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جایگاه معلم؛ 
از شعار تا واقعیت

پیامبر اکرم )ص( : » از هر کس که 
حرفى آموختى ، بنده او شده اى .« 

هفته معلم که از 12 اردیبهشت هر 
سال و مصادف با شهادت استاد فرزانه 
و عالیقدر مرتضى مطهرى و زمانى 
براى ارج نهادن به مقام و جایگاه معلم 
عشق،  اسطوره  عنوان  به  آموزگار  و 
جهاد، ایثار، فداکارى، معنویت، معرفت، 
مسئولیت  ایمان،  بردبارى،  تعهد، 
اخالص،  اخالق،  صداقت،  پذیرى، 
دوستى، صمیمیت، مهر و مهربانى و 
نیز فرصت مغتنمى...) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*امین جم

7 افزایش نشاط تاثیرگذار در کاهش آسیب های اجتماعی است7کنترل روان آبهادر دستور کاربسیج سازندگی قرار گرفت  4تا جوانی زنی به دست آور، چون تجرد هنر نمی باشد

استاندار با تاکید بر نقش فرا استانی مرکز خراسان جنوبی:

  نوروز 98        بیرجند زیباترین  شهرکشورشود
    صفحه 7

عکس : رسانه جوانه

 درخشش ستاره های “ تاپ ” از دل “ استارتآپ” / 3

پدرم سالم
از آسمان چه خبر؟ مهمانی خدا تمام نشد که برگردی؟

مرا ببخش که نیستم تا دستانت را به رسم ادب بر دیده بگذارم.
 پدرم آغوش تو امن ترین جای جهان بود که تجربه دوباره اش آرزو شد.

 شش سال از فقدان پدر عزیزمان 

شادروان محمـد الونـدی
 گذشت. یادش را گرامی می داریم و به روح آسمانی اش

 سالم و صلوات می فرستیم.
خانواده الوندی

دستگاه مناقصه گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
موضوع مناقصه: واگذاری انجام امور خدماتی شامل نظافت و ُرفت و روب محوطه و ساختمان 
پایانه مسافربری، محوطه و ساختمان اداری سازمان، سرویس های بهداشتی پایانه، نگهداری فضای 
سبز پایانه و سازمان، بهره برداری از پارکینگ سواری پایانه، تعمیر و نگهداری تاسیسات گرمایشی 
و سرمایشی سازمان و پایانه و همچنین نظافت، نگهداری و انجام تعمیرات ایستگاه های اتوبوس و 

تاکسی سطح شهر بیرجند براساس اسناد مناقصه به مدت سه سال.
محل دریافت اسناد: متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

 www.utmo.birjand.ir مراجعه نمایند. 
مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
ابوذر، شهرداری  )ساعت 14/30( مورخ 1397/2/25 به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، میدان 

مرکزی، دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. 
تضمین شرکت در مناقصه: ارائه مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه 
به صورت ضمانت نامه بانکی طبق فرم های قابل قبول در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه 
واریزی به حساب 0111375984000 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند به نام سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار الزامی می باشد.
- جلسه کمیسیون معامالت شهرداری راس ساعت 10 مورخ 1397/2/26 در سالن جلسات سازمان 
 CNG مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند به آدرس بلوار مسافر - جنب جایگاه

برگزار می گردد. 
- داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت دارای اعتبار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این 

زمینه الزامی می باشد.
- پرداخت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 5-05632338034 تماس حاصل فرمایید.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(  شناسه: 172354 

اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی بخشی از امورات نقلیه 
خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

 www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( به آدرس 
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران نسبت به ثبت نام در سایت مذکور

 و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
تاریخ انتشار: 97/02/17

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/02/23
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 97/03/03

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/03/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:

بیرجند، خیابان معلم، معلم 7، اداره کل زندانهای خراسان جنوبی 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره مالی و پشتیبانی از طریق 

شماره 32231977 - 056 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول( شناسه: 172364 
97/2/18 سمینار آموزشی
 اصول و مبانی بازاریابی 

)دکتر وحید نثائی(

 97/2/19 سمینار آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری 
)دکتر وحید نثائی( 

همراه با گواهینامه مشترک
 با سازمان برنامه و بودجه تهران 

و موسسه آموزش و پژوهشی اتاق ایران 
هزینه 35 هزار تومان 

جهت ثبت نام به آدرس: biccima-ins.ir مراجعه نموده
 یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 4- 32400591 

داخلی 105-102 تماس حاصل فرمایید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار می کند:

جناب آقای مهندس قالسی
 رئیس محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بیرجند

جناب آقای مهندس شاکری
 رئیس محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان را که از روی سابقه طوالنی مدیریتی و تعهد 
کاریتان شکل گرفته است، خدمت شما تبریک عرض نموده 
 برایتان توفیقات روز افزون از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

حسین تناکی- مدیر مجتمع تبلیغاتی رویاپردازان

هر که رفت پاره ای از دل ما را با خود برد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مادری مهربان و همسری فداکار

شادروان حبیبه احمدی
)زوجه مرحوم حاج مصیب هاشمی(

را به اطالع عموم همشهریان، 
دوستان و آشنایان می رساند:
مراسم تشییع آن مرحومه

 امروز دوشنبه 97/2/17 ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران عزیز موجب امتنان است. 

خاندان هاشمی، احمدی، رحیمی ، کنعانی

هوالباقی

بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( جهت 
تکمیل کادر درمانی خود نیاز به کارشناس یا کارشناس ارشد فیزیوتراپی 

ترجیحاً خانم دارد. متقاضیان برای ثبت نام و تکمیل مدارک تا تاریخ 97/2/22 به امور اداری 
این بیمارستان واقع در بیرجند - سایت اداری مراجعه نمایند. شماره تماس : 5 - 31211453

روابط عمومی بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس )ع(  ام
ـد

تخ
 اس

ی
هـ

آگ

سایه ای بود و پناهی بود و نیست     شانه ام را تکیه گاهی بود و نیست
چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه در کنار ماست و او خود نیست.

17 اردیبهشت ماه ، دومین سالگرد درگذشت
 پدری وارسته و همسری مهربان 

مرحوم خلیـل گرامیـان
 را گرامی می داریم. روحش شاد و یاد و خاطرش در قلب مان جاویدان باد

خانواده های: گرامیان و تیمورپور - همسر و فرزندان

با نهایت تاسف و تألم درگذشت

 شـادروان حـامد هنـری
 دوست و همکار گرامی مان را خدمت خانواده محترم

 آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی 
رحمت و مغفرت الهی برای آن عزیز سفر کرده 

و  صبر و اجر بازماندگان را آرزومندیم.

دوستان و همکاران عملیاتی اورژانس 115 بیرجند 
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معاون وزير کشاورزي: مرغ و گوشت بايد ارزان شود

معاون وزیرکشاورزی اعالم کرد: برای تولید و توزیع مرغ و گوشت در بازار ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد و با توجه 
به واردات دو میلیون تنی خوراک دام و طیور با ارز دولتی، مرغ باید ارزان شود و نوسانات گوشت قرمز اگر ادامه داشته باشد 
قطعا با عرضه محصول گرم و سرد، بازار را کنترل می کنیم.

جایگاه معلم؛ 
از شعار تا واقعیت    
*   امین جم

مغتنمی  فرصت  نیز    ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

برای ارزش نهادن و ادای احترام به جایگاه رفیع 
علم، آگاهی، دانش، فرزانگی و بصیرت است.  در 
عظمت  با  جایگاه  به  احترام  و  قدردانی  حقیقت 
و  علم  و  دانایی  به  نهادن  ارج  استاد،  و  معلم 
از  معلمان  که  پیداست  ناگفته  است.  روشنگری 
همان آغاز انقالب اسالمی همواره در خط مقدم 
رویدادهای تاریخی کشور بوده اند و در فعالیت ها 
و عرصه های گوناگون حضوری برجسته داشته 
اند.منزلت واالی آنان در جامعه نیز نشات گرفته 
از این خصوصیات ارزشمند و نقش حیاتی آنها در 

انسان سازی است.
اما متاسفانه اوضاع و احوال فعلی معلمان بویژه 
شان  در  نه  و  نیست  مطلوب  معیشت  منظر  از 
گفته  است.همواره  معلم  یک  منزلت  و  مقام 
انبیاست.اما  شغل  معلمی  که  ایم  شنیده  و  شده 
متاسفانه در کالم مسئوالن این سخن،جمله ای 
کلیشه ای است و در مقام نتیجه، هیچ تالشی 
نمی  انجام  فرهنگیان  اوضاع  بهبود  برای  نیز 
متعدد  های  وعید  وعده  و  قول  به  فقط  و  شود 
بسنده شده و از سکوت معلمان که از نجابتشان 
شود.همین  می  استفاده  گیرد،سو  می  نشات 
هفته پیش ودر استانه روز معلم بود که مطلبی 
با این مضمون که دولت برای معلمان در هفته 

معلم خبرهای خوبی دارد پخش شد.
جدید  اتفاق  یک  گمان  نیز  معلمان  از  بسیاری 
اضافه کاریشان  مبالغ معوقه  پرداخت  یا حداقل 
را داشتند. اما به روایت رسانه ها تا کنون هیچ 
ان  ها  این  از  تر  دردناک  است.  نیفتاده  اتفاقی 
اینکه  بخاطر  گاه  سرزمینم  معلمان  که  است 
مطالبه  ندای  مجلس  در  نمایندگان  از  کسی 
شوق  اشک  دهند،  می  سر  را  حقوقشان  گری 
از  بسیاری  این است که  واقعیت  اما  ریزند.  می 
پشتوانه  بدون  اسکناس  چاپ  حکم  نطقها  این 
موارد،  اغلب  ودر  کنیم  چه  است  کرده  پیدا  را 
صداهای سرداده شده یا فقط شعارهای توخالی 
سوی  از  گاه  که  شایعاتی  یا  و  بوده  انتخاباتی 
معاندان نظام برای دلسرد کردن معلمان نسبت 
که  است  پرواضح  شود.  می  منتشر  نظام  به 
دشمنان ما بهتر از برخی مسئوالن،این مهم را 
درک کرده اند که نارضایتی معلمان در جامعه، 
و  گذارد  می  اثر  نیز  اقشار  برسایر  دومینو  چون 

موجب ایجاد یک نسل ناراضی می شود. 
ای  انگیزه  دیگر  که  معلمی  دیگر،  منظری  از 
کند  تالش  باید  ندارد،  مطلوب  تدریس  برای 
منتقل  اموزان  دانش  به  هایش  سرخوردکی  تا 
شود.پای  نمی  ختم  جا  همین  به  کار  اما  نشود 
دلی  بنشینی،  که   معلمان  از  هرکدام  صحبت 
و  ها  گرفتن  نادیده  و  ها  توجهی  بی  از  درد  پر 
تبعیضات اشکار نسبت به کارمندان سایر ادارات 
ومیلیونی  بزرگ  جامعه  در  تبعیضها  این  دارند 
کارمندان  به  نسبت  بخشها  همه  در  و  معلمان 
در حالی که  است.  نمودار  کامال  سایر سازمانها 
مطلوب  ،بیمه،واسکان  رفاهی  وامکانات  مزایا 
سفرودهها  در  هزینه  کمترین  یا  هزینه  بدون 
جمعییت  وپر  بزرگ  سازمانهای  برای  امتیاز 
کشور  مسئوالن  است  شده  بینی  دیگرپیش 
احساس  کمتر  کشور  فرهنگیان  دربرابرجامعه 
مصداق  به  نیست  قرار  کنند.گویا  می  مسولیت 
افزای  وبرمبلغ  کن  کم  زتعارف  المثل:  ضرب 
معلمان  شغلی  رضایت  مناسبتی  تعارفات  ورای 
به عنوان اصلی در مدیریت در نظر گرفته شود. 
متاسفانه مقایسه وضع معیشت وجایگاه معلمان 
سرزمین ما با بسیاری از کشور های هم ترازودر 
درک  است  انان  مظلویت  شاهد  توسعه  حال 
این نکته که توجه به اموزش وپرورش وخاصه 
های  پایه  مهمترین  از  معلمان  شغلی  موقعیت 
ای  پیچیده  چندان  موضوع  است  کشور  توسعه 
دریافتی  میزان  است  کافی  مسئوالن  و  نیست 
ترکیه  همین  جمله  از  دیگر  کشورهای  معلمان 
را با همکاران ایرانی شان مقایسه کننددر ترکیه 
حقوق  تومان  میلیون  ده  حدود  ماهانه  هرمعلم 
خدمات  سایر  ارائه  به  توجه  با  که  گیرد  می 

رفاهی درآمدی شاهانه است.
این در زمانی است که معلمان جامعه ما با سیلی 
همه  در  و  دارند  می  نگه   را سرخ  خود  صورت 
شرایط سعی می کنند علی رغم همه بی مهری 
های،بازهم چونان گذشته، پشتیبان واقعی نظام 
به  را  بوم  و  مرز  این  فرزندان  کماکان  و  باشند 

آینده ای بهتر امیدوار کنند.
همه می دانیم که پیشرفت و توسعه یک کشور، 
اجتماعی  جایگاه  ارتقای  مستلزم  ابعاد  همه  در 
بوی  تاسف  کمال  در  است،اما  معلم  معیشتی  و 
مشام  به  کشو  فرهنگیان  اوضاع  از  بهبودی 
به  معلمان  مشکالت  اغلب  رسد؛متاسفانه  نمی 
راس  در  ریشه  و  گردد  برنمی  خرد  مدیریتهای 

هرم دولت و  مجلس دارد.
اهمیت و جایگاه حساس و حیاتی معلمان و نقش 
می  فرزندانمان،  تربیت  و  تعلیم  در  آنها  حیاتی 
همه  و  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان  که  طلبد 
تصمیم گیران و مسئوالن اجرایی خود را موظف 
آموزش  آنهاونظام  مشکالت  و  مسائل  حل  به 

وپرورش بدانند.
امیدواریم سال بعد در روز معلم، بتوانیم با افتخار 
در همین روزنامه از گشایش امور و اتفاقات مثبت 
در زندگی و شرایط کار فرهنگیان خبر دهیم. به 
واقعی  منزلت  و  جایگاه  به  معلم  که  روزی  امید 

خود  در جامعه دست یابد.

پیش فروش ۷۰۰هزار سکه با 
سررسید شش ماهه

با توقف پیش فروش سکه با سررسید 6 ماه، حدود 
۷۰۰ هزار سکه 6 ماهه پیش خرید شده است.با توجه 
به قیمت هر قطعه سکه شش ماهه که 1 میلیون و 
4۷5 هزار تومان بوده است، مبلغی بیش از یک هزار و 
32 میلیارد تومان توسط شهروندان ایرانی صرف خرید 
سکه با سررسید 6 ماهه شده است.در حقیقت بیش از 
یک  هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی شهروندان 
توسط بانک های کشوجمع اوری شده و شش ماه دیگر 

به صورت سکه به آن ها تحویل داده می شود.

انتقاد نماينده مجلس از
 گران نشدن نرخ گندم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از عدم 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم انتقاد کرد. نبی هزار 
جریبی در با تاکید بر نقش تقویت بخش کشاورزی در 
اقتصاد گفت: توسعه کشاورزی نقش مهمی در رشد 
اقتصاد دارد در این راستا باید به حفظ تولید محصوالت 
استراتژیک مانند گندم توجه شود. براساس نرخ تورم 
باید قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزان مانند 
گندم افزایش می یافت به تناسب افزایش نرخ تورم، 
قیمت هر کیلو گندم باید به بیش از 14۰۰ تومان در 

سال 9۷ افزایش می یافت.

هزينه ارزيابی خسارات بیمه 
شخص ثالث تعیین شد

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تعرفه هزینه ارزیابی 
خسارات وارد شده به شخص ثالث به ازای هر فقره 
است.  گرفته شده  درنظر  تومان  ارزیابی 1۰۰ هزار 
همتی مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تعیین 
تعرفه هزینه ارزیابی خسارت موضوع تبصره ماده 39 
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث 

را ابالغ کرد.

خداحافظی با چک های 
غیرصیادی به تعويق افتاد

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: چک های 
با طرح قدیم با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، از 
شهریورماه امسال در سامانه چکاوک پذیرش نخواهد 
شد.  پس از رونمایی از طرح ملی صیاد در 2۸ شهریور 
ماه سال 1396 و راه اندازی موفق آن به همراه اصالح 
رویه و روال صدور دسته چک و یکسان سازی مولفه ها 
و خصیصه های محتوایی و امنیتی چک در شبکه 
بانکی، عنوان شد به جهت گسترش هرچه بیشتر طرح 
از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری از پذیرش چک های 

با طرح قدیم در سامانه چکاوک خودداری می شود.

قول نوبخت برای تامین 
دالر ۴۲۰۰ تومانی

نوبخت گفت: برخی گروههای نیازمند به ارز ، با رقم 
فعلی تعیین شده با ارز 42۰۰ تومان قادربه رفع نیاز 
خود نیستند و ازآنجا که ما هیچ بازار قانونی و رسمی 
غیر از بازار فعلی را به رسمیت نمی شناسیم ، بنابراین 
ما موظف به تامین نیاز این گروهها نیز هستیم. وی 
از تراز مثبت ارزی ایران و مازاد 4۰ میلیارد دالری 
این ذخیره در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه طبق 
اعالم صندوق بین المللی پول رقم ذخیره ارزی ایران 
1۰۸ میلیارد دالر است افزود: این در حالیست که سال 

گذشته این رقم 95 میلیارد دالر بوده است.

اگر ترامپ از برجام خارج شود، 
قیمت نفت به کجا می رسد؟

تاثیر  درباره  را  گزارشی  آمریکا  »فوربس«  نشریه 
خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران منتشر کرده 
بر  آید.  از آن می  ادامه بخش هایی  در  است که 
روز  ترامپ  زیاد  احتمال  به  گزارش،  این  اساس 
دوازدهم ماه مه از توافق هسته ای خارج خواهد شد 
و این اقدام تاثیری جدی بر بازارهای جهانی نفت 
افزایش بهای  با  از هم اکنون  خواهد گذاشت که 
نفت روبرو هستند. بهای هر بشکه نفت برنت به 
حدود هفتاد و پنج دالر رسیده است که علت آن 
پیش بینی کاهش عرضه نفت ایران در بازارهای 
جهانی در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای است.

سرمقاله

بانک ها از خرداد به بعد، وام می دهند 

گویا این رسم هرساله شده که بانکها دو ماهی از آغاز سال جدید را وام 
ندهند و نبود دستورالعمل های ابالغی برای سال جدیدرا بهانه کنند؛اکنون 
متقاضیان می گویند که بانکها از خرداد به بعد، وام می دهند. بانکها دوباره 
ترمز اعطای تسهیالت خرد را کشیده اند و اعالم می کنند که فعال هنوز 
منابعی برای اعطای وام در سال جدید ندارند. هستند مراجعه کنندگانی که 
با حضور در برخی شعب بانکی، با این پاسخ مواجه می شوند که تا خرداد 
باید صبر کنید تا منابع بانکی جدید وارد شعبه شده و اقدام به اعطای وام 
نماییم. همین کافی است تا مشتریانی که این روزها به منابع مالی فوری 
نیاز دارند، کارشان به مشکل بخورد. این موضوع به خصوص در شعب 
شهرستانی بانکها بیشتر به چشم می خورد، آنجا که به خاطر منابع محدود 
بانکی و متقاضیانی که به دلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران شدیدتر از 

متقاضیان پایتخت، پیگیر دریافت وام هستند.

