خدا از 
آنچه می بيند و می شنود، و روشن نمودن راه درست در پرتو 
تربيت دين و قرآن و پاکيزه ساختن جان ها از آاليش؛ گويی 
امام می خواهد تا آنجا که ممکن است، به زبان دعا مردم را 
از شيطان ببرد و به خدا پيوند دهد. افراد مختلفی صحيفه 

سجاديه را به فارسی ترجمه و منتشر کرده اند.

جدول کلمات                        

بلغارستان  پايتخت   -1 افقي: 
كارگرداني  به  جنايي  فيلمي   -
فرانسيس فورد كاپوال 2- تصديق 
گرفتار   - خوشگل   - ادب  بي 
گرو   - غنيمت  - جمع  3- شور 
تنها،   - شادماني   -4 گذارنده 
يگانه - دوست 5- ساقه شكري! 
- فضاي غشايي بين استخوانهاي 
جمجمه نوزاد 6- تمام - زباندار 
كردن  گوش  وسيله   - زبان  بي 
موزيك  - عضو بعضي حيوانات 
حالت  عكس   - مرزي  اداره   -7
شاعر  دل  اي   - افسردگي 
تنه   - بازيگوش  كودك   -8
گرسنه   -9 پاكيزگي   - درخت 
دوره  پادشاه  نخستين   - نيست 
نوع  يك   - شاهنامه  حماسي 
جلبك دريايي در آشپزي ژاپني 
10- حرف تمسخر - پل معروف 
راه آهن مازندران - عمل منافق - 
غار ديدني نياسر 11-  هميشه - 
اكسير 12- نيلوفر آبي - احسان 
كمونيستها  رهبر   -13 سرود   -
نيست  سخت   - بودن  پياپي   -
14- امضا - طول - پرنده شكاري 
15- غذاي سنتي و محلي شهر 

اراك - سبزي غذا و سوپ

پايتخت   - بيصدا  عمودي:1- 
شبيه  جانور   -2 هندوراس 
سوسمار - ضد مرئي! - شهر كباب 
3- دانا - با عبور آيد - رگ مهم 
بدن 4- نيكويي - بارش مشكل به 
مقصد برسد - دوستي - كشتي 
 - قطار  جاده   - سعي  جنگي5- 
  -6 اسب  يال   - كردن  ناسپاسي 
پارازيت - حالت قانوني پيدا كردن 
7- عريض - درمانگاه - خردسال 
- پسر  رنج   - 8-  كمد كشويي 
كيقباد 9- آرزوي خيالي - گداي 
سمج - زينت ناخن خان مها -10 

گلي خوشبو - حالت بين نشستن 
تفريحي  منطقه  برخاستن11-  و 
انگليس - آبزي باهوش - ضمير 
تنبل  كدو   - نزديك  براي  اشاره 
12- توده عظيم بخار آب - زمان 
استفهام  ادات   - گمان   - اندك 
13- پيامدها - قاضي - مقام ديني 
مسيحي 14- قلوب - بسيار زيباي 
خود  به  را  ذهن  كه  خوشايند  ا 
ا...  خليل  زادگاه   - كند  مشغول 
15- نقاش فرانسوي كه بر نقاشي 
بسياري  تأثير  بيستم  قرن  اوايل 

گذاشت - دبير
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123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15

123456789101112131415
کیمتیرهنییاغاب1
رکابیماحهبابس2
یجهسونیسکوریپ3
سورالالادلرا4
تررابماسراپر5
وافلاکلهمناش6
فانهینرواتکی7
ریدمنابنامدمه8
کوانقادنقانز9
نسررموسجاورا10
اامگیسملواار11
براسنادورکیم12
وهایامنراتدوع13
دالوفردنببانب14
یمتسرایکناغماد15

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

واگذاری لبنیات محلی در 
حال کار به علت مهاجرت

09152698693

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی، 

پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، 
کنیتکس، کناف و ...

 با قیمت مناسب
09156633230

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
آدرس: شمس آباد  09157612359

09364782605 - 09364782506

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 
نیازمند است.     09105484039

به یک شاگرد نیمه ماهر برای شیفت 
صبح سالن زیبایی محدوده معلم 
نیازمندیم.    09399441888

به تعدادی نیروی برق کار نیمه ماهر و 
ماهر در شهرستان بیرجند نیازمندیم.

09910343275

به یک کمک آشپز آقا برای کار در 
غذای آماده با حقوق عالی نیازمندیم.

ساعت کار: 8 صبح تا 5 بعدازظهر
ساعت تماس: 10صبح تا 4 بعدازظهر

09155610361

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
عرضه برنج طارم فریدون کنار جنب رستوران کریم خان

 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک ملی 

پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

مسکن مهر محدوده مهرشهر
 نقدا خریداریم. 09156529683

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

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

تجربه کنید.   09158668002
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مدیریت استرس برای برخی افراد آسان است اما در برخی دیگر 
عامل بروز بسیار ناراحتی ها از جمله یبوست، بی اشتهایی و 
پراشتهایی عصبی می شود.شاید برایتان جالب باشد که بدانید 
با تغذیه ای ضد استرس می توان تا حدودی عوارض روزانه آن را 
کم کرد.میوه های ضد استرس:از جمله مواد غذایی مفید برای رفع 
استرس، توت شیرین و شکالت را می توان نام برد که سبب ترشح 

ماده شیمیایی بتااندروفین در مغز می شود و به این ترتیب باعث 
رفع استرس می شود. توت، تمشک، توت فرنگی و ذغال اخته 
با وجود طعم شیرین خود مشهورترین آنتی اکسیدان ها برای 
جلوگیری از پیری زودرس و مبارزه با استرس هستند. مصرف این 
خوارکی ها همچنین می تواند اثرات مخرب استرس بر دستگاه 
گوارش و هضم غذا را کاهش دهد. بابونه یکی دیگر از مواد غذایی 

تسکین دهنده استرس است. مصرف عصاره چای بابونه قبل از 
خواب با باال بردن سطح آمینو اسید گلیسین می تواند سبب آرام 
سازی سیستم عصبی و جلوگیری از بروز استرس شود. مصرف 
چای بابونه همچنین می تواند به تنظیم وضعیت دستگاه گوارش 

مانند گرفتگی معده و رفع یبوست بپردازد. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

ضد اضطراب های خوشمزه

سرطان خون با مصرف این ماده 
غذایی ۹ برابر می شود 

هات داگ از جمله غذاهای محبوب و پرطرفدار 
در میان افراد در سنین مختلف است و یکی از 
غذاهایی است که کودکان و نوجوانان بسیار به 
مصرف آن عالقه مند هستند و در بیشتر مواقع 
با پنیر و آب های گازدار ترجیح  مصرف آن را 

می دهند و همین امر بر معایب آن می افزاید. بنابر 
تحقیقی جدید، کودکانی که در هر ماه بیش از 
دو عدد هات داگ استفاده کنند 9 برابر بیشتر از 
کودکان دیگر امکان دارد که به سرطان خون در 
دوران کودکی مبتال شوند. عالوه بر این، مادرانی 
که در دوران بارداری در هر هفته یک هات داگ 
دوران  در  نوزادشان  دارد  احتمال  کنند  مصرف 

کودکی به سرطان مبتال شود.

از تخم مرغ نترسید! 
 

