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به مناسبت درگذشت شادروان

 مهندس حاج عباسعلی شمشیرگران
 »بازنشسته مخابرات خراسان رضوی« 

 در مشهد مقدس جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 97/2/16 از ساعت 
17 الی 18 در محل هیئت حسینی )واقع درخیابان انقالب( 
منعقد می گردد، حضور یکایک شما عزیزان موجب امتنان است.
خانواده های: شمشیرگران، پاک گهر و سایر فامیل وابسته

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه سروران ارجمندی
 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شادروان 

مهدی مرشدیان )بازنشسته اداره پست( 
ما را همراهی نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز 

درگذشت آن مرحوم جلسه یادبودی فردا دوشنبه 97/2/17 
از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد امام حسین)ع(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: مرشدیان ، حاجیانی و سایر بستگان

جناب آقای سید مجتبی موسوی
سرپرست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

خراسان جنوبی

 انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های
برجسته شما در خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی است

 تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 
همچنین از زحمات و مساعی ارزشمند

 استاد عزیزمان جناب آقای حسن خسروی
 تشکر و قدردانی نموده و از خداوند منان صحت، سالمتی و کامیابی 

برای ایشان مسئلت داریم.

پرسنل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خراسان جنوبی

برترین تولید کننده محصوالت لبنی و 
غذایی در محیطی کامال بهداشتی و 
مجهز به دستگاه ها ی پیشرفته و به روز

عرضه کننده: شیر تازه گاو و گوسفند
انواع ماست تازه، چکیده، دوغ تلمی 
پنیر، کره، خامه و سرشیر
ماست پروبیوتیک سنتی 
برای اولین بار در استان 
تولید محصوالت لبنی گوسفندی
طعم واقعی محصوالت لبنی سنتی را 
با قائم تجربه کنید

آدرس: میدان سوم شهید مدرس، باهنر غربی، تقاطع شهید نوربخش   تلفن: 32421000

انتخاب شده به عنوان واحد نمونه بهداشتی سال 96
  به شماره 26/80559 

سی و دومین سالگـرد 
درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان شیرعلی جعفرپور مقدم
را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

خـانواده

فروش یا معاوضه با خانه 
در بیرجند

ششدانگ قنات کشاورزی
 به مساحت حدود 10 هکتار واقع 

در 60 کیلومتری بیرجند و 30 
کیلومتری سربیشه، دارای انواع 

درخت شامل عناب، زرشک، 
پسته، گل محمدی و... 

با لوله کشی آبیاری قطره ای
09158604697

بدینوسیله شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف روستایی بیرجند در نظر دارد:
به استناد مجوز مجمع عمومی مورخ 96/8/21 و مجوز هیئت مدیره مورخ 97/2/1 
نسبت به فروش کارخانه ریسندگی و رنگرزی دارای سند ششدانگ واقع در شهر مود ، 
کیلومتر 30 جاده بیرجند - زاهدان با عرصه حدود 14200 متر و اعیان حدود 2100 
 متر شامل ساختمان های اداری - سرایداری- سالن تولید- انبار تولیدات - انبار مخازن -
گازوئیل و موتورخانه - حصار دورکارخانه با آجر سفال و نرده به طول حدود 600 
متر- امتیاز آب شهری- برق 3 فاز- تلفن- منبع آب هوایی 24 مترمکعبی- چاه آب  
 همچنین ماشین آالت تولید خامه و نخ- ماشین آالت خاک گیری - ماشین آالت
 رنگرزی )با قیمت کل پایه 7/245/541/800 ریال( با شرایط ویژه نقد و اقساط

 اقدام نماید.
اداری روز سه شنبه مورخ  پایان وقت  تا  از کلیه متقاضیان درخواست می شود 
97/2/25 جهت بازدید از کارخانه و دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 الی 11 صبح 
روزهای اداری به آدرس بیرجند- میدان حضرت امام خمینی )ره( - ابتدای خیابان 
حکیم نزاری- جنب بانک صادرات مرکزی - شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی 
بیرجند )آقای بهدانی( مراجعه نمایند. ضمنا شماره 09155632379 جهت کسب 

اطالعات بیشتر اعالم می گردد.
توضیحات: 1- کلیه هزینه های کارشناسی- چاپ آگهی- نقل و انتقال سند- 
عوارض و مالیات برعهده خریدار می باشد 2- شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی 

بیرجند در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
هیئت مدیره

آگهـی مزایـده  مورخ 97/2/16

شرکت سراسری پخش گستر - متحدجنوب  بارثاوا 
نمایندگی برندهای معروف غذایی و بهداشتی تعداد معدودی بازاریاب با روابط 

عمومی باال و تجربه کاری برای الین جدید استخدام می نماید. )مراجعه حضوری(
آدرس: بیرجند - شهرک صنعتی - تالش شرقی3 - آخرین واحد

تلفن: 6 - 05632255724/ 09159612051

جناب آقایان مهندس  رضا و حسن مشفقی 
اعضای محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت  مادر عزیزتان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن 
عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم .

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به تعدادی ویزیتور با حقوق و پورسانت + بیمه 
جهت کار در شرکت پخش موادغذایی نیازمندیم.

32227949 - 09153614425

جناب آقای مهندس عباس رکنی
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

استان خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را که موید توانمندی، مدیریت ارزنده 
و تجارب ازشمند شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

از درگاه خداوند منان بهروزی و سربلندی شما را مسئلت می نماییم.
شرکت تعاونی نشر گستر فردای خراسان جنوبی

خانواده محترم شمشیرگران
با تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور شما داغداران

 تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 
و برای بازماندگان صبر و بردباری از خداوند منان آرزومندیم. 

ما را در غم خود شریک بدانید
 موسسه خیریه حضرت رسول  ا... )ص(
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طالي سرخ هم وارد قراردادهاي آتي بورس مي شود

مجيد حسني مقدم، معاون دفتر تنظيم بازار وزارت جهاد کشاورزي گفت: قراردادهاي آتي زعفران در بورس کاالي ايران به 
زودي راه اندازي مي شود و مزاياي زيادي براي زعفرانکاران و ارزآوري کشور به همراه دارد. قرارداد آتي زعفران، ابزار بسيار 
مناسبي از لحاظ شفافيت، کشف قيمت و تامين منابع مالي بخش کشاورزي است.    

حمایت از کاالی داخلی 
دغدغه مردم است    
*   امين جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...  اما متاسفانه موضوعی 

که  هستند  اداراتی  هستيم،  شاهد  عمل  در  که 
خاطر  به  گاه  و  نکرده  تبعيت  موضوع  اين  از 
کاالی  خريد  به  خاص،اقدام  ای  عده  منافع 
اينصورت  درغير  کنند.  می  استان  از  خارج 
دوستی  وطن  و  مردمی  مسئول  هيچ  مسلما 
و  استان  مردم  اقتصادی حال حاضر  در شرايط 
دانند،اقدام  از هر کسی می  بهتر  مشکالتی که 
از  خارج  تجار  و  فروشندگان  از  کاال  خريد  به 
آن  در  کمی  اگر  که  موضوعی  نمايند.  استان 
تواند  می  صرفا  آن  ندادن  کنيم،انجام  دقت 
موضوع  باشد.اين  داشته  شخصی  های  انگيزه 
به دغدغه مردم شده است که  تبديل  به حدی 
دغدغه  در شورا های شهر،اين  آنان  نمايندگان 
انعکاس داده وخواستار ان شده  را به مسئوالن 
و  کنندگان  توليد  از  نيز  شهرستانی  ادارات  اند 
خود  های  خريد  شهرستان  همان  فروشندگان 
شود  می  مشاهده  آنچه  اينک  دهند.  انجام  را 
نقض دستور استاندار در برخی ادارات و سازمان 
های  پيگيری  بايد  که  است  زمينه  اين  در  ها 
حتی  گيرد.استاندار  صورت  آن  به  نسبت  جدی 
توليدکنندگانی  بود  در سخنانی درخواست کرده 
توليد  توانند  می  را  ادارات  موردنياز  کاالی  که 

کنند، معرفی شوند.
کاالی  از  حمايت  درخصوص  آوا  روزنامه 
قبل  چندسال  از  بومی،  توليدات  و  داخلی 
به چاپ رسانده  را  و گزارشات مختلفی  مطالب 
درخصوص  نيز  زيادی  های  پيگيری  و  است 
توليدکنندگان داخلی و صنايع دستی و ... انجام 
بيرجندی  کفش  از  حمايت  جمله  از  است.  داده 
که گفتگوها و گزارش های مختلفی نيز داشته 
بر  نظارت  نحوه  نيز  مردم  فعلی  دغدغه  است. 
حاضر  حال  در  که  است  دستورات  اين  اجرای 
به  توجه  با  ندارد.  وجود  سازوکاری  چنين  گويا 
نظارت  تشکيل شورای  بر  مبنی  که  هايی  قول 
ببخشد  بهبود  وضع  اميدواريم  است،  شده  داده 
باشيم  داخلی  توليدکنندگان  از  حمايت  شاهد  تا 
در  و  زمينه های مختلف  در  تواند  که خود می 
استان  مردم  مشکالت  از  بسياری  حل  راستای 

نقش بسزايی داشته باشد.

ثبت نام مجدد سهام عدالت 
انجام می شود؟

رئيس فراکسيون کارگری گفت: ايجاد ظرفيت برای 
ثبت نام مجدد سهام عدالت از اختيارات مجلس نيست، 
چرا که اين طرح پيش از اين به وزارت اقتصاد و شورای 
مربوطه تفويض شده است. محجوب  در مورد سهام 
عدالتی که به کارگران تعلق می گيرد،گفت: سود سهام 
مرحله تکميلی شامل حال کارگران فصلی و ساختمانی 
می شود؛ اما بخش زيادی از دهک های ضعيف کارگری 

تاکنون از سهام عدالت بهره ای نبرده اند.

 ۳۴ هزار خودرو غیرقانونی 
وارد کشور شده است

عضو فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی از واردات غير 
قانونی ۳۴ هزار خودرو به کشور خبر داد. خجسته با اشاره 
به واردات غير قانونی 15 هزار خودرو،گفت: آن زمان که 
به عنوان رياست فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی از 
فساد گسترده در گمرکات پرده برداشتم و تاکيد کردم 
که بيش از 5۳00 دستگاه خودرو با تبانی گسترده تجار و 
مسئولين گمرکات به طور قاچاق وارد کشور شده است.

آیین نامه بازنشستگی کارکنان 
دولت در سال 97 تصویب شد

و  اقتصادی  امور  وزارت  پيشنهاد  به  وزيران  هيات 
دارايی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و 
استخدامی کشور و به استناد بند )ب( تبصره )1۲( ماده 
واحده قانون بودجه سال 1۳۹۷ کل کشور آيين نامه 

اجرايی بند يادشده را تصويب کرد.

قیمت مصوب کاالهای اساسی 
در ماه رمضان اعالم شد

مدير عامل شرکت بازرگانی دولتی با تشريح جزئيات 
تنظيم بازار ماه مبارک رمضان گفت: برنج هندی 
11۲1 برای مصرف کننده هر کيلو 5500 تومان، برنج 
هندی pr11 با قيمت ۲600 تومان ، برنج تايلندی با 
قيمت هر کيلو ۳۹00 تومان و انواع روغن نباتی نيز 
با تخفيف 10 درصدی در فروشگاه های زنجيره ای 
اتکا ، رفاه ، شهروند و تعاونی های مصرف در ايام ماه 
مبارک رمضان عرضه می شود. ماکارونی نيز ۲0 هزار 
تن ماکارونی با تخفيف 10 تا 15 درصد در فروشگاه 

های زنجيره ای عرضه می شود.

دوره باز پرداخت وام مسکن 
بافت فرسوده افزایش یافت

هوشنگ عشايری، معاون وزير راه و شهر سازی 
از افزايش دوره باز پرداخت تسهيالت در محالت 
 باز آفرينی شهری از1۲ سال به 15 سال خبر داد. 
با  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  پيشنهاد  اساس  بر 
بهره  نرخ  اعتبار،  پول  شورای  ابالغ  و  تصويب 
تسهيالت خانه يکم در بافت های ناکارآمد شهری 
از 8 درصد به 6 درصد کاهش و دوره باز پرداخت آن 

از 1۲ سال به 15 افزايش تغيير پيدا کرد .

محصوالت گران نشود 
۵۵۰۰ نفر بیکار می شوند

محبی نژاد، دبير انجمن همگن نيرو محرکه و قطعه 
سازان کشور با بيان اينکه قيمت قطعات خودرو بايد 
تا ۳0 درصد افزايش پيدا کند، گفت: عدم افزايش 
قيمت ها شاغلين 5500 نفری صنعت قطعه سازی 
کرد.  خواهد  رو  روبه  بيکاری  معضل  با  را  کشور 
دالر  نرخ  تعيين  و  کشور  اقتصادی  جديد  شرايط 
۴۲00 تومانی مشکالت زيادی را برای واحدهای 
قطعه سازی به وجود آورده و در حال حاضر قيمت 
قطعات بايد تا ۳0 درصد افزايش پيدا کند در غير 
اين صورت شاغلين 5500 هزار نفری صنعت قطعه 

سازی کشور با معضل بيکاری روبه رو خواهد شد.

سکه از 2 میلیون تومان گذشت
بازار طال و ارز که پس از تصميم ضربتی دولت روی 
آرامش را به خود ديده بود، در چند روز گذشته اسير 
التهابات شديد شد و تا حدی پيش رفت که سکه 
را بر قله ۲ ميليون تومان نشاند. سکه امامی با رشد 
چشمگير 100 هزار تومانی خود را تا رقم ۲ ميليون 
و 60 هزار تومان باال کشاند. سکه بهار آزادی نيز از 
کورس عقب نماند و با افزايش ۲۲ هزار و 500 تومانی 

به يک ميليون و 8۹۷ هزار و 500 تومان رسيد.

مشترکان پرمصرف آب 
جریمه می شوند

مديرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: بر اساس ماده 8 مصوبه هيئت وزيران که در 
کارگروه سازگاری با کم آبی مورد تاييد قرار گرفته 
مشترکان پرمصرف آبی جريمه خواهند شد. حميدرضا 
جانباز با بيان اينکه با توجه به شرايط بحران آب در 
کشور جريمه مشترکان پرمصرف در بعد مالی و قطع 
آب خواهد بود، گفت: در حال حاضر وضعيت منابع آبی 

به گونه ای است که مجبور به انجام اين کار هستيم.

دالالن نرخ دالر را ۶۳۰۰ تومان و 
یورو را 7۵۰۰ تومان اعالم می کنند
به  سکه  نيز  و  آزاد  بازار  در  يورو  و  دالر  نرخ 
است.  افزايش  حال  در  خاموش  چراغ  صورت 
نرخ هر دالر آمريکا در بازار آزاد 6۳00 تومان و 
هر يورو ۷500 تومان است. در صورتی اين نرخ 
ها در بازار آزاد از سوی دالالن اعالم می شود 
 که تقاضای آن چنانی برای اين ارزها مشاهده

شود. نمی 

سرمقاله

قیمتبرقبهاندازهیکنانبربریافزایشمییابد

پس  مشترک  هر  برای  برق  هزينه  متوسط  طور  به  گفت:  نيرو  وزير 
در  بربری  نان  يک  قيمت  اندازه  به  است  ممکن  قيمت  افزايش  از 
به هيچ عنوان  نيرو  وزارت  است که  در شرايطی  اين  و  يابد  افزايش  ماه 
اعتقاد  به  آيا  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  اردکانيان  نيست.  گرانی  موافق 
عنوان  است،  پاسخگو  برق  و  آب  قيمت  درصدی  هفت  افزايش  شما 
درستی  کار  شود،  رويه  بی  مصرف  موجب  کاال  يک  ارزانی  اگر  کرد: 
امر متحمل مشترکان می شود.  اين  از همه هزينه  بيش   نيست چرا که 
 اگر قيمت برق را واقعی نکنيم اين مسئله موجب شود که در فصل تابستان 
خاموشی داشته باشيم، هزينه ای که متحمل مشترکان می شود، قطعا بيشتر 
از پرداخت هزينه قبوض برق است. به گفته وی، افزايش و اصالح قيمت آب 
و برق بيش از هر چيز بايد با هدف اثرگذاری بر رويه مصرف مشترکان صورت 

گيرد و هدف ما نيز از اين افزايش چيزی جز اين نبوده است.

خبرخوشدربارهافزایشحقوقکارمندان

قانون  اصالح  برای  رايزنی  که  کرد  اعالم  مجلس  اقتصادی  کميسيون 
است.  کرده  آغاز  را  بودجه  قانون  قالب  در  کارمندان  حقوق  افزايش 
محمدرضا پورابراهيمی رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به مصوبه اخير هيئت دولت مبنی بر افزايش 6 تا 1۲ درصدی 
بايد به حقوق  حقوق کارمندان دولت، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس 
کسانی که کمترين حقوق را دريافت می کنند به ميزان ۲0 درصد اضافه 
شود. وی افزود: همچنين طبق اين مصوبه، بايد حقوق بقيه گروه ها به طور 
پلکانی افزايش يابد و نهايت حقوق مديران هيچ افزايشی نمی يابد. رئيس 
کميسيون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخير هيئت دولت مبنی بر 
افزايش 6 تا 16 درصدی حقوق کارمندان دولت، ادامه داد: اين مصوبه 
اگرچه از لحاظ شکلی تفاوتی با مصوبه مجلس ندارد اما از نظر محتوايی و 

نفس تصميم گيری در مشروح مذاکرات مجلس، مغايرت دارد.