ذخایر ارزی ایران 2۰ میلیارد دالر آب رفت

چشم  به  موسوم  خود  گزارش  جدیدترین  در  پول  المللی  بین  صندوق 
در  عربستان  ارزی  ذخایر  کرد  اعالم  خاورمیانه  منطقه  اقتصادی  انداز 
ارزی  ذخایر  است.  رسیده  دالر  میلیارد   493.۸ به   2۰1۷ سال  پایان 
میلیارد   11۸.1 آن  از  قبل  سال  دو  به  نسبت   2۰1۷ سال  در  عربستان 
کشور  این  ارزی  ذخایر   2۰15 سال  پایان  در  است.  یافته  کاهش  دالر 
پیش  پول  المللی  بین  صندوق  بود.  شده  برآورد  دالر  میلیارد   611.9
اندکی  میالدی  جاری  سال  در  عربستان  ارزی  ذخایر  است  کرده  بینی 
افزایش یابد و به 495 میلیارد دالر برسد. بر اساس این گزارش ذخایر 
که  رسیده  دالر  میلیارد   95.1 به   2۰1۷ سال  پایان  در  نیز  ایران  ارزی 
یافته  2۰.6 میلیارد دالر کاهش  از آن  به دو سال قبل  این رقم نسبت 
میلیارد   115.۷ بر  بالغ   2۰15 سال  پایان  در  ایران  ارزی  ذخایر  است. 

دالر برآورد شده بود.

اخبار بی اساس در خصوص »خرید و فروش ارز 
در بازار غیر رسمی« منتشر می شود 

جهانگیری معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتشار اخبار بدون مبنا 
و بی اساس در خصوص خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی، گفت: 
با توجه به اینکه دولت نیازهای واقعی ارزی را تأمین می کند و اگر 
کسی برای واردات کاال نیاز به ارز داشته باشد می تواند با مراجعه به 
نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( ارز به قیمت مصوب 42۰۰ تومان 
دریافت کند، منطقی نیست که کسی برای واردات کاال از بازار سیاه 
ارز تهیه کند. وی افزود: متأسفانه این اخبار نادرست که منبع آن مبهم 
و نامشخص است توسط برخی رسانه ها تیتر می شود اما وقتی پرسیده 
می شود این میزان ارز کجا و با چه منظوری خرید و فروش شده است، 
پاسخ می دهند؛ کسانی به آنها اینطور گفته اند که البته نباید به این 

اطالعات غیر صحیح اتکا کرد.

دالر 42۰۰ تومانی من درآوردی است 

تومانی   42۰۰ دستوری  قیمت  گفت:  تشخیص مصلحت  مجمع  عضو 
برای دالر یک رقم من درآوردی است که مطابقت آنچنانی با اصول و 
فرمول های اقتصادی ندارد و این نرخ اشتباه است و به طور کلی باید 
گفت که تعیین نرخ ارز کار بسیار پیچیده ای است. توکلی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر تنها راه رفع بحران ارز بحث مدیریت تقاضا است 
و نه تمرکز بر روی عرضه ارز گفت: دولت در این باره درست تصمیم 
گرفته اما متاسفانه دیر شروع کرده است. وی افزود: در این حالت طبعا 
بازار دچار اختالل می شود و بیکاری و فقر افزایش می یابد و حتی خطر 
آشوب نیز وجود دارد. من به آقای جهانگیری هم گفتم که اگر ارز به 
نقطه بحران برسد حداقل 3 سال طول می کشد تا به ریل و تعادل خود 
بازگردد. همچون کشورهای مکزیک، تایلند و... که این بحران را تجربه 

کردند و سالها طول کشید که به تعادل برسند.

مهلت جدید سازمان مالیاتی به مودیان

 169 ماده  مشمول  محترم  مودیان  از  دسته  آن  گفت:  جنتی،  نادر 
معامالت  اطالعات  که   1394 مصوب  مستقیم  های  مالیات  قانون 
طریق  از  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  حداکثر  را  خود  فصلی 
www.tax.gov. نشانی  به  سازمان  الکترونیکی  عملیات  سامانه 
باشد.  می  بخشش  قابل  آنان  قانونی  مقرر  جرایم  نمایند،  ارسال   ir
کرد:  تصریح  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مستقیم  های  مالیات  معاون 
از آنجایی که موکول کردن ارسال اطالعات به روزهای پایانی مهلت 
قانونی با توجه به حجم زیاد اطالعات واصله ممکن است موجب بروز 
مشکالت شود، لذا درخواست می شود مودیان محترم مالیاتی، ارسال 
و  نکرده  موکول  پایانی  روزهای  به  را  خود  فصلی  معامالت  صورت 
تکالیف  انجام  به  نسبت  شده  یاد  ترتیبات  براساس  و  وقت  اسرع  در 

نمایند. اقدام  خود  قانونی 

جریمه و قطع آب مشترکان پرمصرف در راه است 

حمیدرضا جانباز در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های 
که  آب  مشترکین  از  باید  اینکه  به  اشاره  با  کشور  فاضالب  و  آب 
موضوع  در  گفت:  کنیم  تشکر  می کنند،  رعایت  را  مصرف  الگوی 
تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی، جریمه و قطع آب مشترکان آب 
پرمصرف مطرح شده است، اما آنچه مشخص است این است که تقریبًا 
از مشترکان را تشکیل می دهند.  مشترکین بدمصرف ما درصد کمی 
وی افزود:  عمدتا ۷5 درصد از مشترکان آب، رعایت الگوی آب را انجام 
می دهند، مخصوصاً در شهرهایی که دارای تنش آبی هستیم، با مدیریت 
فشار، بحث کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف در حال انجام 
است. جانباز تأکید کرد: براساس این آمارها، هفته گذشته پیشنهادی 
با کم آبی تقدیم  برای جریمه مشترکان پرمصرف به کارگروه سازگار 
شد که احتمااًل تا پایان اردیبهشت ماه این پیشنهاد تصویب خواهد شد. 

آخرین خبر از پرداخت سود سهام عدالت
سازی  خصوصی  سازمان  سهام  امور  دفتر  کل  مدیر 
گفت: تا به امروز بیش از 35 میلیون و 5۰۰ هزار نفر 
از مشموالن سهام عدالت، سود سهام خود را به طور 

اند. کرده  دریافت  کامل 
اسمعیل مختاری دولت آبادی گفت: تا به امروز بیش 
سهام  مشموالن  از  نفر  هزار   5۰۰ و  میلیون   35 از 
دریافت  کامل  طور  به  را  خود  سهام  سود  عدالت، 
میلیارد  هزار   3 حدود  سود  میزان  این  که  اند  کرده 
عدالت  سهام  امور  دفتر  کل  مدیر  باشد.  می  تومان 
سازمان خصوصی سازی افزود: این دسته از مشموالن 
گذشته  سال  ماه  بهمن  اوایل  تا  که  هستند  افرادی 
شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه سهام 

عدالت کرده اند و سود سهام آنها پس از تائید شماره 
سود  تسویه  و  شده  واریز  حسابشان  به  بانکی،  شبای 
است.  شده  انجام  آنها  با  کامل  طور  به  عدالت  سهام 
شبای  که  مشموالنی  سود  کامل  دوره  یک  بنابراین 
آنها  با  و  پرداخت  بود،  تائید شده  اوایل بهمن  تا  آنان 
افرادی که در دو  بیان داشت:  تسویه شده است. وی 
تا   96 سال  ماه  بهمن  اوایل  از  یعنی  گذشته  ماه  سه 
اوایل اردیبهشت ماه امسال شماره شبای بانکی خود 
کرده  عدالت  سهام  سامانه  وارد  سود  دریافت  برای  را 
اند نیز، پس از تائید شماره شبای بانکی به تدریج در 
این  که  هستند  خود  عدالت  سهام  سود  دریافت  حال 
و  میلیون   3 حدود  جمعیتی  نیز  مشموالن  از  دسته 

4۰۰ هزار نفر را شامل می شوند که ارزش سود سهام 
است. تومان  میلیارد   2۸۰ آنها حدود  عدالت 

این که سامانه سهام عدالت  به  اشاره  با  آبادی  دولت 
صورت  به   www.samanese.ir نشانی  به 
چون  خدماتی  ارائه  آماده  وقفه  بدون  و  روز  شبانه 
شبای  شماره  ثبت  و  مشموالن  به  صورتحساب  ارائه 
بانکی آنها است گفت: از افرادی که تا کنون اقدام به 
سامانه  این  در  بانکی خود  ثبت شماره شبای حساب 
اقدام  وقت  اسرع  در  کنیم  می  درخواست  اند  نکرده 
وارد  شبای  شماره  تائید  از  پس  تا  کنند  کار  این  به 
به  شده در سامانه، هر چه سریعتر سود سهام عدالت 

واریز شود. آنها  حساب 

چرا سکه ۲ میلیون تومان شد؟
خانه ملت به نقل از نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی نوشت: علی اکبر کریمی در واکنش به سکه 
2 میلیون تومانی گفت:هر تصمیمی در یکی از بخش های 
اقتصاد گرفته شود تاثیر آن را در بازارهای دیگر شاهد خواهیم 
بود. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مدیریت بازار ارز، اظهار داشت: با جلوگیری 
از سفته بازی در بازار ارز، منابع فعال بازار ارز به سمت بازارهای 
دیگر از جمله بازار طال حرکت کرده ، از سوی دیگر قیمت 

طال در سطح جهانی افزایش داشته است.
نماینده مردم اراک در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: 
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر گرانی سکه، تبادل اخبار در سطح 
جهانی و منطقه ای است که باعث می شود برخی کشورها 

توسعه خرید طال را رقم بزنند.
وی به مهمترین عامل گرانی سکه اشاره کرد و بیان داشت: 
یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر افزایش سکه، حرکت 
منابع گسترده نقدی از بازار ارز به سمت بازارهای دیگر است، 

دارندگان منابع مالی به دنبال بازاری برای حفظ ارزش سرمایه 
به همین جهت به سمت  و کسب سود مناسب هستند 
بازارهایی مانند طال، سکه و بازارهای سهل المعامله می روند. 
این نماینده مجلس با تاکید براینکه دولت باید در تصمیمات 
اقتصادی خود به اثرگذاری آن بر بازارهای دیگر توجه داشته 
باشد، اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی به دولت تذکر 
داده شد که تاثیرات تصمیمات خود را بر بازارهای دیگر را 

طی گزارشی به مجلس اعالم کند.

محمد کشتي آراي، رییس اتحادیه طال ،در گفتگو با »جیب 
در  و سکه  خرید طال  پیشنهاد جهت  در خصوص  نیوز« 
موقعیت فعلي تصریح کرد:خریداران طال این روزها به اندازه 
یک اقتصاددان توانایي تحلیل بازار را دارند بنابراین شرایط روز 
بازار مشخص خواهد کرد که ایا نقدینگي از جیب خریداران 

به سمت بازار طال سوق مي یابد یا خیر؟
پیشنهاد  ارایه  فعلي  در شرایط  اینکه  بیان  با  اراي  کشتي 
است،  مشکل  مالي  هاي  بازار  به  ورود  براي  خریداران  به 
گفت:شرایط فعلي بازار ایران به گونه اي است که پیش بیني 
بسیار سخت است و اگر من مي توانستم پیش بیني براي 

خریداران داشته باشم که خودم این راه را سالها پیش طي 
مي کردم و پولدار مي شدم! رییس اتحادیه طال در ادامه به 
ارزیابي بازار طال و سکه در ماههاي اتي پرداخت و عنوان 
داشت: با توجه به اینکه نیاز متقاضیان براي تهیه سکه و 
تبدیل دارایي به طال تقریبا إشباع شده است در نتیجه بازار در 
روزهاي اینده از نظر قیمت باثبات خواهد شد و حبابي وجود 

نخواهد داشت .
طال  قیمت  نوسانات  اینکه  بیني  پیش  با  آرای  کشتی 
قیمت  اگر  گفت:  بود  نخواهد  گذشته  روزهاي  هیجان  با 
جهاني افزایش یابد افزایش و اگرکاهش یابد در داخل هم 

قیمت ها پایین مي آید به عبارتي تابع قوانین بین المللي 
خواهد بود.

وي در خصوص احتمال خروج ترامپ از برجام و تأثیر ان بر 
بازار طال گفت: تصمیم ترامپ در 12 »مي« هر نوع اثري 
که در بازار أرز و طال در حوزه بین المللي داشته باشد در 

ایران نیز همان اثر را خواهد داشت.
وي معتقد است ،ترامپ همین االن هم از برجام خروج کرده 
است و از همان روز اول به نوعي از برجام خارج شد بنابراین 
چندان تأثیر خاصي بر بازار طال نخواهد داشت و اینها همه 

بازي سیاسي است.

خريداران طال مراقب جیب هايشان باشند

طراحی و فروش ویژه فروشگاه های اینترنتی آماده به مدت محدود

آدرس نمونه هایخدمات
 کار شده 

قیمت 
)تومان(

توضیحات

فروشگاه  اينترنتی 
خريد کارت شارژ

http://chingo.ir65۰۰۰ دامنه، هاست، طراحی(
قالب و اپلیکیشن 

موبايل رايگان(

وب سايت ويژه 
مشاغل آزاد و خانگی

http://alilshop.ir13۰۰۰۰ دامنه، هاست، طراحی(
قالب رايگان(

فروشگاه اينترنتی 
خريد بلیت هواپیما

http://biyad.ir35۰۰۰ دامنه ، هاست، طراحی(
قالب و اپلیکیشن 

موبايل رايگان(

جهت سفارش و مشاوره : ۰9۰۲16۰۷3۷3
بیرجند- خیابان شهید برگی - رو بروی مسجد جواديه

 Talkmoo @

اللهم عجل لولیک الفرج
من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق

بدین وسیله از حضور پرشور همشهریان عزیز و گرانقدری که در برگزاری اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند و شهرستان های قاین 

، بشرویه ، خوسف ، خضری ، آرین شهر و مود ما را با حضورشان یاری کردند کمال سپاس را داریم. همچنین از حمایت و راهنمایی های
 نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بیرجند حجت االسالم و المسلمین عبادی سپاسگزاریم.

در پایان از حمایت و همراهی فرماندهی محترم سپاه انصار الرضا )ع(، فرماندهی محترم بسیج استان و شهرستان بیرجند، استاندار و فرماندار 
محترم، سازمان تبلیغات استان و شهرستان، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند، سازمان اتوبوسرانی بیرجند، راهنمایی و 
رانندگی و نیروی انتظامی، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج(، اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند، 

رئیس امور مساجد استان، هیئت صاحب الزمانی )عج( و مهدیه بیرجند تقدیر و تشکر می شود.
همچنین از روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی که ما را در اطالع رسانی این مراسم مهم یاری نمودند کمال تشکر را داریم.

ان شاءا... که توانسته باشیم با این حرکت مهدوی رضایت امام زمان )عج( را کسب نموده باشیم.

مدیرکانون زمینه سازان ظهور و دبیر اجتماع مردمی زمینه سازان ظهور



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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دوشنبه * 17 اردیبهشت 1397* شماره 4061

حضور هنرمندان خراسان جنوبی در جشنواره ملی گردشگری
صدا وسیما-  صنعتگران استان آثار صنایع دستی خودشان را در دومین جشنواره ملی گردشگری ایل آفرید در زاهدان به نمایش گذاشتند. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: هنرمندان استان از شهرستان های بیرجند، طبس، سربیشه و قاین در 5 غرفه آثارشان را در جشنواره ملی گردشگری ایل آفرید صنایع دستی در معرض 
نمایش گذاشتند. عباس زاده افزود: هنرمندان استان در رشته های نساجی سنتی، سفال و سرامیک، رودوزی های الحاقی، عروسک های محلی و ماشته بافی در این نمایشگاه شرکت کردند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

با سالم. سخن آقای هرم پور درد دل مردم است 
ای کاش مسئولین بدون افترا به اقناع مردم بپردازند.

915...784
سالم,تمام برنامه های شهرداری رو از قول جناب 
تقی زاده خواندم ولی هیچ تصمیمی برای چند تقاطع 
نگرفتند,از تقاطع غیر همسطح سپیده -پیامبر اعظم 

و پاسداران- ارتش و غفاری- ارتش چه خبر ؟!!!؟
915...608
سالم  برطبق برخی اخبار  آوازه محرومیت  استان یکی 
نمایندگان محترم استان ها شمال غرب کشور!در حال 
پیگیری محرومیت روستاهای استان شدن و چند وزیر  

و یکی از  مدیران عالی رتبه کشور جای تشکر دارد
915...522
در  رو  مردم  مشکالت  ازاینکه  آواجان  سالم. 
پیگیری کردیدکمال  بنیاد مستضعفان  خصوص 
این نهاد نه تنها زمین رایگان  تشکر را داریم. 
های  مزایده  با  بلکه  نکرده  واگذار  امیرآباد  در 
سرسام  افزایش  باعث  روستا  این  در  پیاپی 

آورقیمت زمین ها گشته است.
915...201
با سالم
واقعا این کار شهرداری اسراف  هستش جداول سالم 
که هنوز چند سال از نصب ان نمی گذره رو میکنن 
و به جاش جدول جدید کار میکنن در صورتی که 
خیلی از جداول در اطراف شهر خصوصا شمال شهر 
هست که خراب هست.این همه کمبود در خدمات 
شهرداری از فضای سبز گرفته تا آسفالت خیابان 

حاال واقعا واجب هست این کار
ارسالی به تلگرام آوا
پرسنل  و  آوا  روزنامه  از  قدردانی  و  ضمن تشکر 
کدام  برای  “”بنیادی  سرمقاله  از  آن  خدمتگزار 
مستضعفان””  که گوشه ای از درد مردم ساکت 
بیان  بیرجند را در حداقل چند سطری  و مظلوم 
نمودند سپاس فراوان داریم. امید است که بنیاد 
عقل  به  احترام  و  مردم  حقوق  رعایت  با  نیز 
اجتماعی و افکار عمومی نسبت به آزادسازی باغ 
رحیم آباد و زمین نبش مدرس و پانزده خرداد و 
شهر  مردم  نفع  به  خود  تریلیاردی  امالک  سایر 

اندکی از رنج همشهریان بکاهد.
915...897
سالم،شهردار محترم اعالم کردید روند رسیدگی 
از  حرفی  ولی  افتاده  عقب  شهر  سازی  زیبا  و 
صنوف  انتقال  مکان  آیا  نیاوردید  عدل  خیابان 
بعد از گذشت12سال هنوز آماده نشده؟اگر مکان 
موعد  شوند؟آیا  نمی  داده  انتقال  چرا  شده  آماده 

رسیدگی به خیابان عدل نرسیده!!؟
915...393

جوابیه های  اداره کل میراث فرهنگی،
 صنایع دستی و گردشگری استان

ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  *احتراما 
با  رساند  می  اطالع  به   97/2/3 مورخ  پیام شما 
تاریخی ما دست مسئوالن  بناهای  عنوان)کاش 
اهمیت  گردشگری  صنعت  برای  که  بود  دلسوز 
قائل بودند. اگر این بناهای بکر و زیبا در جاهای 
دیگر کشور بود از آن عمارت می ساختند و مردم 
از رفتن و دیدن آن حظ می کردند ولی افسوس و 
دریغ...( موارد زیر به استحضار می رساند: به نظر 
فعالیت های چشمگیر  انگاشتن  نادیده  می رسد 
معرفی  و  نگهداری  و  حفظ  در  فرهنگی  میراث 
آثار تاریخی به دور از انصاف و عدالت باشد. ثبت 
میراث  فهرست  در  فرهنگی  و  تاریخی  اثر   836
یونسکو،  جهانی  میراث  در  اثر   3 ثبت  و  ملی 
فرهنگی،  و  تاریخی  اثر   130 از  بیش  مرمت 
راه اندازی 17 موزه متنوع دولتی و خصوصی و 
ارزشمند علمی، چاپ کتاب های  پژوهش های 
تعیین  در  رتبه  کسب  جنوبی،  خراسان  معرفی 
حریم آثار تاریخی و کسب 3 سال رتبه برتر ثبت 
میراث طبیعی کشور، مرمت بافت های تاریخی 
اداره  فعالیت های  از  بخشی  و شهری  روستایی 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
قابل  و  افتخار  مایه  اقدامات  این  گرچه  است. 
تقدیر است ولی معتقدیم استان خراسان جنوبی 
ظرفیت ها و قابلیت های بیشتری در این زمینه 
دارد که تالش و کوشش مسئوالن و مردم را می 

طلبد تا به هموطنان و گردشگران معرفی شود.

* احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 97/2/3 به اطالع می رساند با عنوان 
دیگر...  ماه   2 از  کمتر  نمانده  تابستان  از  خیلی 
جذب  حال  به  فکری  ذیربط  مسئوالن  لطفا 
گردشگر و مسافر داشته باشند منظورمان با اداره 
موارد  است.   ... و  فرهنگی  میراث  و  اوقاف  کل 
زیر به استحضار می رساند. استدعا دارد بر اساس 
صفحه  همان  در  جوابیه  عین  مطبوعات  قانون 
با دستورالعمل و روال معمول  برابر  چاپ گردد. 
جهت برنامه ریزی جذب گردشگر و مسافر، ستاد 
دبیرخانه  توسط  که  گردیده  تشکیل  استان  سفر 
این ستاد )اداره کل میراث فرهنگی( با دعوت از 
کلیه ادارات و ارگان ها و سازمان های مرتبط با 
بحث سفر و گردشگری با حضور باالترین مقام 
استان پیرامون ایجاد هماهنگی و در نظر گرفتن 
تسهیالت برای جذب گردشگر و رفاه مسافرین 
انجام  الزم  بینی  پیش  و  اتخاذ  الزم  تمهیدات 
راستای  در  نیز  کل  اداره  این  ضمنا  گردد.  می 
جذب گردشگر نسبت به آماده سازی کلیه موزه 
تهیه  شاخص،  تاریخی  آثار  مرمت  استان،  های 
های  جاذبه  معرفی  مسافرین،  راهنمای  کتابچه 
با اصحاب رسانه و  گردشگری استان در تعامل 

... اقدام نموده است.

درخشش ستاره های “ تاپ ” از دل “ استارتآپ”

امیدهای آینده استان در “استارتآپ ویکندها” پدیدار می شوند

حسینی- جوان است و با هیجان حرف می زند، شور و حرارتی 
که در سخنانش به کار برده، باقی افراد تیم را نیز به وجد آورده 
است. هر کسی نظری می دهد. یکی می گوید: “ بیاین روی 
بازار محلی خودمان کار کنیم!” دیگری : “از این جلو تر ادامه 
ندیم همین هم پیش نمی ره، گفته باشم”  - “راه حل بگین 
آقا” - “بنویسم ارائه ارزان ترین کاالی محلی؟” - “ما که می 
خواستیم کاالهای ارزان را به مشتری ها معرفی کنیم، همین 
میشه؟” - “بیاین ایده را کال عوض کنیم” و ناگهان صدای 

فریاد همه یک صدا “ نهههههههههه”به گوش می رسد.
متنی که خواندید توصیف گوشه ای از تالش ها و همفکری 
یکی از تیم های شرکت کننده در پنجمین استارتآپ ویکند 
و 14   13 ،  12 ، روز  سه  در  که  رویداد  این  بود.  بیرجند 
اردیبهشت با محوریت کارآفرینی برگزار شد، با حضور شرکت 
کنندگانی جوان، ایده هایی نشأت گرفته از مشکالت   جامعه 
و به روز و مربیان قدرتمند استانی و خارجی، رنگ و بوی کار 
و کارآفرینی به خود گرفت. درروز اول این رویداد ، حدود 80 
نفر ایده های خود را ارائه کردند که با رای شرکت کنندگان 
12 ایده برای تشکیل تیم انتخاب شد. روز دوم ، تیم ها روی 
ایده های خود زیر نظر منتورها و مربیان و راهنمایی آن ها 
کار کرده و در کنار آن از کارگاه های آموزشی که برگزار می 
شد استفاده کردند، در روز آخر هر چه به ثانیه های پایانی 
و زمان انتخاب 3 ایده برتر نزدیک تر می شد، تالش ها و 

استرس ها هم بیشتر خود را نشان می دادند. 

اجاره به جای خرید
مونا فروغی یکی از شرکت کنندگان این رویداد که ایده “رِنت 
یار” را داده بود ، عنوان کرد: خیلی ها هستند که به هماهنگ 
کردن لباس های خود اهمیت می دهند. دوستی دارم که این 
گونه است و گاهی اوقات برای رفتن به مهمانی ها از من 
تقاضای کیف، کفش و یا لباسی هماهنگ با آن چه که خود 
دارد را می کند. به همین دلیل به این فکر افتادم که برنامه ای 
طراحی کنم تا افراد مختلف بتوانند وسایل خود را آن جا قرار 

داده و به کسانی که تمایل دارند کرایه بدهند. 

مربیان استانی توانمندی
 پوشش مسابقات به تنهایی را دارند

مریم حقیقی پویا یکی دیگر از شرکت کنندگان که در دومین 
استارتآپ ویکند بیرجند نیز حضور داشته، بیان کرد: این رویداد 
از کیفیت برگزاری بسیار خوبی برخوردار است و نظم باالیی 
دارد. وی همچنین با بیان این که تصور می کنم مربیان استانی 
به آن درجه از توانمندی رسیدند که به تنهایی این مسابقات را 
پوشش بدهند، اضافه می کند: با این حال باز هم حضور مربیان 
کشوری و ایده هایی که می دهند خوب است. وی با اشاره 
به تیمی که در آن فعالیت می کند، ادامه داد: ایده این گروه 
“easy cooking “ است، دانشجویان یا خانم های خانه 
داری که  مقداری از   مواد غذایی گوناگون دارند و نمی دانند 
با ان چه کنند، با استفاده از این برنامه می توانند، مواد غذایی 
خود را وارد کرده و از دستورهای غذایی استفاده کنند. مانند این 
برنامه ، کسب و کارهای متعددی در کشور اجرا شده ولی مزیت 
رقابتی یا برتری ما، در گرفتن اطالعاتی از جمله سن، وضع 
فیزیکی و سابقه بیماری فرد است تا بتوان بهترین و مناسب 

ترین دستور غذایی را پیشنهاد داد.

می خواهم برای کشور خودم کار کنم
ایلیا رحیمی کوچکترین شرکت کننده رویداد، 12 ساله است و 
از همان ابتدا با ایده های متفاوتی که ارائه می داد، نظر همه 
را جلب کرد. او که از طریق یکی از برگزار کننده ها با این 
رویداد آشنا شده با اشتیاق بیان کرد: عالقه من به ماجراجویی 
باعث شد تا در این رویداد شرکت کنم، از طرفی در مدرسه 
از دانش آموزان خواسته بودند تا ایده بدهند و هر کدام بهتر 
باشد، به پارک و علم و فناوری برده می شود. ایده من هم 
سنسوری بود که روی ماشین ها نصب می شود و اطالعاتی 
از سرعت ماشین جلویی برای سبقت به شما ارائه می دهد. به 
گفته وی مانند این ایده در کشورهای دیگر اجرا شده، اما می 
خواستم به جای این که همان ها روی ماشین های خارجی 
نصب شده و پول گمرک بخورند و بعضی ها که پول ندارند 

نتوانند بخرند، در کشور خودمان تولید کنم و شرکت های 
خودروسازی ایرانی از آن استفاده کنند. ایده من بشود یک 
کاالی ایرانی و برای کشور خودم کار کنم. ایرانی ها خیلی 
چیزها می توانند داشته باشند که خارجی ها ندارند. وی که 
عضوی از تیم “بورس پالس” )ایده ای برای آموزش دادن 
به افرادی که قصد ورود به بورس را دارند( بود، افزود: چیزی 
از این ایده متوجه نمی شدم ولی االن که وظیفه تهیه عکس 
ها برای ارائه نهایی را بر عهده گرفتم می فهمم چی هست!

خوب و بد نظرات متفاوت مربیان
امین صفار صاحب ایده “ We job “ هم سطح مسابقه را 
بسیار خوب دانست و ادامه داد: فضا بسیار رقابتی است و ایده 

مشابه خودمان نیز داریم و این موضوع ما را به چالش کشیده 
است. وی با اشاره به این که مربیان هر کدام با نگاه خود درباره 
ایده نظر می دهند، اضافه کرد: همین موضوع و تعدد مربیان، 
باعث شد نصف روز را از دست بدهیم ، حتی برخی با دید منفی 
جلو می آمدند ولی در نهایت نظرهای خیلی خوبی دادند و واقعا 
برای ما کاربردی بود. این دانشجوی جوان، درباره ایده خود 
توضیح داد: خیلی از افراد هنگام انتخاب رشته دچار مشکل می 
شوند و زمانی که چند سال در رشته تخصیل کرده اند متوجه 
این می شوند عالقه ای به آن ندارند، با این برنامه ای که ما 
قصد داریم طراحی کنیم، ابتدا چند تست شخصیتی روی فرد 
انجام شده تا رشته مناسب با عالیق وی را پیشنهاد دهیم. از 
طرفی مشاوره هایی کامال تخصصی و تجربی که در حوزه 

های مد نظر کارکردند به افراد مشاوره می دهند.

تغییر شرایط خراسان جنوبی
با توجه به جوان های استان

مشغول تماشای تیم ها هستم که روی تخته بُرد یکی از آن ها 
نوشته شده “ محکوم به موفق شدن هستیم! ایول نیم چاشت” 
و اعضای تیم با هربار دیدن این جمله انرژی مضاعفی برای 

تالش کردن و برنده شدن می گرفتند.
فاطمه برزگانی یکی از برگزارکنندگان این رویداد، به شور و 

هیجان وصف نشدنی شرکت کنندگان اشاره کرد و افزود: 
آن چه که من از چهره این شرکت کننده ها دیدم و از آن 
ها پرسیدم رضایت از رویداد بود. وی از سطح علمی بسیار 
باالی منتورهای داخلی استان سخن گفت و خاطرنشان کرد: 
منتورهای خارجی نیز بسیار کارکشته و فعال هستند و تاکنون 
در چندین رویداد بزرگ کشوری شرکت کردند. به گفته وی 
این رویداد شتاب دهنده ای است تا دانشجویان و شرکت 
کننده ها با تفکر کارآفرینی و تشکیل تیم آشنا شوند. نمی 
توان گفت تمام ایده های این رویداد استارتآپ هایی موفق 
می شوند، ولی جرقه ای خواهد بود برای این که یک یا دو 
استارتآپ از دل این رویدادها ایجاد شود. برزگانی از مسئوالن 
استانی تقاضا کرد: با توجه به این که بیشتر افراد شرکت 

کننده جوان هستند،  بیشتربه این  قشر   توجه و  از ان 
حمایت کنند،چون قدرتی خارق العاده در وجود این جوان 
هاست که با وجود تمام محدودیت ها و کمبودهای خراسان 

جنوبی ، می توانند شرایط را تغییر بدهند.

ایجاد ضرورت فضای کسب وکار در دانشگاه ها
ویکند  استارت آپ  تسهیلگر  که  محسنی«  »محمدحسین 
بیرجند است و هم بنیان گذار یکی از استارتآپ های موفق 
استان به نام “پازلی” می باشد، گفت: پنجمین استارت آپ 
ویکند بیرجند نسبت به 4 مورد قبلی از نظم و کیفیت خیلی 
تسهیلگر  وظیفه  اینکه  بیان  با  وی  بود.  برخوردار  باالیی 
راحت سازی کار برای تیم های شرکت کننده، مربیان و تیم 
کرد:  عنوان  است، وی  آنها  کنترل  و  راهنمایی  و  اجرایی 
هدف ما از برگزاری استارتآپ ویکند کسب تجربه و آموزش 
می باشد. محسنی در زمینه حضور مربیان داخل و خارج از 
استان هم بیان کرد: ترکیب مربیان داخل استان و خارج 
از استان بهترین نوع ترکیب است چراکه مربی های داخل 
استان همواره در دسترس هستند ولی آشنا شدن و کسب 
تجربه از مربیان خارج استان همیشه امکان پذیر نیست و 
در چنین استارتآپ ویکندی  این شرایط برایشان مهیا شد. 
»محسنی« خاطر نشان کرد: بهترین حمایت مسئوالن نیز 

برنامه ریزی منسجم و واحد و دادن اعتبار است که چنین 
برنامه هایی مستمر اجرا شود تا بتوان در آینده تخصصی تر 
کار کرد و به راه اندازی یک کسب وکار نزدیک شویم. وی 
با اشاره به اینکه باید از همپوشانی و موازی کاری جلوگیری 
کرد، گفت: هنوز در دانشگاه ها و اساتید فضای کسب وکار و 
کارآفرینی ضروریت پیدا نکرده است در حالیکه باید هر چه 

سریعتر به این سمت برویم.
 

فراتر از انتظارم بود
مربی رویدادهای استارت آپی در کشور هم بیان کرد: در 8 
رویداد استارت آپ ویکند شرکت کرده ام و استارت آپ ویکند 
بیرجند فراتر از انتظار من بود. »پریسا جاوید« درباره سطح 

به  ربطی  موضوع  این  گفت:  هم  ویکند  استارتآپ  رویداد 
استان ها ندارد و به نظر من فرهنگ این موضوع دارد جا 
می افتد و در تمام کشور وضع خیلی بهتر شده است. وی 
ادامه داد: اما از نظر ایده ها می توان گفت که ایده های بهتری 
نسبت به دیگر استان ها داشتند و این هم به دلیل برگزاری 4 
پیش رویداد بود. او خاطر نشان کرد:  در تمام کشور ایده ها به 
سمت بومی شدن می رود به عنوان مثال در خراسان جنوبی 
به دلیل کمبود آب و محصوالت راهبردی   ایده ها بیشتر در 

این حوزه ها بود و این خیلی خوب است.

خودباوری در خراسان جنوبی بسیار پایین است
در  کرد:  بیان  هم  سرمایه گذار  جذب  زمینه  در  »جاوید« 
استارتآپ ویکندها برای حضور سرمایه گذار خیلی زود است 
چراکه ایده ها هنوز خام می باشد و معلوم نیست می توانند به 
مرحله درآمدزایی برسند به همین دلیل نباید انتظار حضور 
سرمایه گذار را داشت مگر اینکه برگزارکنندگان رویداد چند 

سرمایه گذار را به عنوان مربی وارد کنند.
 وی درباره بیرجند و خراسان جنوبی نیز نظر خود را عنوان 
کرد: این جا آدم هایی بسیار تعارفی ولی مهمان نواز دارد، 
مانند کویر هم صاف و صادق هستند. هرچند در این جا 
این  وجود  با  امیدوارم  و  است  پایین  بسیار   خودباوری 

تجمع های استارتاپی فضای خودباوری بیشتر شود.

تفاوت ارزش آفرینی با کارآفرینی
مربی بین المللی رویدادهای استارتآپی هم در این مراسم 
عنوان کرد: در رویدادهای استارتآپی زیادی شرکت کرده ام 
و شاید 3 استان باشد که هنوز نرفته ام، به همین دلیل 
می گویم که این رویداد از نظر برگزاری و آنچه که برای 
جامعه استارت آپ نیاز است کامل اجرا شده است. »مانوئل 
اوهانجانیانس« افزود: از نظر من می توان این استارت آپ 
ویکند بیرجند را به عنوان نمونه موفق به دیگر استان ها 
معرفی کرد. وی با بیان این که باید تفاوتی بین کارآفرینی 
و ارزش آفرینی قایل شد، ادامه داد: در استارتآپ ها بیشتر 
موضوع ارزش آفرینی و رفع یک نیاز جامعه مطرح است، 
و از طرفی همیشه همراستای با اشتغال زایی نیستند مگر 
این که به توسعه برسند و تجاری شوند. وی به ایده پردازان 
جوان هم توصیه کرد: هیچ گاه در همان ابتدای کار به دنبال 
جذب سرمایه گذار نروید و چند سال اولیه را با هزینه خود 
و یا تسهیالت خیلی کم کار خود را ادامه بدهید و هرگاه 
به درآمدزایی و سودآوری خیلی خوبی رسیدید برای توسعه 
کار خود به دنبال سرمایه گذار بروید تا حرفی برای گفتن 
سود  سرمایه گذار  آوردن  با  هم  شما  خود  و  باشید  داشته 
ببرید. او به نقش تیم خوب اشاره کرد و افزود: ایده شاید 
فقط یک صدم درصد نقش داشته باشد و اگر تیم مناسبی 
شوید.  می  موفق  حتما  بشناسید  را  بازار  و  باشید  داشته 
ارزش آفرینی  در  جنوبی  خراسان  وضع  »اوهانجانیانس« 
نسبت به استان هایی با جمعیت مشابه خیلی خوب دانست 
و افزود: به نظر من بهتر است که با استان همجوار خود 
چراکه  باشید  داشته  بیشتری  ارتباطات  رضوی  خراسان 
 اکوسیستم استارت آپی آنها از سطح باالتری برخوردار است.