به مدت یک هفته  اگر  داده  نشان  تحقیقات 
در  جالبی  اتفاقات  بخورید  مرغ  تخم   3 تنها 
بدن شما می افتد که شما را شگفت زده خواهد 
کرد. بسیاری از افراد بر این باورند که تخم مرغ 
بسیاری  است.  باالی کلسترول  مقادیر  دارای 
دیگر تخم مرغ را ماده غذایی مفید و سالمی 

در نظر می گیرند که تاثیرات مثبتی بر سالمتی 
دارد. اما بسیاری افراد از برخی ویژگی های تخم 
مرغ بی خبر هستند که در اینجا ما به مهم ترین 
آن ها اشاره می کنیم. تخم  مرغ به علت سرشار 
بودن از پروتئین باعث می شود بعد از خوردن آن 
احساس سیری کنید و تا حدودی اشتهای شما 
را سرکوب می کند و تا چند ساعت از پرخوری 

شما جلوگیری می کند.

چند راهکار ساده
 برای سالمت کلیه ها

تحرک کافی داشته باشید: مهمترین اقدام برای 
حفاظت از کلیه ها، فعالیت بدنی و ورزش منظم 
دقیقه  مدت 3۰  به  حداقل  روی  پیاده  است. 
در روز عملکرد کلیه و قلب را تنظیم کرده و 
از بروز فشار خون و پوکی استخوان جلوگیری 

می کند. بهبود خلق وخو از دیگر مزایای پیاده 
روی روزانه است. قند خون خود را به طور مرتب 
کنترل کنید: دیابت مهمترین عامل آسیب به 
کلیه است. کنترل مرتب قند خون و استفاده از 
داروهای کاهش دهنده قند تحت نظر پزشک 
ضروری است. فشار خونتان را در حد نرمال نگه 
دارید: اکثر افراد بر این باورند که فشار خون باال 

فقط به قلب و مغز آسیب می زند.

چگونه هورمون استرس را کم کنیم؟

کورتیزول یا هیدروکورتیزون هورمونی است که 
توسط غده فوق کلیوی ترشح می شود. این 
هورمون باعث افزایش قند خون می شود، اما 
در عین حال عوارض دیگری نیز دارد. از جمله 
اینکه رشد استخوان را کاهش داده و می تواند 
باعث ایجاد بیماری ها و مشکالت متعددی 

مانند چاقی و اضافه وزن می شود.زمانی که 
میزان کورتیزول در خون به طور افراطی باال 
می رود، صحبت از هیپرکورتیزولیسم یا سندرم 
کوشینگ به میان می آید. این بیماری باعث 
تجمع چربی، افزایش فشار خون و استرس 
بدنی می شود. کاهش مصرف قهوه و افزایش 
انرژی سوزی به کمک ورزش دو کار ضروری 

در کنترل میزان کورتیزول می باشد.

»سیب زمینی« خطر سرطان معده 
را کم می کند

مقدار  که  کسانی  دریافته اند،  دانشمندان 
یک  می خورند،  سفید  سبزیجات  زیادی 
سوم کمتر در خطر ابتال به سرطان معده 
قرار دارند. مطالعات نشان می دهد خوردن 
گل کلم، سیب زمینی و پیاز احتمال ابتال 

به سرطان معده را کم می کند ولی نمک و 
مواد نگهدارنده ای که به غذا زده می شود، 
این خطر را بیش تر می کند. همچنین کلم، 
کلم پیچ و کرفس نیز با این بیماری مبارزه 
می کنند.تمام سبزیجاتی که ویتامین سی 
دارند، به خصوص سیب زمینی، به سلول های 
معده در مقابل استرس کمک می کنند و در 

نتیجه سالمت آن را باال می برند. 

یادداشت

شدت شفقت پیامبر)ص( 
بر تمام افراد بشر

* دلشاد 

پیامبر اکرم)ص( چونان شمع فروزانی برای هدایت و نجات آدمیان است . آن 
وجود سراسر اخالق، گل سرخ توحیدی بود که در کویر شرک برآمد و اهتمام 
ورزید تا در پرتو آن چه بدو وحی می شد و بر مبنای اخالق نیک، سبک 
زیست اخالقی و راه به سوی گلستان توحید و زندگی ایمانی را بر همگان 
هموار سازد.آن حضرت بدین منظور مبعوث شد و فرمان یافت تا سر از گریبان 
برون آَرد و برای هدایت و نجات آدمیان با شفقت تمام ، مسئولیت خویش 
پیش بََرد.مالی روم گوید: خداوند با آیات سورۀ مّزّمل، آن معلم زیست اخالقی 
و شمع فروزان در شِب غفلت و ضاللت و جاهلیت را فرمان داد که ای جامه بر 
خویشتن فروپیچیده و گریزان از این خالیِق در تباهی فرورفته! از گلیِم خلوت 
و انزوا بیرون آ و روی خود را مپوشان که جهان در سرگردانی و تباهی به سر 

می بََرد و تو هوش و جان جهانی؛ تو هدایت گر و نجات بخش جهانیانی!
برخیز و به هوش باش و رسالتی را که برای آن مبعوث شده ای پی گیر و 
استوار بمان و از گستاخی  جاهالن و زشت گویی و اهانت بی مایگان، دلگیر 
مشو و روی از هدایت مپوشان که دارای شمع فروزاِن وحی هستی.ای بزرگ 
مرد! به هوش باش و شب هنگام برخیز که شمع در تاریکِی شب ایستاده و 
فروزان است؛ و تو آن شمع همیشه بر پا و فروزاِن روشن کنندۀ زندگی بشری. 
بدون روشنی تو، حتی روزِ روشن نیز شِب ظلمانی است؛ بدون پناه تو، حتی 
شیر بیشه نیز مقهور و اسیر خرگوش است.ای مصطفی، ای برگزیدۀ خدا! تو 
در این دریای خروشان زندگی، کشتی نجات آنانی هستی که به تو روی می 
آوردند و در کشتی نوح تو از هالکت رهایی می یابند و به دریای ُپر صفا راه می 
یابند.امیرمؤمنان )ع( پیامبر را به عنوان نمونه ای کافی معرفی کرده و فرموده 
است: »پیروی کردن از رفتار رسول خدا و الگوگیری از پیامبر برای شما کافی 
است. «از پیامبر پاک و پاکیزه ات پیروی کن، زیرا راه و رسمش سرمشقی 
است برای کسی که بخواهد تأسی جوید و انتسابی است عالی برای کسی 
که بخواهد منتسب گردد و محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی است که از 
پیامبرش سرمشق گیرد و قدم در جای قدم او گذارد.مسلمانان مأمور اقتدای به 
آن وجود گرامی اند و کسی که پا در جای پای او گذارد، محبوب ترین بندگان 
نزد حضرت حق است؛ و این همان بیان کالم خداوند است که فرمود: »ُقْل 
إِْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن ا...  َفاتَّبُِعونِی ُیْحبِْبُکُم ا... ُ«)آل عمران/3۱( بگو: اگر خدا را 
دوست می دارید پس مرا پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد.پیروی از 
پیامبر)ص( یعنی شناخت سیرۀ آن حضرت و دنبال کردن آن؛ و سیره همان 
اصوِل کلِی عملِی ثابِت حاکم است مانند اصل اعتدال، اصل عدالت، اصل 
پایبندی به حریم ها، اصل پایبندی به کیفیت استخدام وسیله، اصل رفق 
و مدارا، اصل پاسداشت حقوق.برای بار و بر گرفتن، به زیر هر درختی نتوان 
نشست و از هر کسی طلب هدایت نتوان نمود؛ به بیان مالی روم: دال نزد 
کسی بنشین که او از دل خبردارد به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد

تیم قهرمان والیبال شهرستان بیرجند مسابقات خراسان سال 1360، نشسته از راست.:حسین نیک شعار، مهدی حاجی آبادی، 
سعیدمحبی، سیدمحمد رضوی نژاد، جعفرشفیع پور، هادی فرزامیان.- گردآورنده: اصغری 
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پرچم بارگاه ابوالفضل العباس)ع( 
میهمان جانبازان استان شد

امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  ایرنا-نماینده 
جمعه بیرجند گفت: جانبازان و ایثارگران معامله خوبی 
کردند که طرف مقابل و خریدار آنان خداوند است. 
حجت االسالم عبادی روز گذشته در جمع جانبازان 

و ایثارگران دوران دفاع مقدس که به مناسبت چهارم 
شعبان سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
و روز جانباز انجام شد افزود: متاسفانه عده ای درگیر 
فرهنگی وارداتی شده اند که جای خدمت به خدا در 
خدمت به تن قرار گرفته اند. وی بیان کرد: هدف 
حضرت ابوالفضل )ع( مسیر الی ا... بود و با گرفتن 
دست، دشمن نتوانست او را از مسیر کمال و خدایی 
و  جانبازان  گفت:  فقیه  ولی  نماینده  برهاند.  شدن 
مرز  تا  شهیدشان  همرزمان  با  همطراز  ایثارگران 
شهادت رفتند و امروز زجر و درد به یادگار مانده از 
آن دوران، به آنها مقامی باالتر از شهدا داده است. 
وی اظهار کرد: شهادت هدف نیست بلکه راه هدف 
است و شما جانبازان راه کمال را به خوبی پیمودید. 
همچنین نماینده ولی فقیه روز گذشته همزمان با روز 
جانباز، با 2 جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی، علیرضا 
نصرآبادی و حسین مهرنیا در منزل آنان دیدار کرد.

یک میلیارد و 880 میلیون ریال 
اعتبار جهیزیه به زوج های معلول و 
مددجویان تحت حمایت بهزیستی

دادرس مقدم- مدیرکل بهزیستی استان در گفت و 
گو با خبرنگاران گفت؛ از محل اعتبارات دولتی مبلغ 
880 میلیون اعتبار جهیزیه در سال 96 جذب و به 
مزدوجینی تحت حمایتی که یکی از زوج ها یا هر 
دو معلول بوده و یا جزو فرزندان امداد بگیر و فرزندان 
زنان سرپرست خانوار به سرانه هر زوج 5 تا 10 میلیون 
ریال پرداخت گردیده است.علی عرب نژاد گفت با 
عنایت به اینکه زوج های زیادی پشت نوبت جهیزیه 
قرار داشتند و اعتبارات تخصصی جوابگوی همه ی 
مددجویان نبود با رایزنی های انجام گرفته با چند 
مؤسسه خیریه خارج از استان 25 سری جهیزیه شامل 
اجاق گاز،یخچال ، ماشین لباسشویی،فرش، پتو، پنکه 
و ... به ارزش 40 میلیون ریال بین 25 زوج تحت 
حمایتی بهزیستی در سطح استان تهیه و توزیع گردید.
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رگبار و رعد و برق مهمان آسمان خراسان جنوبی می شود

  
غالمی- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از وقوع رگبار و رعد و برق از عصر روز دوشنبه هفته جاری در استان خبر داد. خندان  رو با اشاره به وضعیت 
جوی هوای استان در 24 ساعت آینده بیان کرد: طی عصر امروز افزایش ابر و وزش تند باد برای هوای استان پیش بینی می شود.وی بیان کرد: 
عصر امروز یکشنبه احتمال بارش باران را برای شهرستان های فردوس، نهبندان، سرایان، حاجی آباد زیرکوه، سربیشه و درمیان پیش بینی می کنیم.

کمپ( )بوت  یکروزه  کارآفرینی  رویداد  *چهارمین 
دانشگاه بیرجند دیشب با همکاری پارک علم و فناوری 
و اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار شد.
*مدیرکل ثبت احوال استان گفت: ابوالفضل، بیشترین 

فراوانی نام نوزادان پسر در خراسان جنوبی است.
*مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از اتصال 25 
شهر و 292 روستای استان به شبکه سراسری گاز 
طبیعی خبر داد و گفت: 95 درصد خانوار شهری استان 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. 
سابقه  دارای  فرد  گفت:  خون  انتقال  *مدیرعامل 
بیماری ماالریا تا پایان عمر معاف از اهداء خون شده و 
فرد دارای بیماری عفونی نیز معاف از اهداء خون است.
*مسؤول سازمان بسیج سازندگی گفت: جهت اسکان 
دائم زلزله زدگان کرمانشاه تفاهم نامه سه جانبه ای بین 
سازمان بسیج سازندگی، بهزیستی و بنیاد مسکن 
منعقد شد و مقرر گردید یک هزار واحد مسکونی برای 

مددجویان بهزیستی ساخته شود.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

تازه های ورزشی استان

خراسان جنوبی قهرمان
 مسابقات بومی و محلی شرق کشور

بازی های بومی و محلی شرق کشور با قهرمانی 
این  پایان رسید.  به  نفره خراسان جنوبی  تیم 22 
رقابتها به میزبانی سبزوار عصر روز گذشته برگزار 
شد که در مجموع خراسان جنوبی قهرمان مسابقات 
بومی و محلی شرق کشورامتیازات تیمی، خراسان 
با  رضوی  خراسان  اول،  امتیاز   هشت  با  جنوبی 
پنج امتیاز دوم و زاهدان با سه امتیاز سوم شدند. 
تیم خراسان جنوبی  آقایان  رشته هفت سنگ  در 
چوب  رشته  کرد.در  خود  آن  از  را  طال  مدال 
کشی وزن کمتر از 70 کیلوگرم، مصطفی لولو از 
خراسان جنوبی مدال نقره و در وزن کمتر از 80 
کرد. کسب  طال  مدال  آذین  رضا  نیز  کیلوگرم 

کسب مدال نقره “اصغری” 
در لیگ طالیی بانوان ایران

بانوان  طالیی  لیگ  میدانی  و  دو  مسابقات  در 
بر  نقره  با گردن آویز  اصغری”  ایران”مریم السادات 

سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

پایان رقابت های
 اسکیت همگانی در استان

پایان از  جنوبی  خراسان  اسکیت  هیئت   رئیس 
به  رقابت های اسکیت استان در بخش همگانی 
میزبانی بیرجند خبر داد. شبانی رئیس هیئت اسکیت 
استان گفت:رقابت های اسکیت همگانی استان به 
مناسبت تولد حضرت ابوالفضل العباس )ع( به میزبانی 
شهرستان بیرجند برگزار شد.وی افزود:در این دوره 
از رقابت ها که به میزبانی بوستان توحید بیرجند 
برگزار شد ، 200 نفر از ورزشکاران دختر و پسر در 
بخش جوانان،نوجوانان و بزرگساالن شرکت کردند.