بخشودگیسودمرکبوامهایزیر۱۰۰میلیون

الهوتی، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قانون 
بودجه سال ۹۷ در خصوص بخشودگی سود مرکب بدهی های بانکی اظهار 
کرد: نگرانی هايی در زمينه پرداخت وام ها وجود دارد که در قانون بودجه 
امسال سود مرکبی که به وام ها تعلق می گرفت بخشيده شد.  وی با بيان 
اينکه بسياری از بدهکاران توان پرداخت سود مرکب را نداشتند، توضيح داد: 
به طور مثال افراد وام با سود 1۴ درصد از بانک ها گرفته اند و اگر نتوانسته 
باشند سود مذکور را پرداخت کرده باشند بانک ها از بدهکار از ديرکرد سود 
نيز سود می گيرند، به همين جهت در قانون برای باز پس گيری بدهی ها 
سود مرکب بخشوده شد. افرادی وام های يک ميليارد تومانی گرفته اند با 
بخشودگی سود مرکب تنها بايد يک و نيم ميليارد تومان برگردانند، اين 
 اتفاق هم به نفع بدهکاران است هم به نفع بانک ها، چرا که پول و سرمايه

 بانک ها با اين روش بر می گردد.

جمهوریاسالمیوعدهدروغنمیدهد

رحيم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: نمی شود حرفی را زد و بعدا گفت منظورم اين 
نبوده است، جمهوری اسالمی وعده دروغ نمی دهد 
رئيس جمهور مخصوصا اگر آخوند باشد نبايد حرفش 
در جلسه داخلی و خارجی 180 درجه تناقض داشته 
باشد. ۲ سال پيش آقای روحانی گفت تحريم ها برداشته شد و همه مشکالت 
اقتصادی حل خواهد شد، پس چه شد؟ من حاضرم به روحانی ثابت کنم که 

دروغ می گويد و من ثابت کنم بارها دروغ گفته و وعده دروغ داده است.

حتیسینهچاکاننظامهمازتلگرامبهرهمیبرند

مسيح مهاجری نوشت: ترديدی وجود ندارد که تلگرام، نه مطلقاً بد است و نه 
مطلقاً خوب. يک ابزار است که چگونگی استفاده از آن می تواند آن را بد يا خوب 
و زيبا يا زشت جلوه دهد. درست مثل يک کارد تيز که هم می تواند ريسمان 
را از دست و پای کسی که دربند است ببرد و او را آزاد کند و يا به قلب کسی 
فرو برود و او را از پا در آورد. نکته بسيار جالب و قابل توجه اينکه اقشار مذهبی، 
انقالبی و سينه چاک نظام با به راه انداختن صدها هزار کانال تلگرامی امکانات 

گسترده ای را برای تبليغ دين، افکار سياسی و انقالبی خود پديد آوردند.

دربارهتواننظامینهمذاکرهکردیمونهخواهیمکرد

نقوی حسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی با بيان اينکه حوزه دفاعی 
کشور غيرقابل گفت وگو و مذاکره است، اظهار کرد: حوزه دفاعی هر کشور 
حق مسلم آن کشور است و تصميمات مربوط به اين حوزه منحصراً در اختيار 
خود آن کشور است؛ ما در اين زمينه نه مذاکره ای کرده ايم و نه خواهيم کرد. 
در ۲ سال گذشته آمريکايی ها بارها و از طرق مختلف برجام را نقض کرده اند. 
علی رغم اينکه آژانس بين المللی انرژی اتمی بارها بر پايبندی جمهوری اسالمی 

بر تعهدات برجامی خود صحه گذاشته است.

فیلترتلگرامموردتاییددولتنیست

و  يازدهم  دولت  سياست  نوشت:  روحانی  حسن 
دوازدهم مبتنی بر ايجاد فضای امن مجازی بوده و 
نه امنيتی و تاکنون هيچ شبکه اجتماعی و يا پيام رسان 
»توسط اين دولت« مسدود نشده و نخواهد شد. فيلتر 
و مسدودسازی اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا 
شده و نه مورد تأييد دولت است. برای مسدودسازی پيام رسان مذکور در تاريخ 
۹۷/۲/10 حکم قضايی صادر و به همه اپراتورهای موبايل و ارائه دهندگان 

خدمات اينترنتی ابالغ کردند تا آن ها رأساً اقدام به اختالل در ارتباط نمايند.

فروپاشيتوافقهستهايضربهبزرگيبهروحانياست

بلومبرگ نوشت: فروپاشی توافق هسته ای می تواند ضربه بزرگی به رئيس 
جمهور روحانی و اصالح طلبانی باشد که از راه حل سياسی ديپلماتيک برای 
بن بست هسته ای حمايت می کردند. برجام يک دستاورد آشکار کمياب برای 
روحانی بود کسی که در سال گذشته به کمک آن در انتخابات پيروز شد. اما 
امسال با شکل گيری تظاهرات، بحران ارزی و مشکالت بخش بانکی تضعيف 
شده است. همچنين فروپاشی برجام زمينه قدرت يابی راديکال ها که بارها 

بر غيرقابل اعتماد بودن آمريکا در مذاکره تاکيد می کردند را فراهم می کند.

خروجازانپیتییکیازواکنشهایماست

مصباحی مقدم، نماينده تهران درمورد احتمال خروج ترامپ از برجام و واکنش 
ايران گفت: پاسخ به اين سوال ساده نيست بلکه نيازمند يک تحليل جامع از 
سوی هيئت نظارت بر اجرای برجام به عنوان تصميم گيرنده در اين زمينه و 
طرف مشورت رهبر معظم انقالب است. يک سناريو می تواند خروج ايران از 
برجام يا از ان پی تی باشد و با توجه به اين که پيش از اين هم گفته شد که اگر 
يکی از اعضای گروه 1+5 از اين توافق خارج شود، ما هم خارج می شويم پس 

بايد احتمال خروج از برجام نيز وجود داشته باشد.

رئیسجمهورحقمخالفتبافیلترینگتلگرامندارد

رجبی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: 
آقای رئيس جمهور حق ندارد که با تصميم فيلترينگ 
تلگرام، مخالفت کند. چون مصالح کلی کشور با هيچ 
چيز قابل معامله نيست. مثال فرض کنيم آقای روحانی 
قول داده که در مرزهای کشور، هيچ نيروی مسلحی و 
تجهيزات نظامی نمی گذاريم و مرزها در کمال آرامش هستند؛ حاال اگر دشمنی 
به کشورمان حمله کرد، آيا بايد بگوييم چون آقای روحانی قول داده نبايد، 

نيروی نظامی به مرزهای مان بفرستيم؟

اسرائیلدربدترینشرایطدفاعیاست

سازمان  هماهنگی  شورای  قدس  و  انتفاضه  ستاد  رئيس  شريف  رمضان 
تبليغات اسالمی گفت: شرايط حساس و مهمی در منطقه به ويژه در موضوع 
فلسطين در حال رقم خوردن است؛ از طرفی توطئه ای از سوی آمريکايی ها و 
صهيونيست ها با طرح انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس دنبال می شود و از 
سوی ديگر پيروزی های جبهه مقاومت و پايان شجره ملعونه داعش، حاميان 
تروريست ها را به استيصال کشانده و رژيم صهيونيستی را در بدترين شرايط 

دفاعی و روحی روانی قرار داده است.

آمریکامیخواهدایرانراواداربهامتیازدهیکند

آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: آمريکايی ها در صدد اين 
هستند که با اين پيوندها ايران را به امتياز دهی وادار کنند. چه در برجام چه 
موضوعات ديگر. البته االن برای آمريکايی ها موقعيت مناسبی است که از اين 
وليعهد بی سواد و ناپخته سعودی استفاده کنند و حداکثر بهره بردای مالی را 
به عمل بياورد. لذا در اين مقطع بايد با شرکا و دوستانمان افشاگری روشنگرانه 
کنيم، از ديپلماسی عمومی حداکثر امکان استفاده کنيم. مواضع قاطع، محکم 

و غيرقابل سازش را چه در گفتگو ها چه در تريبون های علنی بيان کنيم.

اسبق  رئيس  ضرغامی،  عزت ا... 
آقای  دولت  در  گفت:  صداوسيما 
احمدی نژاد مشکالت صدا و سيما 
و دولت در بيشترين حالت خود قرار 

رهبری  بيت  که  به شکلی  گرفت 
کردند. وساطت  و  درميانی  پا 
زمينه  اين  در  الهام  آقای 
از  برخی  و  بود  کرده  مستندسازی 

ايشان  با  نيز  رهبری  نهاد  اعضای 
برخی  امروز  می کردند.  همراهی 
عنوان  می بينند،  را  بنده  که  افراد 
دولت  به  نسبت  ما  که  می کنند 

آقای احمدی نژاد انتقاد جدی داريم 
اما صداوسيما نيز در چهار سال اول 
دولت  شدت  به  احمدی نژاد  دولت 
برای  اين وضعيت  می کرد.  نقد  را 

و  داشت  وجود  هم  روحانی  آقای 
هر چه ما به آقای روحانی خدمت 
می کرديم و شرايط بيشتری برای 
انتظارات  می گرفتيم  نظر  در  وی 
می کرد.  پيدا  افزايش  ايشان 
روحانی  آقای  درباره  جالب  نکته 
ايشان  با  که  هنگامی  است  اين 
ساعت  دو  و  می کنيد  صحبت 
که  هنگامی  می کنيد،  استدالل 
جلسه تمام می شود هيچ تغييری در 
نمی کنيد. مشاهده  ايشان  رويکرد 
چهره  در  حتی  وضعيت  اين 
چهره  و  ندارد  وجود  نيز  ايشان 
که  نيست  شکلی  به  ايشان 
دادن  ادامه  به  عالقه  انسان 
عنوان  هيچ  به  بنده  باشد.  داشته 
نمی گويم که همه عملکرد من در 
است.  بوده  قبول  قابل  صداوسيما 

2ساعتبرایروحانیاستداللمیکنید،انگارنهانگار
مصطفی کواکبيان، نماينده تهران در 
مجلس شورای اسالمی بيان کرد: ما 
در انتخابات رياست جمهوری اخير 
نقش »نردبان« را برای آقای روحانی 
بازی کرديم. ولی در انتخابات بعدی 
نبايد برای هيچ شخصی اين نقش 
را ايفا کنيم. حاال يا اصالح طلبان به 
طور کلی کانديدايی برای حضور در 
انتخابات معرفی نمی کنند يا اگر در 
بايد  پيدا می کنند،  انتخابات حضور 
کانديدای اختصاصی خود را معرفی 
و از او حمايت کنند؛ مشخصا باز هم 

از اين دولت نمی توان خرج کرد. 
پارلمان  در  ما  داد:  ادامه  وی 
اصالحات به دنبال طرح های جديد 
اين چنينی هستيم.  البته زمان می برد، 
ما نااميد نيستيم و معتقديم کميته 
سياسی شورای هماهنگی بايد فعال 

شود و اين طرح را به نتيجه برساند. 
اصالح طلب  دوستان  از  بعضی 
کاری  است  قرار  اگر  می گويند  ما 
صورت بگيرد، ما بايد آن را صورت 

بخواهند  ديگران  اگر  و  دهيم 
طرح  اين  احتمااًل  بدهند،  طرحی 
لذا  دارد؛  اشکاالتی  و  است  ناقص 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات، 

پارلمان اصالحات را با رای بااليی 
که  دوستانی  اما  کردند،  تصويب 
بايد پای کار بيايند، جدی پای کار 
نمی آيند. بنده گفتم که اصاًل اسم 

را  کواکبيان  و  مردم ساالری  حزب 
از پارلمان اصالحات خط بزنيد، ما 
اصالح طلبان حتماً بايد پوست اندازی 

جدی کنيم، ما تجربه داريم.

اصالحطلباندرانتخاباتنردبان»روحانی«شدند

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران:عزت ا... ضرغامی، رئیس اسبق صدا و سیما:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(  تاریخ انتشار: 97/2/16 
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پرشکی درمانی بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند ساعت 4/30 بعدازظهر روز سه شنبه تاریخ 1397/3/8 در محل دفتر 

شرکت تعاونی واقع در خیابان معلم برگزار می شود. 
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت 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 خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
انتشار آگهی  یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت 

نام و تحویل مدارک مربوطه به دفتر شرکت تعاونی اقدام نمایند.
  دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال مالی 5- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال 96 6- تعیین مبلغ بابت 

بازپرداخت اعضای مستعفی 7- تعیین خط مشی آتی شرکت. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 970043 در اجرای دستور فروش صادره 
از شعبه اول به شماره دادنامه 9609975610101249 - 1396/12/22 دعوی 

ورثه مهران در خصوص پالک ثبتی به شماره 257 فرعی از 17 فرعی از 1427 اصلی واقع 
در بخش 2 بیرجند واقع در خیابان مدرس - بین مدرس 5 و7 - پالک 87 دارای 43 
مترمربع عرصه و اعیانی همکف و اول )90 مترمربع( کاربری ملک به صورت تجاری دارای 
بر اصالحی شهرداری می باشد، کف سرامیک در همکف و دیوارپوش در همکف و درب 
 سکوریت و طبقه اول به عنوان انبار و دفتر استفاده می شود. متعلقات آب و برق و تلفن 
می باشد و با درنظر گرفتن طبقه اول به عنوان انبار و دفتر استفاده می شود. متعلقات آب  و 
برق و تلفن می باشد و با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر و کاربری و موقعیت محل و جمیع 
جهات جمعا به مبلغ 8/910/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
چهارشنبه تاریخ 1397/03/02 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960303 محکوم علیه آقای احسان کاظمی قلعه نو محکوم است به 
پرداخت مبلغ 10/988/110/825 ریال در حق محکوم له آقای احمد پرآور و پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک های ثبتی به شماره های: 1- پالک ثبتی به شماره 142 

فرعی از 44 اصلی دشت رکات واقع در بخش 2 بیرجند متعلق به شخص محکوم علیه آقای احسان کاظمی قلعه نو به مساحت 
10097 متر مربع واقع در اراضی مزروعی چاه شماره یک رکات که حسب نظریه کارشناسی حدود اجمالی شمال به آبراه عام )جوی 
آب( جنوب و شرق به زمین وقفی و پل بند کربالیی محمد ولی پور غربا به زمین محمد مصلحی یا عیسی کاظمی و در سمت جنوب 
اراضی یک استخر به وسعت حدود 200 مترمربع و عمق حدود 2 متر نیز احداث شده است ارزش کل عرصه و اعیان کشاورزی 
ملک تعرفه شامل 10097 مترمربع اراضی مزروعی مشروب از چاه یک ساعت آب چاه موتور و هزینه استخر احداثی که به مبلغ 
2/014/550/000 ریال کارشناسی شده است . 2- پالک ثبتی به شماره 1832 اصلی از 51 فرعی بخش 2 بیرجند در اجرای تبصره 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه شخص ثالث خانم محترم موسوی آبگرم معرفی و توقیف و حسب نظریه کارشناسی 
اراضی مذکور به مساحت 82771/28 متر مربع به صورت ششدانگ واقع در اراضی متداخله در امیرآباد و دهنه کر که اراضی به 
صورت بندسار می باشد که قیمت هر مترمربع 40/000 ریال و کل اراضی به مبلغ 3/310/851/200 ریال کارشناسی شده است. 
3- با توجه به تعرفه به میزان 18 ساعت آب از چاه شماره یک رکات از ناحیه شخص ثالث آقای عیسی کاظمی در اجرای تبصره ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناسی 18 ساعت آب از چاه کشاورزی عمیق رکات که این چاه کشاورزی دارای 
کد کالسه 400114 در شرکت آب منطقه ای استان بوده و پروانه بهره برداری آن به شماره 9610040/161/303 - 1396/6/1 
تمدید شده است. آب این چاه دارای EC بیش از 5 هزار و کمی شور می باشد. اراضی آن در نزدیکی خروجی آب تصفیه فاضالب 
شهر می باشد. قیمت هر یک ساعت از آب چاه موصوف بر مدار 12 شبانه روز به مبلغ 270/000/000 ریال بر این اساس قیمت 18 
ساعت آب تعرفه از این چاه کشاورزی به مبلغ 4/860/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ 1397/03/02 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

یک شرکت ساختمانی جهت سرپرستی کارگاه در شهر بیرجند نیاز به یک نفر مرد 
با مدرک فوق دیپلم عمران با سابقه 5 سال نیاز دارد.           09393518043
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فروش میلیاردی صنایع دستی در فروردین
صدا وسیما-  فروردین امسال یک میلیارد و 100 میلیون تومان صنایع دستی به فروش رسید. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: صنایع دستی استان در نمایشگاه ها، بازارچه های نوروزی، کانال های مجازی 
دارد. اختصاص  بیرجند  و  به شهرستان های طبس، فردوس  بیشترین رقم فروش  افزود:  زاده  به فروش رسید. عباس  با سالم در جوابیه بنیاد مستضعفان مطلب روشن و فروشگاه ها 

هایی  خانوداده  به  کمک  ندارد  وجود  وشفافی 
انگشت  ها  خانواده  این  دارند  قلو   3 فرزند  که 
اما مدیر کل  یا داشتن دو معلول.!  شمار هستند 
این ها هم  برابر  استان محروم هزار  عزیزدراین 

اگه کمک کنید به حق است .
915...693
سالم.خواستم یک تشکر ویژه از مسئوالن اداره راه و 
تمام کسانی  که باعث شدند، آسفالت جاده درخش تا 

زهان مرمت و بازسازی بشه بکنم..خدا خیرتون بده..
915...989
شمارو به خدا، شمارو بقرآن، حرف من رو به آقای 
این  با  برسونید  رفته  فرو  خواب  در  که  شهردار 
آسفالت خیابونا،یه سری شما رو به قرآن به چهار 
راه اول عدل بزنید، برا بار دوم هست که تو دو ماه 
پول کمک ماشین دادم، با این وضعیت کاری و 
درآمد اندکی که تو آژانس سه تومن سه تومن جمع 
می کنم، شاید تو ستون حرف مردم هم باید پارتی 
داشته باشی، چند بار شده پیام میدم ولی انگار نه 

انگار، ما که به خدا واگذار می کنیم.
937...041
می  استحضار  به  بدینوسیله  احترام.  و  سالم  با 
 رساند اینجانبان که همگی از ساکنان سایت اداری 
وفضای  پارک  وجود  عدم  علت  به  باشیم  می 
تاثیر  و  اداری  سایت  در  ورزشی  امکانات  سبزو 
مفید و مثبت ورزش بر شادابی و سالمتی جسم 
از  داریم  تقاضا  اداری   سایت  ساکنین  روان  و 
مسئوالن این امر  درخصوص احداث یک پارک 
وفضای سبز مناسب و تجهیز آن دستورات الزم 
زمین  قطعه  یک  همچنین  فرمایند.  مبذول  را 
را  را  پارک و فضای سبز  احداث  مناسب جهت 
داریم وتوسط شهرداری درنظرگرفته شده است. 
فرمایید  می  مبذول  که  محبتی  از  پیشاپیش 
و  داریم.با تشکر  را  کمال تشکر و سپاسگذاری 