 
چالش نشاختن بازار

در  نیز  بیرجند  ویکند  استارتآپ  رویداد  پنجمین  مربی 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: یکی از چالش های ما تعداد 
زیاد مربی ها بود که با ایده ها و نظرات مختلف باعث گیج 
البته  داد:  ادامه  مرادی«  »حسین  می شدند.  بچه ها  شدن 
از یک نظر خیلی هم خوب بود چون خود اعضاء تیم در 
انها  ایده  برای  نکته  کدام  تصمیم می گرفتند  باید  نهایت 
خوب و کارآمد است و همان را انتخاب می کردند. وی با 
بیان اینکه برای پذیرش هر ایده در پارک علم و فناوری 
6 تا 9 ماه در مرکز رشد مستقر می شود، عنوان کرد: باید 
نظر  در  مربی  ایده ها  این  برای  برود که  به سمتی  پارک 
بگیرد تا زیرنظر مربی آن ایده به بلوغ برسد. او با اشاره 
به  بیان کرد:  دارند،  دانایی  توهم  افراد  از  برخی  اینکه  به 
کنند  توجه  مربی  حرف های  به  نمی خواهند  دلیل  همین 
نوپا  کسب وکارهای  چالش  بزرگترین  اکنون  حالیکه  در 
نمی دانند  را  آن  استراتژی  مناسب است که  بازار  شناخت 
و شکست می خورند.داور پنجمین استارت آپ ویکند بیرجند 
نیز عنوان کرد: ایده های متنوع و خوبی در تمام حوزه های 
فنی، اجتماعی، اقتصادی و بحرانی مطرح شد که ترکیبی 
از تمام نیازهای مردم بود. »حسین شورستانی« در زمینه 
ابتدا  در  ویکندهای تخصصی گفت:  استارت آپ  برگزاری 
و  مردم  تا  دهیم  گسترش  را  اطالع رسانی  فرهنگ  باید 
آشنا  استارت آپ و موضوعات و ضرورت آن  با  مسئوالن 

شوند و بعد از آن به دنبال تخصصی کردن ایده ها شویم.
 

پذیرش تیم ها در پارک علم و فناوری
رئیس  نیز  بیرجند  ویکند  استارتآپ  پنجمین  اختتامیه  در 
فرهنگ  باید  کرد:  عنوان  استان  فناوری  و  علم  پارک 
ویکندهایی   استارت آپ  چنین  برگزاری  با  را  کارآفرینی 
در صورت  داد:  قول  ناصری«  »محمدعلی  کنیم.  ایجاد 
تمایل تمام 12 تیم در پارک پذیرش می شوند. در پایان 
ایده های تجربی، نیم چاشت و بورس پالس به عنوان 3 
ایده برتر با نظر داوران انتخاب شدند و به هر کدام از این 
فناوری  و  علم  پارک  بیرجند،  دانشگاه  از طرف  ها  ایده 
جوایز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  و  استان 

نفیس و متعددی اهدا شد.

مربیان استانی به آن درجه از توانمندی رسیدند که به تنهایی این مسابقات را پوشش بدهند*عالقه من به ماجراجویی باعث شد تا در 
این رویداد شرکت کنم*ایده من بشود یک کاالی ایرانی و برای کشور خودم کار کنم. ایرانی ها خیلی چیزها می توانند داشته باشند که 

خارجی ها ندارند.*مربیان هر کدام با نگاه خود درباره ایده نظر می دهند، همین موضوع و تعدد مربیان، باعث شد نصف روز را از دست 
بدهیم ، حتی برخی با دید منفی جلو می آمدند ولی در نهایت نظرهای خیلی خوبی دادند و واقعا برای ما کاربردی بود*با توجه به این که 
اکثر افراد شرکت کننده جوان هستند، به این قشر بیشتر توجه و حمایت کنند، قدرتی خارق العاده در وجود این جوان هاست که با وجود 
تمام محدودیت ها و کمبودهای خراسان جنوبی ، می توانند شرایط را تغییر بدهند*هدف ما از برگزاری استارتآپ ویکند کسب تجربه و 
آموزش می باشد*بهترین حمایت مسئوالن نیز برنامه ریزی منسجم و واحد و دادن اعتبار است که چنین برنامه هایی مستمر اجرا شود تا 
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شوخی با ضرب المثل ها 
فیلش یاد هندوستان کرد، برایش ویزا گرفت!  
از خر شیطون اومد پایین، سوار مترو شد!  
وقتی کسی دست به سیاه و سفید نمی زند، حتما مارگزیده است! دوشنبه  * 17 اردیبهشت  1397 * شماره 4061 

می  امــروزی  پــسرای  از  وقتــی  اول:  ی  پــرده 
تلــه  بــه  دم  هنــوز  نگرفتــی؟ مي گــن  پرســی زن 
بـدون  بـا 30 سـال سـن،  تـو  بـرادر مـن  آخـه  نــدادم. 
ماشــن،  و  خونــه  بــدون  حســابی،  و  درســت  شـغل 
رابـین هـوده  ناتنـی  بـرادر  عیـن  احتماال  كـه  اخالقــت 
مونــه،  مي  كركس  نصیحــت  عــین  كــه  رفتارتـم  و 
مي  محســوب  متحــرک  ی  تلــه  يــه  االن  خــودت 
لحظــه  هــر  و  ای  ماهــواره  های  نقشــه  تــو  شــی 
ممکنــه يکــی رو بدبخــت كنــی، بعــد میگــی دم بــه 

تلــه نــدادم؟
نســبت  آگاهــی  عــدم  میگــن  پــرده ی دوم:   
میشــه،  ازش  تــرس  باعــث  چیــزی  هــر  بــه 
فقــط  چــون  يعنــی  هموناســت؛  از  احتمال  ازدواجــم 
يـاد  بهمـون  رو  باجنـاق  بـا  رابطـه ی  ازدواج،  در مــورد 
دادن؛ بـه ازدواج به ديـد كاملتـر شـدن نـگاه نمی كنیـم 
روی  بــذاره  هاشــو  گزينه  مــادرزن  منتظريـم  فقـط  و 
میــز شــام! آخـه بـرادر مـن، خواهـر مـن! چـرا از ازدواج 
می ترســی؟ ازدواج قطعــاً از يــه موجــودی كـه زمـان 
سـاعت  هشـت  كار،  سـاعت  هشـت  جـای  بـه  بنديـش 
هشــت  شــده  خــواب؛  ســاعت  هشـت  و  اسـتراحت 
هشـت  و  اينسـتاگرام  سـاعت  هشـت  تلگـرام،  ســاعت 

ســاعت خــواب، ترســناكتر نمی تونه باشــه. 
بعـد هـم اين كـه علـم پزشـکی مي گـه بـا افزايـش 
در  بیشـتر مي شـه.  نقـص  انـواع  احتـمال  والديـن  سـن 
حــال حاضر نســل جوونــی كــه مــا تــوی فضــای 
حاصــل  ببینیــم،  تونیــم  می  حقیقــی  و  مجــازی 

االن  كــه  بــودن  مناســب  ســن  تــو  ازدواجــای 
ايــن وضعیــت مغزيشــونه، شـمـا حســاب كــن يــه 
كاهــش كیفیــت مغــز هــم داشــته باشــیم، اونوقــت 
بايــد يــه جامعــه ی خودشــاخ پنــدار خــود بــزرگ 
بین مصرف كننده كـه مشـکالت مغـزی هـم دارن از كـف 

اينســتاگرام جمــع كنیــم!
پرده ی سوم:  واقعیـت اينـه كـه اگـر در طـول تاريـخ 
گزينـه ای بهـتر از ازدواج، در يکــی از مهمتريــن مقاطــع 
تکامــل و رشــد انســانها مطــرح بــود، بــدون شــک 
جايگزيــن مي شـد. حـال شـما تکلیفـت رو روشـن كـن 
يـا میخـوای ازدواج كنــی يــا اين كــه قــراره خودتــو 
نگــهداری لیتــه و سیرترشــی بنـدازی و تـو بـازار سـنتی 

انزلـی كنـار ماهـی بفروشـنت.
بــرو  جوونــی  تــا  كنــی  ازدواج  قــراره  اگــه 
اينستا رو  اكانــت  نمیگــن هیچــی جــز  ازدواج كــن؛ 
گوشــیش نــداره، میگــن دانشــجوئه، جوونــه، آينــدش 
روشــنه، كار مي كنـه و اال تـو بـا ايـن اوضـاع جامعـه 
اگـه درس مي خونــی يــا مــدرک تحصیلــی داری، 10 
ســال كــه هیـچ، صـد سـال ديگـه هـم احتماال تغیـیری 
بـا االنت نمی كنـی و بـه امکانـات جانبیـت چیـزی اضافـه 
مملکـت  اساسـی  اقالم  بايـد الی  اينکـه  جـز  نمي شـه 
بـرات هـی جنسـینگ و رنـگ مـو وارد كنـن كـه الکـی 
مثـاً هنـوز اول جوونیتـه؛ سـطح توقعـت هـم مـیره باال 
بايـد بگـن بـرات نیمـه گمشـده ات رو بـدوزن! حداقـل 
بـرو االن ازدواج كـن فـردا نتونـن بپرسـن ايـن ده سـال 
داشـتی چیـکار می كـردی، ببینـن يـه دانشـجوی سر بـه 

زيـر و مـصرف كننـده ی غـذای سـلف و دلخـوش بـه 
وامهـای دانشــگاه و كارت متروی نیم بهــا بــودی.

پـرده ی چهـارم: تقابـل سـنت و مدرنیتـه در كشـور 
مـا بـه گونـه ای رقـم خـورد كـه ريختیـم معجـون درسـت 
خونواده  بعضــی  نوتالبار.  بـا  كرفـس  آب  شـد  كنیـم 
كنیــم  می  تأيیــد  رو  انتخابــت  مــا  گــن  مي  هــا 
كــردن  چک  جــای  كــه  همونايــیان  اينــا  فرزنــدم، 
قــاب  دنبــال  میدوئــن  سريع  آيفــون،  بــودن  اصــل 
گـم  نیمـه ی  يــه  گــرده  بعــد طــرف می  خريــدن! 
نشـده باالخـره تـو  مترويی، دانشـگاهی، پاركــی، جايــی 
پیــدا می كنــه، بعــد موقــع مقدمــات ازدواج مي شــه 
خونــواده میوفـتـن دنبــال كريســتال چـک و آركوپـال 
هیچکــدوم  اينــه  جالـب  حـال  و...  تـراش  ُكـرک  و 

مـصـرف نــدارن، يعنــی نــه عــروس آشــپزی بلــده 
نــه حداقــل دامــاد بیســت بیــل داره كــه بتراشــه.
اينـا همونايـی میشـن كـه تـو سـايت ديــوار مي زنــن 
مــال جهیزيهامــه. يــه هفتــه اســتفاده شــد؛ نوئــه 
ده انقــدر ارزون  نــو بــود. بــوی شــوهر قبلــیام رو میــ 
گذاشــتم. ازدواج آســونش حــال مي ده. چــه كاريــه 
درآمــد دو ســال آينــده رو پیشــاپیش بخــوای خــرج 
عروســی كنــی. اصــاًل لــذت زندگــی بــه اينه كــه 
بشــینی رو زمــین بغــل سـمـاور بگــی: شــام چــی 
داريــم حـاج خانـوم؟ حـاج خانومـم بگـه:قرمــه ســبزی 
بــار گذاشــتم رو ايــن چــراغ نفتــی داره حاضر میشــه! 
كالم آخــر اينکــه زندگــی رو ســخت نگیريــد، ســعی 

كنیــد بــه جــاش زن بگیريــد

محمد اسدی  -  آقابزی گفت: »يه ضرب المثلی هست 
كه می گه ...« خنغاله گفت: »آقا اجازه! ضرب المثل يعنی چی؟« 
آقابزی گفت: »ضرب المثل يعنی يه جمله معروفی كه خیلی 
ازش استفاده می كنیم.« خنغاله گفت: »آقا اجازه! پس جمله »تو 
گوسفند بشو نیستی!« يه ضرب المثله؟ چون بابای ما خیلی ازش 
استفاده می كنه.« آقابزی تا خواست جواب بده، صدای در طويله 
بلند شد. آقابزی گفت: »كیه كیه در می زنه؟« گرگی، دستاش 
رو از زير در آوورد تو و گفت: »منم منم مادرتون!« آقابزی در 
كالس رو باز كرد و گفت: »می خوايی دوباره بدمت دست بزغوله 
تا شیکمتو پاره كنه؟« گرگی خنديد و گفت: »نه شوخی كردم. از 
اداره براتون يه نامه اومده.« بعد هم نامه رو به آقابزی داد و رفت. 
آقابزی نامه رو باز كرد و بلندبلند خوند. »جناب آقای دكترآقابزی! 
لطفا از اين به بعد، از شیوه های خالقانه آموزشی استفاده كرده و 
با دانش آموزان با مهربانی رفتار كنید. باتشکر. وزارت پرورش بز و 
بزغاله به جز بزكوهی!« آقابزی نامه رو بست و درحالی كه سعی 
داشت به وحشتناک ترين شیوه ممکن بخندد گفت: »علف 

های نشکفته ی تپه ی زندگی ام! موافقید يه انشای خالقانه 
با موضوع »تابستان خود را چگونه گذرانده ايد؟« بنويسید؟« 
جواب دادم كه: »آقا ما گوسفندا كه تابستون و پايیز و بهار و 
زمستون فقط داريم می چريم. كارخاصی نمی كنیم كه انشا 
بنويسیم.« خوشغاله گفت: »تازه آقا اين انشا رو بايد اول سال 
بديد. االن ۶ ماه از تابستون گذشته و هیچی يادمون نیست.« 
آقابزی ُسمی به سرش كشید و گفت: »علف های نشکفته ی 
تپه زندگی ام! موافقید يه داستان جذاب براتون تعريف كنم؟« 
جواب داديم: »بعععله.« آقابزی گفت: »می خوام افسانه »سی 

بز« رو بخونم كه ...« خوشغاله يه مرتبه گفت:»آقا اين رو كه 
هزاربار گفتید.كه هزارتا بز بودن و از هفت مرحله گذشتن و 

آخرش سی تا بز باقی موندن.«
آقابزی، يه كم سرش رو خاروند و گفت: »آها فهمیدم. می 
خوام به يه شیوه ی غیرمستقیم، بهتون پندحکیمانه بدم.« 
بعد از توی جیبش چندتکه چوب بیرون آورد و به هركدام از 
ما يکی از آن ها را داد و گفت: »علف های نشکفته ی تپه 
ی زندگی ام! سعی كنید اين يک تکه چوب رو بشکونید.« 
بعد هم ما مثل بز نگاهش كرديم. آقابزی گفت: »علف های 

نشکفته ی تپه ی زندگی ام! چرا مثل بز منو نگاه می كنید؟« 
اجازه گرفتم و گفتم: »آقا ما سم داريم! اصال نمی تونیم چوب 
رو نگه داريم تا بشکونیمش!« آقابزی گفت: »ايرادی نداره 
حاال! خب هركی بگه ازين كار، چه نتیجه ای می گیريم؟« 
خنغاله گفت: »نتیجه می گیريم ما بزها، ُسم داريم.« آقابزی 
گفت: »نه! نتیجه می گیريم ما اگر در كاری وحدت و همدلی 

داشته باشیم، شکست نمی خوريم.« 
رو  نتیجه  اين  جوری  چه  »آقااجازه!  گفت:  خوشغاله 
گرفتید؟« آقابزی هم كه ديگه كالفه شده بود گفت: »علف 
های نشکفته ی تپه ی زندگی ام! اگه يه كلمه ديگه حرف 
بزنید، با همین چوب شیکمتون رو سوراخ می كنم و سیراب 
شیردونتون رو می اندازم جلوی گربه.« بعد شبیه آن لحظه 
ای كه آقاگرگه می خواست شنگول و منگول و حبه انگول را 
گول بمالد و بخوردشان، خنديد و گفت: »بچه ها! اون ضرب 
المثلی كه می خواستم اول كالس بگم اين بود كه تا نباشد 

چوب تر! فرمان نبرد گوسفند! نر و ماده هم نداره.«

آقا بزی خالق می شود

رضا عیوضی - نمايشگاه كتاب به جايی می گويند 
سرخ  سیب زمینی های  و  گران  ساندويچ های  آن   در  كه 
كرده درست می كنند و بعضی ها كه آن جا با دوستانشان 
قرار می گذارند تا ببینند كه آيا مدل مو و لباس و كلیپس 
جديدشان قشنگ هست يا نه، زير سايه درختان می نشینند 
و از آن ساندويچ ها می خورند و با هم از آن عکس هايی 
ديده  فیل  دماغ  مثل  آدم ها  دماغ  آن  توی  می گیرند كه 
نمايشگاه كتاب،  اين ها در  از همه  به غیر  تازه  می شود. 
پدرمان  می گذارند.  نمايش  به  هم  را  زيادی  كتاب های 
می گويد هر سال همین روزها، نمايشگاه كتاب را در مصلی 
برپا می كنند. چند روز پیش كه جمعه بود پدرم می گفت 
چقدر جالب است كه امروز هركس می خواهد نماز بخواند 
می رود دانشگاه و هركسی هم كه می خواهد كتاب بخواند 
می رود مصلی! به نظر من كال نمايشگاه كتاب به غیر از 
نقش زيادی كه در پیشرفت ساندويچی ها و لباس فروشی ها 

پیشرفت خیلی  در  دارد،  زنانه  و  مردانه  آرايش گاه های  و 
چیزهای ديگر هم مثل كتاب نقش دارد. البته پدرم معتقد 
است نمايشگاه كتاب در پیشرفت بازيگران و ورزشکاران و 
مجريان هم نقش دارد، او می گويد آوردن ورزشکاران و 
بازيگران و مجريان به نمايشگاه كتاب چیز خیلی خوبی 
است اما بايد قبلش به بیشتر آن ها كتاب هايی با موضوعات 
و  ازدواج  “راه های  و  “فرهنگ شهرت”  “اخالق مداری”، 

طالق بی سر و صدا” هديه بشود.
نقش نمايشگاه كتاب در باال رفتن روحیه مردم هم خیلی 
زياد است. تازه به نظر من اگر آقای رامبد جوان را هم ببرند 
آن جا و ترانه پر طرفدار ” دو َو دو َو دو َو دو َو دو بووم بووم 
بووم ” را بخواند خیلی قشنگ تر  می شود. پسر همسايه مان 
يک بار پارسال با مدرسه رفته بودند نمايشگاه كتاب و آن جا 
خاله شادونه و عمو پورنگ و عموهای فیتیله جمعه تعطیله 
را از خیلی نزديک ديده بودند و خیلی خوشحال شده بودند، 

اما وقتی ما امسال به آقای مدير گفتیم كه ما را هم ببريد 
نمايشگاه كتاب، ايشان خیلی عصبانی شد و بعد گفت پسرم 

آن جا مناسب سن شما نیست.
نمايشگاه كتاب برای پیشرفت “كاغذباطله سازی ها” هم 
خیلی مفید است چون برادر بزرگ تر ما كه هرسال می رود 
كیسه  يک  خودش  با  برگشتن  موقع  كتاب،  نمايشگاه 
پالستیکی دسته دار خیلی قشنگ پر از پوستر و اطالعیه 
و تبلیغات می آورد. او امسال كه از نمايشگاه كتاب برگشت 
يک كارت بانکی به من هديه داد كه روی آن نوشته بود 
برادرمان می گويد دولت  الکترونیکی خريد كتاب.  كارت 
اين كارت ها را به دانشجوها می دهد تا كمک خرج رفت 

و آمدشان باشد اما بازهم خیلی كم است و فايده ای ندارد.
برادرم می گويد كه امسال كتاب های خیلی عجیبی در 
نمايشگاه ديده است؛ برادرم تازگی ها شناسنامه  و مدرک 

دانشگاهی اش را هم گم كرده است.