 وقوع ۳۹ فقره تصادف
 طی هفته گذشته

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی 
درون شهری  تصادفات  گذشته  هفته  در  گفت: 
 4۳ که  گذاشت  جای  بر  مجروح   47 استان 
رضایی  بودند.  موتورسیکلت سواران  آن ها  درصد 
در  گذشته  هفته  طی  کرد:  اظهار  گذشته  روز 
معابر درون شهری استان ۳9 فقره تصادف منجر 
و  راهنمایی  پلیس  است.رئیس  داده  رخ  به جرح، 
رانندگی استان دلیل عمده تصادفات درون شهری 
هفته گذشته استان را عدم رعایت حق تقدم عنوان 
کرد و افزود: حدود ۳7 درصد از این تصادفات به 
رضایی  است.  بوده  تقدم  حق  رعایت  عدم  دلیل 
درون شهری  تصادفات  بیشترین  اینکه  بیان  با 
 14 الی   12 ساعات  بین  در  استان  گذشته  هفته 
یافته  وقوع  درصد   ۳6 فراوانی  به   20 الی   18 و 
در  مجروحان  تعداد  بیشترین  کرد:  اضافه  است، 
با  موتورسیکلت  سواران  به  مربوط  تصادفات  این 
4۳ درصد بوده است. وی از صدور 6 هزار و 88 
برگ جریمه برای رانندگان متخلف درون شهری 
طی هفته گذشته خبر داد و افزود: از این میزان 
است. بوده  حادثه ساز  تخلفات  جزو  مورد   742

 ثبت معنوی کشک
 بیرجندی در تهران

کاری - بزرگترین گردهمایی بیرجندی های مقیم 
تهران به صرف کشک بیرجندی )قروت( که یکی 
از نادر غذاهای بنفش  دنیا می باشد در  روز جمعه 22 
تیر 1۳97 از ساعت 10 صبح  تا 14 برگزار می گردد.  
محمد محسن گلدانی؛  از اعضای انجمن بیرجندی 
های مقیم تهران در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: این 
مراسم به همت انجمن بیرجندی های مقیم تهران 
برنامه ریزی گردیده و  ثبت معنوی این غذا نیز در 
 ، اداره کل میراث فرهنگی  با همکاری  آن  روز 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی صورت 
خواهد گرفت.وی  با بیان اینکه هدف از برگزاری 
بیرجندی  کشک  معرفی  بر  عالوه  مراسم  این 
برای سالمت  توسط متخصصان  صنایع غذایی 
خانواده  از  خیلی  که  استخوان  پوکی  و  خانواده 
ها به آن مبتال هستند  ادامه داد:  ارائه  برنامه 
 های  جنبی دیگری  از جمله برگزاری نمایشگاه 
های  جاذبه  معرفی   ، سوغات  دستی،  صنایع 
اجرای  و  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ    گردشگری، 
موسیقی محلی شهرستان بیرجند  از دیگر برنامه 
های این همایش است.  گلدانی افزود: ظرفیت 
در  واقع  آبگینه  تاالر  در   مراسم  برگزاری  محل 
فراخوان  و  می باشد  نفر  هزار   فاطمی  خیابان 
ثبت نام از طریق فضای مجازی و روزنامه آوای 
انجمن  عضو  شود.   می  انجام  جنوبی  خراسان 
بیرجندی های مقیم تهران با بیان اینکه مهلت 
ثبت نام تا جمعه 21 اردیبهشت می باشد افزود: 
برنامه  برای  نیرو  نفر  از صد  بیش  با  پنج کمیته 
گرفته  نظر  در  مراسم  این  بهتر  چه   هر  ریزی 
خبری  پوشش  کرد:  نشان  خاطر  وی  اند  شده 
داخل  رسانه های  در  مراسم  این  بسیار گسترده 
و خارج از مهمترین اهداف این مراسم خواهد بود. 

مجتمع  دامداران  از  سربازی-جمعی 
به  اعتراض  در  اسالمیه  باغشهر  دامداری 
حضور  شیربا  ارزانی  و  دام  خوراک  گرانی 
این  حل  خواستار  فردوس  فرمانداری  در 
و  در گفت  دامداران  از  یکی  مشکل شدند. 
آوای خراسان جنوبی گفت:  مجتمع  با  گو 
دامداران باغشهر اسالمیه با تولید روزانه 20 
نقش  فعال  دامداری   80 وجود  و  شیر  تن 
و  منطقه  نیاز  مورد  شیر  تامین  در  موثری 

کارخانه های فراوری ایفا می کند.

عرضه شیر به قیمت 4 سال قبل
 پروین با بیان اینکه علیرغم گرانی خوراک 
و علوفه دام، ولی قیمت شیر از 4 سال قبل 
در  افزود:  است  نداشته  افزایشی  هیچگونه 
هر  قیمت  به  شیر  که  شد  توافق   94 سال 
که  شود  عرضه  بازار  به  تومان   1440 کیلو 
کارخانه  توسط  تومان   1240 مقدار  این  از 
دولت  نیز  تومان  و 200  لبنی  مواد  فراوری 
کند. وی  دامداران کمک  به  یارانه  بصورت 
دوام  توافق  این  متاسفانه  کرد:  تصریح 
ماه  چند  فقط  دولت  زیرا  نداشت  چندانی 
کارخانه  و  نکرد  پرداخت  بیشتر  را  یارانه 
نیز شیر را به قیمت 1150 تومان از دامدار 
کرد:  خاطرنشان  دامدار  این  گرفت.  تحویل 
با گرانی خوراک دام و علوفه در چند سال 

برای  شیر  کیلو  هر  قیمت  اکنون  گذشته 
یکی  شود.  می  تمام  تومان   1600 دامدار 
گفت:  ما  خبرنگار  به  نیز  دامداران  از  دیگر 
در حالی که قیمت خوراک دام در ماههای 
داشته  افزایش  اخیر  هفته  حتی  و  گذشته 
سال   4 قیمت  به  شیر  دیگرفروش  است، 
دامداری و  زیان یک  به معنی ضرر و  قبل 

نتیجه ای جز نابودی برای ما نخواهد داشت.

اختصاص یارانه دولتی، 
راه نجات دامداران

این  از  دامداران  نجات  برای  گفت:  وی 

هر  برای  دولت  است  ضروری  بحرانی 
کند  پرداخت  یارانه  تومان   ۳00 شیر  کیلو 
بتوانیم  و  تامین  ها  هزینه  از  بخشی  تا 
بسیاری  کرد:  تاکید  وی  دهیم.  کار  ادامه 
اقساط  بازپرداخت  توان  حتی  دامداران  از 
را  کشاورزی  توسعه  صندوق  تسهیالت 
ندارند ودر برخی موارد بانکها برای وصول 

عمل  وارد  قانونی  طریق  از  خود  مطالبات 
جلسه  در  گزارش  این  اساس  بر  اند.  شده 
با  فردوس  فرمانداری  محل  در  ویژه  ای 
دامداران  و  وی  معاونان  و  فرماندار  حضور 

این مشکل بررسی شد.

افزایش 400 تومانی هر کیلو خوراک 
فقط در طی 3 ماه

در این جلسه نماینده دامداران با اشاره به اینکه 
در ۳ ماه گذشته قیمت هر کیلو خوراک دام 
۳00 تومان و حتی در ظرف یک هفته گذشته 
100 تومان دیگر افزایش داشته است گفت: 
این در حالی است که قیمت شیر در 4 سال 

این  با  و  نداشته  افزایشی  هیچگونه  گذشته 
وضعیت دامداری چیزی جز ضرر برای ما ندارد 
و حاضریم تمام دامهایمان را  تحویل کشتارگاه 
بدهیم. فانی تاکید کرد: امروز صنعت دامداری 
حامی ندارد و متاسفانه کارخانه های خوراک 

به  باید  که  لبنی، سودی  مواد  فراوری  و  دام 
جیب دامدار برود را به تاراج می برند. به گفته 
وی بیش از 10 سال است که مجتمع دامداری 
اسالمیه با این مشکالت دست و پنجه نرم می 
کند ولی با تمام پیگیریها و قولهای مسئوالن 
از  فانی  ایم.  نرسیده  ای  نتیجه  به  کنون  تا 
مسئوالن خواست برای حل مشکالت دامداران 
برگزاری  از  زیرا  دهند،  انجام  عملی  اقدام 
اند. شده  خسته  نتیجه  بی  جلسات  اینگونه 