سپاس.ساکنان سایت اداری
915...040
در مورد مطلبی در روزنامه آوا با تیتر) کم آبی گریبان 
گیر فضای سبز شهری( بهتر است شهرداری اول از 
همه نحوه آبیاری فضای سبز به خصوص پارک ها 
رو اصالح کنه چون اغلب اوقات شلنگ روی چمن 
ها گذاشته آب هم تا وسط خیابان جاری ولی هیچ 

ماموری داخل پارک نیست.
915...443
و  بود  زیبا  واقعا  تریم  انقالبی  یک  کدام  سرمقاله 
جالب و درددل مردم بود ای کاش جوابیه ارسالی 

می توانست مردم راقانع کند!!!
915...902
با عرض سالم و خسته نباشید.لطفا مقابل پایگاه 
بهداشتی موسی بن جعفر)ع( سرعت گیر بگذارید. 
آنجا وجود  هم کتابخانه و هم سالن ورزشی در 
و  دید ضعیف سراشیبی کوچه  دلیل  به  دارد که 

پرتگاه کنار آن خطر تصادف بسیار باالست.
910...724
بنیاد  به  مربوط  جوابیه  و  پاسخ  آواجان.  سالم 
زودرسه  بلوغ  یکی  اما  است  بلوغ  نشانگر 
اینه عزیزان بجای  بنیاد  به مسئوالن  پیشنهادم 
های و هوی و انگ زدن گزارش عملکرد سی 
و اند ساله را به روزنامه می دادید تا مردم فهیم 

استان خودشان قضاوت می کردند 
915...546
پیشکسوتان  از  یکی  که  اصغری  آقای  جناب  به 
مریزاد  ودست  خداقوت  هستند  استان  ورزش 
عرض می کنم که با تهیه و توضیح عکس های 
خاطره انگیز ورزش بیرجند یاد ورزشکاران فقید و 

پیشکسوتان افتخارآفرین را زنده می سازند
915...546
گفته  روزنامه  در  مستضعفان  کل  مدیر  آقای 
بودند از امالک علوی که خاندان پهلوی بدون 
نام  به  منطقه  مردم  حقوق  و  مالکیت  به  توجه 
خود ثبت و تصاحب نموده اند در بیرجند نیست 
و امالک بنیاد را در بیرجند ملکی خوانده بودند 
کجا  از  را  ملکی  امالک  بفرمایند  است  ممکن 
قیمت  باالترین  به  وقت  چند  هر  که  اند  آورده 
های  گرانی  تمام  سبب  و  گذارند  می  مزایده 
به  هم  را  پولش  و  اند  شده  بیرجند  در  زمین 
تهران می فرستند. این امالک ملکی بنیاد مگر 
همان امالکی نیست که از خاندان علم مصادره 

شده و مال همین مردم بوده است.
915...023
اقای  های  وعده  پیرو  آوا.  از  تشکر  و  سالم 
مناطق  و  جعفر)ع(  بن  موسی  اهالی  ما  شهردار 
اطراف انتظار داریم طبق وعده ایشان حداکثر تا 
پایان خرداد ماه 97 شاهد افتتاح پل فرزین که 
مشکالت بسیاری از مردم را مرتفع خواهد کرد، 

باشیم. با سپاس
915...023
استان  وترابری  راه  اداره  محترم  رئیس  سالم. 
پاسگاه  از   78 میل  ماهیرود  به  سربیشه  جاده 
با  ندارد  پارکینگ  شوید  می  رد  که  آباد  حسین 
توجه به اینکه پرترددترین جاده این استان است 
متفرقه  بار  تانکرو  تریلی  دستگاه   1000 روزانه 
رفت و برگشت درترددهستند وهیچ شانه خاکی 
در  پارکینگ  چند  خواهشا  جاده  این  ندارد  هم 

مسیر راه درست کنید با تشکر فراوان
915...137
آوا سالم. چرا خیابان ارتش را چند روز شده کنده کاری 
کردند و خاک زیادی ریختند و هیچ اقدامی نمی کنند  
اگه میشه به شهرداری بگید خیابون اصلی شهر اصال 
خوب نیست که برای مدت طوالنی همان جور بماند. 

گرد و خاکی که به پا می شود بد تر...
915...689

دیوارهایی که نای نفس کشیدن ندارند

خراسان جنوبی به عنوان مقصد گردشگری هنوز شناخته نشده  است
 فعاالن آژانس های مسافرتی استان در نشست اختصاصی آوامطرح کردند:

ضرورت تشکیل شرکت تعاونی آژانسهای گردشگری استان
نسرین کاری - خراسان جنوبی به دلیل کویری بودن از سال 
ها پیش مهر محرومیت را بر پیشانی دارد. همچنین قهر 19 
ساله طبیعت نیز کشاورزی و دامداری را با رکود مواجه کرده 
است. در آن سوی  سکه اما خراسان جنوبی دارای ظرفیت 
های زیادی در زمینه گردشگری است که می تواند موجب 
رونق و توسعه بخش های گوناگون استان و ایجاد اشتغال 
پایدار شود. بدون شک جذب گردشگر و توریست نیازمند 
تامین زیرساخت های خاصی است که این موضوع از نگاه 
سرمایه گذاران این حوزه در خراسان جنوبی هنوز به جایگاه 
خود نرسیده است. از این رو در نشست این هفته آوا تعدادی 
از فعاالن صنعت گردشگری استان ضمن بیان نظرات خود، 

اهم مشکالت و مسائل این حوزه را بیان کردند.

با وضع فعلی  بیشتر آژانس های استان
 متضرر می شوند

خدماتی  دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس  جلیلیان،  جهانشیر 
خراسان جنوبی در این نشست بیان کرد: آژانس های استان 

در وضع مطلوبی نیستند و بیشتر ضرر می کنند.  
تسهیالت  نبود  پروازها،  نبودن  منظم  کرد:  اظهار  وی 
گردشگری و نرخ پروازها از مهم ترین مشکالت شرکت 

های گردشگری  استان است.
مدیر آژانس گردشگری “جلوه” بیرجند ادامه داد: در روزهای 
عید امسال آژانس ها و  میراث فرهنگی فعالیت خوبی داشتند 
و مسافران زیادی به استان مخصوصا به شهرهای فردوس، 
بشرویه  و طبس  وارد شدند و از مکان های تاریخی دیدن 
کردند و نسبت به سال های قبل رونق بیشتری داشته است.

نماینده ای که از لغو پروازهای استان دفاع 
قاطع کند، نداریم!

وی با گالیه از کنسل شدن پروازهای استان افزود: متاسفانه 
حمایت  استان  های  ایرالین  از  تهران  در  که  ای  نماینده 
و  دفاع قاطع کند، نداریم چرا که الزم است با همکاری 
استانداری و نماینده های استان برای حل این مشکل اقدام 

جدی شود. 
جلیلیان یادآور شد: درباره مشکالت شرکت های گردشگری 
مشکالت  و  معضالت  که  ام  گفته  بارها  و  نوبت  چندین 
شرکت های گردشگری با تورهای ارزان قیمت و قسط بندی 
حل می شود و این موضوع محقق نمی شود، مگر اینکه این 
آژانس ها سرمایه نقدی داشته باشند و بتوانند تورهای متعدد 

راه بیندازند. 
وی با اشاره به اینکه گردشگری با مسافر ادامه می یابد، 
خاطر نشان کرد:  زمانی که مسافر بتواند برای سفرش اقساط 

پرداخت کند با رغبت بیشتری به سفر می رود. 
او ادامه داد: تصور کنید  یک خانواده 4 نفری بخواهند توری در 
حد متوسط به کیش و قشم یا اصفهان و شیراز بروند  دست 
کم  نفری 500 هزار تومان شده که جمعا  2 میلیون می شود و 
حداقل یک میلیون خرج سفر دارد برای خانواده های بیرجندی 

که قشری متوسط هستند این هزینه سنگین است.

آژانس ها باید تسهیالت دراز مدت  داشته 
باشند تا بتوانند تورها را فعال کنند

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدماتی خراسان جنوبی تاکید 
کرد: آژانس ها باید دارای تسهیالت و اقساط  دراز مدت 

باشند تا بتوانند تورهای مناسب و با صرفه را فعال کنند.
وی با انتقاد از اینکه  وقتی می گوییم  وام با اقساط مناسب 

می خواهیم بالفاصله می گویند وام اشتغال زایی بگیرید، اما 
مسئوالن توجه نمی کنند  زمانی که یک شرکت گردشگری 
بخواهد نیروی جدید بیاورد باز هم متضرر می شود چون باید 

حقوق و بیمه بیشتری بدهد.
جلیلیان افزود: شاید بتوان تور یک روزه  در استان هر هفته 
داشت ولی با این هزینه ها جز ضرر چیزی برای شرکت های 

گردشگری در پی ندارد.

مسئله مالیات مشکل دیگر آژانس ها  است

وی مسئله مالیات را مشکل دیگر آژانس ها دانست و افزود: 
اسم ما را صنعت می گذارند ولی هیچ امتیازی از صنعت 
گردشگری نداریم و متاسفانه مالیات ها تصاعدی است و  به 
اسم معاف هستیم. وی با یادآوری اینکه اولین آژانس استان 

با سابقه 28 ساله هستیم، ادامه داد: سال گذشته حدود 18 
میلیون ضرر کردم حال خود بخوانید حدیث مفصل از وضع 

آژانس هایی که سابقه چندانی هم در استان ندارند. 

تشکیل یک شرکت تعاونی می تواند تا حدی 
مشکالت آژانس ها را حل کند

وی تاکید کرد:  اگر همه آژانس ها در کنار هم قرار گیرند و 
با تسهیالت و وام کم بهره و اقساطی یک شرکت تعاونی 
با خریداری یک  و  توانند موفق شوند  تشکیل دهند، می 
اتوبوس خوب و ارائه تورهای مناسب و در شان استان تا 

حدی مشکالت آژانس ها را حل کرد. 
وی با اشاره به اینکه نبود جاده مناسب، لغو مکرر پروازهای 
فرودگاه و نبود خط ریلی از دیگر عوامل تاثیر گذار بر ورود 
این  اگر  کرد:  است، خاطرنشان  استان  این  به  گردشگری 
زیرساخت ها در استان فراهم شود تعداد تورهای گردشگری 
برگزار شده نیز افزایش می یابد. رئیس انجمن صنفی دفاتر 
خدماتی  خراسان جنوبی تاکید کرد: خواسته بانک ها برای 
ارائه تسهیالت به این دفاتر باید با داشته های آنها هم خوانی 

داشته باشد که متاسفانه در استان این گونه نیست. بسیاری 
از دفاتر با مبالغ خیلی کم شارژ می شوند اما ارائه خدمات با 

کیفیت نیازمند منابع مالی بهتری نیز است.

  خراسان جنوبی استانی جذاب با کویری بکر 
و طبیعتی بی نظیر است

سامان اکبرپور، فعال گردشگری استان هم در این نشست 
عنوان کرد: خراسان جنوبی از استان های بسیار مستعد به 
لحاظ داشتن مناطق بکر کویری و طبیعتی بی نظیر است و 
من معتقدم که دفاتر گردشگری با همت مسئوالن و حمایت 
به خوبی می توانند در این استان فعالیت کنند. وی با اشاره به 
اینکه چند سال پیش ایرالینی برای بیرجند تقاضا شد، افزود:  
آن شخص استاد پسر بود و به خوبی پای کار بود  اما متاسفانه 

در استان استقبال  و پیگیری نشد. 
وی یادآور شد: همچنین قرار بود  شرکت اولین ایرتاکسی در 
بیرجند با پروازهای کوتاه به بیرجند بیاید که این موضوع هم 

از طرف مسئوالن شهر مورد توجه قرار نگرفت.

حتی  برای تورهای داخل استان  خودرو 
مناسب وجود ندارد

وی با انتقاد از اینکه حتی  برای تورهای داخل استان  خوردو 
مناسب وجود ندارد، ادامه داد: حتی لنکروز برای کویر وجود 
ندارد تا زمانی که یک گردشگر از استان های دیگر یا خارج 
کشور به خراسان جنوبی می آید بتواند از کویر زیبای ما 

استفاده بهینه کند.
اکبرپور خاطر نشان کرد:  نرخ خدمات باال اما نرخ تور پایین 
است. الزم است میراث فرهنگی و استانداری حداقل در زمان 
برگزاری یک تور در کنار آژانس ها پول سیاه چادر یا صبحانه 
را قبول کند. او اظهار کرد: چرا نرخ هواپیما تهران به زاهدان 
ارزان تر از بیرجند به تهران است؟ چرا در برخی بازه زمانی  
شاهد هستیم نرخ پرواز به کیش حتی به 30 هزار تومان از 

شهرهای بزرگ می رسد اینجاست که گردشگر به استان 
نمی آید و ترجیح می دهد مقاصد دیگری را انتخاب کند. 
فعال گردشگری استان معتقد است: آژانس های استان در 

واقع از جیب می خورند و برای دلشان کار می کنند. 

قوانین سخت گیرانه فقط در خراسان جنوبی 
مشاهده می شود

وی یادآور شد: در سال گذشته چندین گردشگر آلمانی و 
فرانسوی به استان آمدند ولی برخوردها با آنها طوری بوده 
که محال است دوباره پا به استان بگذارند این قوانین سخت 

گیرانه فقط در خراسان جنوبی مشاهده می شود.
از  او می پرسد: چرا مسافر و گردشگر ترغیب می شود 
کرمان به کویر برود؟ چرا  اینجا مشکل داریم در حالی 

که کویر لوت ما زیباتر است چرا سیستم اداری این طور 
با آژانس برخورد می کند؟

اکبرپور با اشاره به اینکه بوم گردی یکی از جاذبه های 
اما  است،  شده  اخیر  های  سال  در  گردشگری  عالی 
های  گردی  بوم  از  یکی  به  که  عید  زمان  در  متاسفانه 
استان رفته بودیم شاهد بودیم یکی از مردم همان شهر 
فرش  و  نیک  پیک  با  گردشگری  مکان  این  وسط  در 
و  کنند  می  نگاه  را  او  تعجب  با  گردشگران  و  نشسته 
صاحب بوم گردی به خاطر همشهری بودن نمی توانست 
به  کرد:  نشان  خاطر  وی  باشد!  داشته  برخوردی  او  با 
و  فرهنگی  میراث  همکاری  با  ها  آژانس  همه  من  نظر 
استانداری یک شبکه شوند و انجمنی یکدست بسازند و 
هر کدام سرمایه ای بیاورند تا بتوانند گردشگری را رونق 
خودشان  اول  باید  مدیران  اینکه  بیان  با  اکبرپور  دهند. 
حمایت از گردشگری را آغاز کنند، گفت: خراسان جنوبی 
جاذبه های زیادی مانند کویر لوت که ثبت جهانی شده  
میراث  و  استانداری  است  الزم  کرد:  تاکید  وی  دارد.  را 
به  آشنا  گردشگری  حوزه  در  متخصص  مشاور  فرهنگی 

مسایل استان و تجربه کافی داشته باشند.

در عید تنها پکیج سه قلعه اجرایی شد
 

حمیرا داوودی،  مسئول فنی آژانس “سایه سیر شرق” هم 
با بیان اینکه در عید امسال 4 الی 5 پکیج را بسته بودیم، 
آقای  نمکزار  اقامتگاه  قلعه  به سه  برنامه سفر  تنها  افزود: 
ضیایی انجام شد که خوشبختانه گردشگران از امکانات و 
برنامه کویر راضی بودند. وی ادامه داد: به نظر من امسال 
ورودی گردشگر به ویژه در باغ اکبریه خوب بود. وی یادآور 
شد: همچنین افین زیرکوه و بشرویه اقامتگاه سیاحت سرای 
ریگزار مرادی بسیار زیبا بود و برنامه خوبی گذاشتند که بسیار 
عالی بود. وی اظهار کرد: در تابستان هم به خاطر گرمی هوا ، 
تورهای داخل استان و ایرانگردی برای مناطق سردسیر مثل 

سرایان و افین و خوان برنامه ریزی کرده ایم. 
امسال میراث فرهنگی  نوروز  داووی خاطر نشان کرد: در 
و آقای عربی حمایت خوبی کردند و اگر همت مسئوالن 
 باشد در کنار مشکالت مثل تسهیالت حساب در گردش 

می توانیم گردشگر بیشتری داشته باشیم.

تورهای بدون مجوز در استان زیاد شده است

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه گردشگری این چند سال 
رونق بیشتری داشته است، افزود:  مشکل بعدی آژانس های 
مسافری این است که تورهای غیر مجاز زیاد شده و بدون 
مجوز تور برگزار می کند. مثال چند ماشین بدون مجوز  به 
کویر می رود  و کویر بکر و زیبا را کثیف و خراب می کنند.
 وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که این تورها هیچ هزینه ای

بابت اجاره دفتر، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه پرداخت 
می  طلب  مسافر  از  را  کمتری  هزینه  حتی  کنند،  نمی 
متمایل  مسافران  از  برخی  تا  شده  سبب  کار  این  کنند 
به سفر کردن با این افراد شوند. داوودی ادامه داد: این 
در حالیست که ارائه خدمات در شرکت های گردشگری 
قابل اعتماد و با کیفیت است و تنها در این آژانس های 
افرادی  بروز هرگونه مشکلی  معتبر است که در صورت 

وجود دارند که پاسخ گو باشند.
 

شرکت های مسافربری همکاری
 الزم با هم ندارند

با  ها  آژانس  خود  نکردن  همکاری  از  انتقاد  با  وی 
یکدیگر  یادآور شد: وقتی یک شرکت توری می گذارد، 
بهتر است بقیه آژانس ها هم برایش مسافر بفرستند اما 
این طور نیست حتی گاهی زیرآب زنی می کنند و شاهد 
بوده ایم قبل از اجرای تور یک شرکت دیگر همان تور 

با نرخ کمتر را برگزار کرده است. 

تور لیدر دو زبانه مشکل بعدی شرکت های 
گردشگری استان

داوودی، تور لیدر دو زبانه را مشکل بعدی شرکت های 
گردشگری استان می داند و تاکید می کند:  بعضی از       
لیدرها در عین آشنایی کامل و جامع به استان   برزبان 
آژانس  هر  داد:   پیشنهاد  وی  نیستند  مسلط  انگلیسی 
بفرستد  زبان  کالس  به  خودش  هزینه  با  را  لیدر  یک 
گرفت.  ارتباط  شود  نمی  خارجی  مسافران  با  که  چرا 
عنوان  هنوزبه  جنوبی  خراسان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مقصد گردشگری   شناخته نشده، افزود: باید به صنعت 

گردشگری بیش از این توجه شود.

برچسب های  و  دیوارنویسی  نامتعارف،  تبلیغات  متأسفانه 
 تبلیغاتی چهره و فضای شهری را مخدوش کرده است.

به گزارش ایسنا متأسفانه تبلیغات نامتعارف، دیوارنویسی و 
برچسب های تبلیغاتی چهره و فضای شهری را مخدوش 
کرده است. این روزها اگر به کوچه ها و خیابان های شهر 
نگاهی بیندازیم، تبلیغات اقتصادی آژانس ها و بازاریان به 
دیوار منازل مسکونی، دکه ها، مغازه ها، مدارس، ادارات و 
تبلیغات  می کنیم.  مشاهده  را  ورزشی  و  آموزشی  اماکن 
شهری بر اساس قانون باید در محل های مناسب و با در 
نظر گرفتن حفظ زیبایی و نظم شهر انجام شود. همواره 
کار  و  کسب  و  بازار  در  مهم  ابزارهای  از  یکی  تبلیغات 
است و معمواًل بسیاری از شرکت های خدماتی، تجارتی، 
عمرانی و غیره برای معرفی فعالیت های خود به مردم از 
بنرها،  ها،  کاتالوگ  بروشورها،  چون  تبلیغاتی  ابزارهای 
می  استفاده  تبلیغاتی  های  پیامک  و  تیزرها  ها،  فلکس 
هستند،  بر  هزینه  تبلیغاتی  ابزارهای  این  همه  کنند.اما 
بنابراین برخی ها که همواره به دنبال تبلیغات همیشگی، 
آسان و کم هزینه هستند دست تبلیغ های دیوار نویسی 
به  بدخط  و  رنگی  اسپری  تهیه یک  با  تنها  که  می زنند 
جان دیوارهای شهر می افتند. در بیرجند نیز این معضل 

وجود دارد و دیوار نویسی های مختلفی در انواع سبک ها 
و  دیوارنویسی  می شود.  مشاهده   ... و  تبلیغات  جمله  از 
و  می کند  مخدوش  را  شهر  چهره  چنینی  این  اقدامات 
یکی از عوامل نازیبایی شهر است و شعار نویسی و نقاشی 
انجام شود،  اجازه صاحب ملک  بر روی دیوار بدون  که 
آسیب رساندن و تخریب است و یک عمل غیر اخالقی 
دیوارنویسی  جامعه شناسی  نظر  از  می شود.  محسوب 
بهترین  است  ممکن  است.  جایگاهی  و  محتوایی  بیشتر 
موقعیت  بدترین  به  تبدیل  زمانی  دیوار  یک  موقعیت 
شود. دیوار یک منبع علمی نیست، توده مردم به اعتبار 
حرف توجه ندارند و یک موقع ممکن است به یک کتاب 
کتاب  آن  محتوای  نکنند  تحقیق  و  کنند  استناد  ضعیف 
چقدر معتبر است. جامعه شناسان و علمای تعلیم و تربیت 
نوعی  را  دیوارنویسی  پدیده  اجتماعی  شناسان  آسیب  و 
 تخریب اموال عمومی و یک مسئله اجتماعی می دانند .

دیوارنویسی معضلی شهری که باید فرهنگ سازی شود. 
 110 ماده  استناد  به  نویسی  دیوار  پدیده  گفت:  شاکری 
بیان  با  وی  می شو.  محسوب  تخلف  شهرداری  قانون 
دیوار  و  می گیرد  پاکسازی صورت  در سطح شهر  اینکه 
شهری  معضلی  دیوارنویسی  افزود:  نداریم،  مجاز  غیر 

سازمان  مدیرعامل  شود.  فرهنگ سازی  باید  که  است 
 سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند تصریح کرد:

 بر اساس قوانین، متخلفین همراه با عکس و پرونده غیر 
مجاز به دادگاه فرستاده شده و براساس قانون مجازات 

پیشگیری  راهکارهای  درخصوص  شاکری  می شود. 
منظور  این  برای  گفت:  کنند،  تبلیغات  افرادی که  برای 
به  مراجعه  با  افراد  که  گرفته شده  نظر  در  جایگاه هایی 
را  خود  تبلیغات  می توانند  عوارضی،  پرداخت  و  سازمان 

برای  نیز تمهیداتی  قانون  اوصاف در  این  با  درج کنند. 
مقابله با پدیده دیوارنویسی اندیشیده شده به طوری که 
در  نیز  جرائمی  تخلف  عنوان یک  به  معضل  این  برای 

نظر گرفته شده است.
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ایران، هدف بیشترین تجسس اینترنتی در دنیا
طبق اعالم مسووالن مربوطه، بیشترین حجم تجسس اینترنتی در دنیا از شبکه های تلفن همراه و رایانه کاربران ایرانی انجام گرفته است.

افشاگری های ادوارد اسنودن نشان می دهد، آمریکا تنها در یک ماه ۱۴ میلیارد قطعه داده از شبکه های تلفن همراه و رایانه کاربران ایرانی 
جمع آوری کرده که این حجم پوشش اطالعاتی در میان کشورهای دنیا بی سابقه است.
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سینما و چهره ها

از سانسور کم کن و بر واقعيت بيفزا

در  درباره ي وضع سریال سازي  امیررضا دالوري 
تلویزیون گفت: از گروه سازنده سریال نمي توان انتظار 
داشت که وقتي فیلمنامه و بودجه کافي در اختیارشان 
نیست، با توجه به خط قرمزها، سانسورها و ممیزي ها 
بتوانند جذب مخاطب داشته باشند.  باید مقداري از 
ممیزي ها و سانسورها را کم کنند و واقعیتهایي که در 

اجتماع وجود دارد به مردم نشان داده شود. 

برخی مدیران متعهد وقتی در 
قدرتند از اصول عقب نشينی می کنند

محمد خزاعی، تهیه کننده سینما گفت: اگرمردم به 
شما به عنوان مدیر فرهنگی و هنرمند شاخص و 
متعهد و انقالبی و سینماگرپای اصول نگاه می کند 
چرا وقتی بر مسند قدرت قرار می گیرید از اصول تان 
عقب نشینی می کنید و سعی می کنید روشنفکر شوید 

و منکر اصل خود می گردید. 

فيلم »عصبانی نيستم« را نمی شود 
با خانواده تماشا کرد

به  نیستم”  “عصباني  فیلم  نوشت:  جوان  روزنامه 
شدت تزریق کننده بداخالقي، آنارشیسم، ناامیدي 
و بي ثباتي است؛ فیلمي که با خانواده و کودکان به 
هیچ وجه نمي توان آن را دید و ارجاعات سیاسي 
گل درشتش آن را به اثري شبه روشنفکرانه و ضد 

اجتماع تبدیل کرده است.

معرفی شهدای استان

حسين ابوالحسنی عدالت پناه

حماسه عاشورا و نهضت حسینی: اکنون که برای 
سومین بار عازم جبهه حق هستم و تاکنون شهادت 
نصیب من نشده است ، از خداوند بزرگ می خواهم 
که شهادت را نصیب من بگرداند و اگر در صحرای 
کربال نبودم که یاری حسین )ع( بکنم، اکنون به ندای 

امام لبیک گفته ام.
بارها در طول  والدین: ای مادر عزیز که  به  نیکی 
شما  از  ام  شده  شما  ناراحتی  و  رنج  باعث  زندگی 
عاجزانه تقاضای عفو و بخشش دارم و در آخرین 
لحظات از دور دست مهربان و پر عطوفت شما را 
می بوسم و می خواهم وقتی که جنازه ام بر سر دستها 
حمل می شود یا خودتان یا یکی از برادرانم بین مردم 
شیرینی پخش کنند . زیرا که خداوند تا عاشق کسی 
نشود و به او عشق نورزد او را نمی کشد ؛ چرا که )) 
من عشقته قتلته (( و هر کس هم که خدا او را بکشد 
دیه اش که همان خود خداست بر خدا واجب است 
که )) و من قتله دیته و من علی دیته فانا دیته (( پس 
چرا از چنین مرگی که در حقیقت سعادت جاوید است 

ناراحت و غمگین باشیم .

علمی و فناوریبا مشاهیر خراسان جنوبی

اگر آباژور بخرید
 باهوش می شوید

استفاده از لوستر و آباژورهایی که حباب رنگی دارند 
می تواند کمک قابل توجهی به حافظه و هوشیاری 
شما بکند. محققان می گویند اگر از میان مدل های 
متنوع این کاالها، آنهایی که نور آبی پخش می کنند 
را بخرید، حافظه تان هر روز بهتر از قبل می شود.
بررسی ها نشان می دهند، قرار داشتن در معرض نور 
آبی کارکرد مغز را بهتر می کند و حتی تاثیری بیشتر 

از نوشیدنی های کافئین دار می گذارد.

اندازه کمر شما طول عمرتان 
را فاش می کند

بررسی ها نشان می دهند زنانی که دور کمر بیش 
از ۱00 به ویژه در دوران سالمندانی دارند طول عمر 
کوتاه تری دارند. برخورداری از محیط بزرگ دور کمر 
حتی اگر شاخص جرم بدن انسان مناسب باشد، چند 
سال از عمر فرد می کاهد. افرادی که محیط دور کمر 
بزرگی دارند بیشتر احتمال دارد که بر اثر ابتال به 
بیماری هایی مانند بیماری قلبی، مشکالت تنفسی و 
سرطان جان خود را از دست بدهند. شکم بزرگ، حتی 

در آدم هایی با وزن متعادل نیز خطرناک است.

توليد جنين مصنوعی با استفاده 
از سلول های بنيادی

مطالعه جنین در مراحل اولیه شکل گیری یکی از 
چالش های همیشگی محققان بوده و حاال با ایجاد 
جنین مصنوعی این مشکل تا حدودی مرتفع شده 
است. تیمی متشکل از محققان با استفاده از سلول 
های بنیادی موش سازه هایی شبیه به مراحل ابتدایی 
تکوین جنین را ایجاد کرده و هدف از آن را کمک به 
مطالعه دقیق تر مراحل آغازین زندگی، دالیل احتمالی 
ناباروری و بیماری های ناشی از مشکالت مراحل 

جنینی عنوان کرده اند.

آیفون X پرفروش ترین گوشی 
هوشمند جهان است

بر اساس تجزیه و تحلیل های منتشر شده در روز 
گذشته، آیفون X در سه ماه گذشته، پرفروش ترین 
گوشی هوشمند در سراسر جهان بوده است. گرانترین 
گوشی هوشمند اپل که با شروع قیمت ۹۹۹ دالر، 
شش ماه پیش عرضه گردید تاکنون نزدیک به ۵0 

میلیون دستگاه روانه بازار کرده است.

و  ابتدایی  دورة  محصل  راشد  تقی  محمد  دکتر 
سال  تا  را  دانشسرای  دوره  پایان  تا  متوسطه 
1337 در  بیرجند گذراند .  دیپلم متوسطه ادبی 
در  خرداد 1338، مشهد و لیسانس زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه مشهد  در سال 1342، فوق 
لیسانس زبان شناسی همگانی و فرهنگ و زبانهای 
باستانی دانشگاه تهران 1348 و دکتری فرهنگ و 
زبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 

1352 گرفت.

مشاغل و سمتهای مورد تصدی وی: 

عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان ایران از دی ماه ۱3۵۱ تا 
فروردین ماه ۱360 

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی/ 
فروردین  از  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

ماه۱360 به بعد 
مانند  پژوهشی  مراکز  با  مقطعی  و  رسمی  غیر  همکاری 
پژوهشی  بخشهای  دائره المعارفها،  تدوین  سازمانهای 
دانشگاهها و دفترهای مجله های دانشگاهی ، فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی و بنیاد حکمت اسالمی صدرا آموزشی 
آموزگار و دبیر در شهرستانهای بیرجند، مشهد و تهران از مهر 

۱337 تا دی ۱3۵۱
تدریس زبان پهلوی در گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
و مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی از اسفند ۱3۵۱ تا 

تیر ۱3۵۵ 
تدریس زبانهای ایران باستان در مقطع تحصیالت تکمیلی در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران در 
گروه فرهنگ و زبانهای باستانی و تاریخ ایران باستان از ۱363 
به بعد تدریس زبان سنسکریت در مقطع دکتری در دانشگاه 
تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، و دانشگاه آزاد واحد علوم و 

تحقیقات از ۱36۵ به بعد 

تدریس شاهنامه فردوسی، ادببات فارسی در دانشگاههای 
گوناگون در تهران به تناوب از ۱367 به بعد برنامه ریزی و 

اجرایی 
تحصیالت  دوره های  درسی  برنامه ریزی  در  فعال  شرکت 
تکمیلی رشته فرهنگ و زبانهای باستانی و تنظیم برنامه های 
دوره دکتری و فوق لیسانس آن در ستاد انقالب فرهنگی در 

طول سالهای ۱363،۱3۵۹- 
برنامه ریزی دوره های تحصیالت تکمیلی و مدیریت آنها در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱368 تا ۱37۴ 
معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی ۱373-۱370دو نوبت هر بار به مدت تقریباً ۱۵ ماه 

عضویت متناوب در کمیته های ارتقاء هیأت ممیزه مرکزی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
از ۱382 به بعد 

مجله  تاریخی،  تحقیقات  مجله   تحریریة  هیأت  عضویت 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد در برخی از 
تاریخ  مجله  تحریریه  هیأت  در  انتشار. عضویت  دوره های 
ایران و اسالم دانشگاه الزهرا و زبان پژوهشی دانشکده ادبیات 

دانشگاه تهران 

چگونگی عرضه آثار  راشد محصل: 

محمدتقی راشد محصل آثار گویشی ابوریحان بیرونی« را با 
همکاری دکتر کیا در سال ۵3 منتشر کرد. »درآمدی بر زبان 
اوستایی«، »گزیده های زاد سپرم«، »نجات بخشی در ادیان« 
و »کتیبه های ایران باستان« از جمله آثار اوست که همگی 
منتشر شده اند. عالوه بر این »یسن پنجاه و هفتم« و »دینکرد 
هفتم« را نیز بزودی به بازار عرضه خواهد کرد. ایشان بیش 
از ۴6مقاله در جراید و نشریات معتبر علمی منتشر کرده است. 
طرح های پژوهشی ایشان به قرار زیر است: - فرهنگ فارسی 
میانه، فارسی نو، کار پژوهشی پایان یافته در دست چاپ - 
راهنمای آموزش زبان سنسکریت طرح پژوهشی انفرادی، در 

حال اجرا

کتاب های وی:
»واژه های گویشی درنوشته های ابوریحان بیرونی« )همکار 
دکتر صادق کیا( انتشارات شورای عالی فرهگ و هنر، تهران 

۱3۵3
»درآمدی بر دستور زبان اوستایی« انتشارات کاریان، تهران 

۱363
فارسی،  به  پهلوی  متن  نگارش  زاداسپرم«  های  »گزیده 

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱366
و وتحقیقات  ادیان« مؤسسه مطالعات  در  »نجات بخشی 
فرهنگی، تهران ۱36۹، چاپ دوم بدون تغییر، پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱38۱
»زند بهمن یسن« نگارش متن پهلوی به فارسی با تصحیح 
تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه  واژه نامه،  و  یادداشتها  متن 
فرهنگی تهران ۱370، چاپ دوم به همین عنوان اّما افزایش 
دو فصل به عنوان افزوده ها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی تهران ۱38۵
»کتیبه های ایران باستان« در مجموعه از ایران چه می دانم، 

دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران ۱380، چاپ دوم و سوم 
بدون تغییر همان جا ۱38۱

»سروش یسن« متن اوستایی و زند یسن پنجاه و هفتم، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران، ۱382

»اوستا« ستایش نامه پاکی و راستی در مجموعه »از ایران چه 
می دانم« دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران ۱382

نگارش  آوانویسی،  پهلوی،  متن  زاداسپرم«  »وزیدگیهای 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  یادداشتها،  و  واژه نامه  فارسی، 
مطالعات فرهنگی به عنوان چاپ دوم »گزیده های زاد اسپرم« 
به چاپ رسیده است اّما کاری جدید است و با آن هم از جهت 
حجم و هم محتوا تفاوت بسیار دارد. تهران ۱38۵، چاپ سوم، 

تهران، ۱3۹0
»دینکرد هفتم« تصحیح متن، آوانویسی، نگارش فارسی و 
واژه نامه هفتمین کتاب دینکرد انتشارات پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ۱38۹
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  سنسکریت«  زبان  »راهنمای 

مطالعات فرهنگی، تهران ، ۱38۹

دکتر محمد تقی راشد محصل استاد برجسته زبان شناسی ایران
عالیه پیشه ور

عکس: آرشیو

آثار  نمایشگاه  مسکو  شهر  در  گذشته  روز  چند  در 
معماری روس برپا بود که بیشتر عمر خود را در ایران 
گذراند و برای ایرانی ها معماری کرد و هنری ماندگار 
نیکالی  ایران  مقیم  تبار  روس  معمار  این  آفرید. 
تفلیس و درگذشته ۱۹۵7 در  مارکوف متولد ۱882در 
تهران و معمار برخی از مشهورترین ساختمانها و بناها 
در ایران است. مارکوف در خانواده ای سرشناس بدنیا 
پترزبورگ  ابتدا در آکادمی هنرهای زیبای سن  آمد و 
دانشکده  فارسی  بخش  در   ۱۹۱۴ سال  تا  سپس  و 
نیکالی  کرد.  تحصیل  دانشگاه  این  شرق شناسی 
عالقه  بدلیل  و  تحصیالت  پایان  از  پس   مارکوف 
روسیه  افسر  به  عنوان  داشت  ایران  به  که  زیادی 

تزاری به این کشور آمد. 
پایان عمر خود در  تا  انقالب کبیر روسیه  از  وی پس 

به عنوان  از مارکوف  ماند.  به  عنوان وطن دوم  ایران 
ایران  در  اخیر  قرن  آغاز  پیشروی  معماران  از  یکی 

یاد می شود. 
مسکو  شهر  در  مارکوف  نیکالی  معمار  آثار  نمایشگاه 
از تاریخ ۱0 آپریل تا ۴ می در »خانه روسهای خارج 
متعددی  آثای  نمایشگاه  این  در  و  شد  برپا  کشور«  از 

از مارکوف به نمایش درآمد. 
کننده  برگزار  و  شناس  ایران  فدایی  راوندی  النا  خانم 
این نمایشگاه گفت: من مقاالت و یادداشتهایی درباره 
همین  که  دارم  مارکوف  نیکالی  معمار  آثار  و  زندگی 
کشور  از  خارج  روسهای  خانه  رئیس  شد  باعث  نیز 
دعوت کند تا آثار و زندگی این معمار روس را در قالب 
برای  نمایشگاه  این  بکشیم.  تصویر  به  نمایشگاهی 
معماری  رشته  متخصصان  برای  بویژه  و  روس  مردم 

تاریخ دانان و دانشجویان زبان فارسی بسیار  همچنین 
جالب بود، چراکه به زبن روسی از ایشان تنها یک مقاله 
اقبال  داشت.  وجود  ایشان  پسر  از  نقل  به  آنهم  کوتاه 
عمومی این نمایشگاه بقدری خوب بود که حتی شبکه 

سراسری فرهنگ آن را پوشش رسانه ای داد.
وی در خصوص چگونگی جمع آوری آثار معمار مارکوف 
گفت: دوست و همکارانم به نام »النا آندریوا« و »رودین 
در  و  آمریکا هستند  شناسان ساکن  ایران  از  که  متیو« 
حال تالیف کتابی به نام روسها در ایران هستند که به 
من نیز پیشنهاد شد تا در نگارش فصولی در این کتاب 
مشارکت داشته باشم. بنابراین به چندین آرشیو در روسیه 
مراجعه کردم و در آرشیو تاریخی سن پترزبورگ پرونده 
ای از زندگی وی در این شهر و همچنین تصاویری از 
مسکو  آرشیو  در  همچنین  و  داشت  وجود  مارکوف  آثار 

نیز پرونده های جالبی درباره زندگی مارکوف در ایران 
ها  بلشویک  ضد  بر  و  ایران  شمال  در  مارکوف  یافتم، 
این  بر  کرد. عالوه  مبارزه می  انقالبیون گیالن  و ضد 
از  هایی  پرونده  نیز  ایران  امورخارجه  وزارت  آرشیو  در 
زندگی وی مثل مجموعه مقاالتی از زندگی مارکوف به 
زبان فارسی یافتم. خالصه اینکه بسیار مطالعه و بررسی 
را  یادداشتهایی  و  را مشخص کردم  اشتباهات  و  نموده 
مراجعه  اطالعات  روزنامه  آرشیو  به  درآوردم.  تحریر  به 
با پرداخت هزینه عکس های سیاه و سفیدی  نموده و 
مارکوف  توسط  شده  ساخته  بناهای  از  زمان  آن  که 
شخصا  همچنین  کردم.  خریداری  را  بود  شده  گرفته 
در سفرهای متعدی که به ایران داشتم از بناها عکس 
گرفتم و با روحانی مسجدی فخرالدوله گفتگو کردم و 

خالصه در این مسیر بسیار تحقیق کردم.

معمار روس؛ خالق بناهای معروف در تهران
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قوانین طالیی برای دعوا نکردن

را  آمده  وجود  به  مشکل  حرکتی،  هر  از  پیش   )1
کامال روشن کنید.

2( فقط بر روی همان مشکل تمرکز کنید.
را  مالیمی  فیزیکی  ارتباط  هم  با  کنید  سعی   )3
برقرار کنید. زبان بدن تان را کنترل کنید که عمیق 

ترین حرف ها را می زند.
4( از طعنه زدن به یکدیگر خودداری کنید.

 ، دارد  وجود   » تو   « ها  آن  در  که  جمالتی  از   )5
کلمات  از  نکردن  استفاده  )منظور  کنید.  خودداری 

توهین آمیز است(
مبالغه  که  کننده  تحریک  عبارات  بردن  بکار  از   )6
اصال   ، هستند  مشکل  آن  دهنده  تعمیم  و  آمیز 

نکنید. استفاده 
باید   ، بپردازید  بحث  ادامه  به  اینکه  از  پیش   )7
هرگونه احساس ناراحتی و کینه را در طرف مقابل 

از بین ببرید.
دست  مقابل  فرد  گذشته  اشتباهات  روی  بر   )8

نگذارید و آنها را بازگو نکنید.
9( از خودتان عکس العمل های تند نشان ندهید و 
از عباراتی نظیر » من دیگه نمی تونم ادامه بدهم « 
و یا » تو داری منو به کشتن میدی« استفاده نکنید.
10( در مقابل او از استراتژی سکوت استفاده نکنید.
11( بحث و مشاجرات خود را در یک مکان کامال 

خصوصی انجام دهید.
12( برداشت شخصی خود از گفته های طرف مقابل 

را حتما برای خودتان یک مرتبه دیگر تکرار کنید.
احترام و  ارزش  تان  مقابل  طرف  برای   )13 

باشید.  قائل 

مرد الف زن

یک مرد الف زن, پوست دنبه ای چرب در خانه 
داشت و هر روز لب و سبیل خود را چرب می کرد 
و به مجلس ثروتمندان می رفت و چنین وانمود 
به  دست  است.  خورده  چرب  غذای  که  می کرد 

سبیل خود می کشید.
اّما شکمش از گرسنگی ناله می کرد که  ای درغگو،  
خدا،  حیله و مکر تو را آشکار کند! این الف و 
دشمن  مرد،  شکم  می زند.  آتش  را  ما  تو  دروغ 
سبیل او شده بود و یکسره دعا می کرد که خدایا 
این درغگو را رسوا کن تا بخشندگان بر ما رحم 
کنند و چیزی به این شکم و روده برسد. عاقبت 
دعای شکم مستجاب شد و روزی گربه ای آمد و 

آن دنبة چرب را ربود.
اهل خانه دنبال گربه دویدند ولی گربه دنبه را برد. 
پسر آن مرد از ترس اینکه پدر او را تنبیه کند 
رنگش پرید و به مجلس دوید، و با صدای بلند 
گفت پدر! پدر! گربه دنبه را برد. آن دنبه ای که هر 
روز صبح لب و سبیلت را با آن چرب می کردی. 

من نتوانستم آن را از گربه بگیرم. 
مرد  آن  بر  آنگاه  خندیدند،  مجلس  حاضران 
که  دید  مرد  دادند.  غذایش  و  کردند  دلسوزی 

راستگویی سودمندتر است از الف و دروغ.

کودکان کتاب های رنگی نیستند. 
نمی توانی آن ها را با رنگ های

 مورد عالقه ات پر کنی.

وقتی یک در بسته است، 
درهای بسیار دیگری باز هستند 

که شاید تو خبر نداشته باشی.

هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیده من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

همانطور که هیچ خطایی به دلیل اشاعه زیاد تبدیل 
به حقیقت نمی شود، حقیقت هم بخاطر دیده نشدن 

توسط هیچ کس تبدیل به خطا نمی شود.

کارکرد دعا این نیست که بر روی 
خداوند تاثیر بگذارد، بلکه فطرت کسی

 که دعا می کند را تغییر دهد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

سخنان عارفانه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را 
بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است. ال عمران / آیه 31

حدیث روز  

پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبی باشد، بهترین پیوند خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان است.
 امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

چطور حرف به کرسی می نشیند؟
گاهی فکر می کنید، کاش نیرویی داشتید تا هر کسی را که 
می خواستید، متقاعدش می کردید. کار پیچیده ای نیست 
و نیاز به نیروی شگفت انگیزی هم ندارد، فقط کافی است 
کمی روی داشته هایتان کار کنید. شما با ساده ترین کلمات 
می توانید حرف تان را به کرسی بنشانید تا روابط تان با 

دیگران گرم و صمیمانه تر شود.
راهکاری برای متقاعد کردن دیگران به سادگی  

اصوال به کسی می گویند آدم خوش سر و زبان که قادر 
باشد با چهار کالم حرف زدن آدم های دیگر را متقاعد کند 
کاری که او می خواهد را انجام دهند. سالح مخفی این 
افراد »فرو کردن خود در دل دیگران« است. با همین زبان 
10 سانتی متری شان کاری می کنند که نه تنها شیفته 
نظراتشان بشوید، بلکه کشته و مرده خودشان هم بشوید. 

البد می پرسید رازشان چیست؟
مخاطب خودشان را می شناسند

آدم خوش سر و زبان مخاطب خودش را مثل کف دستش 
می شناسد و از این شناخت برای صحبت کردن به زبان او 
استفاده می کند. اگر بداند طرفش خجالتی است با لحنی 
آرام سر صحبت را باز می کند و اگر بداند مخاطبش پر 
جنب و جوش و قاطی پاتی است، پرحرارت سخن می راند. 
موقع گفتگو هر کسی قلق خودش را دارد و به کار گیری 
ظرافت در این راه باعث خواهد شد حرف هایتان راهی به 

گوش دیگران پیدا کند.

نقطه مشترک پیدا کنید
نقطه  مختلف  موضوعات  و  مسائل  مورد  در  زیادی  افراد 
نظرات مشابهی دارند. به مخاطبین خود نشان دهید که افکار 
و ایده های شما با مال آنها سازگار است. باید خودتان را 
جای آنها بگذارید، نگرانی های آنها را بفهمید و نسبت به 

احساساتشان همدردی نشان دهید.
 واضح و دقیق حرف می زنند

آدم خوش سر و زبان قادر است محتویات داخل ذهنش 
را خیلی سریع و واضح برای دیگران بیان کند نه اینکه 
پت پت کند و حرف های اضافه بزند. اگر به چیزی که بر 
زبان می آورید به خوبی احاطه داشته باشید، آنگاه توضیح 
دادن آن به کسی که با آن موضوع آشنا نیست، کار چندان 

سختی نخواهد بود.
 تصویرسازی می کنند

تحقیقات علمی نشان می دهند که آدم ها با تصویرسازی 
زودتر قانع می شوند. آدم های خوش سر و زبان گنجینه ی 
قدرتمندی از تصاویر ذهنی دارند که موقع صحبت کردن به 
خوبی ازش استفاده می کنند. وقت هایی که موضوعات بیش 
از حد انتزاعی باشند و نتوان تصویری از آنها ارائه داد، آدم خوش 
سر و زبان شروع می کند داستانی تعریف کند که به ایده اش 
زندگی ببخشد. اگر داستان خوبی تعریف کنید، تصویری از 
حرف های شما در ذهن گیرنده ایجاد می شود که به سختی 

فراموش می شود و به راحتی به یاد آورده می شود.

می دانند چه زمانی باید عقب نشینی کنند. سخنان ضربتی 
با مقوله ی خوش سر و زبانی به هیچ رقم آبشان در یک 
جوی نمی رود؛ در نتیجه با مالیمت برخورد کنید. آژیر زدن 
شما باعث می شود که بیفتند جلوی شما و راه را بهتان 
ببندند. اگر مو الی درز حرفتان نمی رود پس نگران چه 
هستید؟ آمبوالنس را خاموش کنید و اجازه بدهید زمان کار 
خودش را بکند. معموال ایده های خوب مثل ترشی بندری 

هستند. زمان می برد تا جا بیفتند.
لبخند می زنید

تان  و دوست  کنند  باور  را  دیگران شما  اگر می خواهید 
داشته باشند، موقعی که باهاشان صحبت می کنید لبخند 
بزنید تا آن ها هم بی اختیار لطف شما را جبران کرده و 
زبان  و  سر  خوش  های  آدم  برگردانند.  شما  به  لبخندی 
را زیاد در حال لبخند زدن می بینید، چون شور و شوق 
خاصی برای محقق شدن ایده هایشان در سر دارند و این 

خوشحالی شان واگیردار است.
مختصر و مفید صحبت می کنند

بعضی افراد نیمی از وقت دیگران را به خود اختصاص می 
به  با گزافه گویی و حاشیه دادن  دهند و سعی می کنند 
گفتارشان شنونده را از عمق مساله آگاه کنند، اما این نحوه 
صحبت کردن صحیح نیست. صحبت و ابراز عقیده زمانی 
ارزش دارد که بتوانید با جمالت کوتاه خود همه چیز را سریع 

به شنونده انتقال دهید.

به نظر و عقاید مخالف دیگران احترام بگذارید
فراموش نکنید عقیده انسان ها با یکدیگر متفاوت است. اگر 
ما انسان ها کمی از غرور فاصله بگیریم، اجازه نمی دهیم 
اختالف نظرمان به کشمکش عمیق تبدیل شود. الزم است 
کمی کوتاه بیاییم و از خود انعطاف نشان دهیم. سعی کنید 
خیلی دوستانه و در کمال آرامش با طرف مقابل صحبت 
کنید و با ارائه دلیل منطقی صحت گفتارتان را آشکار سازید.

 صحت گفتارتان را آشکار سازید
مصالحه و سازش اساس یک گفت وگوی مناسب است. 
مخاطب تان را درک کنید و به گونه ای رفتار کنید که مورد 
پسند هر دو طرف باشد؛ در این صورت سریع تر به توافق 
می رسید و می توانید روابط خود را با وی صمیمانه تر سازید.
سکوت را مهم ترین نکته در گفت وگوی متقاعدکننده بدانید. 
به خاطر داشته باشید یکی از بهترین روش ها برای متقاعد 
کردن شنونده، رعایت سکوت از سوی شماست، زیرا سکوت 
بگیرد.  تصمیم  بهتر  تان  شود طرف صحبت  می  موجب 

جالب و دلچسب باشید
وقتی با یکنواختی صحبت کنید، کم کم شنونده هایتان را از 
دست خواهید داد. باید با انرژی و جالب صحبت کنید، نشان 
دهید که خودتان هم از نظراتتان به هیجان آمده اید.یادتان 
باشد، »تاثیر گذاری مثل یک حساب پس انداز است. هرچه 
کمتر از آن بردارید، سود بیشتری رویش می آید.« بدانید که 

قدرت خود را کجا و چطور استفاده کنید. 
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انگلستان  در  شهري   - حديث 
واجب  پند-  خوشبو-  ميوه   -9
از  نمك-  هالوژن   -10 نيست 
 -11 اصيل  اسب  زردآلو-  انواع 
يافتن- حرف  امين- نجات  چند 
صليب 12- پلوي آبكش نشده- 
تاكنون- دو يار هم قد- فلز زرد 
در  گانداز-  سن   -13 گرانبها 
»مادر  عنوان  با  وي  از  تورات 
درخور  است-  شده  ياد   » ملتها 
پارچه  نوعي  مساوي-   -14 نياز 
زمخت- دم زني 15- باغ خرما- 

احساساتي و خيالپرداز

عمودي: 1- چيز- گازي بسيار 
سمي 2- جوشگاه زخم- مولود و 
كودك- نام پدر حضرت ابراهيم 
)ع( 3- پراكنده كننده- سوغات 
شهر قمصر- سه النگاري 4- ضد 
زيارتي  شهر  جاودانگي-  سرد- 
 -5 سختگير  بسيار  آدم  ايران- 
خودمان  سبز-  هميشه  درختي 
 -6 عريان  يبينيم-  م  آن  در  را 
نوزايي  كوچك-  حوض  مايه- 
تاندام-  درش  و  زمخت   -7
8-واحد  قطار  اتاق  انهدام- 

ليتر- دوست- پس انداز 9-همه، 
بد  اثاث همراه عروس-  همگي- 
در  فني  ضربه   -10 زشت  و 
بوكس- مرزبان - دريا 11- خم 
 -12 لجنزار   - سرود   - بزرگ 
شركت كاميون امريكايي- سدي 
عرب-  زبان  كشور-  درجنوب 
 -13 اروپا  باستاني  پايتخت 
پادشاه حبشه- روييدن- سرشت 
جبران  گشاينده-   - قلعه   -14
چ  فيلم  مرد  بازيگر   -15 كردن 

ابراهيم حاتم يكيا- جنبش

جدول 4060

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
کیلرامیسرمدمحم1
اکاهلدهتسخاوا2
زیریندویدامال3
اکاتهدزاسالد4
نمبراشهشرایی5
واویورایتنسن6
اراینوردنقرقی7
یندشرمشادیا8
لاینویامهرارق9
یلماتننفتلوو10
تمسوردیداننی11
ولپبرکاهفاکس12
اکلبمتیریروای13
نوازیرنوخوکسا14
یتسدهریچاناواه15

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
 09156633230

 برگی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر شاگرد نیمه ماهر به صورت
 تک شیفت برای سالن زیبایی محدوده معلم 

نیازمندیم.
09399441888 - 32455303

به تعدادی نیروی کار ساده و ماهر جهت کار 
در رستوران  و سفره خانه سنتی نیازمندیم. 

)خانم / آقا(  آدرس: قلعه بیرجند
09150051239

یک شرکت معتبر راهسازی برای 
تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل 

نیازمند است.
1- راننده پایه یک

2- راننده غلطک و تراکتور
3- راننده بیل مکانیکی 
09155624889

32442886

به تعدادی برقکار ساختمان 
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم.

09391538111

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

ص
در

د 
ص

التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر 

آبگرمکن،نورپردازی ، لوله بازکنی
 با فنر، نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

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

ملی پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261
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با شروع فصل زیبای بهار، فروش میوه هایی نظیر گوجه سبز و چغاله  
بادام توسط میوه فروشان و همچنین فروشندگان دوره گرد رونق 
می گیرد.این میوه ها دارای فواید و خواص بسیاری برای سالمتی ما 
هستند، اما اگر نشسته و آلوده باشند، احتمال ابتال به بیماری های 
عفونی گوارشی از جمله حصبه و مسمومیت های غذایی را مطرح 
می سازند.خواص چغاله بادام مواد مغذی میوه کال و نارس بادام کمتر 

از میوه های رسیده است و از نظر کلسیم، آهن و به طور کلی امالح 
معدنی در سطح پایین تری قرار دارد. رسیده این میوه افراد را در برابر 
بیماری هایی چون پوکی استخوان، افزایش کلسترول، کم خونی و 
چسبندگی روده ها محافظت می کند، اما تا وقتی کال است از این 
ویژگی ها برخوردار نیست در واقع میوه سبز رنگی نظیر چغاله بادام که 
کال و نارس است سرشار از کلروفیل است. کلروفیل داخل بدن در 

مسیر کانال گوارشی به جذب منیزیم کمک شایانی می کند و از آنجا 
که منیزیم برای کاهش گرفتگی عضالت نقش بسزایی دارد، خوردن 
متعادل آن می تواند تا حدی در بهبود گرفتگی عضالت مفید واقع 
شود.از سوی دیگر این نوبرانه ترکیباتی دارد که وجود آن ها در معده 

مانع سیب رسیدن به بافت معده و بروز سرطان معده می شود.
مرکز اطالع رسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 چغاله بادام نوبرانه  بهاری 

بهترین ویتامین ها 
برای کاهش استرس کدامند 

ویتامین B های مختلف زمانی که با B کمپلکس 
ترکیب  شوند، تبدیل به یک نیروگاه واقعی برای 
تسکین استرس می شوند. اگر دنبال منابع غذایی 
هستید که شامل مقدار زیادی از ویتامینB باشند، 
توصیه می کنیم گوشت ماهی، غالت سبوس دار، 

سیب زمینی، موز، سبزیجات با برگ تیره و لوبیا را به 
رژیم غذایی خود اضافه کنید. منیزیم برای سالمتی 
روحی و جسمی ما ضروری است. منیزیم به تقویت 
هم چنین  و  می کند  کمک  ما  عصبی  سیستم 
می تواند نقش بزرگی در سرکوب اضطراب، ترس، 
عصبانیت، بی قراری و زودرنجی ایفا کند. همین طور 
به محافظت از قلب و عروق نیز کمک شایانی 

می کند.

چه بخوریم که حافظه مان تقویت شود

بروز  از  پیشگیری  در  موثر  ترفندهای  برخی 
مشکالت حافظه در سالمندی کمک می کند. 
 میوه هایی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان

می باشند و از رنگ تیره ای برخوردار هستند 
 نظیر قره قات و زغال اخته از تخریب سلول های

هایی  بیماری  و  کرده  جلوگیری  مغزی 

می  کاهش  را  آلزایمر  و  عقل  زوال  همچون 
انواع توت ها،  دهند. رژیم های غذایی حاوی 
یادگیری بهبود  باعث  توت  شاه  فرنگی،   توت 

مانند  چرب  های  ماهی  مصرف  شوند.  می   
سالمون، ساردین و تن هفته ای ۲ بار، دانه های 
روغنی به خصوص مغز گردو به عالوه غالت 
کامل، برنج قهوه ای و جوانه گندم به سالمت 

سلول های مغز کمک می کنند. 

فواید و خواص مفید توت ها

از  خوبی  منبع  ها  توت  سرطان:  از  پیشگیری 
رزوراترول هستند. محققان معتقدند با کمک این 
 ماده غذایی گیاهی می توانند هم از بروز سرطان ها

پیشگیری کنند و هم این که با سرطان ها بجنگند. 
افزایش طول عمر: توت ها به دلیل وجود رزوراترول 
می توانند موجب افزایش طول عمر افراد شوند. 

در مطالعات متعددی نشان داده شده است که 
رزوراترول موجود در توت ها موجب افزایش طول 
عمر موش ها شده است. تصفیه ی خون: در طب 
چینی، توت ها به عنوان یک عامل تصفیه ی خون 
در نظر گرفته می شوند، به این معنا که خون را تمیز 
کرده، تولید آن را افزایش داده و به طور کلی موجب 
تقویت کل سیستم خونی می شود. توت سفید 

موجب تقویت عملکرد کلیه ها می شود. 

خواص درمانی خوردن پیاز

دارد. در  پیاز خواص غذایی و درمانی متعددی 
دوران گذشته از پیاز برای مقابله با بیماریهای همه 
گیر چون وبا و طاعون استفاده می کردند. پیاز 
حاوی قند طبیعی، ویتامین آ، ب6، ث و ای است 
و مواد معدنی همچون سدیم، پتاسیم، آهن، فیبر 
دارد و منبع خوبی برای اسیدفولیک می باشد. از 

جمله خواص پیاز می توان به این موارد اشاره کرد: 
مقابله با سرماخوردگی، آلرژی و سرفه: اگر تب، 
سرماخوردگی، سرفه، گلودرد، آلرژی دارید، پیاز می 
تواند در کنترل این بیماریها به شما کمک کند. 
ترکیب آب پیاز و عسل به سرعت سرماخوردگی 
و سرفه را خوب می کند. کمک به گوارش: پیاز 
دستگاه گوارش را تقویت می کند و ترشح مواد 

گوارشی را افزایش می دهد. 

عارضه سنگ کلیه با این هشدارها

از  که  اضافه  مایعات  و  سموم  از  دسته  آن 
بدن خارج نشده است تبدیل به سنگ کلیه 
می کند  تالش  بدن  زمان  این  در  می شود، 
سنگ های کوچک را دفع کند اما سنگ های 
بزرگ دفع نمی شوند. به 8 زنگ خطر برای 
مراجعه به پزشک دقت کنید: 1- عفونت به 

خصوص عفونت ادراری و تب ۲- تغییر رنگ 
ادرار و بوی آن به طوری که بسیار ناخوشایند 
تغییر  و  ادرار  در  خون  مشاهده   -3 می شود 
بسیار  درد   -4 صورتی  و  قرمز  به  آن  رنگ 
شدید هنگام دفع ادرار یا در طول شبانه روز 
5- حالت تهوع و استفراغ 6- تکرر ادرار 7- 
مشاهده   -8 بی حالی  و حس  تعرق  افزایش 

سنگ های کوچک هنگام دفع ادرار. 

یادداشت

مسابقات ورزشی اموزشگاههای قهرمانی استان سال ١٣٥٤ طبس تیم هندبال شهر ستان بیرجند
 ایستاده ازراست :  میرنجاتی مربی لدی فرسادی شهیدسیدعلی قالیبافان .علی قاسم پور.علی قربانزاده .خردادی اسماعیل قاسم نژاد 

نشسته ازراست:  عباس مشک .اکبرخانی نژاد .مسعودبرهانی کاوه- گردآورنده : اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

الزامات حمایت از کاالی ایرانی؛
نقش»من«، سلبریتی ها  و دولت
*سرهنگی

شعار ملی که با واژه »حمایت« شروع می شود به چند معناست و قطعا 
حمایت از کاالی ایرانی صرفا حمایت توسط مصرف کننده و خریدار نیست 
و هر شخص یا هر »من« در جایگاه خود در این شعار نقش بازی می کند. 
پیش از هر چیز باید بازیگران حمایت از کاالی ایرانی را مشخص کرد؛ مصرف 
کننده، تولیدکننده، دولت و حتی رسانه همه و همه بازیگران حامی کاالی ایرانی اند.
نخست، »من« به عنوان مصرف کننده باید در یک کاالی مشابه بین 
برند داخلی و برند خارجی، داخلی را انتخاب کنم حتی اگر عمر محصول 
ایرانی در ابتدا کمتر از عمر محصول خارجی باشد، چراکه هر خرید باعث 
گردش نقدینگی در کشور و رونق تولید خواهد شد. من به عنوان مصرف 
برای یک »مِن«  تواند  ایرانی می  بدانم که هر خرید کاالی  باید  کننده 
دیگر اشتغال ایجاد کند و این اثرات مثبت زیادی در زندگی من ایجاد خواد 
کرد؛ همینطور اثرات منفی اجتماعی زیادی را از زندگی من دور خواهد کرد. 
»من« به عنوان مصرف کننده باید بدانم همانطور که با خرید یک کاالی 
خارجی و مبلغی که برای آن پرداخت میکنم بهمراه آن کاال یک حس خوب 
از برند، کیفیت باال، زیبایی و بسته ای بندی کاال را دریافت می کنم ؛ با خرید 
کاالی ایرانی همراه آن عالوه بر مطلوبیت های باال، از بهره مندی از جامعه 
با امنیت روانی باال ، رفاه اجتماعی باال و .. برخوردار می شوم، چرا که برای 
یک »من« دیگر اشتغال ایجاد می شود و از آثار اجتماعی بیکاری از بزه کاری، 
اعتیاد، طالق تا مشکالت روانی کاسته خواهد شد و همه این ها در امنیت 
روانی و اجتماعی زندگی من تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر خرید کاالی 
ایرانی برای یک »من« دیگر به عنوان تولیدکننده درآمد بیشتر و در نتیجه برای 
کشور مالیات بیشتر در پی خواهد داشت که باعث ایجاد رفاه اجتماعی باالتر در 
جامعه خواهد شد. بنابراین با خرید کاالی ایرانی من همه ی این مطلوبیت ها 
را دریافت می کنم.دوم، »من« به عنوان تولید کننده، وظیفه ی افزایش کیفیت 
محصول داخلی و البته قابل رقابت را دارم، چراکه هدف نهایی صرفا بازار داخلی 
نیست بنابراین باید محصول یا خدمات ایرانی رقابت پذیر باشد و این یعنی 
باید هم به لحاظ قیمت و هم از لحاظ کیفیت توانایی رقابت در بازار جهانی را 
داشته باشد.سوم، »من« به عنوان دولت باید در کنار وظیفه ی اصلی ام که بهبود 
فضای کسب و کار است، در نقش »دولت بازاریاب« عمل کرده و دیپلماسی 
بازاریابی، برندسازی و بازارسازی را در سفارت خانه های بعضا تعطیل ایران در 
کشورها را در پیش بگیرم و زمینه اتصال کارآفرینان پیشگام به بازارهای جهانی 
را فراهم کنم. »من« چه در دولت، چه در بخش تولید و چه مصرف کننده  
باید بدانم که در شعار »حمایت از کاالی ایرانی« واژه »حمایت« بسیار مهم 
تر از »کاالی ایرانی« است و این یعنی اینکه همه ما به یک فرهنگ و باور 
برسیم که مسیر توسعه وتعالی کشور طی نخواهد شد مگر اینکه »من« خود 
را جزیی از یک کل بدانم و در هر نقشی وظیفه خود را درست انجام دهم.. 

امالک و 
مستغالت

منزل فروشی یا معاوضه
 سند ششدانگ دو طبقه، دو نبش 

شمس آباد
09159611557

 فروش باغ روستای تقاب  
با مناسب ترین قیمت 

تلفن تماس
091571519۸0 

 
فروش زمین در سپیده 5

)۳00متر( شمالی
فی۳۲0م

0919۸160650

فروش آپارتمان ۳۳م  
معاوضه با اتومبیل، تعاونی 

مسکن فرهنگیان صیاد شیرازی 
0915۳6۲14۳4

امتیاز سلحشوران کویر )معصومیه(  
واریزی11/۲00م

 فروش به قیمت واریزی
0915۲671۳41

فروش  واحد7۲ متری، خیابان 
جرجانی، ۲خواب، آفتابگیر، 
فول امکانات، سند آزاد، فی 
کارشناسی0919۸160650

منزل فروشی
خیابان دولت ، شمالی، 17۳متراژ  

تلفن تماس
09157554۳0۸ 

فروش زمین 1۸0 متری 
در چهکند

تلفن
091516۳9۸11

مغازه تجاری
روبروی بازار روز، فی150م 

تلفن تماس:
0919۸160650 

زمین مسکونی در حاجی آباد 
متراژ 160 متر ، جنوبی 

فقط ۲5 م
09151601۲۸6

یک باب منزل کلنگی 
بیست متری اول سعیدی 

۲55متر، قیمت ۲40
09904170014

 فروش زمین مغازه تجاری
 50 متر، معصومیه،آینده دار 

دوکله ، قیمت استثنایی
09151609۳09

پیش فروش آپارتمان
 واقع در معصومیه پایین

تلفن تماس: 
09195605۸7۸

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار درآژانس به صورت تمام 

وقت یا نیمه وقت نیازمندیم  
0915۸6۳9975

به تعدادی راننده تمام وقت جهت 
کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس: 
0919690995۲ 

به یک راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس نیازمندیم.

 تلفن تماس:
0915۸66۳۲۲5

جویای کار دائم: جوان ۲۲ساله، 
مجرد، دیپلم، داری کارت 
پایان خدمت و گواهینامه  

0915665۸5۳۲

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار درآژانس نیازمندیم.

 تلفن تماس: 
0915965۸۸60

به یک نیرو جهت کار در کارواش 
نیازمندیم .تمام وقت

تلفن تماس: 
09159۳7۲644

راننده تمام وقت برای کار 
درآژانس نیازمندیم. 

تلفن تماس: 
09۳94090454

به یک نیروی ماهر به کارواش
 از ساعت 1 الی 9 نیازمندیم.

تلفن تماس: 
091556157۸6

خودرو

141نقره ای، بی رنگ، ۸5، بیمه
کامل یا معاوضه، فی:10 م 

لطفا پیام بدین 
 09۳9161۳915

موتورسیکلت هوندا 1۲5
 رینگ اسپورت، مدل 95 ، تمیز

 فی: ۲/600م
0915165۸591 

پژو اس ال ایکس سفید مدل 
91 ، خیلی تمیز، فی ۲5م 

باپراید مدل۸4تا90 قابل معاوضه 
0915۳6۳۲761

متفرقه

به یک دستگاه برای پخت پفیال 
نیازمندیم

تلفن تماس:
091596۲6514

فروش
 وسایل ساندویچی

تلفن تماس: 
 091516096۳4

فروش پروانه امالک با 15سال 
سابقه فعالیت با لوازم کامل

تلفن تماس: 
091004009۲5

15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

دومین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

 - جبروتی  مبل   ،37 واحد  شیرازی،  صیاد  بلوار  ایران،  مبل 
32239334- 09156685767

مبل و پارچه مبلی تیامات، خیابان توحید، بین توحید 8 و 10، 
گالری تیامات، تعمیرات تخصصی مبل . 09199518724 

    3 و   1 معلم  بین  معلم،  خیابان  ترنج،  مبل  گالری 
32218704 -09152002654

مبل شیخ زاده، معلم 40- 32450077 -09151645077
  15 و   13 توحید  بین  توحید،  خیابان  قائم،  مبل  گالری 

09153253793- قربانی
 مبل ماهان،خیابان توحید،نبش توحید4-09155665292 شرفی

مبلمان تهران مد، توحید 6، جنب بانک صادرات 

  09120721985- شهابادی
نشانی   آتش  روبروی  معصومیه،  بلوار  نما،  جهان  مبلمان 

09151614117- امیرآبادی
مبلمان نارمنجی، خیابان شهید بهشتی 15، شهر فرش و مبل 

نارمنجی - 09155623692
 مبل قیمت شکن، خیابان غفاری، نبش چهارراه اول - 32207030

مبل جاوید، خیابان انقالب بین انقالب 5 و 7- 09155617368 
32233837

بانک  جنب  اول،  راه  چهار  از  بعد  توحید،  خیابان  سوفا،  مبل 
  21 و   19 منتظری  بین  منتظری-  خیابان   ،2 شعبه  ملی، 

09151602716
گالری مبل مرصاد، 50 متر پایین تر از تعویض پالک، روبروی 

پارکینگ اتوبوسرانی   09399619147

فروشگـاه هـای مجاز ایـن طـرح:



  فروش گوشت چرخ کرده آماده 
در قصابی ها ممنوع شد

صدا و سیما-عرضه گوشت چرخ کرده آماده شده در 
قصابی ها ممنوع و گوشت   باید در حضور مشتری 
چرخ شود. رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند، با تأکید 
بر اینکه شهروندان از خرید گوشت چرخ کرده آماده 
در قصابی ها پرهیز کنند، از شهروندان خواست: به 
هیچ عنوان گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده در 

قصابی ها را خریداری نکنند.

کشف 2 کيلوگرم مواد مخدر 
کراك در “زیر کوه”

کیلوگرم  دو  کشف  از  استان  انتظامی  جانشین 
طي  قاچاقچي  نفر  یك  دستگیري  و  کراك 
گشت های هدفمند پلیس زیرکوه از  یك دستگاه 
خودرو پراید پارك شده در فاصله 50 متري حاشیه 
خاکي کنار جاده خبر داد.جانشین انتظامی استان 
خراسان جنوبی افزود: در این رابطه متهم دستگیر 

و با دستور مقام قضائی روانه زندان شد.

80 ميليون ریال البسه خارجی 
قاچاق در طبس کشف شد

فرمانده انتظامی طبس از کشف 80 میلیون ریال 
خودروهای  کنترل  هنگام  قاچاق  خارجی  البسه 
عبوری در این شهرستان خبر داد سرهنگ علی 
کاالی  ریالی  میلیون   80 ارزش  به  اشاره  با  پور 
پرونده  تشکیل  با  متهم  افزود:  قاچاق کشف شده 

به مقام قضائی معرفی شد..
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ادامه روند افزایشی دما تا پایان هفته

گروه خبر--کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه برای دو روز آینده افزایش ابر و وزش تند باد در منطقه قابل پیش بینی است، گفت: روند تغییرات دما  تا 
پایان هفته افزایشی خواهد بود وی خاطرنشان کرد: امروز در مرز شرقی استان و شهرستان طبس وزش باد و گرد و خاك را خواهیم داشت. وی با بیان اینکه برای  امروز در 
شهرهای سربیشه و نهبندان احتمال بارش وجود دارد، گفت: با تقویت تدریجی سیستم کم فشار،  از روز دوشنبه تا پایان هفته بصورت نسبی دمای هوا افزایش خواهد یافت.

*مهندس حالج به عنوان مدیر کل دفتر امور شهری 
استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.

*مدیرکل بنیاد مسکن گفت: در مجموع تا کنون 
در سطح استان ۶5 هزار  و ۶00 سند روستایی و 

شهرهای زیر ۲5 هزار نفر واگذار شده است.
از  اداره حفاظت محیط زیست فردوس  * رئیس 
تولد نخستین بره جبیر در سایت تکثیر و احیا حیات 

وحش مظفری فردوس خبر داد.
*شهردار فردوس گفت: طرح جداسازی آب شرب 
درصد   ۶5 تاکنون  فردوس  شهر  سبز  فضای  از 
پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر ۹۷ درصد 

فضای سبز از آب غیر شرب آبیاری می شود.
*اختتامیه پنجمین استارت آپ ویکند بیرجند در 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
نوع  از  گرمابی  ماهی  بچه  قطعه  *ا۲۹000هزار 
ماهی  پرورش  استخر  باب   ۲۹ در  کپور  و  آمور 

شهرستان  درمیان توزیع شد.
*مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: امسال ۶ هزار 
و 500 تن گندم و جو از مزارع شهرستان برداشت 
می شود و براثر خشکسالی برداشت این محصوالت 

نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش دارد.
*مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای از برگزاری 
ناوگان عمومی  رانندگان  برای  آموزشی  ۱۱5 دوره 
مشتمل بر بیش از ۲4 هزار و ۱۶0 نفر ساعت در 

راستای بهبود ایمنی حمل و نقل استان خبر داد. 
*50 میلیون ریال کمك بالعوض برای خرید ماشین 
آالت کاشت و برداشت کلزا  در استان پرداخت می شود.

اخبار کوتاه

 توسعه شرق کشور مغفول مانده است

شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه با خشکسالی ها و نبود آب 
شاهد سیل مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها 
مانده  مغفول  کشور  شرق  توسعه  گفت:  هستیم 
روستاها  در  مردم  ماندگاری  برای  باید  و  است 
تدابیری اندیشیده شود. به گزارش تسنیم افضلی 
دو  هادی  طرح  افتتاح  و  بازدید  در  دیروز  صبح 
روستای بزقنج و شریف آباد اظهار کرد: در استان 
از این تعداد در  4۱8  ۹۱8 روستا وجود دارد که 
افزود:  است.افضلی  شده  اجرا  هادی  طرح  روستا 
آمارها در  زیرا طبق  از روستاها غفلت شود  نباید 
کشور آمار جمعیت روستایی از ۲8 درصد به ۲5 
درصد و آمار جمعیت شهری به ۷5 درصد رسیده 
است.وی افزود: توسعه شرق کشور مغفول مانده 
روستاها  در  مردم  ماندگاری  برای  باید  و  است 
استان ۷50  و  تامین شود  آب  از جمله  حداقل ها 
هرار نفر جمعیت دارد که در این مساحت کویری 
باید برای مشکالت مردم روستایی تالش شود تا 

توسعه همه جانبه رقم خورد.

طرح نظارتی ویژه ماه رمضان در 
استان   اجرا می شود

از  استان  تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت، 
از ۲۲  آغاز طرح نظارتی ویژه ماه مبارك رمضان 
گزارش  به  داد.  خبر  خرداد   ۲۳ لغایت  اردیبهشت 
تسنیم شهرکی صبح دیروز اظهار کرد: در آستانه 
افزایش  و  رمضان  مبارك  ماه  ایام  رسیدن  فرا 
ویژه  به  غذایی  مواد  انواع  برای  مردم  تقاضای 
اقالم لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، انواع خرما 
و شیرینی های مرسوم این ماه زولبیا و بامیه طرح 
نظارتی ماه مبارك رمضان اجرا می شود.وی بیان 
کرد: این طرح نظارتی با توجه به نیاز مردم با هدف 
تنظیم بازار و تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای 
تولیدی، توزیعی و خدماتی، رسیدگی سریع و دقیق به 
شکایت ها و گزارش های مردمی و برخورد با تخلفات 
احتمالی در   استان برگزار می شود.شهرکی ادامه داد: 
ایجاد آرامش در بازار در ماه مبارك رمضان، ایجاد 
زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، پایش 
مستمر بازار و برنامه ریزی برای نظارت بر تامین و 
توزیع به موقع اقالم پرمصرف و کاالهای اساسی از 
دیگر اهداف اجرای این طرح است.رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در طرح 
نظارتی ویژه ماه مبارك رمضان، 4۲ بازرس و ۶04 
ناظر افتخاری در خراسان جنوبی بازار و واحدهای 
عرضه کننده کاالهای پر مصرف و اساسی مردم 
را رصد می کنند.وی تاکید کرد: تمامی شهروندان و 
هم استانی ها می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم 
درج قیمت مراتب را به ستاد خبری ۱۲4 این سازمان 
و ادارات شهرستانی منعکس کنند تا در نخستین 

فرصت  پیگیری شود.

جاذبه های معدنی آیسک برای چينی ها

صدا و سیما-سرمایه گذار چینی برای  مشارکت در 
توسعه اقتصادی آیسك اعالم آمادگی کرد. نماینده 
سرمایه  برای  چین  کشور  از  خارجی  کمپانی  یك 
گذاری در حوزه معدن آیسك اعالم آمادگی کرد. “جی 
سی” نماینده شرکت چینی در دیدار با بخشدار آیسك 
گفت:گزارشی از شرایط، ظرفیت و استعداد منطقه تهیه 
و برای مسئوالن کمپانی مربوطه در کشور چین ارسال 
خواهد کرد.وی افزود: امنیت موجود در منطقه  و در 
دسترس بودن منابع فراوان معدنی و همچنین وجود بازار 
صادراتی از مزایای مشارکت با شرکای ایرانی  است. 
جی سی گفت: مشارکت در ساخت تجهیزات فرآوری 
معدنی می تواند یکی از محورهای همکاری با خراسان 
جنوبی باشد.زارع ، سرمایه گذار داخلی هم گفت : در 
صورت موافقت کمپانی مذکور از کشور چین بزودی 
مقدمات ساخت کارخانه و فرآوری محصوالت معدنی 
در آیسك فراهم خواهد شد.برازنده، بخشدار آیسك نیز 
ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیر ساخت های 
ناحیه صنعتی آیسك شاهد حضور سرمایه گذاران 

خارجی و داخلی و تحول در اقتصاد منطقه باشیم.

  بهسازی سه هزار و 500 
روستا در اولویت     

انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
چهار  از  روستا   500 و  هزار  سه  گفت:  اسالمی 
هزار و 500 روستای پیشنهادی برای طرح هادی 
تمام  نیمه  های  طرح  به  مربوط  جاری  سال  در 
با همکاری مردمی عملیاتی  امیدواریم  است که 
شود. به گزارش ایرنا شاملو روزگذشته در حاشیه 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  های  طرح  افتتاح 
های  محیط  بهسازی  و  بازنگری  افزود:  استان 
قرار  ها  فعالیت  اولویت  در  روستایی  تمام  نیمه 
گرفته است که با همکاری و حضور مردم محقق 
با  جنوبی  خراسان  در  گفت:  وی  شد.  خواهد 
توجه به مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان 
نیمه  های  طرح  بر  را  اولویت  حتم  طور  به  ها 
براساس  کرد:  بیان  وی  گذاشت.  خواهیم  تمام 
بررسی های اولیه ۱۲0 روستای استان در برنامه 
طبق  آن  عملیات  و  گیرند  می  قرار  بنیاد  کاری 
مصوبه کمیته برنامه ریزی شهرستان آغاز خواهد 
شد.معاون عمران روستایی بنیاد مسکن افزود:در 
روستاهایی که به عنوان هدف گردشگری مطرح 
شده یا دارای بافت قدیمی هستند متقاضیان می 
توانند برای توسعه بوم گردی از تسهیالت مسکن 
روستایی استفاده کنند.وی اظهار کرد: گردشگری 
بدون  اقداماتی است که  ترین  فعال  از  روستایی 
را شکوفا کند  اقتصاد روستاییان  تواند  شك می 
و در حوزه اشتغال مثمر باشد. شاملو همکاری و 
همراهی مردم در بهسازی روستاها را رکن اصلی 

پویایی طرح هادی در سراسر کشور دانست.

حوزه های علميه از تمام ظرفيت های 
موجود در مقابل ستمگران استفاده کند

اکنون  گفت:  استان  در  ولی فقیه  تسنیم-نماینده 
بهترین زمان است تا حوزه های علمیه آن چنان که 
باید از ظرفیت خود استفاده کنند و در مقابل ظلم 
جهانی بایستند. وی در جمع طالب استان مقیم شهر 
برنامه ریزی  باید  علمیه  حوزه های  کرد:  اظهار  قم 

کنند و با تخصص عمل کنند و با مخاطبان خود 
با طرح و مقدمه و نتیجه حرف بزنند و اگر چنین 
شود قطعا مردم در مقابل ستمگران می ایستند. به 
گزارش تسنیم حجت االسالم عبادی افزود: اکنون 
بهترین زمان برای این است که حوزه های علمیه 
از ظرفیت خود استفاده کنند و  باید  آن  چنان که 
در مقابل این ظلم جهانی بایستند و جنگ امروز 
یك جنگ رو در رو است، مستکبران مجهز شده 
و می دانند ظهور حضرت مهدی)عج( به ضرر آن ها 
تمام می شود بنابراین در این راستا از هیچ تالش 
و برنامه ای فروگذار نمی کنند.حجت االسالم عبادی 
انسان پروری  و نسخه  انسان  اسالم مکتب  گفت: 
از نظر فکری  است و مکتب های شرقی و غربی 
به پوچی رسیده است و مستکبران عالم حاضر به 
پذیرش هیچ حقی نیستند.وی با اشاره به سخنان 
رهبر انقالب اسالمی مبنی بر اینکه حوزه ها باید 
انقالبی بمانند افزود: حوزه های علمیه باید از تمام 

داشت  گرامی  دیروز،مراسم  صبح  جم-  امین 
استانداری  رجایی  در سالن شهید  روز شوراها 
شورای  اعضای  مراسم  این  شد.در  برگزار 
ها،و  شهرستان  شوراهای  شهرها،نمایندگان 
همچنین بخش ها و فرمانداران شهرستان های 
استان و استاندار و تعدادی از معاونان وی حضور 
داشتند.رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند که در 
این جلسه به نمایندگی از شوراهای شهر استان 

سخن می گفت، با بیان اینکه مزایده های بنیاد 
مستضعفان   باعث افزایش قیمت زمین ها  می 
شود،تصریح کرد: بایدعوایداین کار بیشتر صر ف 
اموری در  شهرستانهایی شود که این مزایده ها   
در آن انجام می شود.  تقی زاده اضافه کرد : 
به طورقطع این نکته مورد تاکید شورای شهر 
بوده ولی  استاندار  استان و شخص  و شورای 
در عین حال باید بتوانیم در این باره   تاکید و 

پیگیری بیشتری داشته باشیم.

شوراها باید در ابعاد متعددی
 نقش آفرینی کند

وی با اشاره به این که قانون گذار ، نقش و جایگاه 
شورا ها را در اصل ۱00 قانون اساسی پیش بینی 
کرده است که در تسریع حل مشکالت فعالیت 
کنند،عنوان کرد:شوراها تشکیل می شود تا امور 
تسریع شود.کار مردم به مردم واگذار شود و کار 
دستگاه های دولتی را کم کند.نقش شوراها فقط 
در یك بعد خاص نیست بلکه در ابعاد متعددی 

باید نقش افرینی کند.

راه و شهرسازی با کمک شهرداری به 
حل مشکالت مردم کمک کند

تقی زاده افزود:در آینده تالش خواهیم کرد با 
کمك شورای استان و شهرستان،یك مجمع 
مشورتی برای مدیران دولتی باشیم.وی تصریح 
کرد:اداره کل راه و شهرسازی باید به جای اینکه 
بیشتر به منافع درون سازمانی توجه داشته باشد، 

به شهرداری در حل مشکالت مردم کمك کند.

چرا باید کاالهای مورد نیاز ادارات 
شهرستان ها از مرکز استان دیکته  

شود؟
نماینده شوراهای استان در ابتدای سخنان خود 
در تقاضایی ازاستاندار خواست همانطور که به 
ادارات کل دستور استفاده از کاالی داخلی داده 

اند، در شهرستان ها هم این شعار را محقق 
کنند.قرائی تصریح کرد: چرا باید کاالهای مورد 
نیاز ادارات شهرستان ها از مرکز استان دیکته 
شود؟مگر مغازه داران و فروشندگان شهرستانی 

مالیات و عوارض و ... نمی دهند؟

باید قوانین را به نفع مردم
 بومی سازی کنیم

وی با بیان اینکه قوانین را باید بومی سازی کنیم، 
عنوان کرد:بسیاری  از قوانین را می شود به نفع 
مردم تغییر داد.وی در ادامه اظهار کرد: بانك ها 
و صندوق ها در زمینه تسهیالت، اطالع رسانی 
ضعیفی دارند.اگر خدمات دولت به گوش مردم برسد 
، کسانی که متقاضی هستند، می توانند اقدام کنند.

جلسه بااعضای شوراها
 نباید فقط در هفته شورا ها باشد

با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
فقط  نباید  شوراییان  با  جلسه  اینکه  بیان 
تمهیداتی  داد:  باشد،ادامه  ها  هفته شورا  در 
هر  یا  ماه  سه  هر  شوراییان  تا  شود  فراهم 
فصلی بتوانند جلسه و دیداری با استاندار و 
معاونان ایشان داشته باشند. وی خطاب به 
استاندار گفت: اعالم آمادگی می کنیم که ما 
شوراییان  حاضریم در کنار شما و مسئوالن 
حل  راستای  در  و  مردم  به  نسبت  محترم  

مشکالت ادای دین کنیم .
نمایندگی  به  این جلسه  »تقاضایی« که در 

ازشوراهای  ۱۱ شهرستان استان سخنرانی 
می کرد،با بیان اینکه بر اساس اصل هفتم 
که  هرسطحی  در  اساسی،شوراها  قانون 
امور  اداره  و  گیری  تصمیم  ارکان  از  باشند 
کرد:  عنوان  شوند،  می  محسوب  کشور 
درحالی که با بررسی وظایف شورا،در قوانین 
عادی،شوراها حتی به عنوان اجزای تصمیم 
داد  ادامه  اند.وی  نشده  تصویب  نیز  گیری 

:شاید بخشی از عللی که موجب شده است 
شوراها  محدود  اختیارات  بیافتد،  اتفاق  این 
شدید  مردم،تنگنای  نامحدود  انتظارات  و 
تحقق  عدم   ، ها  دستگاه  مالی،شوراگریزی 
نکردن  استقبال  و  شهری  واحد  مدیریت 

نخبگان جامعه از عضویت در شورا باشد.

گریزی  دارم شورا  تقاضا  استاندار  از 
دستگاه های اجرایی را ریشه کن کنند

استاندار  از  که  درخواستی  کرد:  عنوان  وی 
از  شوراگریزی  این  کردن  کن  دارم،ریشه 
به  بعضا  تنها  است.نه  اجرایی  های  دستگاه 
درمواردی  شویم،بلکه  نمی  دعوت  جلسات 
پاسخ نامه شورا نیز داده نمی شود.دردو مشکل 
همه شوراها، زیرساختهای شهرستان هاست 

که الزمه توسعه پایدار محسوب می شود. 

گونه  این  در  شده  مطرح  مشکالت 
جلسات مانده و پیگیری هم نشده است
اسالمی  شورای  از  نمایندگی  به  یزدانی 
این  سخنران  دیگر  استان،  بخش   ۲5
در  خود   سخنان  ابتدای  در  بود  جلسه 
سابقه  به  توجه  کرد:با  عنوان  ای  گالیه 
شوراها  در  فعالیت  در  که   ای  ساله   ۱5
جلسات  از  خیلی  در  مشکالت  داشتم، 
مطرح می شود.اما حتی مشکالت پیش پا 
، در همین  نیز هست  قابل حل  افتاده که 

جلسه مانده و پیگیری هم نشده است.

را  مشکالت  بیشترین  بنده  نظر  به 
شورای بخش ها دارد

بیشترین  بنده  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،عنوان  ها  بخش  شورای  را  مشکالت 
کرد:هرکدام از شوراهای بخش ممکن است 
حدود ۳0 یا 40 روستا را خدمت رسانی کند 
مختلف  روستاهای  اهالی  با  کار  سرو  با  و 
در  استان  کرد:در  عنوان  دارد.وی  سروکار 

ویژه  به  شوراها  اعضای  آموزش  موضوع 
و  نشده  توجه  بخش،  و  روستا  شوراهای 

اقدامات کمی نیز انجام شده است.

شورای بخش در واقع بدون هیچگونه 
اعتبار با مشغله کاری زیاد است

واقع  در  بخش  شورای  اینکه  بیان  با  یزدانی 
زیاد  کاری  مشغله  با  اعتبار  هیچگونه  بدون 
این  های  حل  راه  از  یکی  تشریح  است،در 
پروانه  صدور  کرد:عوارض  عنوان  مشکل 
شورا،طبق  بدون  روستاهای  ساختمانی  های 
استانداری  توسط  که  حسابی  به  باید  قانون 
 معرفی می شود واریز شود.از استاندار خواهش 
می کنیم که در این زمینه اقدامی صورت بگیرد.

اعتبارات و تسهیالت سرمازدگی
 ناچیز است و در مواردی 
ناعادالنه توزیع می شود

با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
توجه  با  استان  درختان  سرمازدگی  به  اشاره 
اخیر،عنوان  سال  چند  های  خشکسالی  به 
این  در  تسهیالت  و  اعتبارات  کرد:متاسفانه 
اعتباری  هم  اگر  و  است  ناچیز  بسیار  زمینه 
طوری  است.به  بوده  عادالنه  ،نا  شده  توزیع 
کمترین  ها  شهرستان  سردترین  شاید  که 
ادامه  اند.وی  کرده  دریافت  را  اعتبارات 
داد:خواهش من این است که مسئوالن پیگیر 
اعتبارات ویژه سرمازدگی و همچنین نظارت 

بیان  با  باشند.استاندار   آن  توزیع عادالنه  بر 
فرهنگی  پیوست  نیز  امور  انجام  باید  اینکه 
افزود: فرهنگ تعامل و چگونه  داشته باشد، 
در کنار یکدیگر کار کردن در جامعه نهادینه 
شود.محمدمهدی مروج الشریعه ادامه داد:در 
داریم. فرهنگی  معضل  مشکالت،  از  برخی 

بهترین مغزهای دانش بنیان را در اختیارداریم 
اما از مشکل فرهنگی نیز به دور نیستیم.وی 
مقدار  کرد:  بیان  شوراها  جایگاه  به  اشاره  با 
منزلت، اختیار و جایگاهی که در قانون اساسی 
برای عظمت شوراهای اسالمی شهر و روستا 
به عنوان نماینده های منتخب مردم دیده شده، 
با قوانین بعدی اختالف پتانسیل زیادی دارد.

مصیبت کنونی ما، نگاه درون گرایانه است
وی افزود: باید بسیاری از اموری را که دولت ها 
انجام می دهند، از بدنه دولت جدا شود و در 
ما،  کنونی  گیرد.مصیبت  قرار  شوراها  اختیار 
می کنیم  گمان  که  است  گرایانه  درون  نگاه 
دولت یا نهادهای وابسته  باید امور را انجام 
اینکه   بیان  با  جنوبی  خراسان  دهند.استاندار 
شهرستان ها  به  بی منت  اختیارات  واگذاری 
باید مورد توجه  بوده که  اهمیت  بسیار حائز 
قرار گیرد،عنوان کرد: باید بین اعضای شورا و 

مسئوالن هم افزایی ایجاد کنیم.

اگر کاالی باکیفیت و مورد نیاز دستگاه ها 
در اختیار دارید، به مسئوالن ارائه دهید

نباید  شوراها  اینکه  بیان  با  الشریعه  مروج 
سوی  از  داخلی  کاالی  تهیه  به  نسبت 
مسئوالن بی تفاوت باشند، گفت: اگر کاالی 
اختیار  در  دستگاه ها  نیاز  مورد  و  باکیفیت 
اشاره  با  دهید.وی  ارائه  مسئوالن  به  دارید، 
کرد:  بیان  روستاها  در  موجود  مشکالت  به 
معضل استعالمات مانند یك بیماری بسیاری 
از روستاها را در بر گرفته که دلیل برخی از 

آن ها به قوانین بر می گردد.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون 5 نفره برای 
رفع مشکالت زمین های منابع طبیعی

اشاعه  ترس  از  مجلس  کرد:  بیان  وی 
در  محکمی  قانون  زمین خواری  موضوع 
را  منابع طبیعی گذاشته که نفس روستاییان 
گرفته است.مروج الشریعه ادامه داد: تشکیل 
طبیعی،  منابع  شامل  نفره  پنج  کمیسیونی 
مدیرکل  و  دادگستری  کشاورزی،  جهاد 
راه  تنها  استاندار  ریاست  به  استان  بازرسی 
حل رفع این مشکل است.وی با بیان اینکه 
افزود:  هستند،  دولتی  عوامل  به  ناظر  شورا 
و  بوده  هدفمند  باید  اقدامی  هرگونه  انجام 

متناسب با زمان و منطقه باشد.

در حاشیه:
*این جلسه قرار بود ساعت ۱0 برگزار شود که با 

تاخیر 45 دقیقه ای همراه بود.
*علوی معاون استاندار به علت کمبود وقت ، 
زمان خودر ا به اعضای شوراها داد تا فرصت 

بیشتری داشته باشند.
*در میانه جلسه،یکی از اعضای شورا که گویا 
قرار بوده در این جلسه سخنرانی داشته باشد،به 

علت وقت ندادن به ایشان،جلسه را ترك کرد.

  گرانی زمين ارمغان مزایده های بنياد
رئیس شورای شهر بیرجند: مزایده های بنیاد باعث افزایش قیمت می شود
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حوادث استان
گروه خبر-مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی گفت: در سال گذشته دانش آموزان و 
رتبه علمی،  فرهنگیان خراسان جنوبی ۲00 
بسیار  که  کرده اند  کسب  قرآنی  و  المپیادی 
 ۱5 دیروز  المعی  است.  گران بها  و  ارزشمند 
معلم  سپاس  مراسم  در  جاری  اردیبهشت 
که در دبیرستان دخترانه عالمه حلی برگزار 
شد، گفت: اگر مردم در قالب مدارس هیئت 
امنایی در حوزه آموزش مشارکت داشته باشند 
بار سنگینی از دوش دولت برداشته اند. وی با 
اشاره به   اینکه استان در  المپیاد و رشته های 
علمی رتبه دوم کشوری را کسب کرده است ، 
افزود: در سال گذشته دانش آموزان و فرهنگیان 
خراسان جنوبی ۲00 رتبه علمی، المپیادی و 
و  ارزشمند  بسیار  که  کرده اند  کسب  قرآنی 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  است.  گران بها 
و  همدلی  با  جز  رتبه  میزان  این  اظهارکرد: 
پرورش  و  آموزش  مجموعه  در  همکاری 
همین  در  امیدواریم  و  است  نشده  حاصل 
مسیر باصالبت حرکت کنیم.المعی یادآور شد: 
شخصی  دغدغه های  از  هیچ گاه  معلمان 
دلسوز  همواره  ولی  نگفته اند  سخن  خود 
دانش آموزان و ارتقاء علمی کشور بوده اند.

دستگاه ها در حوزه فرهنگ و آموزش 
جزیره ای عمل نکنند 

توسعه  و  اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست 

با  مراسم  این  در  نیز   استانداری   انسانی 
تأکید بر اینکه دستگاه ها در حوزه فرهنگ و 
آموزش جزیره ای عمل نکنند گفت: معلمان 
هستند  فرهنگی  امور  در  جامعه  هدایتگر 

گفته های  به  جامعه  اقشار  سایر  که  چرا 
کرد:  اظهار  حسینی  دارند.  اطمینان  آنان 
آموزش  و  فرهنگ  حوزه  در  متأسفانه 

برخی  افزود:  می شود.وی  عمل  جزیره ای 
فرهنگی   و  آموزشی  حوزه  در  دستگاه ها  از 
موازی کار می کنند و اقدامات آنان اقدامات 
می کند.سرپرست  خنثی  را  دستگاه ها  سایر 

انسانی  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاونت 
و  تربیت  در  معلم  نقش  به  استانداری 
شکل گیری شخصیت نسل آینده اشاره کرد 

جامعه  در  معلم  جایگاه  باید  شد:  یادآور  و 
گرامی  ایام  در  که  یابد  ارتقاء  گونه ای  به 
از  تجلیل  مردمی  ستاد  ده ها  معلم  داشت 
شود.حسینی  تشکیل  فرهنگیان  و  معلمان 

در  جامعه  هدایتگر  معلمان  کرد:  تصریح 
اقشار  سایر  چراکه  هستند  فرهنگی  امور 
دارند.ی  اطمینان  آنان  گفته های  به  جامعه 
با بیان اینکه رشد و سعادت جامعه در الگو 
عالمه  چون  بزرگی  انسان های  دادن  قرار 
کرد:  بیان  است  مطهری  مرتضی  شهید 
همواره  خود  گفته های  در  مطهری  شهید 
به  نسبت  و  می کرد  بیان  را  مسائل  عمق 
می داد. هشدار  جامعه  آینده  مشکالت 

توسعه  و  اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست 
و  اینکه سیر  به  اشاره  با  استانداری  انسانی 
مطهری  شهید  عالمه  که  روشی  و  سلوك 
در بحث تعلیم و تربیت داشتند، می تواند در 
گیرد  قرار  استفاده  مورد  ما  آموزشی  مسیر 
را  پرورش  و  آموزش  اگر  کرد:  خاطرنشان 
ادارات  و  سازمان ها  سایر  همچون  نهادی 
آموزشی  گره های  توانست  نخواهیم  بدانیم 
با  کنیم.حسینی  باز  را  جامعه  فرهنگی  و 
در جامعه  معلم  باید جایگاه  اینکه  به  اشاره 
باز تعریف شود اظهار کرد: باید به نقطه ای 
برسیم که محور آموزش در جامعه، آموزش 
و پرورش باشد درحالی  که در شرایطی فعلی 

موازی کاری در این حوزه بسیار است.

“آموزش و ارتقاء فرهنگ دانش آموزان” دغدغه  معلمان
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، 
زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9( 

امید و انگیزه میان جوانان، امدادگران و داوطلبان هالل احمر استان بازگشت
با حضور مدیرعامل جدید هالل احمر خراسان جنوبی:

عکس: خضری

و  داوطلب  فعاالن  از  تجلیل  جلسه  گذشته  روز   - کاری  نسرین 
پیشکسوتان و همچنین مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هالل 

احمر خراسان جنوبی در هتل کوهستان بیرجند برگزار شد.
محمدرضا امیرحسنخانی؛ نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان 
در مجلس شورای اسالمی در این جلسه اظهار کرد: خراسان جنوبی از 
استان های حادثه خیز است لذا مدیران کشوری باید توجه ویژه ای را به این 
 منطقه داشته باشند. وی  تاکید کرد: ضرورت دارد مسئوالن در مرکز کشور 
 بحران استان را درک و بر اساس یک استان بحرانی برای آن برنامه ریزی کنند.

استقرار بالگرد امدادی در خراسان جنوبی عملیاتی شود
 امیرحسنخانی خاطر نشان کرد: استان بحران های زیادی دارد و الزم 
است قولی که در مورد بالگرد به استان داده شده بود  حتما عملیاتی و هرچه 
زودتر این بالگرد در استان مستقر شود. نماینده مردم فردوس، طبس، 
بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد: تحول 
استان در مورد خدمات هالل احمر نیازمند نگاه ویژه مدیران کشوری است.
وی با بیان اینکه هالل احمر خراسان جنوبی نیازمند توجه مدیران کشوری 
است، اظهار کرد: تداوم کارهای فرهنگی سازمان جوانان جمعیت هالل 

احمر می تواند کمک خوبی به استان کند.
هالل احمر نقشی بسیار کلیدی ایفا می کند

محمد حسینی؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت و اهمیت نقش 
هالل احمر، اظهار کرد: در این شرایط بحرانی استان که بخشی از مردم 
گرفتار آن هستند هالل احمر نقشی بسیار کلیدی ایفا می کند. وی افزود: 
متاسفانه بخش اجرایی در نقطه ای خاص اگر بخواهد کمک کند در 
انعطاف برخوردها و البی گری ها حذف می شود. وی ضمن تشکر از 
زحمات دکتر خامسان افزود: برای مدیرعامل جدید آرزوی موفقیت داریم و 

استانداری همکاری الزم را با این نهاد خواهد داشت.
امروز فارغ از هرگونه دسته و گروهی
 آماده خدمت به مردم استان هستم

محمد رحیم شهریاری؛ مدیرعامل جدید جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی اظهار کرد: اگر در جمعیت هالل احمر کاری را انجام می دهیم 
به خاطر حضور جوانان داوطلب است. وی  ابراز امیدواری کرد: با سرمایه 
عظیمی که در اختیار داریم توقعات مسئوالن و مردم را در استان برآورده 
کنیم. وی با اشاره به اینکه طی چهار سالی که در استان فعالیت  داشته ام 
عقب ماندگی های ۶۰ ساله استان را به روز و از تمام ظرفیت های کشور 

برای پیشرفت استان استفاده خواهد شد، افزود: خراسان جنوبی تنها استانی 
است که در تمامی شهرستان ها شعبه دارد و  در آزمون سال ۹۵ بیشترین 
استخدامی را داشته است. شهریاری ادامه داد: آنچه در توان داشته ام برای 
استان رقم زده و امروز فارغ از هرگونه دسته و گروهی آماده خدمت به 
مردم استان هستم. وی تاکید کرد: با کمک مردم و دولت خدمات ارائه 
می دهد لذا باید بیشترین هماهنگی را با دولت داشته باشیم تا بتوانیم گام 

بزرگی برای استان برداریم.
هر 10 سال زلزله ای باالی هفت ریشتر در استان داشته ایم

محمد رحیم شهریاری  با بیان اینکه  خراسان جنوبی استانی حادثه 
 خیز است،  گفت: به طور متوسط هر 1۰ سال زلزله ای باالی هفت 
 ریشتر در استان داشته ایم  لذا باید برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشیم.
وی  تصریح کرد:  شهرستان طبس با توجه به مسافت زیادی که با مرکز 
استان دارد نقطه کوری در استان خراسان جنوبی به حساب می آید لذا این 
منطقه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. شهریاری خاطر نشان کرد:  تا دی ماه  
 سال ۹۶ میانگین بارندگی استان خراسان جنوبی یک میلی متر بوده و بحران 
 خشکسالی استان مستمر شده و همه مسئوالن باید در این مورد برنامه ریزی 
 ویژه داشته باشند. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی مردم بسیار فهیمی دارد ،

افزود:  باید به عنوان حلقه اتصال بین مردم و دولت نقش ایفا کنیم.
 جمعیت هالل احمر یکی از بزرگ ترین نهادهای مردمی است
مسعود حبیبی؛ رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور هم با 
بیان اینکه  جمعیت هالل احمر یکی از بزرگ ترین نهادهای مردمی 
است، اظهار کرد: اصل انسانیت و بشر دوستی و بی طرفی از محوری ترین 
اصول در جمعیت هالل احمر است. وی افزود: خدمات داوطلبانه و یگانگی 
و استقالل از دیگر اصول جمعیت هالل احمر است و  کمک به حفظ جان 

و گسترش صلح و دوستی از اهداف متعالی جمعیت هالل احمر است.
وی با بیان اینکه اهداف هفت گانه جمعیت هالل احمر باعث شده به مردم 
خدمت و به این خدمت افتخار کنیم، عنوان کرد: چرخش فعالیت برای هر 
 دستگاهی می تواند مفید باشد لذا باید از ظرفیت های پیش آمده استفاده کنیم.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور با بیان اینکه الزم است 
جوانان هالل احمر رضایت خداوند را مد نظر قرار دهند و به خلق خدا 
خدمت کنند، تاکید کرد: هر ملتی که ایثارگران را تکریم کند قطعا ملت 
ماندگاری خواهد شد. حبیبی تاکید کرد:  باید به توانمندی ها و فرهیختگان 
درون استان توجه کنیم چرا که خراسان جنوبی غنی از فرهیختگان 
بزرگ است. وی ابراز تاسف کرد که کشور و به تبع آن استان خراسان 

 جنوبی دچار تغییرات اقلیمی شده لذا باید وضع جدیدی را فراهم کنیم.
وی افزود: یکی از کارهایی که طی سال گذشته درباره  اهمیت پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی شروع کردیم، توانمند سازی جوانان بوده است.
حبیبی با بیان اینکه اکنون  دو هزار استار آپ در جمعیت هالل احمر پرورش 
 می یابد، خاطر نشان کرد: استارآپ ها می تواند انگیزه ای برای فعالیت 
 بیشتر جوانان و همچنین تولید ثروت و اشتغال برای تمام جوانان باشد، بنابراین 
 ما وظیفه داریم مسیر را آماده کرده و برای توسعه و گسترش آن تالش کنیم.

فلسفه وجودی جمعیت هالل احمر خدمت به مردم است
 جواد خامسان؛ مدیرعامل سابق جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
هم در این مراسم گفت: خوشبختانه جمعیت هالل احمر اطمینان خاطر 
را برای مردم و مسئوالن همواره جاری کرده اند. وی ادامه داد: تمام 
فلسفه هالل احمر از ابتدای فعالیت، خدمت به مردم بوده و در چارچوب 
 هستی قطعا به دنبال خدمت کردن به مردم و آباد کردن جامعه هستیم.
وی  تاکید کرد: عهد بسته ایم تک روی نکنیم لذا اگر توفیقی حاصل شده 

است محصول کار تیمی بین اعضای ستاد و مدیران شعب بوده است.
خامسان تاکید کرد: به دلیل نوع فعالیت و رسالت، هالل احمر کار یک 
تیم و یک ارگان به تنهایی نیست و اصل و فرع امور بر دوش جوانان و 

امدادگران بوده، چراکه باید سیل مردم را سازمان دهی کنیم.
امداد گران هالل احمر در حوادثی که هیچ کس 

نمی بیند از ثواب مضاعفی بهره مند هستند
حجت االسالم محمدعلی درویشی، نماینده نهاد ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: امداد گران هالل 
احمر در حوادثی که هیچ کس نمی بیند از ثواب مضاعفی بهره مند هستند. 
وی  افزود:  اصول هفت گانه هالل احمر برگرفته از آیات و روایات قرآن 
است، چرا که هر کسی یک انسان را چه از لحاظ جسمی و از چه لحاظ 

معنوی نجات دهد مانند این است که انسانیت را نجات داده است.
حجت االسالم درویشی با اشاره به ضرورت و اهمیت نقش هالل احمر در 
حوادث و بالیا، ادامه داد: باید در اعمال و رفتار خود دقت الزم داشته باشیم 
و از ریا کردن پرهیز کنیم. وی با اشاره به اینکه خدمت به خلق باال ترین 
ثواب ها را دارد، افزود: فلسفه وجودی هالل احمر جامه عمل پوشاندن به 
انسانیت و خدمات داوطلبانه ای است که برگرفته از آیات قرآن کریم است. 
 وی  تاکید کرد: باید نگاه ویژه ای به جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
شود،  چرا که  امدادگران هالل احمر استان در برخی از شعب به صورت شبانه 
 روزی فعالیت می کنند تا بتوانند رسالت خود را به نحو احسن انجام دهند.

به یک نفر دستیار تحقیقاتی برای نوشتن  مقاله به زبان انگلیسی 
مسلط به خواندن مقاالت هوش مصنوعی وداده کاوی نیازمندیم.
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