نقش نمایشگاه کتاب در پیشرفت چیزها 

ریشه ضرب المثل

نصرالدینکفشمیخرد!

راهی  نو  كفِش  خريد  برای  نصرالدين 
مغازه های  كفاشان  راسته  در  شد.  شهر 
به  زيادی  كفش های  مغازه دار  بود.  زيادی 
انبار  از  هم  جفت  چند  حتی  داد،  نشان  او 
آورد تا نصرالدين از میان آن ها يک جفت را 
انتخاب كند. نصرالدين يکی يکی كفش ها 
را امتحان می كرد اما هیچ كدام را باب میل 
اش نیافت. هر كدام را كه پوشید ايرادی بر 
آن وارد  كرد. از میان ده ها جفت كفش چیده 
شده، ناگهان متوجه يک جفت كفش زيبا 
شد و آن ها را پوشید. كفش  ها درست اندازه 
پايش بودند. چند قدمی در مغازه راه رفت و 
احساس رضايت كرد. باالخره تصمیم خود 
اين  از فروشنده پرسید: »قیمت  را گرفت. 
داد:  جواب  فروشنده  است؟«  چقدر  كفش 
نصرالدين  ندارند!«  قیمتی  كفش ها،  »اين 
مسخره  مرا  است؟  ممکن  »چطور  گفت: 
می كنی؟« فروشنده گفت: »نه اصال. اين ها 
وارد  هنگام  كه  است  خودت  كفش های 

شدن به مغازه پوشیده بودی!«

گمشدنهمسر

مردی هنگام غروب به كالنتری می رود 
تا گم شدن همسرش را اطالع بدهد. مرد: 
زنم از صبح رفته خريد ولی هنوز برنگشته 
حاال  تا  مرد:  چقدره؟  قدش  پلیس:  خونه! 
مرد:  چاقه؟  الغره؟  پلیس:  نکردم!  دقت 
رنگ  پلیس:  چاق!  يا  شايد الغر  كم  يک 
چشم هاش؟ مرد: دقیقاً نمی دونم! پلیس: 
رنگ موهاش؟ مرد: راست اش موهاشو هی 
رنگ می كنه! پلیس: چی پوشیده بود؟ مرد: 
با  پلیس:  دونم!  نمی  مانتو...  يا  پیراهن... 
ماشین رفته بود؟ مرد: بله! پلیس: اسم، رنگ 
مرد: يک مگان مشکی  ماشین؟  و شماره 
115اسب  با  سیلندر  چهار  تیپ2،   1۶00
151نیوتن  خروجی  گشتاور  حداكثر  بخار، 
بر  193كیلومتر  سرعت  با  دنده  پنج  متر، 
آاليندگی  استاندارد  داخلی،  مونتاژ  ساعت، 

يورو3! )مرد ناگهان می زند زير گريه!(

داستانک

شعر طنز

مصراع »گهی پشت به زين و گهی زين 
كه  است  زمانه  اقبال  از  حاكی  پشت«  به 
گاهی آدمی را به كمال مطلوب می رساند 
و هر چه خواست و آرزوهايش باشد بر می 
كه  كند  می  پشت  آنچنان  زمانی  و  آورد. 
و  فنا  به  را  و خواسته  مال  و  خانمان  تمام 

نیستی می سپارد. 
نامدار  آنکه سردار  از  اند كه پس  آورده 
افراسیاب  جنگ  از  پیلتن  رستم  ايران، 
در  مدتی  آمد،  بیرون  پیروز  تورانی 
مجدداً  پرداخت.  استراحت  به  زابلستان 
بار سفر را بست و در محل سمنگان واقع 
و  وسیع  دشتی  كه  توران  و  ايران  مرز  در 
گوره  شکار  به  بود  انگیز  طرب  مرغزاری 

خر پرداخت. 
- به تیر و كمان و به گرز و كمند 

- بیفکند بر دشت، زنجیر چند
- بخفت و برآسود از روزگار 

- چمان و چران، رخش در مرغزار 
تورانی كه سالها در  از سواران  تنی چند 
تیزتک  اسب  پشت  از  بودند  فرصت  پی 
موقع  اين  در  بگیرند،  كره  رخش،  رستم 
كه رستم به خواب رفته بود موقع را مغتنم 
ديدند و به آن حیوان كوه پیکر يورش بردند 

- گرفتند و بردند پويان به شهر 
- همی هر يک از رخش جستند بهر

ولی  شد  بیدار  رستم  زمانی  دير  از  پس 
زين  ناگزير  نديد،  اثری  از مركبش رخش، 
به  افسرده  و  بر پشت خود گرفت  را  اسب 

جانب سمنگان رهسپار گرديد. 
- غمی گشت، چون بارگی را نیافت 
- سراسیمه سوی سمنگان شتافت 
- چنین است رسم سرای درشت 

- گهی پشت به زين ، گهی زين به پشت

مدیریتجمعی

يک عده دوانند پی چیز گرفتن
عنوان دهان ُپر كنی و میز گرفتن
البته فقط دغدغه ی خويش نبوده
ُپستی كه طرف از نفر قبل ربوده

هشدار كه در ظاهر آنان نشوی گم
در باطنشان نیست بجز خدمت مردم

گنجی كه رسیده است به يکباره به ايشان
تقسیم شده بین عزيزان و رفیقان

با حفظ سمت، حضرت منزل شده آنجا

مسئول امورات خصوصی و خفايا
مادر زن و خواهر زن و ديگر نَسب زن

هیات اُمنايند بالشک همه حتمًا
مسئول حراست پسر هیکلی اوست

از ُقطر، همین بس كه به اندازه ی سیلوست
مسئول اداری و همه كاره ی دفتر
يا خواهر ايشان شده يا اينکه برادر
بعد از همه در مرحله ی آخر آخر
مادر/ پدرش را بدهد پست مشاور

پیداست كه او اهل مديريت جمعی است
در مسلک ايشان ابداً كار، تکی نیست
شرمنده ی اين گونه مديران عزيزيد
بايد همگی هی عرق شرم بريزيد

چون سوءتفاهم شد و بیهوده و بیجا
كرديد قضاوت همه در مورد آنها
المنت ا... كه مديران همه عالی،
هستند و بگردند الهی متعالی

تا رتبه ی كشور بشود تک رقمی تر!
هم در وسط خاور و هم اين ور و آن ور

و
تا جوانی زنی به دست آور، چون تجرد هنر نمی باشد 

یک قاب لبخند

نوش نیش

معرفی کتاب
نگاهي به کتاب 

“دور دنیا با زیرشلواري”

دور دنیا در هشتاد روز مرحوم ژول ورن را 
حتماً به ياد داريد، اين كتاب “با زيرشلواری” 
همان است ضمن اندكی تلخیص و غیره كه 

همین پارسال )139۶( به قلم عبدا... مقدمی 
كتاب  بازار  وارد  “قاف”  انتشارات  توسط  و 
به  نگاهی  آنکه  از  پیش  است.  كشور شده 
صفحات كتاب بیاندازيم بايد بگويیم در اينکه 
اين كتاب واقعاً دور دنیاست شکی نیست و 
ماهم ترديدی در آن نداريم و نخواهیم داشت 
نکات،  برخی  به  كتاب  اين  دوردنیای  اما 
خصوصیات و مسائل مهمی توجه كرده است 
كه شايد در هیچ كتاب جغرافیا، سفرنامه يا 
نیز  گذشته  قرون  های  نامه  عجايب   حتی 
بدان ها توجه نشده است و نخواهدشد! برخی 
ويژگی ها يا نکات جالب توجه مخصوص 
به هركشور يا منطقه با زبانی خودمانی و در 
برخی موارد طنز، به خواننده عرضه شده تا 
ضمن ارتقای سطح اطالعات عمومی، نیاز 
بُريدگی”  “َكف  و  زدگی”  “شگفت  طبیعی 
خواننده نیز به شکل مقدور پاسخ داده شود. 
صدالبته نبايد فراموش كرد كه اين نويسنده 
كتاب است كه پیژامه اش را پوشیده - ايضاً تا 
زير سیبک گلو باال كشیده - و از داخل خانه 
اش ما را دور دنیا می گرداند لذا هرچه می 
بینیم و می شنويم، از نگاه و زبان اوست و 
خواننده – كه ما باشیم - تقريباً هیچکاره ايم. 
پس اين نکته را در قضاوتهايتان درباره مردم 
ساير نقاط دنیا، همچنین آداب و رسومشان 

مدنظر داشته باشید. ممنونم!

ملکهزیباییشترها»تاکسیدرمی«شدخروسهاییکهبرایفرارازسرمالباسبافتنیپوشیدندقدیمیترینجورابدنیا
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آنچه زنان برعهده دارند

زنان صرف نظر از شاغل و یا خانه دار بودنشان، بخش 
عظیمی از وظایف خانه را به عهده دارند که هر یک با 
توجه به شرایط خود، به انجام این امور می پردازند. البته 
به دلیل تکراری و خسته کننده بودن کارهای منزل، 
ممکن است برخی بانوان با گذشت زمان با احساساتی 
بی فایده  مفرط،  خستگی  جسمانی،  دردهای  همچون 
روبرو  نادیده گرفته شدن  احساس  بودن، عصبانیت و 
شوند که همین احساسات منشاء افسردگی، انفعال و در 

  نهایت بروز تنش و اختالفات زناشویی می شود.
۲۰ تا ۳۵ سالگی شایع ترین سن ابتال به افسردگی در 
کمک  و  مناسب  تغذیه  خواب،  تنظیم  که  است  زنان 
مرد به همسر در خانه از مهم ترین راه های پیشگیری 
از ابتال به این بیماری محسوب می شود.با این تفاسیر 
می توانید میزان فشاری را پیش بینی کنید که زنان شاغل 
با داشتن دو مسئولیت همزمان بر عهده دارند. برای اینکه 
در جایگاه یک خانم بتوانید اوضاع زندگی را برای خود 
و خانواده تان لذت بخش کنید باید مهارت های خود را 
افزایش دهید. البته بنا نیست همه نقش های اجتماعی و 
یا عالیقتان را کنار بگذارید. برای سالمت روان خود و 
خانواده تان الزم است بتوانید در کنار وظایف همسری به 
عالقه مندی ها و پیشرفت شخصی خودتان نیز بپردازید. 
یک نکته مهم این است که مسئولیت های خارج از خانه 
شما مثل اشتغالتان باید به گونه ای تنظیم شوند که لطمه 
ای به آرامش، عشق ورزی و ثبات زندگی مشترکتان 
نزند. در این صورت است که می توانید مطمئن باشید 
که نیمی از مسیر را درست رفته اید. نیم دیگر آن هم به 
برنامه ریزی منطقی با همسرتان برای انجام امور منزل 

و تقسیم توافقی کارها برمی گردد.

حکایت آموزنده فقط برو !

يكي از شاگردان شيوانا هميشه روي تخته سنگي 
رو به افق مي نشست و به آسمان خيره مي شد 
بيكاري و   و كاري نمي كرد. شيوانا وقتي متوجه 
بي فعاليتي او شد كنارش نشست و از او پرسيد چرا 
دست به كاري نمي زند تا نتيجه اي عايدش شود و 
زندگي بهتري براي خود رقم زند.شاگرد جوان سري 
به عالمت تاسف تكان داد و گفت: »تالش بي فايده 
است استاد! به هر راهي كه فكر مي كنم مي بينم و 
مي دانم كه بي فايده است. من مي دانم كار درست 
چيست اما دست و دلم به كار نمي رود و هر روز هم 
حس و حالم بدتر مي شود!« شيوانا از جا برخاست 
و دستش را برشانه شاگرد جوانش كوبيد و گفت: 
»اگر مي داني كجا بروي خوب برخيز و برو! اگر هم 
نمي داني خوب از اين و آن، جهت و سمت درست 
حركت را بپرس و بعد كه جهت را پيدا كردي آن 
موقع برخيز و در آن جهت برو! فقط برو و يكجا 
منشين! از يكجا نشستن هيچ نتيجه اي عايد انسان 
نمي شود. فرقي هم نمي كند آن انسان چقدر دانش 
داشته باشد! اگر غم و اندوه داري در حين فعاليت و 
كار به آنها فكر كن! اگر مي خواهي معناي زندگي را 
درك كني در اثناي كار و تالش اين معنا را درياب. 
مهم اين است كه دائم در حال رفتن به جلو باشي! 

با غلبه بر تمام موانع و مزاحمت ها،
 می توانید به طور مستمر 

به هدف یا مقصد تعیین شده خود برسید.

کسانی که توانایی مبارزه کردن برای دیگران
 را ندارند، هرگز قادر به مبارزه کردن

 برای خود نخواهند بود.

آن شب که ترا به خواب بینم پیداست
چون روز شود چو روز دل پرغوغاست
آن پیل که دوش خواب هندستان دید
از بند بجست طاقت آن پیل کراست

هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی
 مگر اینکه شهامت از دست دادن 
چشم انداز ساحل را داشته باشی.

 سوگند به خدایی که با قدرت او شب تاریک 
را به سر بردیم که روز سپیدی در پی داشت، 

چنین و چنان بود! )حکمت ۲77(
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

حکمت های نهج البالغه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

این است فرمان خدا که آن را به سوی شما فرستاده است و هر کس از خدا پروا کند 
بدیهایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند. سوره الطالق/ آیه ۵

حدیث روز  

هر کسی که سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد؛ بهشت بر او واجب می شود و در قیامت نیز پیامبر)صلی ا... علیه و آله( شفیع او 
خواهد بود.  امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

نامزد شما هم بچه ننه است؟
چیزی که یک مرد را »مرد« می کند، تدبیر و استقالل 
و قدرت مردانگی او است. این که بتواند درست فکر کند 
و درست تصمیم بگیرد و حمایتگر خوبی برای همسرش 
از مردها این طور نیستند. برای بسیاری  باشد.اما خیلی 
زندگی  مهم  موضوع  تنها  و  زندگی  زن  تنها  مردها،  از 

مادرشان است.
خوب  پسر  باز  باشند  شده  بزرگ  که  هم  هرقدر  آنها   
مامان هستند که نه نمی گویند و بدون اجازه مادرشان 
آب نمی خورند. اگر خواستگار شما چنین شخصیتی دارد 
یا نامزد کرده اید و متوجه وابستگی همسرتان به مادرش 
شده اید، کار سختی پیش رو دارید. باید واقعا با سیاست 
و درایت پیش بروید تا بتوانید اعتماد همسرتان را جلب 

کنید و از تنش های احتمالی پیشگیری نمایید.

 کدام مرد وابسته است؟
مادرش  به  نامزدتان  واقعا  دهید  تشخیص  باید  ابتدا 
وابسته است یا نه. مرد وابسته، حتی اگر ظاهرا مستقل 
شده باشد به لحاظ عاطفی و عقلی به مادرش وابسته 

است. 
های  صحبت  گیرد،  نمی  تصمیم  او  با  مشورت  بدون 
به  را کامال دگرگون کند و  او  تواند عقیده  مادرش می 
خاطر مادرش، خیلی از کارهایی را که دوست دارد انجام 
دهد اما می داند مادرش مخالف است، انجام نمی دهد. 

از کوچک ترین فرصتی برای بودن در کنارش استفاده 
می کند و نمی تواند به درخواست های مادرش حتی اگر 

برخالف مصلحت او باشد، نه بگوید.
مادرشان  به  آنکه  توجیه  با  را  کار  این  مردها  از  خیلی 
احترام می گذارند یا دلشان نمی آید مادرشان را ناراحت 
کنند انجام می دهند اما در واقع ناتوان از تصمیم گیری 
را  زندگی  مادرشان  بدون  توانند  نمی  و  هستند  مستقل 

ادامه دهند.

 اعتماد نامزدتان را جلب کنید
باید  دارد،  زیادی  وابستگی  مادرش  به  نامزدتان  اگر 
کارهایی انجام دهید تا او به شما اعتماد کند و تصمیمات 
به  یعنی  بداند؛  نقص  کم  حداقل  یا  نقص  بی  را  شما 
نحوی به نامزدتان ثابت کنید که من هم مثل مادرت به 
تو عالقه دارم و برای زندگی مان تدبیرهای الزم را در 
نظر گرفته ام. البته نباید توقع داشته باشید که همسرتان 
در مقابل هر اظهار نظر مادرش بایستد و آن را مخالف 
استقالل در زندگی اش بداند. برخورد نامناسب با مادرها 
در چنین مواقعی، عواقب خوبی در زندگی مشترک شما 

نخواهد داشت و در آینده مشکالتی ایجاد خواهد کرد.

 بدگویی نکنید
برابرش  در  شوهرتان  خانواده  و  مادر  از  گاه  هیچ  نباید 

بدگویی کنید. بعضی از خانم ها، اشتباه می کنند و زمانی 
که از خانواده همسرشان رفتاری را می بینند که مطابق 
با آداب و رسوم خانوادگی شان  میل آن ها یا متناسب 

نیست، مدام آن را به همسر آینده یادآوری می کنند.
شما  همسر  اعتماد  معموال  هایی،  حالت  چنین  در   
که  کند  می  فکر  چون  شود،  می  سلب  شما  به  نسبت 
همسرش نمی تواند با مادر او رفتار درستی داشته باشد؛ 
یا همسرش از همین ابتدای ارتباط در حال ناسازگاری 
است و وقتی زندگی تان را زیر یک سقف شروع کنید، 
به همسرتان  بنابراین  بدتر می شود.  این هم  از  اوضاع 

نشان دهید که بد خانواده او را نمی خواهید.

دچار سوءتفاهم نشوید
همه توصیه های مادرشوهرتان را دخالت در نظر نگیرید. 
و  است  موافق  مادرش  نظر  با  همچنین گاهی شوهری 
دهنده  نشان  گیرد،  نمی  موضع  آن  برابر  در  که  این 

استقالل نداشتن او نیست. 
از  شان  عروس  و  پسر  به  مادرها  های  توصیه  معموال 
روی خیرخواهی و منطقی است، ولی بعضی دخترهای 
با  را هم نمی پذیرند.  جوان همین توصیه های درست 
این حال و اگر یکی از همین توصیه ها را مادر خودشان 
یا زن همسایه به آن ها داشته باشد روی آن حساسیتی 
مادرشوهرشان  از  نصیحت  یک  شنیدن  با  ولی  ندارند 

احساس می کنند که در زندگی شان دخالت شده و به 
استقالل شان ضربه خورده است.

 مدیریت کنید
از نظر شما درست  اگر مادرشوهرتان نصیحتی کرد که 
این مواقع الزم  باید مدیریت شود. در  این مسئله  نبود، 
نیست که زن و شوهر این مسئله را خیلی بزرگ جلوه 
با  باید  ها  زوج  کنند.  تلخی  اوقات  یکدیگر  با  و  دهند 
نکنند  فکر  هم  گونه  این  و  کنند  اندیشی  هم  یکدیگر 
و  درست  قطعا  گیرند  می  خودشان  که  تصمیماتی 
بر  عالوه  باید  است.  اشتباه  قطعا  دیگر  های  نصیحت 
او عذرخواهی  از  این توصیه،  برای  از مادر  سپاسگزاری 
مقداری  در حال حاضر یک  ما  نظر  که  بگویید  و  کنید 

متفاوت است.