قول فرماندار برای 
حل مشکالت دامداران

در  این جلسه  در  فرماندارفردوس  ابراهیمی   
تماس تلفنی با معاون سازمان جهاد کشاورزی 
مشکالت  تا  گرفت  مساعد  قول  وی  از 
کشوری  و  استانی  مسئوالن  به  دامداران 
بزودی  شد  مقرر  همچنین  شود.  منعکس 
جلسه ای در مرکز استان با حضور نمایندگان 
سازمان  و  استانداری  فرمانداری،  دامداران، 
حل  برای  ویژه  بصورت  کشاورزی  جهاد 
مشکالت دامداران برگزار شود. بر اساس این 
گزارش فرماندار فردوس در جلسه ای با حضور 
دامداران معترض با تاکید بر اینکه دغدغه این 
شد  خواهد  پیگیری  و  بحق  زحمتکش  قشر 
افزود: موضوع را از طریق استان و به صورت 
ویژه تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد

رضایی-روز گذشته نشستی خبری، با محوریت 
نحوه ی عملکرد سازمان صنعت و معدن  در 
سال 96 و همچنین برنامه های سال 97 برگزار 
شد. رئیس سازمان صنعت و معدن استان بیان 
کرد: در حوزه ی بازرسی و معدن در سال 96 
با توجه 11 طرح نظارتی نسبت به سال قبل 
۳1 درصد افزایش بازرسی داشته ایم .شهرکی 
ادامه داد: در حوزه ی نظارت بیش از 81 مورد 
تشکیل پرونده داشته ایم که 11 مورد اخذ جریمه 
و خسارت شده است همچنین تمرکز نظارت در 

بوده  آرایشی  و  ،غذایی  بهداشتی  های  محور 
است و کمترین  مشکل را مربوط به حوزه ی 
آرد و نان می باشد.مدیر کل سازمان صنعت و 
معدن استان بیان کرد: ابتدای سال 96 قیمت 
گوشت قرمز افزایش پیدا کرد که با هماهنگی 
دام  واردات  فرآیند  گرفت  صورت  که  هایی 
در  استان  نیاز  و  شد  انجام  سبک  و  سنگین 
و  تفکیک  ،همچنین  شد  برطرف  زمینه  این 
جداسازی گوشت ها از لحاظ کیفیت با استفاده 
است  گرفته  صورت  رنگی  های  برچسب  از 
تا مردم نسبت به کیفیفت گوشت پول بدهند.

افزایش 6 درصدی کاالی خروجی از 
استان به افغانستان

شهرکی ادامه داد در سال گذشته با برگزاری 
نمایشگاه ها عرضه کاال های مصرفی و حمایتی، 
اقالمی مانند گوشت مرغ ،شکر،روغن با قیمت 
های مناسب به مردم ارائه شد.البته ایراد هایی 
هم به نمایشگاه وارد است که امیدواریم در آینده 
برطرف شود.وی بیان کرد:طرح نظارت بر بازار 
تا پایان فروردین بوده است و همچنین از نیمه 

ی اردیبهشت ، با نزدیک شدن به ماه رمضان 
شروع خواهد شد.مدیر کل سازمان صنعت و 
واحده  که  کرد: مشکالتی  بیان  استان  معدن 
های تولیدی در پرداخت هزینه های خدماتی 
انجام شده به صورت  با هماهنگی  را  داشتند 
قسطی پرداخت می کنند تا از تعطیلی این واحده 
ها جلوگیری شود.وی ادامه داد: ظرفیت مرزدر 
حوزه ی تجارت خارجی و رونق اقتصادی بسیار 
مهم است و مجموع کاال های خروجی استان به 
افغانستان 890 میلیون دالر بوده است که نسبت 
به سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است. 

 صدور 58 فقره جواز بازرگانی و 47 
فقره جواز پیله وری در استان

جواز  فقره   58 صدور  از  همچنین  شهرکی 
بازرگانی و 47 فقره جواز پیله وری در استان 
صادراتی  محصوالت  افزود:عمده  و  داد  خبر 
،محصوالت  نفتی  ساختمانی،مواد  ،مصالح 
مورد  در  است.وی همچنین  بوده  پالستیکی 
ارائه کارت مرز نشینی بیان کرد:56 هزار 500 
خانوار کارت مرز نشینی دریافت کرده اند  و 47 

هزار نفر عضو تعاونی مرز نشینی هستند که 
از خدمات ان بهره مند می شوند.برای صدور 
و  نداریم  محدودیتی  هم  نشینی  مرز  کارت 
چنانچه فردی شرایط مرز نشینی داشته باشد 

فکارت صادر خواهد شد.

67 هزار میلیون تن ذخیره مکشوفه 
در سال 96

رئیس سازمان صنعت و معدن افزود:در حوزه 
ی صنعت در سال 96 از محل صندوق تولید 
154 میلیارد تومان و از محل سیستم بانکی 
تولیدی  های  واحد  به  تومان  میلیارد   154
رتبه ی 2۳ کشوری  پرداخت شده است که 
را  در حوزه ی پرداختی به استان تعلق دارد.

وی ادامه داد:در حوزه ی مشاغل خانگی 287 
فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده  و به 
همچنین  اند  شده  معرفی  عامل  های  بانک 
190  جواز صنعتی صادر شده است.شهرکی 
با اشاره به موضوع اشتغال بیان کرد:در سال 
بوده  نفر  هزار 500  استان 2  اشتغال  گذشته 
است که 95 درصد ان در حوزه های محقق 

شده است.وی ادامه داد:در حوزه ی معدن 5۳ 
فقره پروانه ی اکتشاف معدن صادر شده است 
هزار  گذشته 67  سال  در  مکشوفه  ذخیره  و 
میلیون تن بوده است و در صدور پروانه های 
معدنی رتبه ی 1 در کشور را دارا هستیم.رئیس 
سازمان صنعت و معدن استان از ایجاد سامانه 
ی برای ثبت محدوده ی اکتشافی خبر داد و 
درخواست  فقره  گذشته 1400  سال  افزود:در 
اکتشاف ثبت شده است.شهرکی همچنین در 
کرد:این  بیان  طبس  کک  ی  کارخانه  مورد 
کارخانه  مشکل تامین ذغال  داشته  است که 
با اقداماتی که صورت گرفته و واردات ذغال 
آماده  و  است  شده  برطرف  مشکل  سنگ، 
بهره برداری می باشد.وی با اشاره به کارخانه 
ی فوالد قاین ادامه داد:با توجه به مشکالتی 
که با بخش خصوصی و پیمانکاران داشته ایم 
است  نرسیده  برداری  بهره  به  ،این مجموعه 
فاز  امیدواریم که در سال 97 حداقل یک  و 
اول را به بهره برداری برسد.وی بیان کرد:در 
های  فرآورده  های  واحد  بر  تمرکز  سال 97 
است. محصول  وری  بهره  جهت  معدنی 

شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
بیرجند ، با دستور کار بررسی بودجه سازمان 
های شهرداری برگزار شد. این در حالیست که 
بودجه 97، باید برج 9 سال گذشته به شورا داده 
می شد. یزدان شناس رئیس کمیسیون بودجه 
برای  فرمولی  که  این  بیان  با  شهر،  شورای 
بودجه امسال معین شده و قرار است بر مبنای 
بودجه سال 95 بعالوه 20 درصد افزایش باشد، 
خاطرنشان کرد: از طرفی قرار شد طبق مصوبه 
شورا، حساب تمام سازمان ها در یک حساب 
متمرکز باشد تا در میزان بودجه و درآمدهای هر 
سازمان شفافیت ایجاد شود. به گفته از طرفی 
مالیات  درصد  تا 9  می شود  موجب  کار  این 
بر ارزش افزوده نیز بر اعتباراتی کمکی که به 
سازمان ها داده می شود اعمال نشود.طاهری 
با این مدل بودجه  اما  یکی از اعضای شورا 
بندی برای تمام سازمان ها مخالفت کرد و 
بیشتری می  برخی سازمان ها درآمد  افزود: 
توانند کسب کنند و برخی درآمدی ندارند، از 
طرفی باید رویکرد شورا و شهر را هم در نظر 
با نشاط ،  بر داشتن شهری  اگر نظر  گرفت 
بیشتری  بودجه  باید  است پس  پاک  و  تمیز 
نظر  در  منظر شهری  و  سیما  سازمان  برای 
گرفت. وی همچنین حضور شهردار و مدیران 
عامل سازمان ها را در زمان تصویب بودجه 
کمیسیون  نظر  کرد:  تاکید  و  دانست  الزامی 
نباید  و  است  در شوررا صرفا مشورتی  های 

در برابر کار انجام شده قرار بگیریم.

پرداخت  برای   ، درصد   20 افزایش 
حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است
به  پاسخ  در  شورا  عضو  دیگر  صفت  حسنی 
امضای شهردار، مدیر عامل  به  اظهارات  این 

سازمان ها، رئیس هیئت مدیره و مدیر مالی 
سازمان ها در دفترچه بودجه پیشنهادی ارائه 
نشانه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  شورا،  به  شده 
دفترچه  این  در  نظر همه  و  آن هاست  تایید 
لحاظ شده است، این که نبود آن ها در هنگام 
معناست.  بی  باشد،  دغدغه  بودجه   تصویب 
یزدان شناس نیز بیشتر توضیح داد: مبلغی از 
دفترچه پیشنهادی در برنامه های عمرانی سازمان 
ها کم نشده است و این افزایش 20 درصد نیز 
برای پرداخت حقوق و مزایا در نظر گرفته شده 
است. قرار است با صرفه جویی در هزینه های 
دیگر، به تعداد پروژه های سازمان ها بیافزاییم.

ورود کاالی قاچاق در چهارشنبه بازار
خانزاد معاون خدمات شهری و رئیس هیئت 
مدیره اکثر سازمان های شهرداری، با اشاره 
گذشته  سال   97 بودجه  دفترچه  که  این  به 
آماده بوده اما به دلیل تغییر اساسنامه سازمان 
ها و مشخص نبودن اعضای هیئت مدیره ها، 
امکان تقدیم آن به شورا وجود نداشت یادآور 
دفترچه  در  هایی  اولویت  اوقات  گاهی  شد: 
بودجه مشخص می شود که ممکن است در 
صحن شورا پس و پیش شود و این موجب 
اندکی تغییر در دفترچه شود.وی همچنین با 
بیان این که نظافت شهر به طور مداوم بسته 
انجام می شود، عنوان کرد:  به نوع معبر ها 
این کار توسط پیمانکار رفت و روب انجام می 
گیرد و اکنون که قرار داد آن تمام شده قصد 
داریم تفکیک زباله ها در مبدا و مقصد را نیز در 
قرار داد بیاوریم.خانزاد در ادامه ورود کاالهای 
قاچاق و غیر استاندارد را یکی از مشکالت در 
پس  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  بازار  چهارشنبه 
از آسیب شناسی مشخص شد تعداد درهای 

نظارت  امکان  و  بوده  زیاده  بسیار  ورودی 
نیست، در نتیجه با مسدود کردن آن ها سعی 
در رفع مشکل داریم.به گفته وی معضل دیگر 
بازار  دستفروشان  و  فروشان  میوه  زمینه  در 
است که مقرر شد تعدادی از آنان که قدیمی تر 
بوده را در فضای رو به روی پارکینگ منتظری 
بازار رجایی که  به  مستقر و مابقی آن ها را 
شده،  گذاری  سایبان  و  کشی  خط  اکنون 
نحوه   ، شهری  خدمات  کنیم.معاون  منتقل 

مدارک  ارائه  اساس  بر  نیز  را  غرفه  دریافت 
به سازمان میادین اعالم کرد و افزود: غرفه 
به  را  ها شماره گذاری است و هر غرفه ها 
مدت 2 هفته در اختیار دستفروشان قرار می 
 600 جویی  صرفه  از  همچنین  دهند.خانزاد 
میلیون تومانی در هزینه های ساخت تابلوهای 
شهری و برخی امکانات مانند نیمکت های 
سال  اواخر  کرد:  بیان  و  داد  خبر  بازار  داخل 
تجهیز  خدمات  حوزه  در  کارگاهی  گذشته 

توانستیم  انبارها  داخل  مصالح  با  که  کردیم 
کنیم. فرآهم  شهر  برای  را  امکانات  این 

راننده اتوبوس حق اخذ وجه نقدی ندارد
هم  شهر  شورای  رئیس  زاده  تقی  ادامه  در 
حق  عنوان  هیچ  به  رانندگان  کرد:  اعالم 
است  شده  قرار  ندارند،  نقد  وجه  گرفتن 
گیرد  قرار  رانندگان  اختیار  در  کارت  چندین 
باشد.  می  تومان  هزار   2 هرکدام  مبلغ  که 

550 تومان هزینه برای یک مسافرت و هزار 
و 450 تومان ودیعه بوده تا اگر شخصی دیگر 
تمایلی به استفاده از کارت نداشته باشد بتواند 
کند. دریافت  را  ودیعه  و  دهد  باجه  به  را  آن 

شروع نهضت زیباسازی میادین
 و بلوارهای شهری

انصاری مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهری 
نیز با اشاره به این که بودجه مد نظر این سازمان 

برای هزینه نگهداشت 14 میلیارد  تومان است 
اضافه کرد: اما این بودجه به شهرداری رفت و 
خیلی کمتر شد. وی همچنین در ادامه با بیان این 
که با کمبود نیرو برای نگهداری از فضای سبز 
با افزایش آن در شهر مواجه هستیم، ادامه داد: 
تامین نیرو نه به شکل استخدام بلکه استفاده از 
بخش خصوصی باید انجام گیرد که نیاز به اعتبار 
دارد. به گفته وی بدتر از پیدا کردن آب در بیرجند، 
پیدا کردن خاک است و غنی کردن و تقویت 
از شروع  برد.انصاری  نیز هزینه می  خاک ها 
بلوارهای شهری  و  میادین  زیباسازی  نهضت 
خبر داد و گفت: این کار در پارک ها هم قرار 
است آغاز شود. همچنین با موافقت شهردار قرار 
است به دو پارک شهر، آزادی به عنوان قدیمی 
ترین پارک و صیاد شیرازی که دارای توپوگرافی 
شود. زیباسازی  و  رسیدگی  است،  زیبایی 

دیدار با مدیر عامل
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

برای استفاده از پسآب
جلسه  این  در  شده  مطرح  موضوع  دیگر 
با  شد،  قرار  که  بود  آالینده  صنوف  انتقال 
حضور شهردار برای به مزایده گذاشتن زمین 
تحویل  برای  کارشناسی  گذاری  نرخ  یا  ها 
بودجه 97  مقرر شد،  نهایت  صحبت شود.در 
افزایش بودجه سازمان  تصویب شود و برای 
مدیرعامل  و  شهردار  با  ای  جلسه  ها،  پارک 
این سازمان برگزار شود. همچنین استفاده از 
سبز  فضای  آبیاری  برای  فاضالب  آب  پس 
نیز مطرح شد که تقی زاده خبر داد: با جانباز 
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
اخذ  برای  است  قرار  و  شده  صحبت  کشور، 
مجوز این کار در تهران با ایشان مالقات کنیم.