 اگر شما بزرگترید
اگر با فاصله سنی معکوس ازدواج می کنید، یعنی خانم 
از آقا بزرگتر است باید در نظر داشته باشید که در هنگام 
ازدواج نباید سن پسر کمتر از ۲۵ سال باشد. می توان گفت 
از ۲۵ سالگی به بعد، مردها به پختگی و استقالل می رسند 
و می توانند شخصا انتخاب کننده همسر آینده شان باشند 
و اگر همسری بزرگتر از خود را برگزیده اند، دالیل منطقی 

برای این کار داشته و مستقل تصمیم بگیرند.

جدول کلمات                        

افقي: 

واحد   -2 سجع   - هندي  ني   -1
پيرزن  خاكستر-    - تركيه   پول 
شعله  امروزي-   هگمتانه   -3
عالمت  ترس-    -4 متكا   - آتش 
دوازده   - موقر   - جعلي  مصدر 
في   - هنرپيشه  نقش   -  5 تايي 
از    -6 استخدام  نوعي   - سبيل 
خليج  جزاير  از   - اموي  خلفاي 
فارس - چاي انگليسي 7 - پيمان 
  -8 تركي  خرس  مري-    - ناقال 
انديشه  و  خاطر   - شهري  باربر 
- بوي دهان 9 - خطاي فوتبالي 
رسيده  تازه    - شمشيربازي    -
10- نقش هنري - نادان- توطئه 
  - كننده  رسم    -11 ناگهاني 
مفتش -  نت چهارم 12 - سبزي 
پيچيده -  كمياب -  خطاب بي 
ادبانه  تصديق فارسي 13-  قيف 
- از تقسيم متر بر زمان بدست مي 
آيد -  مدارك 14 - پايتخت كشور 
مالت - توانگري و دارايي - پاك از 
تهمت 15 - ژئولوژي - دستگاهي 

در موسيقي ايراني

ساخته  فيلمي   -  1 عمودي: 
 -2 ميوه  قند    - موثقي  داوود 
تخمك    - الكترونيكي  پست 
دهنه 3-  ناس -  فلز  -  فالگيري 
4-  قيمت -  داخل-  برگ برنده 
- از مصالح ساختماني 5- زور و 
توان - درخشان - با  6-  بالكن- 
آذربايجان  استان  شهرهاي  از 
مازندران  از شهرهاي  غربي 7-  
   -8 خرگوش   - بمب  مخترع   -
-وارونه  گل   محافظ  ترس-  

صنفي  اتحاديه  ويرايش   -9
برادري  و  خواهر  رابطه  نوعي   -
10 - مخلص چكمه 11 - بهت 
گستره   - زيبا  گلي   - حيرت  و 
وسيع آبي 12 - واحد مغازه - ماه 
اشرافي  القاب  از  پنجم ميالدي- 
زنان اروپا  -آسمان 13-  پرحرفي  
- هوس ها  - ميوه هندي 14- 
دنباله يا نتيجه چيزي - سر فصل 
 - ضيا   -15 پيش  -در  روزنامه  

نگهبان خانه

جدول 4061

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

123456789101112131415
فانمدبعیاهگناش1
روجانمسقمراسی2
یراکنویرشمشک3
باشخامسشمرام4
ریدنکینمشدرن5
زمزیاجاراوگو6
عفراوهیبدالوا7
رتسلتیاورمالک8
بحتسمزردنابیس9
ننارکییسیقدی10
یتندیهرانماد11
الطاازونههتک12
ایاباراسیمار13
سفنتینوگربارب14
کیتنامرناتسلخن15

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15   
09155614880

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 یک خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار 
در دفتر درب و کرکره اتومات نیازمندیم.
05632403305 -09124452046

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
تلفن تماس: 09157612359  

09364782506 -2605

آگهی جذب نیرو
شهربازی  پارک صیاد شیرازی  جهت
 تکمیل  کادر خود استخدام می نماید.

اپراتور دستگاه )آقا( حداکثر سن  30 سال 
ساعت کار: همه روزه 18الی 24

09155622412

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

  09159639065
 علـی آبادی 

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
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۱. سالمت قلب: مقادیر باالی لیکوپن موجود در هندوانه، از سلول ها 
در برابر آسیب جلوگیری می کند و در نتیجه خطر ابتال به بیماری های 
 )citrulline( قلبی را کاهش می دهد. از طرفی میزان باالی سیترولین
و آرژینین )arginine( موجود در این میوه برای قلب بسیار خوب 
است. آرژینین به بهبود جریان خون کمک می کند و باعث کاهش 
تجمع چربی اضافی می شود. ۲.خواص ضد التهابی:لیکوپن موجود 

در هندوانه، از این میوه یک خوراکی ضد التهاب می سازد. لیکوپن 
فرآیندهای التهابی را مهار می کند و به عنوان یک آنتی اکسیدان به 
خنثی کردن رادیکال های آزاد کمک می کند. عالوه بر این، کولین 
)choline( موجود در هندوانه التهابات مزمن را به مقدار قابل توجهی 
کاهش می دهد. این کاهش التهاب نه فقط برای افراد مبتال به ورم 
مفاصل مفید است، بلکه برای زمانی  که بیمار می شوید و ممکن است 

توسط عواملی مثل استرس، سیگار کشیدن و آلودگی دچار آسیب های 
سلولی شوید و بدن تان دچار التهاب شود هم مفید است.« در این 
حالت بدن دچار پدیده ای به نام »التهاب سیستماتیک « می شود که 
برای مقابله با آن خوراکی های ضد التهاب مثل هندوانه می تواند با ایمن 

کردن کل بدن، به سالمت عمومی آن کمک کند.                             
)مرکز اطالع رسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی(

خواص هندوانه برای سالمتی

اسرار گفته نشده درباره تخم مرغ

1- باال بردن سیستم ایمنی 2- بهبود وضعیت 
برای  کامل  مراقبتی  بسته ی  یک  پوست: 
مواد  حفظ  به  آن  در  موجود  بیوتین  پوست، 
مغذی در مو نیز کمک می کند 3- سوخت وساز 
بیش تر و قوه ی بینایی بهتر 4- تقویت تولید 
به  آن  در  موجود  فوالت  خونی:  سلول های 

حفظ تولید خون در بدن نیز کمک می کند 
5- تقویت ساختار استخوانی: فسفر موجود در 
بهبود می بخشد  را  آن عملکرد غشاء سلولی 
6- سالم نگه داشتن کبد: از عملکرد صحیح 
کبد حمایت می کند 7- ظرفیت ذهنی باالتر: 
مصرف درست تخم مرغ یعنی یک تخم مرغ در 
روز )نه بیش تر( باعث تقویت حافظه می شود 
و برای عملکرد طبیعی بدن نیزالزم است.

10 ماده خوراکی بسیار عالی 
برای کاهش کلسترول خون

 
1- جو دو سر: یک ماده غذایی فیبردار که جذب 
کلسترول بد در رگ های خونی را کاهش میدهد 
2- آجیل: بادام زمینی، فندق، بادام و گردو که 
 -3 باشند  شده  دار  طعم  ادویه  و  نمک  با 
امگا3 4- روغن زیتون: حاوی آنتی اکسیدان 

هایی است که با کلسترول بد مبارزه می کند 
5- غالت سبوس دار 6- دانه کتان: به کاهش 
دیابت، بیماری های قلبی و حتی سرطان کمک 
میکند 7- ماست 8- سبزیجات : کلم بروکلی، 
کلم، هویج، کدو و سیب زمینی شیرین 9- انواع 
میوه: موز، گالبی، سیب، آووکادو، آلوسیاه و انواع 
توت 10- شکالت تلخ ) هر انتخابی البته فقط از 

بین شکالت های تلخ (

برای کم خونی 
به این عالئم حساس شوید

خوردن  به  تمایل   -2 ضعف  و  خستگی   -1
خوراکی  غیر  مواد  مصرف  عجیب:  چیزهای 
واقعی  )علت  کاغذ  و  یخ، چسب  خاک،  مانند 
ابتال به این سندرم نامشخص است( 3- سردرد 
و سرگیجه: فقدان اکسیژن مغز 4- ضربان قلب 

نامنظم: عدم انرژی 5- تنگی نفس: زمانی که 
اندام شما به اندازه کافی اکسیژن دریافت نکند، 
اکسیژن  دریافت  افزایش  برای  ریه ها  فعالیت 
بیشتر می شود. برای همین مبتالیان به فقر آهن 
با باال رفتن از پله و یا در ورزش دچار تنگی نفس 
می شوند 6- درد قفسه سینه 7- سوزن سوزن 
شکنندگی   -9 پریدگی  رنگ   -8 پاها  شدن 

ناخن ها 10- سرد بودن دست ها و پاها

آلرژی دارم یا سرما خوردم؟

آبریزش  گلو،  و  چشم  سوزش  آلرژی  عالیم 
چشم،بینی و عطسه است. گاهی اوقات خارش 
چشم و پوست هم دیده می شود حتی فرد ممکن 
است دچار سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ نیز 
عطسه،  خورد  می  سرما  فرد  وقتی  اما  شود. 
سرفه،آبریزش بینی و خارش چشم هم در او دیده 

می شود که با مراجعه به پزشک و معاینه بالینی 
می توان به علت ناراحتی پی برد. آلرژی وراثتی 
است و از والدین به کودکان قابل انتقال است. 
البته استفاده از برخی مواد غذایی در کودکان زیر 
2 سال هم زمینه ساز بروز آلرژی در فرد می شود. 
بهترین راه مبارزه با آلرژی، پرهیز از تماس با مواد 
آلرژی زاست. البته بعد از معاینه بالینی مشخص 
خواهد شد که فرد به چه موادی حساسیت دارند.

با این داروها خود را ناشنوا نکنید!

داروهای ضد  حد  از  زیاده   و  روزانه   استفاده 
ریسک  درد  ضد  و  استروئیدی  غیر  التهابی، 
کاهش شنوایی حتی ناشنوایی را زیادتر می کند.  
یکی از مشکالت مهمی که در این روزها بیشتر 
شده است استفاده غیر اصولی داروهای گوناگون 
به خصوص داروهای ضد درد و آنتی بیوتیک ها 

است. مقاومت بیش از اندازه میکروب ها در برابر 
افزایش دوره  بیوتیک های مهم موجب  آنتی 
می شود.  بیماران  بستری  مدت  و  بیماری ها 
تجویز غیر منطقی دارو ها از سوی برخی پزشکان 
و توزیع آزادانه اغلب دارو ها از سوی داروخانه ها 
از مهم ترین دالیل مصرف بی رویه داروهایی 
که  است  مسکن ها  و  بیوتیک ها  آنتی  نظیر 
موجب بروز آسیب های جسمی حادی می شود.

یادداشت

مسابقات بوکس قهرمانی خراسان بزرگ سال 1352 به میزبانی بیرجندکه آقای احمدرجب پناه برحریف تربت حیدریه پیروز گردید.
گردآورنده : اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

ضرورت های حمایت از کاالی 
ایرانی در صنعت خودرو

* عالی زاده

با وجود این که بحث تجارت آزاد در اغلب کشورها مطرح است اما 
همواره شاهد هستیم که کشورهای مدعی تجارت آزاد به دنبال وضع 
تعرفه ها و سیاست های حمایتی از تولیدات ملی و داخلی خودشان هستند 
که به شکل ناسیونالیسم اقتصادی در بین کشورهای صاحب تکنولوژی و 
اقتصاد قدرتمند در حال شکل گیری است بسیار ضرورت دارد که کشور ما 
هم به سمت حمایت از تولیدات داخلی و ملی حرکت کند تا نرخ اشتغال 
متناسب با جمعیت جوان و تحصیل کرده باال برود و معضل بیکاری به 
تدریج کمتر شود و برای کشورمان حرکت در این مسیر تنها راه ممکن 
خواهد بود. حمایت از تولیدات داخلی و کاالی ایرانی یک راهکار عملی 
برای رونق اقتصاد و تولید ملی در کشور است که باید از سوی قشرهای 
مختلف مردم و همه مدیران و مسئوالن با جدیت هرچه بیشتر و به دور از 
هرگونه شعارزدگی دنبال شود. از این رو ضروری است قوانین و سیاست 
های اجرایی الزم در مجلس شورای اسالمی و دولت به گونه ای باشد که 

مردم به سمت مصرف کاالهای داخلی سوق داده شوند.
از سوی دیگر برای گرایش مردم به سمت مصرف کاالهای داخلی باید 
فرهنگ سازی الزم از سوی دستگاه های متولی، نخبگان، دانشگاهیان 
و رسانه های مختلف صورت گیرد و ضرورت پیشرفت و رفاه عمومی با 
ایجاد اشتغال در قالب واحدهای تولیدی برای همگان تبیین شود تا مردم 
به سمت این فرهنگ بروند که کاالی ایرانی را بر نوع مشابه خارجی آن 
ترجیح دهند و همین موضوع تبدیل به فرهنگی فراگیر در میان قشرهای 
مختلف مردم شود.یک باور غلط در بین برخی از مردم وجود دارد مبنی 
بر اینکه کاالی خارجی از کیفیت باالتری برخوردار است در حالی که با 
توجه به هزینه ای که برای خرید یک کاالی خارجی پرداخت می شود، از 

مرغوبیت متناسب با قیمت باالی آنها برخوردار نیستند.
باید تالش کنیم که استفاده از کاالی داخلی به عنوان یک ارزش 
در جامعه گسترش یابد تا در این مسیر تولیدکنندگان ایرانی نیز باید با 
رصدکردن خواست ها و تقاضای مشتریان، مصرف جامعه را به درستی 
مدیریت کنند. حمایت از کاالی ایرانی، به ویژه در صنعت خودرو یک 
صورت  به  که  هستند  داخلی  خودروسازان  این  و  است  ملی  ضرورت 
مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال هزاران نفر در بخش های خودروسازی، 
قطعه سازی، خدمات پس از فروش و صنایع وابسته به صنعت خودرو نظیر 
فوالد، مس، مواد شیمیایی و پالستیکی، شیشه، الکترونیک نقش اصلی را 
ایفا می کنند و انواع خودروهای داخلی در رده های قیمتی مختلف تولید 
می کنند که گاها این صنعت متاسفانه مورد بی مهری فراوان قرار می 
گیرد و جا دارد با حمایت عملی از صنعت خودروی داخلی به بومی سازی 

این صنعت فراگیر و شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنیم.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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کمک 15 میلیون تومانی خیران به نوعروسان مود

صدا و سیما-خیران مشهدی 15 میلیون تومان برای تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند مود شهرستان سربیشه کمک کردند. رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی)ره( 
مود گفت: این مبلغ را خیران مؤسسه انصارالحجه مشهد برای تأمین سه سری جهیزیه به نوعروسان زیرپوشش این نهاد کمک کردند. حسینی تعداد اقالم هر سری 

جهیزیه را 14 تا عنوان کرد و افزود: چرخ گوشت، اجاق گاز، یخچال،رختخواب، پتو، جاروبرقی، پنکه، فرش و سرویس قابلمه از جمله ا قالم این جهیزیه ها است.

*شبکه دامپزشکی سرایان در خصوص بیماری تب 
کریمه کنگو با شروع فصل گرما هشدار داد.

استان  آموزش وپرورش  متوسطه  آموزش  *معاون 
گفت: جشنواره نوجوان خوارزمی  در 341 مدرسه 
متوسطه دوره اول برگزار شده که تعداد 29 هزار و 

497 دانش آموز در آن شرکت کرده اند.
*مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: اجرای 
طرح هادی در 2۰ روستای جدید و 5۰ روستای نیمه تمام 
در صورت تصویب و تخصیص اعتبار در سال جاری در 
برنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قرار دارد.
*رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت: 13۰ کیلوگرم 
گوشت شتر در کشتارگاه دام این شهرستان معدوم شد.

*مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از برگزاری 94 
هزار و 9۰۸ نفر ساعت آموزش در یگان های نظامی و 

انتظامی این استان در سال گذشته خبر داد.
*روستای درمیان طی ساعات گذشته با ثبت ۸ میلیمتر 
بارندگی، از بیشترین نزوالت جوی برخوردار بوده است.

اجرای  دار  رکود  ژئوممبران،  استخر  با 199  *قاین 
استخرهای عایق در خراسان جنوبی است.

از  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  *مدیرعامل 
اختصاص 3۸7 میلیارد و 957 میلیون ریال اعتبار 
برای اجرای پروژه های عمرانی این شرکت در سال 
گذشته خبر داد و گفت: مهلت هزینه این اعتبارات تا 

پایان تیرامسال است.

اخبار کوتاه

همایش  ملی   دیوان  ساالری
 در شرق جهان  اسالم در دانشگاه 

بیرجند برگزار می شود

دبیر همایش ملی “دیوان ساالری در شرق جهان 
اسالم” گفت: همایش ملی دیوان ساالری در شرق 
جهان اسالم تا پایان قرن 13 هجری قمری در 
دانشگاه بیرجند برگزار می شود. به گزارش تسنیم، 
خلیفه از برگزاری همایش ملی دیوان ساالری در 
داد  خبر  بیرجند  دانشگاه  در  اسالم  جهان  شرق 
تاریخ  گروه  توسط  که  همایش  این  در  گفت:  و 
دانشگاه بیرجند و با همکاری انجمن ایرانی تاریخ 
برگزار می شود، استادان و پژوهشگرانی از سراسر 
دیوان  ساختار  افزود:  وی  دارند.  حضور  کشور 
تحوالت  و  کارکردها  دیوان ها،  انواع  ساالری، 
دیوان ساالری اسالمی از محورهای این همایش 
دو روزه است.دبیر همایش ملی دیوان ساالری در 
ملی  همایش  کرد:  تصریح  اسالم  جهان  شرق 
دیوان ساالری در شرق جهان اسالم سه شنبه و 
والیت  تاالر  در  اردیبهشت   19 و   1۸ چهارشنبه 

دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

نیاز میلیاردی  بیمارستان
 ایران مهر بیرجند  به کمک خیران

صدا و سیما-تجهیز بیمارستان ایران مهر بیرجند، 
اولین مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی استان به کمک 
21 میلیارد تومانی خیران نیاز دارد. مدیرعامل مجمع 
خیران سالمت استان گفت: برای ساخت این مرکز 12 
میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که 11 
میلیارد آن را خیران و یک میلیارد و 5۰۰ میلیون دیگر 
 را دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت کرده است .
همچنین برای تجهیز این مرکز تاکنون ۸ میلیارد 
تومان هزینه شده که 2 میلیاد و 5۰۰ میلیون تومان 
آن کمک خیران بوده است . وی با بیان اینکه برای 
تجهیز کامل این بیمارستان و تکمیل چرخه درمان 
بیماران نیاز به 21 میلیارد تومان دیگر است، گفت: 
تجهیزاتی همچون دستگاه شتاب دهنده خطی، سی 
تی سیموالتور، لیزر سی تی، داروخانه،دیزل ژنراتور 
برق اضطراری، رگ یاب برای بیمارستان ایران مهر 
باید خریداری شود. وی گفت: خیران می توانند کمک 
به شماره حساب 56666674۸  را  نقدی خود  های 
بانک   6۰377۰7۰۰۰۰3174۰ کارت  شماره  یا 
کشاورزی و یا شماره کارت 6۰3769199۰1732۰5 
پرداخت  طریق  از  یا  و  واریز  صادرات  بانک 

موبایلی733#*4*246561* اقدام کنند.

پرورش 6 نوع گل رز در 
دانشکده کشاورزی بیرجند

دانشکده  نهالستان  در  بیرجند  دانشگاه  محققان 
این دانشگاه 6 نوع گل رز مهندسی و  کشاورزی 
هلندی در 27 رنگ مختلف تولید کردند. به گزارش 
صدا و سیما،  کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه بیرجند گفت: این رزها به گونه ای خاص 
تولید و تکثیر شده که توانایی رشد در آب و هوای 
خشک و گرم استان و در فضای باز بدون نیاز به 
هفت  سفید،  هیبرید،  آرگون،  رز  دارد.  را  گلخانه 
رنگ، لب صورتی از جمله این رزهاست. ناصری با 
بیان اینکه ۸ هزار متر مربع از زمین های نهالستان 
 دانشکده کشاورزی برای پرورش رز استفاده می شود،
افزود: تاکنون 1۰ هزار قلمه ریشه دار در این نهالستان 
تولید شده و این در حالیست که برای ریشه دارشدن 
قلمه ها از هیچگونه هورمونی استفاده نمی شود. 
وی گفت: زمین های کشت گل با هدف آموزش 
دانشجویان و تولید، تکثیر و فروش گل ایجاد شده 
است. تاکنون بخشی از این گل ها برای دهیاری ها، 
شهرداری های استان و زیبا سازی فضای دانشکده 

کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.

برگزاری مسابقه دوی کوهستان
 در ارتفاعات باغران 

با  کوهستان(  )دوی  رانینگ  اسکای  مسابقات 
همکاری هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی 
بیرجند و هیئت دوومیدانی استان با استقبال باشکوه 
ورزشکاران به مناسبت نیمه شعبان میالد امام زمان 
)عج( از روستای سرپل تا قله باغران برگزار شد. در 
این دوره از مسابقات که در سه رده سنی آقایان 
کمتر از 22 سال ، آقایان بیشتر از 22 سال و بانوان 
در رده سنی آزاد برگزار گردید به 15 ورزشکار برتر 
جوایزی اهدا شد. نفرات اول تا سوم آقایان به مسابقه 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اسکای رانینگ 
که تیر ماه امسال در استان لرستان شهر خرم آباد 

برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

“خدمتی”  به اردوی تیم ملی پیوست

“نجمه  کشورمان  تیراندازی  فدراسیون  دعوت  با 
خدمتی” به همراه 26 ورزشکار به اردوی آمادگی 
تیم ملی پیوست تا برای اعزام به مسابقات جهانی 
2۰1۸ آلمان با جدیدترین تاکتیک ها و تکنیک ها 
ملی  تیم  آمادگی  اردوی  جدید  مرحله  شود.  آشنا 
به  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان،  سنی  رده های 
منظور حضور موفق ورزشکاران تیراندازی با تفنگ 
بادی و تپانچه کشورمان در رقابت های جام جهانی 
 3۰ تا  جاکارتا  آسیایی  بازی های  و  آلمان   2۰1۸

اردیبهشت ادامه می یابد.

تازه های ورزشی استان 

 تاکید نماینده ولی فقیه   بر اجرای  
دوره های طرح والیت در استان

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
استان جوانانی عاشق والیت دارد،گفت: دوره های 
افزود:  اجرا شود.  جنوبی  خراسان  در  طرح والیت 
از تمام ظرفیت های موجود  باید  حوزه های علمیه 
در مقابل ستمگران استفاده کنند. به گزارش تسنیم  

حجت االسالم عبادی در دیدار با آیت ا... مصباح 
یزدی که روز گذشته در شهر قم انجام شد، اظهار 
کرد با توجه به شرایط خراسان جنوبی که دارد اما 
مردمانی والیت مدار داریم با وجود آنکه در شرایط 
متفاوتی هم هستند اما جوانانی عاشق به والیت 
دارد. نماینده ولی فقیه در استان گفت: مردم خراسان 
جنوبی به نسبه صالح هستند اما شرایطی فراهم شود 
تا دوره های طرح والیت در استان ما اجرا و صورت 
بگیرد و بخشی مربوط به منطقه است و اساتید که 
همراه ما هستند تالش خود را می کنند ما بقی شما 
تفضل بفرمایید تا جهت انجام آن این فاصله مکانی 
را برداریم و متصل شویم. مصباح یزدی هم گفت : 
نفس شما برکت دارد و باعث نورانیت دل ما می شود.

100 زوج جوان خراسان جنوبی
 به خانه بخت رفتند

خراسان  استان  مرزی  روستاهای  جوان  زوج   1۰۰
جنوبی با کمک هایی از آستان قدس رضوی، کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری 
راهی خانه بخت شدند. به گزارش ایرنا فرمانده قرارگاه 
شهید ناصری خراسان جنوبی روز گذشته در آیین 
اهدای جهیزیه به این زوج های جوان در بیرجند گفت: 
قرارگاه عملیاتی شهید ناصری به عنوان یک قرارگاه 
فرعی زیرمجموعه قرارگاه ثامن االئمه )ع( ماموریت 
خود را سال گذشته در استان آغاز کرد. سردار  رجب 
زاده یکی از ماموریت های مهم این قرارگاه را افزایش 
امنیت  و حفظ  استقرار  برای  رزمی  و  نظامی  توان 
پایدار عنوان کرد و افزود: برای این منظور اقدامات 
مهمی با همکاری مرزبانی و نیروی انتظامی  انجام 
شده است. وی بیان کرد: عالوه بر اقدامات نظامی 
و امنیتی، قرارگاه شهید ناصری در زمینه مردم یاری 
و محرومیت زدایی اقداماتی از جمله تهیه جهیزیه 
برای نوعروسان را در دستور کار دارد که سال گذشته 
1۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان اهدا شد و امروز نیز 
برای دومین بار این اهدا به 1۰۰ زوج جوان انجام 
می شود. فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری با 
اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی 
تصریح کرد: تمامی جهیزیه های اهدایی از کاالهای 
ایرانی تهیه شده که در راستای منویات رهبر معظم 
انقالب اسالمی برای حمایت از تولید داخلی است.

با فرا استانی خواندن نقش  شهر  استاندار  
و  فرماندار  از  جنوبی  خراسان  مرکز  بیرجند 
به  این شهر  شهردار خواست  برای  تبدیل 
زیباترین شهر کشور در نوروز 9۸ تالش کنند.
گذشته  روز  الشریعه  مروج  ایرنا  گزارش  به 
در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان 
کشورهای  سفیران  حضور  اهمیت  افزود: 
خارجی در استان کمتر از اهمیت خبرنگاران 
گفت:  وی  نیست.  معروف  های  شبکه 
جمهوری  سفیران  اجالس  امسال  شهریور 
 اسالمی ایران در کشورهای مختلف، برگزار
آنها  برای سفر  اکنون  از  باید  که   می شود 
و  تاریخی  از جاذبه های  بازدید  و  استان  به 

گردشگری برنامه ریزی شود.وی تاکید کرد: 
شهرستان   11 باید  آینده  سال  و  امسال  از 
استان هر کدام یک برنامه کامل و جامع در 
خصوص صنایع دستی، گردشگری و میراث 
فرهنگی تهیه کرده، همچنین هر شهرستان 
به  مجازی  فضای  داخلی  کانال  چهار  در 
صورت جامع به معرفی ظرفیت ها و پتانسیل 
به  مربوط  دستی  صنایع  و  گردشگری  های 
جاذبه  باید  اینکه  بپردازد.استاندار گفت:  خود 
میراث  و  دستی  صنایع  گردشگری،  های 
مسئولیت  شود  معرفی  خوبی  به  فرهنگی 
می  سنگین  را  ها  شهرستان  فرمانداران 
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی  کند که 

مالقات با استانداران کربال و نجف را از دیگر 
برشمرد  استان  گردشگری  توسعه  های  راه 
خدمات  ستاد  به  مربوط  مسئوالن  گفت:  و 
مالقات  طریق  از  توانند  می  استان  سفر 
مبادله  گردشگری  تورهای  استانداران  این 
کرد:  اظهار  الشریعه  کنند.مروج  برگزار  ای 
همچنین سال آینده هدف گذاری می کنیم 
در حوزه کاالهای مشاغل خانگی، کارگاهی 
میلیارد   1۰ حداقل  استان  دستی  صنایع  و 
میلیارد  سه  و  نوروزگاه  نمایشگاه  در  تومان 
تومان در فروشگاه های سه مرکز استان های 
فارس، اصفهان و خراسان رضوی به فروش 
یک  باید  جنوبی  خراسان  افزود:  برسد.وی 

در  نوروزگاهی  غیر  یا  نوروزگاهی  نمایشگاه 
شهر اصفهان برگزار کند که پیگیری های 
الزم برای این مهم انجام خواهد شد چرا که 
همکاری های بین استانی بسیار مهم است.

بیرجند نقش فرا استانی دارد
وی نقش بیرجند مرکز خراسان جنوبی را فرا 
استانی خواند و گفت: برای زیباسازی هرچه 
بیشتر این شهر آماده همکاری با شهرداری 
نیز  بیرجند  فرماندار  و  شهردار  از  و  هستیم 
انتظار می رود نوروز 9۸ بیرجند به زیباترین 
شهر کشور تبدیل شود. استاندار عنوان کرد: 
و  ها  استان  سایر  خشکسالی  و  آب  کمبود 

شهرهای کشور  را فرا گرفته اما این عامل 
می  چون  شود  زیباسازی شهری  مانع  نباید 
توان با المان های زیبا بیرجند را به زیباترین 
شهر تبدیل کرد.وی به نمایش صنایع دستی 
در  امسال  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
نمایشگاه نوروزگاه ایران در مشهد اشاره کرد 
تومانی صنایع  میلیون  افزود: فروش ۸۰۰  و 
دستی استان در این نمایشگاه زنگ هشداری 
در  که  است  مسئوالنی  و  فرمانداران  برای 
و  دست  گردشگری،  و  دستی  صنایع  زمینه 
با  اگر   : داد  ادامه  الشریعه  دارند.مروج  نقش 
آینده نگری مناسب تری ورود پیدا کنید در 
زمینه معرفی سوغات و صنایع دستی استان 

به موفقیت های خوبی دست می یابیم.

گردشگری و صنایع دستی 
دو روی یک سکه

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در بازه زمانی 
 کمتر از 2 هفته 7.5 میلیون نفر وارد مشهد 
می شوند اگر حداقل 2۰ درصد از  نمایشگاه 
استان  برای  کنند  خرید  و  بازدید  نوروزی 
جای  اینکه  بیان  با  است.استاندار  کافی 
این ظرفیت  قدر  باید  و  زنیم  می  در  خوبی 
مهم را دانسته و از آن نهایت بهره را ببریم 
اظهار کرد: صنایع دستی، کاالهای مشاغل 
خانگی، کارگاهی و سوغات خراسان جنوبی 
بازارهای  در  باید  کشور  داخل  بر  عالوه 
باید  گفت:  شود.وی  وارد  دنیا  صادراتی 
کیفیت بسته بندی کاال به حدی برسد که 
در بازارهای جهانی قابل عرضه باشد و این 
نشان می دهد، گردشگری و صنایع دستی 

دو روی یک سکه هستند.

   نوروز 98 بیرجند زیباترین شهر کشور شود
استاندار با تاکید بر نقش فرا استانی مرکز خراسان جنوبی:

توقیف 5 تن مرغ غیرمجاز در بیرجند

کامیون حامل پنج  تن و 14۰ کیلوگرم مرغ غیرمجاز  
در محور اصلی قاین به بیرجند متوقف شد. به گفته 
خودرو  این  از  بازرسی  در  زاده  امیرآبادی  سرهنگ 
پنج  تن و 14۰ کیلوگرم مرغ زنده بدون مجوز حمل 
بهداشتی از دامپزشکی کشف شد و در این رابطه راننده 

خودرو دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.

دستگیري سارقان  خودرو در  فردوس

فرمانده انتظامي فردوس از کشف دو دستگاه خودروی 
سرقتي در این شهرستان خبر داد. سرهنگ هوشنگی 
اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیس مبني 
بر سرقت دو دستگاه خودرو در یکی از استان های 
هم جوار بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وي افزود: مأموران انتظامي شهرستان 
خودروي  دو  مواصالتي  محورهاي  کنترل  هنگام 
سرقتي که با سرعت باالیي در تردد بودند را شناسایي 
و دو متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضایي معرفي شدند.

حوادث استان
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بهزیستی  مدیرکل  نژاد؛  عرب  علی  کاری- 
روز  مراسم  در  گذشته  روز  جنوبی  خراسان 
روانشناس  با اشاره به اینکه افزایش نشاط در 
جامعه به کاهش آسیب های اجتماعی کمک 
برای  باید  روانشناسی  مراکز  افزود:  کند  می 
ارتقاء روحیه نشاط و شادی در بین مردم تالش 
کنند.وی با اشاره به اینکه  روانشناسان کیفیت 
روزهای زندگی مردم را بهتر می کنند ادامه 
داد: یک روانشناس برای رسیدن به موفقیت 
حرفه  بخش  ثمر  نقش  و  خود  جایگاه  باید 
روانشناسی را باور کند.وی تاکید کرد: جامعه 
غمگینی داریم و   مراکز روانشناسی باید برای 
ارتقاء روحیه نشاط و شادی در بین مردم و در 

ارتباطات آنان تالش کنند.

خدمات رسانی 16  مرکز غیر دولتی
 و یک مرکز دولتی مشاوره در استان

عرب نژاد با اشاره به اینکه اکنون  16 مرکز 
در  مشاوره  دولتی  مرکز  یک  و  دولتی  غیر 
ها  استانی  هم  و  همشهریان  به  بیرجند 
کرد:  نشان  خاطر  دهند  می  ارائه  خدمت 
عمومی  های  مشاوره  حوزه  در  مراکز  این 

و  استثنائی  کودکان  مشاوره  تخصصی،  و 
ارائه می کنند که  مشاوره تحصیلی خدمت 
در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار تأثیر 
گذار استوی افزود: در راستای کاهش آسیب 
بهزیستی  مشاوره،  مسیر  از  اجتماعی  های 
بیرجند تفاهم نامه های متعددی با سازمان 

ها و نهادهای مختلف بسته است .
سالمت در ابعاد مختلف جسمی، روانی 

و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد
بیرجند  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس    
توجه  با  امروز  اظهار کرد:  این مراسم  نیز در 
ابعاد  در  سالمت  جامعه،  های  پیچیدگی  به 
مختلف جسمی، روانی و اجتماعی مورد توجه 
است و جامعه و حاکمیت بایستی این سالمت 
با  شرفی  کنند.حسن  تضمین  افراد  برای  را 
در  روانشناس  یک  امروزه  اینکه  به  اشاره 
حوزه های اصالح و تغییر رفتار، تغییر سبک 
زندگی، پیشگیری و درمان اختالالت روانی و 
برنامه ریزی های اجتماعی توانایی و فعالیت 
دارد تاکید کرد: بایستی توجه داشته باشیم که 
روانشناسان عالوه بر سالمت روانی در سالمت 

معنوی هم نقش حساسی ایفا می کنند. 

 افزایش نشاط تاثیرگذار در کاهش آسیب های اجتماعی است

 رضایی- روز گذشته به مناسبت 17 اردیبهشت ،
مسئول  سازندگی،  بسیج  تشکیل  سالروز 
نشستی  در  استان  سازندگی  بسیج  سازمان 
کارهای  گزارش  ارائه   رسانه،به  اصحاب  با 
انجام شده توسط این نهاد پرداخت. مسئول 
با توجه به  بسیج سازندگی استان بیان کرد: 
درخواست های زیاد مردم  برای  ایجاد سد 
های خاکی برای کنترل روان آبها ، این کار 
در سال جدید انجام خواهد شد. وی همچنین 
مشارکت مردم در پروژه های مناطق محروم  
اهمیت دانست. مسئول بسیج  بسیار حایز  را 
سازندگی استان افزود: یکی از برنامه های سال 
97 تشکیل مجمع خیرین است که با توجه 
به ارتباط و زمینه سازی برای خیرین در این 
امر  برای حل مشکالت در حوزه محرومیت 
زدایی اقدام خواهد شد. مسئول بسیج سازندگی 
های  گروه  اعتالی  برای  کرد:  بیان  استان 
جهادی، فعالیت گروه های جهادی را بررسی 
نبود  ایم که   نتیجه رسیده  این  به  و  کردیم 
گروه  های  فعالیت  نبودن  دار  ادامه  و  تمرکز 
ادامه  است. مهدی هنری  آسیب شده  باعث 
داد:گروه های جهادی در استان سطح بندی 
و دارای شناسنامه شده اند که به این منظور 
227 گروه جهادی سطح بندی شده که 1۸۰ 

مورد فعالیت عادی و بقیه فعال ویژه هستند. 
شهرستان  هر  در  جهادی  شورای  همچنین 
 تشکیل شده است که در حوزه های اشتغال ،

 سالمت و فرهنگی فعالیت دارند .

برنامه عملیاتی 3 ساله
 برای مناطق هدف

اردیبهشت  پایان  تا  اینکه  به  اشاره  با  هنری 
مناطق هدف در استان شناسایی خواهد شد، بیان 
 کرد: با توجه به ظرفیت گروه های جهادی ،
آن   طبق  که  شده  امضا  هایی  نامه  تفاهم   
واگذار جهادی  ها  گروه  به  هایی   فعالیت 
 می شود و طبق اطالعاتی که توسط جهادگران  
از ظرفیت ها و محرومیت های مناطق گزارش 
شود برنامه عملیاتی 3 ساله برای این مناطق 
نوشته خواهد شد تا با تمرکز بر آن  خدمات 

بهتری به مردم مناطق محروم ارائه شود. 
مهدی هنری افزود: یکی از مشکالت در مورد 
گروه های جهادی، این بوده که این گروه ها 
خارج از استان به مناطق محروم فرستاده می 
شدند و از طرف مردم همراهی الزم نشده است 
مردم  از  گروه های جهادی  منظور  این  برای 
مناطق محروم تشکیل شده است. وی همچنین 
با اشاره به اعزام 14 هزار نفر در قالب 92۰ گروه 

جهادی در سال 96 به مناطق محروم تصریح 
کرد: با توجه به اینکه نهاد های متفاوتی متولی 
حوزه فرهنگی هستند ولی برنامه مشخصی در 
تر  بیش  این گروه ها  ندارد،  زمینه وجود  این 
در مسائل فرهنگی و خودسازی فعالیت دارند.
مسئول بسیج سازندگی استان بیان کرد:۸7۰ 
نفر خارج از استان در قالب گروه های جهادی 
و  اشتغال  فرهنگی،  عمرانی،  های  زمینه  در 
توانمندسازی، پزشکی و دندان پزشکی فعالیت 
دارند. وی همچنین از اعزام 13۰۰ نفر در قالب 
73 گروه جهادی به مناطق محروم در نوروز 97 
خبر داد و ادامه داد: برای تامین مصالح، مخارج 
گروه های جهادی و هزینه های ساخت و اشتغال 
 با استفاده از ظرفیت آستان قدس و تفاهم نامه ای
که با کمیته امداد امضا شده،استفاده شده است.
هنری افزود: در سال 96 تفاهم نامه هایی با نهاد 
که  شده  امضا  زدایی  محرومیت  متولی  های 
اعتبار کل آن 15 میلیارد تومان و مربوط به 233 
پروژه است، همچنین تفاهم نامه ای با بانک 
انصار برای ساخت مدرسه در مناطق محروم 

امضا شده است.

بازار، مشکل اصلی در اشتغال روستایی
اقدامات  اشتغال  حوزه  در  داد:  ادامه  هنری 

کوتاه مدت و بلند مدت انجام گرفته است که 
به متقاضیان داده به تسهیالتی که   با توجه 
 می شود، مشاغل خرد در روستاها ایجاد شده 
است ولی مشکل اصلی که اشتغال روستایی 
با آن روبه رو است موضوع بازار است که در 
برنامه ی جدید به آن توجه ویژه ای شده است.
وی بیان کرد: درمورد بازار و ارائه تسهیالت به 
دنبال نهادهای واسط هستیم تا با حمایت از آن 

ها بتوان در ایجاد اشتغال به صورت ویژه عمل 
کرد.مسئول بسیج سازندگی استان همچنین با 
اشاره به هفته ی بسیج سازندگی از برگزاری 
اولین جشنواره ی عکس با موضوع محرومیت 
،فقر و بیان مشکالت و معضالت در مناطق 
را  این جشنواره  از  و هدف  داد  ،خبر  محروم 
جذب خیرین و نهاد های برای رفع مشکالت  

مناطق محروم  بیان کرد.

کنترل روان آبها در دستور کار بسیج سازندگی قرار گرفت 
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن قَلبه یـَوم القیمة 

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر 
طرف سازد.
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تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام
 برای مجلس خوب نبود

سالک نماینده اصفهان، خطاب به علی الریجانی، 
گفت: یادمان باشد که اعالم کردند برجام در 20 دقیقه 
در مجلس تصویب شد؛ این برای مجلس خوب نبود، 
امروز هم اجازه چنین مسئله ای داده نشود. الریجانی 
نیز در پاسخ به اظهارات سالک، گفت: برجام 2 ماه 
در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. فراکسیون های 
مختلف و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ساعت ها 
مجلس  در  آن  نتیجه  که  کردند  بحث  آن  درباره 

رأی گیری شد. بر روی این موضوع مانور ندهید.

برنامه بعضی نمایندگان
 برای استیضاح رئیس جمهور

برخی  وجود  با  گفت:  مهاباد  نماینده  محمودزاده 
نمایندگان  اخیر،  سال  یک  در  دولت  نارسایی های 
گرفتند. جمهور  رئیس  از  سوال  طرح  به  تصمیم 

رئیس  استیضاح  یا  و  کفایت  عدم  موضوع  طرح 
جمهور در صورت به امضا رسیدن 90 نماینده مجلس 
شد. خواهد  مطرح  مجلس  در  اسالمی،  شورای 

اظهارات معاون آملی الریجانی 
درباره فیلتر تلگرام

فیلتر  درباره  قضائیه  قوه  فرهنگی  معاون  صادقی 
تلگرام، گفت: وقتی که اکثر اعضای شورای عالی 
فضای مجازی با ادامه فعالیت این نرم افزار مخالفت 
کردند، دموکراسی حکم می کند که به آن تن بدهیم 
تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود. ما نمی دانیم 
پشت پرده چه خبر است و آ یا کسانی که با فیلتر 
با رئیس تلگرام  تلگرام مخالف هستند، معامله ای 
انجام داده اند یا خیر؟ اتهامی هم به کسی نمی زنیم 

اما باید به نظر کارشناسان توجه کرد.

مشکل مردم تلگرام نیست

آقای  گفت:  مجلس  نماینده  الرگانی،  موسوی 
مردمی  نیست،  تلگرام  ما  مردم  مشکل  روحانی 
می برند  رنج  اقتصادی  و  بیکاری  مشکل  از  که 
با  همگی  که  تولیدکنندگان  و  صنعتگران 
مشکل شان  هستند،  روبرو  اقتصادی  مشکالت 
مشکالت  کردن  برطرف  برای  نیست.  تلگرام 
اقتصادی چه کردید؟ شما گفتید فقر را ریشه کن 
می کنید، چرا وقتی نمی توانید به وعده های خود 
عمل کنید فرار به جلو می کنید؟ تلگرام چه ربطی 
به مقام معظم رهبری دارد که می گویید از اولین 

شخص کشور باید سوال کنیم؟

کریمي قدوسي، ظریف 
را سرزنش کرد

کریمی قدوسی در خصوص رایزنی وزیر امور خارجه 
با دولت قبلی آمریکا درباره برجام، گفت: این مالقات 
بدون اذن انجام گرفته است از این رو نسبت به این 
به نظر می رسد مالقات  رفتارها معترض هستیم. 
انجام  استیصال  سر  از  کری  جان  با  گفت وگو  و 
این تحلیل دولت و ظریف،  از  باشد. پیش  گرفته 
ریاست جمهوری خانم کلینتون بود، از این رو تمام 
تخم مرغ ها را در سبد او گذاشته و روابط را با خانم 
دونالد  انتخاب  با  اما  بودند  کرده  تنظیم  کلینتون 

ترامپ، تمام راه های تنظیم شده کور شد.

رفع حصر رو به بهبود است

اعتماد ملی گفت:  اسماعیل دوستی، عضو حزب 
با توجه به این که مشکل خانم رهنورد حل شده و 
از حصر بیرون آمده ، رفت وآمد ایشان عادي شده 
و مي توانند بروند و بیایند. بر همین اساس به نظر 
من رفع حصر رو به بهبود است و آقاي کروبي هم 
سرحال بودند و دغدغه هایي را که همیشه داشتند 
مطرح کردند. به نظر من حاج آقا همان فرد دهه 

٦0، ٧0 و ٨0 هستند.

امکان شکل گیری هیچ جنگی
 علیه ایران متصور نیست

شمخانی، دبیر شورای عالی امنّیت ملّی اظهار کرد: 
به عنوان مسئول نهاد امنیت ملی کشور با صراحت 
و اطمینان اعالم می کنم که به دلیل برآورد دشمنان 
از اقتدار سیاسی و آمادگی نظامی و امنیتی جمهوری 
همچنین  و  خارجی  و  داخلی  ابعاد  در  اسالمی 
فقدان اراده، انسجام و توان عملیاتی دشمن، امکان 

شکل گیری هیچگونه جنگی متصور نیست.

هیچ منفعتی در جنگ 
 با ایران نداریم

ما  گفت:  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر  لیبرمن، 
هرکاری برای جلوگیری از وقوع جنگ با ایران انجام 
می دهیم. ما به ایران اجازه نخواهیم داد تا در سوریه 
مستقر شود و از خاک سوریه علیه نیروهای اسرائیلی 
استفاده کند. ما منفعتی در افزایش تنش نداریم؛ اما 

آماده مواجهه با هرگونه سناریوی احتمالی هستیم.

سیاست تعامل منفی 
در دنیا هزینه زاست

حیدری، نماینده تهران گفت: به نظر من تعامل منفی 
با دنیا هزینه زا است. رویکردی که ما بخواهیم بر 
اساس آن همه تخم مرغ هایمان را در سبد روسیه 
بچینیم هیچ سودی برای ما ندارد. چرا که ما در طول 
تاریخ همیشه از روسیه پشت پا خورده ایم. به نظرم 
منافع ملی ما ایجاب می کند ما به همان اندازه که با 
شرق و روسیه تعامل مثبت داریم و باید داشته باشیم 
به همان اندازه نیز با اروپا و غرب تعامل داشته باشیم. 

وکیل ترامپ برجام را پاره کرد

 وکیل رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در همایش 
لزوم خروج  بر  تأکید  واشنگتن، ضمن  منافقین در 
واشنگتن از توافق هسته ای، خواستار تغییر حکومت 
ایران شد. جولیانی گفت: ما رئیس جمهوری داریم که 
به تغییر رژیم )ایران( متعهد است. اما چه اتفاقی برای 
آن توافق خواهد افتاد؟ او سپس ادای پاره کردن یک 

کاغذ را به مثابه توافق هسته ای ایران درآورد.

 قوه قضائیه نمي تواند 
در موضوع حصر ورود کند

موسوی بیوکی عضو فراکسیون امید گفت: در بخشی 
از جلسه سواالت اعضای فراکسیون با سخنگوی قوه 
قضائیه، چند نفر از نمایندگان در رابطه با حصر سوال 
در  موضوع  گفت:  اژه ای  آقای  پاسخ،  در  که  کردند 
شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و موضوعاتی که 
در شورای امنیت برود قابل طرح در قوه قضائیه نیست 

بنابراین دیگر قوه قضائیه نمی تواند در آن ورود کند.

پیشنهاد می کنم طائب 
وزیر اطالعات شود

مطهری نایب رئیس مجلس گفت: دوگانگی در حوزه 
اطالعات کشور، خطری است که کیان جمهوری 
اسالمی را تهدید می کند. این که در مسأله بازداشتی 
های محیط زیست، وزارت اطالعات جاسوس بودن 
آنها را تأیید نمی کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر 
و وحدت رویه وجود ندارد، به صالح کشور نیست. 
پیشنهاد می کنم جناب آقای حسین طائب به عنوان 
وزیر اطالعات معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف 
اطالعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی 

سپاه و گروه های مخالف مسلح شود.

سرتاپای دولت محرمانه است

انقالب  رهپویان  جمعیت  دبیرکل  سروری  پرویز 
اسالمی با اشاره به آنچه برخی مقامات در فضای 
دولت  اینکه  بر  مبنی  کرده اند  عنوان  مجازی 
سرتاپای  کرد:  اظهار  ندارد،  مردم  با  محرمانه ای 
از  تعریفی  آقایان  این دولت محرمانه است ظاهرا 
واژه محرمانه دارند که با ترجمه های رایج این کلمه متفاوت است. وی به 
ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: در بحث عملکرد وزارت نفت و 
قراردادهای نفتی می بینیم که حتی نمایندگان مجلس را نامحرم می دانند، 

بعد چگونه از این سخن می گویند که ما مسئله محرمانه ای با مردم نداریم.

متن توافقات دولت با تلگرام منتشر شود

ضرغامی گفت: رئیس جمهور عالقه مند است که با صدای بلند بگوید دولت 
مزاحم هیچ پیام رسان خارجی نیست. قبول! ولی اگر آن جوان روسی به 
تعهدات خود در مقابل جمهوری اسالمی ایران عمل نکرد و عمال مردم را 
تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوء استفاده را کرد رئیس 
جمهور برای حفظ استقالل کشور می تواند سکوت کند؟ ضرغامی ادامه 
داد: اگر محرمانه نداریم یا سفارشی داریم، بهتر است متن توافقات دولت با 
پیام رسان تلگرام برای اطالع عموم منتشر شود. جلسه سران قوا »خاله بازی 
نیست« که از دفتر این به دفتر آن بروند و با لبخندهای مصنوعی عکس 

یادگاری بگیرند؛ برای حل این مسائل است.

محصورین توبه کنند، تخفیف می گیرند

ذوالنور نماینده قم با بیان اینکه رفع حصر بستگی به 
عملکرد مهدی کروبی دارد، گفت: قرار بود با توبه و 
اعالم برات از فتنه و با جبران گذشته تخفیفاتی به 
محصورین داده شود اما کسانی که زیر پای او پوست 
موز انداختند و او را وادار به نوشتن آن نامه کردند، در 
حقیقت زمینه ها و کورسوها در راستای رفع حصر را از بین برد اما اگر او جبران 
کند این موضوع جای بحث دارد. در حقیقت گشایش های ایجاد شده یک 
احسان و یک تسهیل بوده نه اینکه بگوییم قدمی است در راستای رفع حصر، 
و این گونه نیست که بگوییم این قدم اول است و قدم بعدی رفع حصر است.

نیروهای مسلح آماده هرگونه درگیری نظامی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز نیروهای مسلح با آمادگی باالی 
خود پاسخگوی هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان ایران اسالمی هستند. باقری 
در جمع فرماندهان و کارکنان تیپ نیروهای مخصوص امام حسن)ع(، سپاه در 
بهبهان گفت: امروز نیروهای مسلح با آمادگی باالی خود پاسخگوی هرگونه 
تهدید و تجاوز دشمنان ایران اسالمی هستند. پس از ۴0 سال آمریکای 
جهانخوار، رژیم صهیونیستی غاصب و مرتجعین منطقه به دنبال تهدید و ضربه 
زدن به انقالب اسالمی ایران هستند، اما نتوانستند حتی ضربه ای کوچک به 
ایران اسالمی بزنند. رشادت و شهادت فقط مختص دوران دفاع مقدس نیست 

و خوزستان سرزمین شهادت و میعادگاه شهیدان و مدافعان حرم می باشد.

علی ساری عضو فراکسیون امید، 
متبوع  فراکسیون  جلسه  درباره 
جلسه  این  در  کرد:  اظهار  خود، 
اژه ای  محسنی  االسالم  حجت 

سخنگوی دستگاه قضا و همچنین 
معاون پارلمانی قوه قضائیه حضور 
را  مختلفی  مباحث  که  داشتند 
فراکسیون  عضو  کردند.  مطرح 
اول  وهله  در  داد:  ادامه  امید 

جلسه  این  در  حاضر  نمایندگان 
ارتباطات  تقویت  ضرورت  درباره 
مجلس  و  قضا  دستگاه  میان 
بیان  را  مطالبی  اسالمی  شورای 

کردند و توضیحات حجت االسالم 
محسنی اژه ای هم مبنی بر این بود 

که این ارتباط باید بیشتر شود.
این  در  اینکه  بیان  با  ساری 
فیلترینگ  درباره  همچنین  جلسه 

مطالبی  هم  تلگرام  پیام رسان 
طبق  کرد:  تصریح  شد،  عنوان 
اژه ای  محسنی  آقای  سخنان 
دستگاه قضا پس از جلسات متعدد 
کارشناسی و تصمیم شورای عالی 
فضای مجازی به این حکم رسیده 
عالی  شورای  از  پیگیری  است. 
فضای مجازی نشان می دهد که 
در  ای  مصوبه  تنها  نه  شورا  این 
حتی  بلکه  نداشته  خصوص  این 
تصمیمی هم در این زمینه نگرفته 
مدیر  پور  حسین  محمد  است. 
فضای  ملی  مرکز  عمومی  روابط 
اعالم  ها  رسانه  به  نیز  مجازی 
مصوبه  هیج  تاکنون  که  کرده 
صادر  تلگرام  فیلتر  بر  مبنی  ای 
مصوب  زمان  هر  و  است  نشده 
شد، از طریق شورای عالی فضای 

مجازی اعالم می شود.

تلگرام با دستور »شورای عالی فضای مجازی« فیلتر شد 
شورای فضای مجازی: مصوبه ای درباره فیلتر تلگرام نداشتیم

حجت االسالم حسن روحانی گفت: 
از سال  با هم  بنای ما  ایران  ملت  
که  هراسی  ایران  با  بوده  این   92
به دروغ آمریکا و صهیونیست ها در 
دنیا ترویج کرده بودند، مبارزه کنیم 
و به مردم دنیا بگوییم ملت ایران 
ملت مبارز و صلح طلبی هستند و 
با هم تالش  همه  سال 92  از  ما 
کردیم که سیاست خارجی مان را با 
هزینه کمتر اما با عزت وسربلندی 
مردم  افزود:  وی  ببریم.  پیش  به 
جهان طی چهار سال و نیم گذشته 
قدرت  یک  عنوان  به  ایران  به 
نیست  کس  هیچ  بالیدند.  بزرگ 
که بگوید کار ما اشتباه بوده است، 
به جز آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
عربستان که می گویند برجام اشتباه 
بوده است. رئیس جمهور در بخش 
با  ارتباط  در  سخنانش  از  دیگری 

تصمیم آمریکا در مواجهه با برجام 
که قرار است طی یک هفته آینده 
یا  آمریکایی ها،  گفت:  اعالم شود، 
از برجام خارج می شوند،   یا به آن 

لطمه می زنند و یا راه آمریکا و اروپا 
از هم جدا می شود. وی خطاب به 
برابر  در  آمریکا  گفت:  ایران  مردم 
ملت ایران کاری از پیش نمی برد. 
طی چهل سال گذشته علیه ملت 

ما، کارشکنی هایی کرده است، اما 
موفقیت  ما  ملت  برابر  در  هیچ گاه 
به دست نیاورده است. این بار هم 
دچار اشتباه می شود. وی در پایان 

گفت: مردم ایران بدانید هفته آینده 
در  شود  گرفته  که  تصمیمی  هر 
نخواهد  ایجاد  تغییری  ما  زندگی 
کرد. هر تصمیمی که ترامپ بگیرد، 

در برابرش ایستادگی می کنیم.

هر تصمیمی که ترامپ بگیرد، در برابرش ایستادگی می کنیم
هیچ کس نیست که بگوید کار ما اشتباه بوده است
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»برجام« بهانه تسویه حساب با روحاني نباشد

فالحت پیشه، نماینده اسالم آباد غرب گفت: جناح 
که موضوعي  را  برجام  نباید  هاي سیاسي کشور 
در حوزه سیاست خارجي بوده و منافع ملي به آن 
بستگي دارد وسیله اي براي تسویه حساب هاي 
خصوص  در  بارز  نکته  دهند.  قرار  خود  سیاسي 
برجام این است که آمریکا در اجراي برجام عهدشکني کرده و همواره 
این  است.  آن شده  مزایاي  از  ایران  برداري  بهره  مانع  اندازي  با سنگ 
دموکراسي در مجلس وجود داشت تا نمایندگان با حضور در کمیسیون 

ویژه بررسي برجام، زیر و بم برجام را مورد بررسي قرار دهند.

استعفای نجفی به صالح نبود

بهزدا نبوی فعال سیاسی گفت: قطعا استعفای آقای نجفی نه به صالح 
خود ایشان بود و نه به صالح اصالح طلبان، اما متاسفانه این اتفاق افتاد. 
اینکه بخواهیم دوران شهرداری آقای قالیباف با آقای نجفی را مقایسه 
دوران  طول  در  قدرت ها  و  نهاد ها  همه  نیست.  صحیحی  قیاس  کنیم 
شهرداری از ایشان حمایت کردند. آقای نجفی پیش از آنکه شهرداری 
تحت  نمی تواند  تهران  شهر  اداره  می دانست  چون  کند  قبول  را  تهران 
الشعاع درگیری سیاسی طیف های مختلف قرار بگیرد، تالش کرد نظر 
قدرت های مختلف و نهادهایی را که ممکن بود مانع کارش در شهرداری 

تهران شوند، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم جویا شود.