عکس:   اکبری

اعتراض دامداران فردوس به گرانی خوراک و ارزانی شیر

890 میلیون دالر کاالی خروجی استان به افغانستان

برگزاری جشنواره  خیرین 
مدرسه  ساز فرصت مغتنمی برای  

جبران کسری  های  آموزشی
الشریعه   مروج  مهدی  محمد  گذشته  کاری-روز 
استاندار خراسان جنوبی  در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: یکی از بزرگترین زیبایی های جلوه مشارکت 

مردم خیرانی هستند که در قالب نهادهای خیر و برکت 
مسکن،  مختلف  حوزه های  در  جنوبی  خراسان  در 
سالمت و موسسات آموزشی حضور پیدا می کنند.
وی با تاکید بر اهمیت و ارزش مشارکت خیران در 
امر مدرسه سازی،  افزود: خیران مدرسه ساز یکی از 
قدیمی ترین تشکل ها هستند که در کشور سابقه بسیار 
باالیی دارند.استاندار با اشاره به اینکه در استان با تمام 
قدرت از مجموعه خیران به ویژه خیران مدرسه ساز 
بیستمین  داد:برگزاری  ادامه  کرد،  خواهیم  حمایت 
جشنواره خیرین مدرسه ساز فرصت بسیار مغتنمی 
برای  جبران کسری های بخش آموزشی و هم تشویق 
خیران برای ادامه این کار پر خیر و برکتشان است.
مروج الشریعه با بیان اینکه امیدواریم جشنواره خیرین 
باشد،  استان  برای  برکت  پر  و  باشکوه  مدرسه ساز 
عنوان کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه آموزشی 
و فرهنگی در جامعه است که باید به آن توجه ویژه 
شود.گفتنی است استاندار خراسان جنوبی در چهارمین 
جلسه شورای آموزش و پرورش استان نیز درخواست 
کرده بود تا زمینه برگزاری همایش خیرین مدرسه ساز 
به صورت ملی در استان فراهم شود و گفته بود از این 

مهم حمایت می کند چرا که مایه توسعه است.

در مالقات با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مطرح می شود:

اخذ مجوز استفاده از پسآب برای فضای سبز بیرجند

عکس:حیسنی
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توییت مبهم مشاور رئیس جمهور

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، در توییتی مبهم 
که احتمال می رود به سعید مرتضوی مربوط باشد، 
نوشت: »او نه سعید امامی است نه سید امامی؛ نه نیاز 
به داروی نظافت دارد نه پیراهنش را آویزان می کند. 
لطفا به مأمور مونیتورینگ تذکر دهید لحظه ای دوربین 

مدار بسته را ترک نکند«.

دوره ریاست جمهوری را
 ۷ یا ۸ ساله کنیم 

زالی، رئیس اندیشکده محیط زیست مرکز الگوی 
ایرانی اسالمی گفت: از نظر عقلی یک رئیس جمهور 
بعد از قرار گرفتن در صندلی ریاست مرتب در فکر دور 
دوم ریاست جمهوری است، چون حساسیت در دور 
اول باالست بنابراین شروع به کلنگ زنی ها و وعده 
دادن ها می شود. ولی در دور دوم که از حساسیت ها 
کاسته می شود به دلیل خارج شدن قدرت از دست 
رئیس جمهور و رئیس جمهور وقت، اقدامات اساسی 
چندانی در دولت ها مشاهده نمی شود. برای حل این 
مساله، بهتر است دوره ریاست جمهوری را 7 یا 8 

ساله کنیم.

 دولت پوپولیست و عوام گرایانه 
جزو فاسدترین دولت هاي تاریخ ایران 

زاهد، فعال سیاسی گفت: وقتی دولت آقای احمدی 
تاریخ  نوشتم  سرمقاله ای  در  آمد،  کار  سر  بر  نژاد 
گواهی می دهد که این دولت به دلیل خصلت های 
پوپولیستی و عوام گرایانه جزو فاسدترین دولت های 
تاریخ ایران خواهد شد. خوشحال نیستم که آن پیش 
بینی درست از آب درآمد، اما کسانی که کمترین 
اطالع از مناسبات اجتماعی داشته باشند، می دانند 
سیاستمدار پوپولیستی که کت کهنه بر تن می کند 
حتی اگر سالم باشد، در نتیجه ندانم کاری های او، 
اتفاقی برای اقتصاد ملی می افتد که شما حاضرید او 

4 ماه از سال را برود و استراحت کند. 

کلید بزرگی که در سال ۹۲ از زیر عبا 
بیرون آمد کجاست؟

عزت ا... ضرغامی با عنوان کلید بزرگی که در سال 
۹۲ از زیر عبا بیرون آمد کجاست؟! نوشت: اگر آمار 
۱۰ برابری اشتغال در فضای مجازی ناشی از خستگی 
جز  فداکار  سپاه  به  زبان  زخم  و  کنایه  پس  است، 
خواب آلودگی چیز دیگری نیست! کلید پیشکش! قفل 
جدیدی به انسجام و اتحاد کشور و آرامش مردم نزنید!

اس 300 را بمباران می کنیم

اطالعات  سازمان  سابق  رئیس  یدلین«  »عاموس 
نظامی رژیم صهیونیستی نسبت به اقدام روسیه در 
تحویل دادن سامانه »اس ۳۰۰« به سوریه ابراز نگرانی 

کرده و دمشق را به بمباران این سامانه تهدید کرد.

برنامه هسته ای و موشکی 
خود را تعلیق می کنیم

رهبر کره شمالی اعالم کرد: کشورش انجام هر گونه 
آزمایش هسته ای و موشک بالستیک را متوقف خواهد 
کرد و محل انجام آزمایش های هسته ای در شمال 
این کشور را برای اثبات حسن نیت خود خواهد بست. 
تصمیمی که مورد استقبال دونالد ترامپ و کره جنوبی 

قرار گرفت.

پوتین گفته توان مهار ایران را ندارد

باراک راوید خبرنگار ارشد رژیم صهیونیستی در پیامی 
نوشت: یک مقام اسرائیلی به وی گفته است نتیجه 
گیری تماس تلفنی هفته گذشته بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل با پوتین رئیس جمهور روسیه 
این بود که روسیه توانمندی واقعی برای مهار ایران 

در سوریه را ندارد.

آیا خبر بازداشت »سعید مرتضوی« 
صحت دارد؟

علیرغم اعالم برخی رسانه ها در خصوص بازداشت 
»سعید مرتضوی«، تاکنون وی دستگیر نشده است.

خبری از سوی برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر 
اینکه »سعید مرتضوی در شهر ری بازداشت شد«، 
پیگیری ها حاکی از آن است که خبر دستگیری وی 

صحت ندارد.

کسی که بخواهد از سپاه پشتیبانی نکند 
یا جاهل و یا دشمن انقالب است

آیت ا... حسین نوری همدانی  گفت: اگر کسی بخواهد 
تفاوتی میان سپاه و ارتش قائل شود یا جاهل و یا 
دشمن است چراکه ارتشی و سپاهی هر دو یک نیرو 

بوده و هر دو بازوی انقالب هستند.

اجازه حضور نظامیان آمریکایی
 در دریای خزر صادر شد

مجلس سنای قزاقستان توافقنامه حاصله با آمریکا 
درباره استفاده از بنادر کوریک و آق تاو در ساحل 
ایاالت  نظامی  بارهای  ارسال  برای  خزر  دریای 
متحده به افغانستان را به تصویب رساند. آمریکایی 
ها مسیر قزاقستان را به خاطر بی ثباتی پاکستان 

انتخاب کرده اند. 

گروه های فشار می خواهند روحانی موفق نشود 

بروجردی، فعال سیاسی گفت: جامعه از دیرباز نشان 
داده است که تمایل به اصالح طلبی دارد قطعا در 
انتخابات آینده چهره ای را انتخاب می کند که وجهه 
اصالح طلبی داشته باشد. گروه هایی به نام گروه های 
به  روحانی  آقای  می خواهند  که  دارند  وجود  فشار 
موفقیت دست پیدا نکند این گروه ها رسانه، روزنامه  و تریبون هایی که مخاطبان 
بسیاری دارد را در اختیار دارند اما مهم این است که امتحانشان را پس داده اند.

اصالح طلبان به صورت قاطع از دولت حمایت کنند

تاج زاده گفت: ما وظیفه دشواری درمورد دولت آقای 
روحانی داریم. از یک سو اصالح طلبان باید به صورت 
قاطع از دولت آقای روحانی حمایت کنند. به این دلیل 
که نظارت استصوابی انتخاب دیگری به جز ایشان برای 
ما نگذاشته است. توجه کنیم که جایگزین دولت قانونی، 
دولت پنهان و جایگزین دولت مدنی، دولت نظامیان خواهد بود. همان وضعی 

که این روزها برخی به صراحت درباره رئیس جمهور نظامی سخن می گویند.

برای رفع مشکالت فقط از دولت انتظار نداشته باشیم 

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
همه  رفع  برای  و  بدهیم  نظر  منصفانه  باید  گفت: 
مشکالت نیز فقط از دولت انتظار نداشته باشیم. باید در 
بسیاری از مواقع که انتظار داریم برای رفع مشکالت 
دیگران اقدام کنند، ببینیم خودمان نسبت به وظیفه ای 
که داریم چه کرده ایم؟ این تصور که همیشه باید فقط زمان انتخابات دغدغه 
داشته باشیم و بعد اگر رای آوردیم به سراغ حل مشکالت مردم برویم خطاست.

حسن روحانی در نشست هم اندیشی 
مدیران ارشد دولت اظهار کرد: از ما 
انتقاد کنید؛ چرا که ما دلنازک و زود رنج 
نیستیم و برای یک انتقاد آسمان و زمین 

را به هم نمی بافیم. ظاهرا جز دولت از 
کس دیگری هم نمی توانید انتقاد کنید. 
از رئیس جمهور انتقاد کنید؛ چرا که 
برخی ها خیلی خوشحال می شوند، انتقاد 
کردن جزو حقوق شهروندی  است .

گشایش  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
این  داد:  ادامه  مجازی  فضای  در 
انحصار  ایران  در  که یک شبکه ای 
که  چرا  است؛  خوب  باشد  نداشته 

بگذارید  اما  نیست  درست  انحصار 
بکنند. را  شان  زندگی  مردم 
روحانی  با اشاره به موضوع ارز نیز گفت: 
من در اینجا به صراحت می خواهم 
در چهار  ارز   از سیستم  که  بگویم 

سال گذشته راضی نبودم از سیستم 
ارزی فعلی هم راضی نیستم و باید 
به یک سیستم سوم دست پیدا کنیم.

روحانی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: 
اعالم  سایت  در  اقتصاد  وزیر  آقای 
کنید و بگویید چه نهاد ها و دستگاه 
هایی مالیات نمی دهند. مردم بدانند 
بخرند  چرا  نخرند؛  کاال  ها  آن  از  و 
. دهد  نمی  را  مردم  حق  وقتی 

روحانی گفت: من به مردم قول می 
چه  نه،  چه  و  باشد  برجام  چه  دهم 
امریکا باشد و چه نه، با سبک امروز ما 
، توطئه آن ها نقش بر آب شده است. 
یکی از من پرسید امریکا می خواد چه 
کار کند؟ من گفتم واهلل امریکا و کنگره 
و خود ترامپ هم نمی دانند قرار است 
چه کار کنند. به چه روزی این کشور 
بزرگ رسید، این ملت به جایی رسیدن 
که از ساعت بعدی خود خبر ندارند.

اسحاق جهانگیری بیان کرد: مردم 
همواره در مقاطع بحرانی به کمک 
نظام آمدند و این نظام همواره بر دوش 
مردم بوده است. کسی که هشت سال 
رئیس جمهور این کشور بوده و اکثر 
اوست  کار  نتیجه  امروز،  مشکالت 
اینقدر جسور شده که می گوید سیل 
می آید و زیر پای شما خالی می شود 
و انقالبی بزرگ تر در حال اجرا است.

معاون اول رئیس جمهور گفت:  مدتی 
جمهوری  که  می شود  القا  است 
فروپاشی  حال  در  ایران  اسالمی 
است در حالی که مردم پای نظام 
ایستاده اند. شما با کشور چه کردید؟ 
منابع کشور را چگونه هزینه کردید؟ 
بیندازید.  راه  سیل  می خواهید  شما 
به  می کنید،  تهدید  را  نظام  شما 
را  خودتان  حد  و  بیایید  خودتان 
رهبری  و  نظام  پای  ما  بدانید. 

ایستاده ایم. با وجود همه انتقادات با 
هم تا پای جان پای نظام ایستاده ایم.

وی ادامه داد: اگر بخواهید به نظام 
مردم  توده  سیل  با  شوید  نزدیک 

مواجه می شوید که تحمل نمی کنند 
کسی که سال ها در راس کشور بوده، 
مطالبه گر شده و اخطار بدهد، امیدوارم 
به خودتان بیایید. اگر مسائلی با افراد 
دارید آنها را حل کنید. همه باید از 

امید مردم پاسداری کنیم و مدیران 
دنبال حل  از خودگذشتگی  با  باید 
دغدغه های مردم باشند، ما نباید اسیر 
التهابات شویم. جهانگیری با انتقاد از 

اقداماتی که در جهت تضعیف دولت 
دولت  اگر  گفت:  می شود،  انجام 
از  دیگری  جای  هیچ  شد  ضعیف 
کشور تقویت نمی شود. تقویت دولت 
است که موجب تقویت نظام می شود.

 به صراحت می  گویم که از سیستم ارز  در چهار سال گذشته 
راضی نبودم، از سیستم ارزی فعلی هم راضی نیستم

اینقدر جسور شده که می گوید سیل می آید و زیر پای شما 
خالی می شود و انقالبی بزرگ تر در حال اجرا است

منطقه گردشگری روستای ماخونیک  * عکاس: نسرین کاریجشن میالد حضرت ابوالفضل العباس)ع( در هیئت ابوالفضلی فردوس  * عکاس : سربازی همایش پیاده روی خانوادگی روستای سیسکان  * عکاس : لیالیی 

استخدام مسئول فروش و طراح گرافیک
۱- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار 

 ۲-خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال  
۳- عالقه مند به بازاریابی  ۴- سابقه کار طراحی گرافیک

بلوار معلم - حاشیه خیابان فردوسی     ۰۹۱۵۱۶۱۳۶۸۰

056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(

جناب آقای دکتر علیرضا  احسان بخش
با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض 

نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 
صبر و سالمتی آرزومندیم.

شرکت و دفاتر  زیارتی بیرجند تنعیم ، فدک و عماد  

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
به اطالع می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 
قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی


