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برخی اوایل برجام چه گل
 و  بلبلی می گفتند

صفحه 8

خروج آمریکا از »برجام« 
به نفع ماست

صفحه 8

مجلس به جای رسیدگی برجام 
به محل جنگ زرگری تبدیل شده

صفحه 8

فکری به حال جوان های
 بیکار کنید

صفحه 8

بلند باد نام بزرگان 
این دیار

راشد  خاندان  داشت  گرامی  همایش 
روز  زدنی،  مثال  شکوه  با  محصل 
این  برگزاری  شد.  برگزار  پنجشنبه 
همایش در ادامه روند مثبتی است که 
مسئولین فرهنگی استان برای تجلیل 

از بزرگان استان در پیش  گرفته اند. 
قدر مسلم الگوسازی برای نسل جوان 
که آینده سازان استانو کشور هستند، 
از مهمترین اهداف این گونه مراسم 
شخصیت  و  مقام  به  احترام  است. 
بزرگان علم و فرهنگ از تأکیدات دین 
مبین اسالم است.... ) اد امه د ر صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

7دستگاه های دولتی موظف به استفاده از کاالی داخلی 3نقش  بی رنگ جامعه ورزشی در انتخاب سکاندار  7 سند آمایش سرزمین استان در مرحله تصویب است 7تامین آب کریدور شرق کشور پیگیری می شود7برگزاری شب شعر و موسیقی حکیم  ابوا لقاسم فردوسی  4گروه استارتاپ »پازلی ها« با 45000 عضو

طومارمشکالت کشاورزی  برای نمایندگان

خروش مردمی » مرگبرآمریکا« 

در شهرهای  استان طنین انداز شد

در سفر کمیسیون کشاورزی مجلس به استان مطرح شد:

صفحه  ۷

همایش تجلیل از 5 برادر دانشمند / 3

جناب آقای
 دکتر سید حامد حسینی
مدیر کل محترم دفتر جذب 
و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که 
نشان از تخصص، لیاقت و تعهد خالصانه 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
از درگاه  را  تان  توفیق روزافزون  نموده، 

باریتعالی  آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیر عامل 
صندوق حمایت از توسعه بخش 

کشاورزی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس قالسی
جناب آقای مهندس شاکری

انتصاب شایسته شما عزیزان را که همواره با یاری ستاد مردمی غدیر 
در جهت اعتالی فرهنگ علوی پیشرو بوده اید، صمیمانه تبریک می گوییم

توفیق آن حضرات را در خدمتگزاری به اسالم و نظام و مردم عزیز شهرمان از خداوند آرزومندیم.

ستاد مردمی غدیر 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
 اجرای عملیات تثبیت کانون های گرد و غبار )بیولوژیک و غیر بیولوژیک(  با گونه های سازگار همراه با 7 
مرحله آبیاری و مراقبت در سطح 300 هكتار از اراضي منطقه حفاظت شده مظفري را به شرح جدول ذیل از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های پیمانكاری دارای رتبه 5 رشته کشاورزی 

و منابع طبیعی واگذار نماید.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)مناقصه( طبق شرح اسناد مناقصه و مطابق جدول ذیل تهیه و ارائه گردد.

ف
دی

ر

استانسطحعنوان  فعالیت
منطقه
 محل 
اجرا

برآورد اولیه 
به ریال

مبلغ تضمین 
به ریال
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 تثبیت کانون های
 گرد و غبار 

)بیولوژیک و غیر 
بیولوژیک( با 

گونه های سازگار 
همراه با 7 مرحله 
آبیاری و مراقبت

 300
هکتار

خراسان 
جنوبی

منطقه 
حفاظت 

شده 
مظفري 

6.439.565.184321.978.260

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از 97/02/22 تا ساعت 19 مورخ 97/02/26 می باشد.
مهلت ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 19 مورخ 97/03/10 

 زمان گشایش و قرائت پیشنهادات: از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/03/12 می باشد.
برآورد ریالی مناقصات بر مبنای فهرست بهاء پایه منابع طبیعی وآبخیزداري سال 1397 می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
پرداخت وجه قرارداد از محل اعتبارات اجرای طرح مقابله با ریزگردها و به صورت نقد می باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت های پیشنهاد 
 )setadiran.ir( به آدرس )قیمت به صورت الكترونیكی و از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد
و نیز ارسال پاکت ها به آدرس مناقصه گذار انجام خواهد گردید و فقط شرکت هایی که قبال در سامانه مذکور 

ثبت نام کرده اند قادر به شرکت در مناقصه خواهند بود.
 مناقصه گران الزم است نسخه اصلی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد نیاز برای مناقصه را در پاکت جداگانه 
قرار داده و یک روز قبل از زمان گشایش پاکت پیشنهادات در سامانه ستاد، به صورت حضوری به دبیرخانه کمیسیون 
 معامالت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند- حاشیه خیابان محالتي

 حد فاصل خیابان معلم و پاسداران کدپستی 9717733313 ارائه و رسید دریافت نمایند. در ضمن اطالعات 
اولیه مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http//iest.mporg.ir نیز درج می گردد.

پاکت های ارزیابی کیفی می بایست در زمان مقرر مندرج در اسناد مناقصه به صورت حضوری به مناقصه گذار 
به آدرس فوق تحویل گردد. پرداخت هزینه آگهي به دفتر روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می باشد .

فراخوان مناقصه عمومی  یك مرحله اي )نوبت اول(        
 شناسه سامانه تدارکات: 200973929000001   شناسه آگهی: 175109

با تسلیم به مشیت الهی و در نهایت ادب و احترام از کلیه اقوام ، دوستان، آشنایان 
و تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

پدر عزیزمان شادروان حاج مصیب هاشمی

 و مادر گرامی مان شادروان حاجیه حبیبه احمدی
 شرکت فرموده و یا به طرق مختلف ابراز همدردی نمودند، تشكر و قدردانی می نماییم.

شرکت بازرگانی مانلی استار تشكر ویژه خود را از اعضای محترم هیئت امنای مسجد و حسینیه گازاریهای بیرجند، جناب 
آقای مهندس محمود آیتی،  جناب آقای حاج مهدی ربانی ،  جناب آقای حاج علی هاشمی ،جناب آقای حاج محمود جاللی، 
جناب آقای حاج ابراهیم هاشمی، مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد ، شرکت کاشی زهره کاشمر، صنایع کاشی 

تیما، شرکت کاشی فیروزه مشهد و شرکت کاشی طوس صمیمانه اعالم می نماید
و این همراهی ، همدردی و الطاف یكایک شما سروران ارجمند بود که تحمل این مصیبت جانكاه را برایمان میسر گرداند

از خداوند منان بهروزی و سالمتی شما را آرزومندیم.

محمد هاشمی - مدیریت شرکت بازرگانی مانلی استار
برادران گلم: احمد،مهدی، محمدعلی، علی، مصطفی و حمید هاشمی

شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف روستایی بیرجند در نظر دارد: به استناد مجوز مجمع عمومی مورخ 
96/8/21 و مجوز هیئت مدیره مورخ 97/2/1 نسبت به فروش کارخانه ریسندگی و رنگرزی دارای سند ششدانگ 
 واقع در شهر مود ، کیلومتر 30 جاده بیرجند - زاهدان با عرصه حدود 14200 متر و اعیان حدود 2100 متر شامل ساختمان های اداری - سرایداری- سالن تولید- انبار تولیدات - انبار مخازن 
گازوئیل و موتورخانه - حصار دورکارخانه با آجر سفال و نرده به طول حدود 600 متر- امتیاز آب شهری- برق 3 فاز- تلفن- منبع آب هوایی 24 مترمكعبی- چاه آب  همچنین ماشین 
 آالت تولید خامه و نخ - ماشین آالت خاک گیری - ماشین آالت رنگرزی )با قیمت کل پایه 7/245/541/800 ریال( با شرایط ویژه نقد و اقساط  اقدام نماید. از کلیه متقاضیان درخواست 
 می شود تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/2/25 جهت بازدید از کارخانه و دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 الی 11 صبح روزهای اداری به آدرس بیرجند- میدان حضرت امام خمینی )ره(
ابتدای خیابان حكیم نزاری- جنب بانک صادرات مرکزی - شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند )آقای بهدانی( مراجعه نمایند. ضمنا شماره 09155632379 جهت کسب 
اطالعات بیشتر اعالم می گردد. توضیحات: 1- کلیه هزینه های کارشناسی- چاپ آگهی- نقل و انتقال سند- عوارض و مالیات برعهده خریدار می باشد 2- شرکت تعاونی فرش 

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

  تکرارآگهی مزایده  مورخ 97/2/16

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرماندار شهرستان قائنات
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ، از درگاه حق تعالی 

توفیقات روزافزون شما را آرزومندیم.

همکاران شما در اداره کل پدافند غیرعامل استانداری 
خراسان جنوبی

امیر سرتیپ دوم علی اکبر عباسی تجدد
فرماندهی محترم  ارشد نظامی آجا 

در استان خراسان جنوبی
انتصاب شایسته  جناب عالی را به سمت فرماندهی ارشد نظامی آجا 
در استان خراسان جنوبی که نشان از والیتمداری، لیاقت و شایستگی 

شما می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده 
 توفیق روزافزون شما را  از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

 مدیریت و کارکنان فروشگاه های اتکا  استان خراسان جنوبی

عكس : زهرا شریف
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اختصاص سبدغذایِی ویژه در ماه رمضان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال برای سبد غذایی خانوارهای جامعه هدف در 
ماه رمضان اختصاص یافته است. نوبخت اظهار کرد: دولت در راستای سیاست های فقر زدایی پرداخت یارانه های فروردین 
ماه را به موقع انجام داده و در اردیبهشت ماه نیز در زمان مشخص یارانه ها را به حساب خانوارها واریز می کند.

بلند باد نام بزرگان این دیار 

* امین جم

الگوسازی  مسلم  قدر   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

کشور  استانو  سازان  آینده  که  جوان  نسل  برای 
مراسم  گونه  این  اهداف  مهمترین  از  هستند، 
است. احترام به مقام و شخصیت بزرگان علم و 
فرهنگ از تأکیدات دین مبین اسالم است. این 
افراد در واقع معلمان بشر هستند که توانسته اند 
با سختی و ممارست فراوان نسل های بعد از خود 
به  ها  اسوه  این  دهند.  کمال سوق  به سمت  را 
مثابه ذخایری هستند که در گوشه گوشه استان 
انها  برکات وجودی  از  و  یافت  را  آنها  توان  می 

برخوردار شد. 
عنوان  بازبه  دیر  از  جنوبی  خراسان  خوشبختانه 
مهد علم و فرهنگ محسوب شده و می شود. به 
طوری که حتی مسئوالن کشوری نیز به این مهم 
اشاره و سخنانی در این خصوص عنوان کرده اند.
پروفسور  گنجی،  پروفسور  چون  بزرگانی  حضور 
باللی مود، دکتر شکوهی وخاندان دانشمند راشد 
از  فر  فروزان  الزمان  بدیع  بیرجند،  از  محصل  
بشرویه، فرید الدین محمدبن ابراهیم عطار تونی 
ولی  سید  و  طبسی  احمد  ابوالحسن  فردوس،  از 
دیگراز  بزرگان  بسیاری  و  طبس  از  طبسی  ا... 
استان  که هرکدام چونان ستارگانی  نقاط  سایر 
را  درخشند  می  کشور  ادب  و  علم   آسمان  در 
به  منطقه  برای  فاخری  و  جاودانه  سرمایه  باید 

حساب اورد.
معرفی و تجلیل از این ذخایر ارزشمنداستان نیز 
البته به شکل شایسته بسیار حائز اهمیت است. 
البته به تازگی در مقام طرح و سخن برنامه های 
ایجاد  طرح  جمله   از  است  شده  مطرح  خوبی 
این  از  هایی  تندیس  نصب  و  مشاهیر  پارک 
بزرگان استان دربیرجند و یا قول و قرار هایی که 
برای مقبره پروفسور گنجی طی سال های پس 
از درگذشت وی داده شده است و در این رابطه 
این  فقط  اما  شد  زنی  کلنگ  هم  فضایی  حتی 
قول ها تکرار و گاه در سالگرد ایشان اجتماعی 
چند نفری بر سرمزار این چهره برگزیده استان و 
تعدادی  هم  پیش  مدتی  است.  شده  برپا  کشور 
زمین  از  قسمتی  استفاده  پیشنهاد  شهروندان  از 
پادگان برای پارک مشاهیر را ارائه کردند که به 

نوبه خود می تواند قابل تامل باشد.
باید گفت اگر می خواهیم باز هم در اینده استان 
ستارگانی بدرخشند و نام استان را در زمینه های 
تکریم  برای   باید  ببرند،  باال  فرهنگی  و  علمی 
و  گسترده  اقدامات  استان  بزرگان  از  تجلیل  و 
حیات  زمان  در  تاهم  گیرد  ای صورت  برنامه  با 
این بزرگان از زحمات آنان قدردانی و هم نسبت 
و  جوانان  امیدواریم  شود.  اقدام  الگوسازی  به 
دانشجویان ما چنین افراد برجسته ای را سرمشق 
و الگوی خود قرار دهند، چرا که وجود چنین اسوه 
هایی، نیروی مضاعف و اعتماد به نفس بیشتری 
می دهد تا برای رویارویی با دشواری های دوران 
روزنامه  شوند.  آماده  بهتر  تحقیق،  و  دانشجویی 
آوای خراسان جنوبی اعالم آمادگی می کند در 
هیچ  از  استان،  بزرگان  معرفی  و  تجلیل  زمینه 
تالشی فروگذار نکرده و از هر کمکی که در این 

زمینه دریغ نکند.

آخرین وضعیت پرداخت سود 
سهام عدالت

تا نوزدهم اردیبهشت  حدود ۳ هزار میلیارد تومان 
سود سهام میان بیش از ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
از مشموالنی که کد شبای خود را تا قبل از اوایل 
ارسال  عدالت  سامانه سهام  به  پارسال  ماه  بهمن 
کرده بودند توزیع شده است. در حال حاضر سود 
سهام آن دسته از مشموالنی که کد شبای حساب 
از اوایل بهمن ماه سال ۹۶ به بعد  بانکی خود را 
تا ۱۰ اردیبهشت ماه امسال ارسال کرده و پس از 
راستی آزمایی در سامانه سهام عدالت تجمیع شده اند 

به تدریج در حال واریز است.

امکان تبدیل ارز گردشگران در 
شعب بانک های عامل فراهم شد

یکی از مشکالتی که سیاست های جدید ارزی به 
وجود آورده بود، مشکل تبدیل ارز گردشگران خارجی 
بود به طوری که گردشگر خارجی نمی توانست ارز خود 
را به ارز دیگری تبدیل کند. در همین راستا با تدوین 
بخشنامه ای در بانک مرکزی، تبدیل ارز گردشگران 
خارجی در شعب بانک های عامل، مجاز می شود. در 
صورت نیاز بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای اجرای این 
فرایند را تامین و در اختیار بانک عامل قرار می دهد. از 
جمله بانک های عامل که تبدیل ارز انجام می دهند 

می توان به بانک های ملی و سامان اشاره کرد.

هشدار دولت به بازار
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: هیچ مشکلی 
در تأمین کاالها وجود ندارد و ارز برای همه نیازهای 
جامعه تخصیص یافته است ازاین رو با هرگونه افزایش 
نامتعارف قیمت ها برخورد قاطع می شود. میرآخورلو با 
اشاره به گشت های ویژه سازمان حمایت و تعزیرات و 
برخورد با متخلفان افزود: مردم می توانند با تلفن ۱۲4 و 
ارتباط با سازمان حمایت و تلفن ۱۳۵ تعزیرات، هرگونه 

تخلف قیمتی را اطالع بدهند و پیگیری کنند.

خروج بنیاد مستضعفان از 
پروژه های کمتر از 100 میلیارد

بنیاد مستضعفان در راستای حمایت از بخش خصوصی 
و توجه بیشتر به پروژه های ملی حضور شرکت های 
تحت پوشش خود در پروژه های پیمانکاری کمتر از 
۱۰۰ میلیارد تومان را ممنوع اعالم کرد. این بنیاد 
به منظور تقویت توان رقابت بخش خصوصی در 
ابالغیه ای ورود هلدینگ ها و شرکت های تابعه خود 
در پروژه های پیمانکاری با کمتر از مبلغ ۱۰۰ میلیارد 
تومان برای شرکت های گروه یک خود و 7۰ میلیارد 
تومان برای سایر شرکت های تحت پوشش را در اخذ 

پروژه های پیمانکاری از سال ۹7 ممنوع اعالم کرد.

قدرت خرید مردم با افزایش 
قیمت خودرو ها همخوانی ندارد

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل گفت: قدرت خرید 
مردم با افزایش قیمت خودرو ها اصال همخوانی ندارد و 
همین امر باعث رکود شده است. فردی که سال گذشته 
تومان پول داشت و می توانست یک  ۲۰۰ میلیون 
سانتافه بخرد امسال با   همان پول فقط می تواند یک 
اپتیما بگیرد و سانتافه ای که پارسال ۲۰۰ میلیون تومان 
بود اکنون به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده در صورتی که 

خریدار آنچنان به قدرتش افزوده نشده است.

سرمقاله

افزایش پلکانی حقوق کارمندان 
از ِکی اجرا می شود؟

معاون رئیس جمهور گفت: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹7 
از ماه اردیبهشت در کشور اجرایی می شود. نوبخت اظهار کرد: میزان افزایش 
ضریب حقوق کارکنان دولت برای امسال از سوی دولت ۱۰ درصد و از سوی 
مجلس به صورت پلکانی پیشنهاد شد. وی ادامه داد: دولت بر همین اساس در 
آیین نامه اجرایی موجود، طرح پلکانی را از ۶ تا ۱۲ درصد در نظر گرفت که قرار 
است از اردیبهشت ماه اجرایی شود. سخنگوی دولت همچنین در خصوص بحث 
بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی راکدی که به بانک ها بدهی دارند گفت: در 
حال حاضر مصوبه با برنامه ای برای بخشودگی جرایم مطرح نیست ولی در ستاد 
تسهیالت استان این اجازه را دادیم که بر خالف معمول که وام داده نمی شود، 
سرمایه در گردش این واحدها دوباره تامین شود. وی در ادامه درباره همکاری 
نکردن بانک ها با واحدهای راکد استان بیان کرد: از استاندار به عنوان نماینده 
عالی دولت در استان خواسته ایم تا همکاری نکردن بانک ها را پیگیری کند.

ثبت نام کارت ملی هوشمند تا پایان
 سال ۹۷ تمدید شد

حمید درخشان نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه جمعیت باالی 
۱۵ سال واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، 
اظهار کرد: تا کنون حدود 4۳ میلیون نفر پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند را 
انجام داده اند و حدود 4۰ میلیون قطعه کارت صادر و در اختیار مردم قرار گرفته 
است. وی ادامه داد: برای سال ۹7 نیز این امکان فراهم شده است که مردم تا 
پایان سال بتوانند برای ثبت نام کارت ملی هوشمند مراجعه کنند؛ اما به دلیل 
اینکه در حال بهره برداری از کارت ملی هوشمند هستیم و اکثر مردم هم این 
کارت را دریافت کرده اند. بنابراین بایستی کسانی که هنوز برای ثبت نام مراجعه 
نکردند سریعا اقدام کنند. زیرا خدمات الکترونیکی که در حاضر ارائه می شود و 
خدماتی که قرار است در آینده ارائه شود، نیازمند کارت ملی هوشمند است. وی 
اضافه کرد: از مردم دعوت می کنیم که برای ثبت نام کارت ملی هوشمند خود 

هر چه سریعتر مراجعه کنند تا دچار مشکل نشوند.

کارمزد کارت به کارت پول 
در بانک ها چقدر است؟ 

کمترین هزینه کارت به کارت به جابجایی مبالغ تا یک میلیون تومان 
برای  تومان   ۵۰۰ با  برابر  ای  هزینه  حالت  این  در  دارد،  اختصاص 
بانک  در  پول  انتقال  شود.کارمزد  می  گرفته  نظر  در  پول  جابجایی 
ها بین هزار تا سه هزار و سیصد تومان برای مشتریان هزینه دارد. 
کارت به کارت امروز یکی از پرکاربردترین ابزارها برای انتقال پول 
میان شهروندان است، در حالی که در گذشته اغلب افراد برای انتقال 
پول به داخل شعب بانک ها مراجعه می کردند، امروزه عابربانک ها 
به جایگزینی برای شعب بزرگ تبدیل شده اند. بر این اساس هزینه 
محل  شهروندان  از  بسیاری  برای  اما  طریق  این  از  پول  جابجایی 
سئوال است. بر این اساس کمترین هزینه کارت به کارت به جابجایی 
مبالغ تا یک میلیون تومان اختصاص دارد، در این حالت هزینه ای 

برابر با ۵۰۰ تومان برای جابجایی پول در نظر گرفته می شود.

دست های پشت پرده در قاچاق زعفران
نائب رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به تقاضای 
کشورهای دیگر برای خرید زعفران از ایران گفت: تقاضا 
برای خرید هست اما با این قیمت ارز نمی توانیم صادر 
کنیم. ما پیش از این به صورت تومانی معامله می کردیم 
در حال حاضر هم تومانی معامله می شود اما نمی توانیم 
قیمت آن را باال ببریم تا به دالر ۶ هزار و ۵۰۰ تومان برسد 

و بابت هر دالر باید ۲۳۰۰ تومان زیان کنیم.
تومانی  میلیون   ۲ حباب  خصوص  در  میری  غالمرضا 
قیمت زعفران در بازار اظهار کرد: در حال حاضر مصرف 
مشکالت  خاطر  به  صادرات  و  یافته  کاهش  ما  داخلی 
دلیل  بنابراین  می برد  سر  به  توقف  شرایط  در  ارزی 
بازار  و  نیست  تقاضا  افزایش  زعفران  قیمت  افزایش 

روستایی  تعاونی  سازمان  افزود:  وی  است.  کاذب  فعلی 
بخشی از زعفران را خریداری کرده و هنوز هم آن را در 
را یک  بازار دو تن زعفران  اگر در  بنابراین  اختیار دارند 
میلیون تومان گرانتر بفروشند در آنجا می توانند 7۰ تن 
زعفران را کیلویی یک میلیون تومان گرانتر بفروشند و 
مافیاهایی وجود دارد که بتوانند این کار را انجام دهند. 
میری در ادامه تصریح کرد: فروش داخلی و خارجی هر 
افزایش قیمت  این  برای  دو افت کرده و دلیل موجهی 
تا   ۹۰۰ و  میلیون   ۳ را  زعفران  گفت:  وی  ندارد.  وجود 
 ۱۲ اما ظرف  می خریدیم  تومان  هزار   ۲۰۰ و  میلیون   4
افتاد که یک میلیون تومان این قیمت  اتفاقی  روز چه 
رئیس  نایب  نیست.  مشخص  ما  برای  یافت  افزایش 

این  احتمال دپو شدن  ایران گفت:  شورای ملی زعفران 
زعفران پس از خریداری شدن وجود دارد اما به خارج از 

کشور صادر نشده است. 
اینکه  بیان  با  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
ندارد،  وجود  زعفران  صادرات  توان  دالر  قیمت  این  یا 
کسی  توسط  قضیه  این  که  معتقدم  من  کرد:  تشریح 
اداره می شود. صادر کنندگان تعهدی داده اند که حتی 
در صورت ضرر باید به آن عمل کنند و در حال حاضر 
صادر کننده خریدی انجام نمی دهد و اگر هم سفارشی 
کشور  در  که  ارزی  وضعیت  این  وجود  با  باشد  داشته 
تومان ضرر   ۲4۰۰ تا   ۲۳۰۰ بابت هر دالر  و  دارد  وجود 

نمی پذیرند. خواهند کرد و سفارشی 

اجراي قانون اخذ مالیات از خانه هاي خالي
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن 
نخواهد داشت، گفت: بزرگ ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ 

مالیات از خانه های خالی، شناسایی آنهاست. 
حامد مظاهریان گفت: بازار مسکن در ایران کامال بومی 
است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا 
مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می شود. مظاهریان 
ادامه داد: به همین دلیل تحوالت سیاسی و رفتار بازیگران 
بین المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد 
داشت. وی با اشاره به تحوالت در بازارهای جایگزین مسکن 
بازارهای  سایر  تحوالت  از  می تواند  مسکن  قیمت  افزود: 
جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت ها متاثر از عواملی 

چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی های جایگزین مسکن 
است. وی به تحوالت بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: 
خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال 
۹7 بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان 
با تحوالت سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات 
به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را 

تبیین کنیم. 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به 
موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت: 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی تصویب شده و الزم 
االجرا است. وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری 
تمرد کند،  آن  پرداخت  از  مالکی  است و در صورتی که 

ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد. 
مظاهریان با اشاره به مشکالت پیش روی اخذ مالیات بر 
این  اجرای  سر  بر  مانع  بزرگترین  گفت:  خالی  خانه های 
بانک  اکنون ۳4  است.  قانون، شناسایی خانه های خالی 
اختیار  در  را  آمار  این  که  دارد  وجود  در کشور  اطالعاتی 
اختیار  در  به  قانونی حاضر  دلیل مشکالت  به  اما  دارند. 

قراردادن آمار نیستند. 
وی افزود: شناسایی خانه های خالی نیازمند یکسان سازی 
برای  مشترک  سامانه ای  ایجاد  و  اطالعاتی  بانک های 
همکاری  تا  است  الزم  همچنین  است.  اطالعات  ذخیره 
بین قوه ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی 

به اطالعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به این که در پرونده اجرایی به شماره 961316 محکوم علیه آقای مهدی نزشتی و ابوذر ساجد و شرکت تعاونی 
فرهنگیان فلق محکوم است به پرداخت مبلغ 1.604.806.397 ریال بابت اصل خواسته و غیره و پرداخت مبلغ 

1.800.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل
1- تیرآهن 27 یک شاخه 14/40 متر مربع جوشکاری شده به مبلغ 11.000.000 ریال 2- تیرآهن 27 یک شاخه 

12 متری به مبلغ 10.000.000 3- تیرآهن 20 شش شاخه 12 متری به مبلغ 42.000.000 4 – میلگرد 18 چهارده شاخه 12 
متری به مبلغ 7.000.000 ریال 5- میلگرد 25 تعداد 5/5 شاخه 12 متری به مبلغ 4.950.000 ریال 6- میلگرد 22 تعداد 15 شاخه 

12 متری به مبلغ 9.750.000 ریال و مقداری اموال ضایعاتی به مبلغ هرکیلو 15000 ریال
2- پالک ثبتی به شماره 1808 فرعی از 1 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان انقالب- بین انقالب 24 و 26 پالک 160 که کاربری 
زیرزمین انبار تجاری و مساحت عرصه مشاعی کل به مساحت 253/55 مترمربع که راه پله و سایر مشاعات متعلق به کلیه واحدها است 
و مساحت اعیانی 253/55 و زیرزمین 109/19 مترمربع و امتیازات منصوبه شامل برق و آب یک امتیاز و گاز یک امتیاز و تلفن یک 
امتیاز و اسکلت ساختمان فلزی و دارای بادبند و نما آجر سفال و گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و قدمت ساختمان حدود 11 
سال و ارزش ششدانگ بنا به مراتب فوق به مبلغ 1.100.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 
97/3/7 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود، هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
دادنامه  شماره  به  اول  شعبه  از  صادره  فروش  دستور  اجرای  در   970043 شماره  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
9609975610101249 - 1396/12/22 دعوی ورثه مهران در خصوص پالک ثبتی به شماره 257 فرعی از 17 فرعی 
مترمربع  دارای 43  بین مدرس 5 و7 - پالک 87   - واقع در خیابان مدرس  بیرجند  در بخش 2  واقع  اصلی  از 1427 

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

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

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی )اشخاص حقیقی و حقوقی(  شناسه: 1۷5164
مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصلی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1396 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا با ارسال لوح فشرده )CD( تا 30 اردیبهشت 

ماه سال جاری می باشد.یادآوری می شود: در صورت ارسال فهرست معامالت فصلی در مهلت 
روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی "مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526"تعیین شده جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وفق مقررات بخشوده خواهد شد.

شرط اصلی خدمات در دوره گارانتی، انجام سرویس های دوره ای منظم می باشد
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سالم ضمن تشکر از آوا  مسئوالن محترم یک نیم 
نگاهی به خیابان دولت در شمال شهر هم داشته 
باشند بد نیست هر روزه تصادف وترافیک ولی هیچ 

اقدامی در جهت نام خیابان به واقعیت نمی شود.
915...618

سالم.همشهری عزیزی که بی اطالع گفتید آب 
رایگان  اوال  هست  رایگان  مساجد  گاز  و  برق  و 
شما دارند  جداگانه  اشتراک  ها  مغازه  ثانیا   نیست 
می توانید برای اطمینان به مسجد محل خود مراجعه 

ویک قبض مسجد را پرداخت کنید.
915...313

افزایش قیمت دالر از یک طرف و حذف مالیات 
تولید کنندگان و افزایش مالیات مصرف کنندگان از 
طرف دیگر، افزایش حقوق کارمندان را خنثی نموده 

است.پس چه افزایش حقوقی؟؟؟؟؟
915...537

بانک  کارمند  خودشو  که  کسی  اون  به  پاسخ  در 
عرض  کرد  اوال...دوما...می  و  بود  کرده  معرفی 
کنم وام رو از جیب بابای محترم نمیدی که میگی 
کارتون که گیره ما می شیم آدم خوبه...واقعا متاسفم 

برای اون بانکی که کارمندش شمایی !
915...902

با سالم از مسئوالن محترم شهرداری که بابت 
آوردند  تشریف  بازار  به  دستفروشان  به  اخطار 
این  مسئوالن  از  ما  سؤال  فقط  ممنونیم  بسیار 
انتقال  مهلت  دستفروشان  به  وقت  چه  تا  است: 
از این قسمت بازار جمهوری 10 و 12 را دادند. 
میوه  دستفروشان  دوشنبه  صبح  همان  از  چون 
گونه  هیچ  و  دارند  حضور  معمول  طبق  االن  تا 

تغییری ایجاد نشده است.
903...285 
های  پروژه  انواع  مورد  در  نظرسنجی  شهرداری 
اجرایی )تفریحی، فرهنگی، زیباسازی و...( را داشته 

باشد بد نیست.
990...886

با سالم و تشکر از روزنامه ی وزین آوا: بر حسب 
پاسگاه  محترم  فرمانده  از  دارد  جا  انسانی  وظیفه 
انتظامی شماره 13 شمال شهر و پرسنل خدوم آن 
مجموعه و پلیس محترم 197 به خاطر آگاهی و 
برخورد با افراد ناباب و خالفکار و بازگرداندن امنیت 
و آرامش به ساکنین خیابان الهیه کمال تشکر و 

قدردانی را داشته باشم. اجرکم عندا...
915...056

سالم پیرو پیامک کارمند بانک عزیز اگه دربانک 
کمتر  عرض  در  چرا  نیست  خبری  شما  قول  به 
بانک خانه وماشین  پنج سال همه  کارمندان  از 
آنچنانی می خرند وکارمندان دیگر تا آخر خدمت 
هم نمی توانند انصاف داشته باشین البته وامی که 
به ما مردم عادی می دهند برای شما نیست که 
فرمودین ندیدین ولی یک جوان که بخواهد وام 
بالفاصله  بدبختی  کلی  از  بعد  و  بگیرد  را  ازدواج 
کارمزد و قسط را از حساب برمی دارید و.....بماند 

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است...
915...939

سالم آوا. آهای مسئوالن عزیز فقط 4 کیلومتر از راه 
روستای زنوک از مسیر رودخانه می گذرد که زمستان 
مردم واقعا دچار مشکالت عدیده ای می شوند. اگر 
آسفالت نمی کنید الاقل جاده را از مسیر رودخانه 
بردارید نه نیاز به الخشکن دارد فقط با گریدر حل 

است با تشکر. روستای زنوک از جلگه ماژان
915...599

راه  اداره  ریاست  خدمت  نباشید  خسته  و  باسالم 
و شهرسازی. لطفا در خصوص آسفالت و جدول 
کشی محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد شیرازی 

اقدامی نمایید. باتشکر
915...358

از  بیرجندی  یک  عنوان  به  دارم  حق  آیا  سالم. 
به  و  استان  در  مدیریتی   تغییرات  برای  استاندار 
کارگیری نیروهای غیربومی سؤال کنم. در حالی که 

افراد بومی نیزکنارگذاشته می شوند.
915...707

پیشخوان   دفتر  پرسنل  زحمات  از  آوا.  سالم 
دانشگاه 4 تشکر می کنم. ولی وقتی که برای 
افتضاح  واقعا  کردم  مراجعه  ملی  کارت  تحویل 
مرد  و  زن  زیادی  تعداد  گرم.  بسیار  مکان  بود. 
تعداد  بودند.  منتظر  گرم  هوای  تو  سالخورده 
تمام  بودند.تعدادی  آمده  بغل  بچه  با  زیادی 
پاسخگوی  نفر   5 فقط  و  بودند  ایستاده  مدت 
نفر   58 .نوبت که گرفتم  بودند  مردم  اون همه 
که  واقعا  بود  شده  خراب  اعصابا  بودند.  جلوم 
حسن  .تنها  داره  خجالت  نبود.  مردم  شأن  در 
دستگاه نوبت دهی بود که کار منظم بود. ولی 

از شلوغی همه کالفه شده بودند.
933...478

مردم  میان  به  اگر  استاندار:  جناب  سالم.  آوا 
شاید  کنید!  می  لمس  را  هایمان  بدبختی  بیایید 
نیز  استان  تابعه  مدیران  به  و...  آید  بدرد  دلتان 
پرور،  مدار،شهید  والیت  مردم  با  بفهمانیدکه 
خرد  و  شایستگی  با  و..  نجیب  و  کوش،  سخت 
رفتارکنند چقدر باید تحمل کرد. بزرگان گفته اند 
که ریاست ها و پست ها تمام شدنی اند و روزی 
بدست  همین مردم عزل خواهند شد.  این است 

نظام وقانون طبیعت...
933...478

سالم .وضعیت آسفالت خیابان مصطفی خمینی 
تاکنون  نوبت  چندین  است.  نامناسب  بسیار   16
درخصوص  تاکنون  ولی  شده  رسانی  اطالع 
لطفا  است.  نشده  اقدام  فوق  مکان  آسفالت 
باشند و  بازدید داشته  از محل  مسئوالن محترم 

در خصوص آسفالت آن اقدام نمایند. باتشکر
915...500

با تالش بنیاد نخبگان و دانشگاه بیرجند برگزار شد؛

دکتر محمدتقی راشد محصل : دوستان ما را شرمنده کردند

همایش تجلیل از 5 برادر دانشمند
امین جم -  » بیرجند ، زادگاه و مهد و مرکز رشد و 
است  بوده  فراوانی  دانشمندان  و  نظران  پرورش صاحب 
که شعاع تاثیر آنان از خراسان جنوبی فراتر رفته و همه 
دانشمندان،  این  جمله  است.از  فراگرفته  را  ایران  جای 
محصل  راشد  خاندان  فضیلت  و  فضل  با  استادان  جمع 
است که هریک از انان هم چون چراغی تابناک،محیط 
ایران روشن کرده  علمی پیرامون خود را در جای جای 
اند.برپایه جلسه ای در تکریم استادان دانشمندی که از 
خانواده ارجمند راشد محصل از بیرجند برخاسته اند،اقدام 

مبارکی است که شایسته تحسین است.«
متن باال پیام دکتر غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان 
ادب فارسی بود که توسط دکترناهید  بنی اقبال در مراسم  

تجلیل از خاندان راشد محصل قرائت شد.
دانشمندی سخن  زادگان  روستا  از  گلستان   در  سعدی 
شنبه  پنج  روز  رفتند.  پادشاه  وزیری  به  که  است  گفته 
بود  دانشمندی  روستازادگان  بزرگداشت  شاهد  بیرجند 
واالمقام  امیران  اما  نرسیدند  وزیری  به  چه  اگر  که 
شدند. پا  دیر  سرزمین  این  وفرهنگ  علم   عرصه 
در  روستایی  ماژان  آباد  افضل  از  برخاسته  برادر  پنج 
 حاشیه کویراز توابع شهرستان خوسف خراسان جنوبی ،
، حسن  ،محمد  تقی  محمد   ، رضا  دکترمحمد   آقایان 
از  ای  خوشه  محصل  راشد  علی  محمد  ومرحوم  جلیل 
سرزمین  این  آفرین  افتخار  گان  فرهیخته  کهکشان 
نظر  صاحب  علمی  رشته  یک  در  هرکدام  اندکه   
در  گذاشتند.  جای  به  خود  از  فاخری  آثار  و  گردیده 
است  مدتی  که  استان  مفاخر  از  تجلیل  روند  ادامه 
شود    می  بیرجندبرگزار  ودانشگاه  نخبگان  بنیاد  توسط 
از مقام شامخ  ، آقایان محمدرضا راشد محصل) عضو 
هیأت  علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، محمدتقی راشد 
علوم انسانی(،  پژوهشگاه  علمی  هیأت   محصل)عضو 
جلیل راشد محصل ) عضو هیأت   علمی دانشگاه تهران(، 
دانشگاه  هیأت   علمی  )عضو  محصل  راشد  محمدحسن 
محصل راشد  محمدعلی  مرحوم  و  مشهد(   فردوسی 
تهران(،با  علوم پزشکی  دانشگاه  هیأت   علمی  عضو   (
شد.  تجلیل  فرهنگی  و  علمی  های  شخصیت  حضور 
از عالمان و مجتهدان  شیخ محمدحسین راشد محصل 
افضل  روستای  در  1279 هجری شمسی  سال  بیرجند 
آباد خوسف متولد و سال 1353 دار فانی را وداع گفت. 
این شخصیت وارسته پنج فرزند پسر و یک دختر را به 

جامعه علمی کشور تقدیم کرده است.

پیام دکتر ستاری
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

ملی  بنیاد  تکریم  و  الگوسازی  دفتر  مدیرکل  همچنین 
نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  ستاری،  سورنا  پیام  نخبگان 
است:   آمده  پیام  این  کرد.در  قرائت  را  مراسم  این  برای 
و  آورده  عزت  باشد،  صالح  عمل  با  همراه  اگر  »علم 
سعادت می آفریند و دانای کل عالم، علم نافع را به هر 
کس اراده کند عطا می کند. عالم عامل سزاوار ستایش 
است و اوست که می تواند منشا خیرات و برکات فراوان 
اهل  فقیه  و  ربانی  عالم  به  توان  می  و  باشد  جامعه  در 
کرد  اشاره  محصل  راشد  محمدحسین  مرحوم  )ع(  بیت 
که عمری با تقوا در میان مردم زیست و با آزاداندیشی و 
سماحت اندیشه مطرح نظر علما و مردم دیار خویش قرار 
را به تدریس علوم دینی پرداخت و به  گرفت و عمری 
تبلیغ عملی اسالم اهتمام ورزید. همچنین از او فرزندانی 
ای  ستاره  هریک  که  ماند  یادگار  به  فاضل  و  دانشمند 
درخشان در سپهر علم و ادب این سرزمین هستند، جا 
محمدعلی  دکتر  شادروان  مرحوم  آن  فرزندان  از  دارد 
علوم  دانشگاه  استاد  متخصص  پزشک  محصل  راشد 
ادبیات  استاد  محصل  راشد  محمدرضا  دکتر  پزشکی، 
فرهنگ  استاد  محصل  راشد  محمدتقی  دکتر  فارسی، 
محصل  راشد  محمدحسن  دکتر  باستانی،  های  زبان  و 
استاد رشته کشاورزی و دکتر جلیل راشد محصل استاد 
دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان یادگاران گرامی 
این  دریغ  بی  زحمات  از  و  کرد  یاد  وارسته  عالم  آن 
های  رشته  بخشی  تعلیم  و  توسعه  ترویج،  در  خاندان 

مختلف علمی در کشور به نیکی یاد کرد.«

اگر بتوانیم الگوهای خوبی باشیم
به طور قطع پیشرفت خواهیم کرد

رییس دانشگاه بیرجند در این جلسه با بیان اینکه مسیر 
نیست  مزرعه  و  جاده  ساخت  مسیر  از  کشور  پیشرفت 
تربیت و شکل گیری شخصیت  و  تعلیم  از طریق  بلکه 
انسان است،عنوان کرد: اگر استادان، مسئوالن و دست 
اندرکاران بتوانند الگوهای خوبی باشند؛ قطعا آسیب های 
اجتماعی مهار و کشور به سمت تعالی و پیشرفت خواهد 
رفت. احمدخامسان اظهار کرد:  پاسداشت این خاندان به 
راستای  در  که  است  فعالیت هایی  تمام  پاسداشت  نوعی 
پیشرفت کشور انجام داده اند. وی تصریح کرد: پاسداشت 
امید  زنده نگه داشتن  پاسداشت و  خاندان راشدمحصل، 
به  توجه  و  است  مملکت  مشکالت  رفع  برای  تالش  و 
ترین  سخت  در  که  می دهد  نشان  خاندان  این  زندگی 

شرایط، امیدی برای ارتقای کشور است.   

مهمترین درس این اساتید و بزرگان
 به ما اخالق مداری است

اینکه  بیان  با  نیز  جنوبی  خراسان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
و  جوانان  برای  تواند  می  ها  همایش  اینگونه  برگزاری 
دانشگاهیان الگوساز و هویت ساز باشد،اظهار کرد: برای 
افراد توجه به  ما مالک تکریم، عالوه بر جایگاه علمی 
و  فرهنگ  به  آنان  خدمات  و  بزرگان  فرهنگی  جایگاه 
عنوان  زاده  احمدی  سعیدرضا  سید  است.  کشور  توسعه 
نام  میان  در  پروری  نخبه  و  مداری  اخالق  منش  کرد: 
تکریم  در  ای  ویژه  اهمیت  دارای  اسالمی  ایران  آوران 
افراد است.وی  با بیان اینکه خاندان راشد محصل مدارج 
علمی را طی کردند و بسیار اخالق مدار هستند، عنوان 
کرد: مهمترین درس این اساتید و بزرگان به ما اخالق 
مداری است و اگر این مهم رواج یابد همراه خود حتما 

علم و فرهنگ به همراه می آورد.
 

باید از  منش و روش و اخالق خاندان راشد 
محصل و سایر بزرگان  الگوبرداری کنیم

به  باید  بنابراین  داد:  ادامه  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
سایر  و  محصل  راشد  خاندان  اخالق  و  روش  و  منش 
بزرگان علم و فرهنگ توجه کرد و از آن برای رسیدن 
کنیم.احمدی  الگوبرداری  واال  علم  و  غنی  فرهنگی  به 
به  اگر  این مراسم ها و نکوداشت ها  زاده تصریح کرد: 
و  دانشجویان  و  شود  برگزار  پیوسته  و  مستمر  صورت 
با مفاخر و نخبگان آشنا شوند می توانند  جوانان جامعه 
با الگوگیری از روش و منش آنها جا پای آنها نهند و با 
راه  برسند.وی   سربلندی  های  قله  به  مضاعف  انگیزه 
رسیدن به افتخارات را از  مسیر تالش و کوشش دانست 
و افزود: باید در این مسیر سختی های بسیاری را تحمل 
کرد تا بتوانیم در توسعه و اعتالی استان خراسان جنوبی 

و کشور تاثیرگذار باشیم.

باید از علم اطالع رسانی روز برای انعکاس 
اینگونه مراسم استفاده کرد تا همه بهره برند

در ادامه استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه عالوه بر 
است  تاریخی  و  نکوداشت که سنتی  از مراسم  نوع  این 
باید از علم اطالع رسانی روز هم برای دیگر مخاطبان 
های  نسل  از  بسیاری  امروز  کرد:  کرد،عنوان  استفاده 
موجود به دنبال رسیدن به مسائل مورد نظر خود در کوتاه 
ترین زمان هستند و فناوری اطالعات در تسریع کارها به 

آنها کمک می کند.

راه  این  زایندگی  تداوم  چگونگی  درباره 
برای نسل های آینده چاره اندیشی شود

محمدمهدی مروج الشریعه با طرح این سوال که به چه 
شکل باید این راه را برای نسل آینده الگوسازی کرد و 
چه شرایطی باید فراهم شود ؟ ، ادامه داد : برای اینکه به 
این مقصود در تاریخ و پرورش نسل های آینده برسیم 
نسل  به  پیام  انتقال  نحوه  به  نکوداشت  مراسم  در  باید 
های آینده برای تولید و تکثیر نوعی از تفکر فرهیختگانی 

توجه شود.وی تصریح کرد: چگونگی تداوم زایندگی این 
راه برای نسل های آینده چاره اندیشی شود و این خود 
مسیر دیگری است که باید صاحبان معتقد به بزرگداشت 

نخبه برای نخبه پروری چاره ای بیندیشند.

این خاندان وارث یک میراث
 بزرگ تاریخی هستند

مروج الشریعه با بیان اینکه خاندان راشد محصل میراث 
دار مرحوم محمد حسین راشد محصل، یک عالم ربانی 
باعث  این بزرگ مرد  هستند اظهار کرد: روش و منش 
می  خیر  منشا  کشور  در  امروز  که  شد  افرادی  پیدایش 
باشند و این خاندان نیز می دانند که وارث یک میراث 
بزرگ تاریخی با ماهیت فرهنگی به معنی عامش هستند.

بنیاد ملی نخبگان تمام قد در زمینه نکوداشت 
میراث فرهنگی و تاریخی فعالیت می کند

در  کانون  یک  جنوبی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بردارنده میراث بزرگ فرهنگی و تاریخی است که باید 
به اشکال گوناگون از آن قدردانی کرد، افزود: نوع مراسم 
و نکوداشت ها به تناسب شرایط و اقتضای زمان بسیار 
زمان  شرایط  مقتضیات  به  باید  همیشه  و  است  متفاوت 
توجه شود.وی عنوان کرد: بنیاد ملی نخبگان با احساس 
احیای  و  ها  نکوداشت  و  مراسم  این  در  راسخ  اعتقاد  و 
و  فرهنگی  های  میراث  گرامیداشت  بزرگ  های  سنت 

تاریخی تمام قد در محور شرق کشور کار می کند.

 باید به الگوسازی و اهمیت آن برای
 نسل جوان و نوجوان توجه کرد

دبیر همایش نکوداشت خادمان علم و فرهنگ استان نیز 
با بیان اینکه توسعه جامعه از داالن فرهنگ می گذرد و 
دانشوران و دانش پژوهان پایه ها و بنیان فرهنگی جامعه 
را تشکیل می دهند،عنوان کرد: مراسم تکریم و نکوداشت 
خردورزان، پاسداشت علم و هنر و فرهنگ است و موجب 
قریشی  حسین  محمد  سید  شود.  می  ها  ارزش  تحکیم 
براساس هویت،  بنیان گذاشتن زندگی  برای  داد:   ادامه 
اصالت و ارزش های بومی باید به الگوسازی و اهمیت 

آن برای نسل جوان و نوجوان توجه کرد.
 

معرفی مشاهیر منطقه نه تنها وظیفه
 منطقه ای بلکه وظیفه ملی است

دبیر همایش نکوداشت خادمان علم و فرهنگ استان با 
اشاره به اینکه این استان از دیرباز مهد دانشوران است، 
ای  تنها وظیفه منطقه  نه  افزود: معرفی مشاهیر منطقه 
بلکه وظیفه ملی است.قریشی ادامه داد: در همین راستا 
نخبگان  بنیاد  و  بیرجند  دانشگاه  نخبگان،  ملی  بنیاد 
استان خراسان جنوبی تصمیم گرفتند تا با برگزاری این 
همایش،برای معرفی خادمان علم و فرهنگ اقدام کنند.

 خاندان راشد بیرق سربلندی استان را 
همچنان استوار نگاه داشته اند

میان  در  محصل  راشد  خاندان  اینکه  به  اشاره  با  وی 

قله  به  ایران  در  که  بیرجند  فرهیخته  آوران  نام  بیشمار 
های رفیع علم و فرهنگ رسیدند همچون ستاره ای بی 
غروب می درخشند، افزود: این خاندان با ورود به وادی 
های مختلف علم و فرهنگ در حیطه تخصص خود به 
جایگاهی واال رسیده و نام خود و خانواده و شهر بیرجند را 
بر سر زبان ها انداختند و بیرق سربلندی خراسان جنوبی 

را همچنان استوار نگاه داشتند.

و  شناسایی  معرفی،  نخبگان  بنیاد  وظیفه 
قدرشناسی از نخبگان کشور است

مدیرکل دفتر الگوسازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان یکی از 
اهداف برگزاری مراسم نکوداشت بزرگان یافتن و اکتشاف 
حلقه های مفقوده علمی دانست و  عنوان کرد: وظیفه بنیاد 
نخبگان معرفی، شناسایی و قدرشناسی از نخبگان کشور 
این مراسم  اولیه  اهداف  از  افزود: یکی  است.شاه رضایی 

قدرشناسی از نخبگان و اثرگذاران در جامعه است.

قدرشناسی به تنهایی کافی نیست 
باید با الگوسازی برای جوانان همراه باشد

با  نخبگان  ملی  بنیاد  تکریم  و  الگوسازی  دفتر  مدیرکل 
بیان اینکه قدرشناسی به تنهایی کفایت نمی کند و باید 
با  همراه  فرهنگی  و  علمی  نخبگان  از  قدرشناسی  این 
کردن  آماده  کرد:  باشد،عنوان  جوانان  برای  الگوسازی 
استان و منطقه و کشور برای اثرگذاری بیشتر نخبگان از 

اهداف دیگر برگزاری این بزرگداشت ها است.

باید تجلیل از خادمان علم و فرهنگ و معرفی 
آنان به جامعه استمرار داشته باشد

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس نیز با 
بیان اینکه استان خراسان جنوبی سرشار از بزرگان عرصه 
علم و ادب است و مردم این خطه در بسیاری از علوم 
بزرگان  با  باید جوانان  اظهار کرد:  دارند،  جایگاه خاصی 
جامعه آشنا شوند و در مسئله تربیت بحث الگوها و معرفی 
آنان بسیار تاثیرگذار است.حجت االسالم عبادی عنوان 
کرد: تربیت هر اندازه مشکل باشد اما با اسوه پذیری ساده 
می شود و مرحله به مرحله پیش می رود.  وی تاکید کرد: 
باید تجلیل از خادمان علم و فرهنگ و معرفی آنان به 

جامعه استمرار داشته باشد. 

راشد محصل : دوستان مارا شرمنده کردند

علمي  هیأت  عضو  محصل  راشد  محمدتقی  دکتر 
پژوهشگاه علومانساني ، که در این جلسه به نمایندگی 
شده  حاضر  تریبون  پشت  محصل«  »راشد  خاندان  از 
بود، ابتدا از دست اندرکاران برگزاری این جلسه تشکر 
کرد و با بیان اینکه مارا شرمنده کردند، عنوان کرد: اگر 
لطف و کرامت همشهریان شامل حال ما شده است،نه 
که  هستیم؛  خاص  امتیازی  واجد  که   روست  این  از 
بیرجندی ها همه پرورش یافته فرهنگ سنتی منطقه و 
کوشا در دانشگاه هستند.وی افزود: بیرجند نگین کویر 
است نه بدلیل امکانات طبیعی که دارد.بلکه زیرا منطقه 
تاریخی است که قدمت آن به دوره های تاریخی بلکه 

به قدمت دوره های پیش از تاریخ می رسد.تجلی این 
پیشینه درخشان فرهنگی را در رفتار هر صنف و گروه 
، به وضوح می توان دید.اگر بیرجندی ها به صفا و پاک 
سرشتی و روشن ضمیری،قناعت و بردباری شهره اند،بازتاب 
زیبا  توصیفی  با  ادامه  در  وی  است.  تاریخ  پیشینه  چنین 

قسمتی دوران کودکی خود در بیرجند را بازگو کرد.

توصیه می کنم جوانان و پژوهشگران 
هرگز از سختی ها نهراسند

و  جوانان  برای   نکته  چند  بیان  در  ادامه  در  وی 
از  هرگز  کنم  می  توصیه  کرد:  عنوان   ، پژوهشگران 
سختی ها نهراسند اگرچه آزار دهنده و گاه نومید کننده 
می  ابدیده  را  افراد  که  است  ای  بوته  ها  رنج  است.اما 
کند و برای تحمل بیشتر آمادگی می دهد.وی ادامه داد: 
توصیه می کنم کتاب بخوانند و بحث کنند تا بفهمند و 
بدانند که اعتبار ادمی به دانستن است نه به داشتن؛در 

پژوهش ها ضرورت نگر باشند نه بازار یاب؛

پیروزی و کامیابی را برای مردم 
فرهنگ مدار و فرهنگ پرور و امیدوار 

استان آرزو می کنیم

و  پیروزی  اینکه  بیان  با  محصل  راشد  محمدتقی  دکتر 
و  پرور  فرهنگ  و  مدار  فرهنگ  مردم  برای  را  کامیابی 
امیدوار خراسان جنوبی ارزو می کنیم، با چشمانی اشکبار و 
صدایی بغض آلود برای پدر و مادر مرحومش و همچنین 
برادر ارجمند خود، دکتر محمدعلی راشد محصل که تالش 
برای تاسیس دانشگاه علوم  نتیجه بخشی  های بسیار و 

پزشکی بیرجند کشید،امرزش و غفران الهی آرزو کرد.

رونمایی از کتاب یادیاران

رونمایی  یاران  یاد  کتاب  از  همایش  این  در  همچنین 
مقاله  مجموعه  شامل  صفحه   500 با  کتاب  این  شد. 
است.فصل  شده  تنظیم  فصل  پنج  در  که  است  هایی 
نخست کتاب به معرفی خاندان راشد، فصل دوم مقاله 
هایی  مقاله  به  مربوط  فصل سوم  و  استادان  این  های 
اند.فصل  کرده  تقدیم  خاندان  این  به  عالمان  که  است 
چهارم کتاب یاد یاران مربوط به یادداشت ها و دلنوشته 
فعالیت های علمی  از  پنجم گزارش مصور  ها و فصل 

خاندان  راشد محصل است.

اهدای لوح تقدیر و هدیه هایی از
 ارگان ها و سازمان های مختلف

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  تقدیر  لوح  است  گفتنی 
جمهوری توسط مدیرکل دفتر الگوسازی و  تکریم بنیاد 
ملی نخبگان به خانواده راشد محصل اهدا و همچنین از 
خاندان راشد محصل تجلیل شد.همچنین از طرف ارگان 
ها و سازمان های گوناگون از جمله استانداری،دانشگاه 
وشورای شهر بیرجند،ثبت احوال استان ، میراث فرهنگی 
استان و ... هدایایی به خاندان راشد محصل اهدا شد.در 
پایان این مراسم باشکوه، حضار  باخاندان دانشمند راشد 

محصل  عکس یادگاری گرفتند.

خسارت طوفان به بخش کشاورزی خراسان جنوبی
صدا و سیما-طوفان و وزش باد شدید، به بخش کشاورزی در برخی مناطق استان خسارات زد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
گفت: وزش باد شدید دو روز گذشته در برخی مناطق به ویژه شهرستان بشرویه و بخش دستگردان طبس ، خساراتی به محصوالت 
باغی و زراعی وارد کرد. میرجلیلی افزود: این طوفان باعث شد تا برخی میوه های سردرختی همچون زردآلو و بادام دچار خسارت شود.
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با فیلترینگ تلگرام کار دنیا به آخر نرسیده است 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ایران کشور همه مردم است و اداره کشور با یک نظر امکان پذیر نیست گفت: فیلترینگ تلگرام ممکن 
است اتفاق ناگواری بوده باشد ولی با این کار دنیا به آخر نرسیده است. وی با اعالم اینکه برخی مسئوالن باید از بیان اختالف نظرات 
براندارانه خودداری کنند، افزود: دولت آمریکا خیرخواه ما نیست زیرا دیدیم در گام نخست اپلیکیشن های ایرانی را تحریم کرد.
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شهدای استان

شهید سیدجواد میررضوی

از تمام خواهران  نامه شهید:  از وصیت  بخشی 
که،  خواهم  می  فردوسی  همشهری  برادران  و 
امام را تنها نگذارند و دعا کنند که، طول عمر 
امام، تا ظهور حضرت مهدی )عج( ادامه داشته 
به  که  کنید  دعا  هم  رزمندگان  برای  و  باشد 
است  نزدیک  پیروزی  چند  هر  برسند،  پیروزی 

و انشا ا... صدام سرنگون است.

پایان سریال »آنام« عجیب است

گفت:  “آنام”  سریال  بازیگر  صفری  سیامک 
در  من  و  کنند  می  دنبال  را  آنام  سریال  مردم 
مواجهه با مردم می بینم که اثر را دوست دارند. 
قسمت  هر  و  داشته  خوبی  بافت  سریال  این 
و  شود  می  زده  شگفت  و  سورپرایز  تماشاگر 
این نوید را می دهم که مخاطبان آنام در انتها 

اتفاقاتی عجیب را خواهند دید.
 

اولین واکنش »اصغر فرهادی« 
به ساخت فیلم در اسپانیا

بسیار  افراد  اسپانیایی ها  گفت:  فرهادی  اصغر 
اصغر  می کنند.  کار  عشق  با  و  هستند  منظمی 
کن  فیلم  جشنواره  افتتاحیه  مراسم  در  فرهادی 
گفت: خیلی خوشحالم که در جشنواره فیلم کن 
حضور دارم. این چندمین بار است که در جشنواره 
“همه  فیلم  اینکه  از  و  دارم  حضور  کن  فیلم 
افتتاحیه به نمایش درمی  آید، من و  می دانند” در 

همه گروه سازنده بسیار خوشحال هستیم.

اولین قسمت »ماه عسل« 
پنجشنبه پخش می شود

اولین قسمت از برنامه تلویزیونی »ماه عسل« روز 
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه و مقارن با روز نخست ماه 
مبارک رمضان به روی آنتن خواهد رفت. این برنامه 
به روال سال های گذشته ساعت ۱۹ از شبکه 3 پخش 
می شود. همچنین رایزنی برای انتخاب خواننده تیتراژ 
هنوز ادامه دارد و ترانه هیچکدام از تیتراژهای این 

برنامه تلویزیونی هنوز تولید نشده است.

انتقاد بازیگر زن از حاشیه سازی 
هنرمندان در فضای مجازی

روزها  این  تلویزیون گفت:  بازیگر  کاویانی،  مریم 
بسیاری از اتفاقات به عنوان مثال انتخاب بازیگران 
براساس میزان فعالیت آنها در فضای مجازی شکل 
می گیرد. این اتفاق ناراحت کننده است و من نمی 
انتخاب بازیگران تا این حد  دانم چرا باید مالک 
فضای  وارد  افراد  برخی  شود.  بد  تغییراتی  دچار 
مجازی می شوند تا تمام خشم خود را تخلیه کنند. 
متاسفانه این مسئله فرهنگ ما را به خطر می اندازد. 
متاسفانه وضع موجود در فضای مجازی نشان می 

دهد ما دچار فقر فرهنگی زیادی شده ایم.

برای بازی در »سلمان فارسی« 
تمام تالشم را خواهم کرد

گفت:  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  رویگری،  رضا 
فارسی  سلمان  سریال  در  بازی  برای  چنانچه 
وجود  با  شد.  خواهم  خوشحال  شوم  دعوت 
در  شکلی  به  شده  طور  هر  ام  جسمی  وضعیت 
این نقش بازی خواهم کرد و تمام تالش خود 
پایم  کنم.  ایفا  خوبی  به  را  آن  تا  کنم  می  را 
ندارم  پیشنهادی  فعال  و  دارد  مشکل  همچنان 

بنابراین بیکار در خانه نشسته ام.

»پروتز«؛ فیلم کمدی درباره رواج 
عمل زیبایی دختران ایرانی

بهنوش صادقی کارگردان سینما، درباره آخرین 
گفت:  »پروتز«  سینمایی  فیلم  ساخت  وضعیت 
فیلمنامه این اثر با نام قطعی »پروتز« به ثبت 
رسیده است و هم اکنون در حال رایزنی برای 
است؛  گفتنی  هستیم.  آن  تولید  سرمایه  جذب 
قلم  به  کمدی  موضوعی  با  »پروتز«  فیلمنامه 

مهوش صادقی است. 

علمی و فناوریگفتگوی اختصاصی  آوا با جوانان ایده پرداز بیرجندی

بررسی آناتومی دست 
با استفاده از دستکش

محققان دستکش جدیدی ساختند که با استفاده از 
فناوری MRI امکان مشاهده حرکت استخوان ها، 
تاندون ها و رباط ها را به صورت همزمان فراهم می 
کند. این دستکش امکان مشاهده نحوه حرکت بافت 
های مختلف دست روی یکدیگر را فراهم کرده و 
قادر است یک اطلس دقیق از آناتومی دست تدوین 
کنند. این فناوری امکان تصویربرداری از دست را در 

وضعیت های واقعی تر فراهم می کند.

نمایشگرهای هوشمند گوگل تا 
دو ماه دیگر از راه خواهند رسید

در کنفرانس CES سال گذشته شاهد ارائه اطالعاتی 
اولیه از نمایشگرهای هوشمند گوگل بودیم و حاال 
مسئوالن این کمپانی قابلیت های آن را برای مخاطبان 
به نمایش گذاشته و از تاریخ عرضه محصوالت مجهز 
به این پلتفرم خبر دادند. سخت افزارهای بهره مند از 
دستیار هوشمند کمپانی ساکن مانتن ویو توسط شرکت 
های شناخته شده اندرویدی از قبیل سونی، ال جی و 
لنوو و کمپانی خوشنام JBL که در حوزه دستگاه های 

صوتی فعالیت دارد، ساخته می شوند.

رونمایی از طرح اولیه 
تاکسی هوایی شهری

به گزارش سی بی اس، اوبر قصد دارد شبکه ای از 
تاکسی های پرنده شهری بسازد. این شرکت برای 
از طرح  بار در اجالسی در لس آنجلس  نخستین 
اولیه Uber Air رونمایی کرد. تاکسی طراحی 
شده به طور عمدی از زمین بلند می شود و فرود می 
آید. پیش بینی می شود این سیستم تا ۲ سال دیگر 
آماده حمل مسافران در آسمان شهرهای شلوغ باشد.

نخستین عمل جراحی ستون فقرات 
با روبات انجام شد

عمل  نخستین  پنسیلوانیا  دانشگاه  در  پزشکان 
جراحی ستون فقرات با کمک ربات را انجام دادند. 
هایی  فعالیت  انجام  به  قادر  جراحی  های  ربات 
هستند که حتی ماهرترین پزشکان نمی توانند آنها 
رباتیک  بازوی  از  جراحی  این  در  دهند.  انجام  را 
داوینچی برای از بین بردن یک تومور نادر استفاده 
شد که در محل اتصال ستون فقرات به جمجمه 
به وجود آمده بود. این جراحی دو روز طول کشید 

و در آگوست ۲٠۱۷ انجام شد.

ازدواج دختر 145 سانتی
 با غول مهربان 233 سانتی

فرناندز داسیلوا گفته از اینکه توانسته عشق واقعی 
زندگی اش را پیدا کند خوشحال است. وی مردی ۲۹ 
ساله است که به خاطر رشد بیش از حد قد و اندامش، 
زندگی متفاوتی را نسبت به بقیه مردم تجربه می کند. 
او ۲33 سانتیمتر قد دارد و به خاطر اندام بزرگش با نام 
غول مهربان شناخته می شود. وی با دختری که ۱45 
سانتیمتر قد دارد آشنا شد و حاال مدتی است که با 

یکدیگر زندگی عاشقانه ای را تجربه می کنند.

اختراع کفش ورزشی
 مجهز به ِتِردمیل

بر اساس اطالعات مندرج در ثبت اختراع در کف کفش 
یک سیستم نقاله قابل چرخش طراحی شده است که 
همان کار تِِردمیل را انجام می دهد و هنگام راه رفتن 
پا را درگیر خود کرده و بدین ترتیب کاربر احساس 
می کند روی تِِردمیل است. مکانیزم کنترلی کفش با 
داشتن سوئیچ خودکار برای تشخیص حضور کاربر به 
کار رفته و از طریق یک سنسور با تغییر ظرفیت میدان 

مغناطیسی در نزدیکی پای انسان، فعال می شود.

میلیاردر معروفی که 
دانشگاه را ترک کرد

“استیو جابز” در ۱۲ سالگی به شرکت HP تلفن کرد 
و گفت: من قصد دارم یک فرکانس شمار را بسازم، 
می خواستم بدانم شما قطعات اضافی ندارید که به من 
بدهید؟ او در جوانی نیز به خاطر عالقه ی زیادی که به 
رایانه ها داشت، دانشگاه را ترک کرد و  شروع به ساختن 
رایانه ای در پارکینگ خانه کرد. امروزه شرکت اپل از 
پارکینگ خانه جابز به شرکتی بین المللی تبدیل شده 

که با ترک تحصیل ۲ دوست پایه  گذاری شد.

کارشناسی  دانشجوی  محسنی  محمدحسین 
تیم  اصلی  اعضای  از  که  افزار  نرم  ارشد 
همراه حسین  به  رود  می  به شمار  ها  پازلی 
تا  شدند  ما  مهمان  آوا  روزنامه  در  آریان 
و  استارتاپ  پیرامون  نزدیکی  گفتگوی 

باشیم.  داشته  ها  پازلی 
اینگونه  را  استارتاپ  محسنی  موضوع  ابتدای  در 
سازمان  یک  استارتاپ  گوید:  می  و  کند  می  معرفی 
برسد  رشد  به  سریع  خیلی  بایستی  که  است  موقت 
پذیر  تکرار  و  پذیر  گسترش  مدل  یک  دنبال  به  و 
مدل  و  کیست  مشتری  داند  نمی  باشد.استارتاپ 
پیدا می کند.  کسب و کار چیست و چگونه گسترش 
حرکت  دارد  قصد  که  گروهی  اینکه  بیان  با  محسنی 
افزود:  کنند  رشد  سریع  باید  باشد  داشته  استارتاپی 
وجود  راه  ابتدای  در  استارتاپ  مراتبی  ساختار سلسله 
که  شکل  این  به  دارد  وجود  سریع  رشد  وفقط  ندارد 
مسئله  و  کنند  طرح  را  جدیدی  موضوع  است  قرار 
شرکت  یک  به  استارتاپ  نهایت  در  تا  کنند  حل  را 

شود. تبدیل 
میان  است  تفاوت  اینکه  بیان  با  نیز  آریان  حسین 
استارتاپ  کرد:  عنوان  ویکند  استارتاپ  و  استارتاپ 
ساعت   54 در  تجربی  و  آموزشی  رویداد  یک  ویکند 
دهد  می  توضیح  را  زدن  استارتاپ  فرایند  آموزش  و 
با استارتاپ  و صرفا یک رویداد آموزشی می باشد و 
گیری  شکل  روند  از  ادامه  در  محسنی  دارد.  تفاوت 
اینگونه  ها  پازلی  یعنی  خودشان  استارتاپی   پروژه 
۹۲ در بیرجند شروع به برگزاری  می گوید: از سال  
دومین  عنوان  به  بیرجند  و  کردیم  استارتاپ  رویداد 
و  شد  ها  استارتاپ  میزبان  تهران  از  بعد  کشور  شهر 
دیدیم  و  شدیم  حوزه  این  وارد  بعد  به  رویداد  ان  از 
به  را  تجربه  این  که  هست  خوبی  خیلی  فرصت 
کنیم  منتقل  استعداد  با  دانشجویان  ویژه  به  دیگران 
و خود گروه پازلی هم با این جریان رویداد به شدت 

استارت خورد. ها”  “پازلی  بود که  اینجا  همراه شد. 
ارائه  برای  تهران  به  ابتدا  اینکه  بیان  با  محسنی   
ایده و مراجعه کردیم ودر شرکت های  شتاب دهنده 
پذیرفته شدیم ادامه داد: آذر ۹4 پازلی ها را  رسمی 

کردیم.  رونمایی 

ها” “پازلی  مستند  ساخت 

هم  ها  پازلی  گرفتن  شکل  فرایند  از  افزود:  وی 
در  اکنون  هم  مستند  این  و  شد  تهیه  مستندی 
باشد  می  کشور  از  خارج  و  ایران  در  اکران  حال 
ابتدا  گوید:  می  مستند  این  گیری  شکل  درباره  وی 
ها  پازلی  اسز(  مستند  )مجموعه  کارستان  مجموعه 
های  در شرکت  خودشان  نمایندگان  از  استفاده  با  را 

ویژگی  و  کردند  پیدا  تیم  بررسی  و  دهنده  شتاب 
شهرستان  از  که  این   مانند  ها  پازلی  خاص  های 
سایر  با  خیلی  ما  سنی  های  میانگین  و  بودیم  رفته 
استارتاپ های موجود فرق داشت و همچنین سختی 
دارند  تهران  در  شهرستانی  دانشجوی  چند  که  هایی 
برداری  فیلم  پروژه  و   کرد  ایجاد  جذابیت  برایشان 
طول  ها  پازلی  مستند  سال  یک  و  خورد  استارت 
آذر  در  دهد  می  ادامه  محسنی  شود.  ساخته  کشید 
بیرجند  در   ۹5 بهمن  و  شد  مستنداکران  این    ۹5
آن  از  بعد  و  کردیم  اکران  هم  را  ها  پازلی  مستند 
گوناگون  های  دانشگاه  در  کارستان  مستندهای 
نیز  فیلم  نمایش  های  سایت  در  اکنون  هم  و  اکران 

باشد. می  موجود 

کار شوید  به  خیلی سریع دست 
پیگیری کنید را  تان  ایده  و 

پازلی  اکنون  که  سوال  این  به  پاسخ  در  محسنی 
تیم  کرد:  عنوان  دارد،  قرار  جایگاهی  چه  در  ها 
است  رسیده  نفر   ۹ به  االن  که  بود  نفر   4 ها  پازلی 
و  هستند  ها  پازلی  عضو  کاربر  هزار   45 نزدیک  و 
و  است  شده  ساخته  ها  پازلی  با  اپلیکیشن  هزار   35
 4 کنون  تا  نیز  شده  ساخته  موبایلی  افزارهای  نرم 

اند.  داشته  بازدید  میلیون 
پازلی  گوید:  می  اینگونه  ها  پازلی  ایده  از  نیز  آرین 
داشتیم  قصد  ابتدا  و  بود  سوءتفاهم  جور  یک  ها 
موبایلی  افزارهای  نرم  روی  که  بزنیم  شرکت  یک 
تیم  همین  دوستان  از  یکی  پیشنهاد  به  و  کنیم  کار 

و  کنیم  اخذ   سفارش  که  بزنیم  سایتی  شد  قرار 
که  بود  اینگونه  و  کنیم  درست  را  موبایل  اپلیکیشن 
بیان  با  وی  کردند.  شروع  صفر  از  واقعا  ها  پازلی 
شتاب  گرفت  شکل  ما  استارتاپ  که  زمانی  اینکه 
بیرجند  داخل  کار  نوع  این  تجربه  و  نبود  ای  دهنده 
تجربه  حوزه  این  در  متخصص  افراد  از  باید  و  نبود 
مرخصی  ما  که  شد  این  لذا  کردیم،  می  کسب 

شدیم.  تهران  راهی  توجیبی  پول  با  و  گرفتیم 
یک  در  اسکان  برای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
کردیم،  اجاره  ۲میلیون  ماهی  تخت   6 با  خوابگاه 
افزود 6 تخت به ازای هر تخت 33٠هزار تومان  می 
از  با شرایط سختی راه را شروع کردیم. وی  دادیم و 
حمایت شرکت های شتاب دهنده می گوید که بدون 
فناوری  های  ایده  در  حداقل  اداری  بازی  کاغذ  هیچ 

اطالعات بهترین پشتیبان ما در ان زمان  بودند.
سن  هم  برای  هم   پیشنهادی  ها  پازلی  بنیانگذاران 
دست  سریع  خیلی  که  دارند  دانشجویان  و  ها  وسال 
سازی  پیاده  و  پیگیری  سریع  را  ایده  و  شوند  کار  به 
یک  به  دارند   کمک  یا  مشاوره  به  نیاز  اگر  و  کنند 
باید  گروه  ابتدا  گویند:  می  آنها  کنند.  مراجعه  مربی 
کنند  تست  را  حل  راه  سپس  و  شناسایی  را  مشکل 
و  سنجی  اعتبار  خیر(  یا  کند  می  حل  را  مشکل  )که 
و  مشتری  شناخت  اولیه  محصول  ساخت  برای  بعد 
و  شوند  کار  به  دست  بچرخانند  را  چرخه  این  اینکه 
که  مشکالتی   بزرگترین  از  یکی  آنها  کنند.  اقدام 
درگیر  آن  با  استارتاپی  های  تیم  یا  استارتاپی  جامعه 
بیمه  مانند  هایی  چالش  و  سربازی  مشکل  را  کنند  
اتفاق  که  هرچند  دانند  می  ها  شرکت  این  مالیات  و 

رویکرد  و  است  افتاده  راه  این  در  نیز  خوبی  های 
تیم ها فرق کرده است. این گونه  با  مسئوالن هم 

نیاز  مالی  استارپ ها خیلی کمک  داد:  ادامه  محسنی 
سرمایه  طریق  از  انها  بیشتر  چون  دولت  از  ندارند 
جامعه  اگر  خوب  ولی  کنند  می  کسب  اعتبار  گذاری 
بودجه  و  کند  پیدا  رشد  استارتاپی  فضای  و  کند  رشد 
یابد  اختصاص  فناوری  و  علم  پارک  به  بیشتری 
نتایج  قطعا  شوند  حمایتی  هم  مالی  بعد  این  از  هم 
با  این عرصه شاهد خواهیم بود، وی  بزرگتری را در 
است  نشده  انجام  ابتدا  از  تیمی  کار  اینکه  از  گالیه 
و همدلی  اندیشی  و هم  آفرینی  کار  در حوزه  افزود  

یابد. می  ارتقا  جامعه  شود  اگرکار 
کارهای  دانشجویی  زمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
را  همدیگر  ظرفیتهای   و  دادیم  انجام  گوناگونی 
تیم  و  شد  غربال  تیم  نفر   3٠ از  و  کردیم  کشف 
بگیرد  خوب  شکل  تیم  اگر  گرفت  شکل  ابتدایی 
دوره  در  و  است  دانشجویی  هم  آن  زمان  بهترین 
کارهای  و  ننشیند  بیکار  خودشان  دانشجویی 
اتفاقاتی  و  اطرافشان  به  و    دهند  انجام  داوطلبانه 

باشند.  آگاه  که رخ می دهد کامال 
خواهدانجام  می  حمایتی  اگر  اینکه  بیان  با  اریان 
موضوع  اموزش  افزود:  باشد  اموزش  برای  باید  شود 
متولیان  و  مسئوالن  سوی  از  باید  که  است   مهمی 
از  ها  پازلی  بنیانگذاران  شود.  پرداخته  آن  به  امر 
و  ها  راهنمایی  مدت  این  در  که  شورستانی  استاد 
آموزش های بسیاری را از وی آموختند تشکر کردند 
دید  با  که  است   نظیر  بی  استادی  ایشان  افزودند  و 

نگرند.  دانشجو می  و درس  کار  به  دقیق  بسیار 

شده  که  هم  بار  یک  حداقل  روز  هر  ما  ی  همه 
اتفاقات عجیب را می شنویم که در سراسر جهان 
اتفاق افتاده است و از آن ها تعجب می کنیم اما باید 
بدانید که این اتفاق ها شاید صدها برابر عجیب تر 
در گذشته نیز افتاده اند! سال های سال پیش، مردم 
یک روستا ناپدید شدند ودیگر هم پیدا نشدند. در 
ادامه با ما همراه باشید تا به اتفاق یکدیگر سر از راز 

ناپدید شدن اسکیموها در بیاوریم.
در مقدمه کمی اشاره کردیم. داستان و روایت امروز 
درباره ی ناپدید شدن اسکیموهای یک روستا است 
اما ساکنان این روستا تعداد کمی نبوده اند بلکه ۲ 
هزار اسکیمو در روستایی که بین مرز آمریکا و کانادا 
و در کنار دریاچه ی آنجی کوینی ساکن بودند به یک 
باره همه با هم نا پدید شده اند. این ۲ هزار نفر حتی 

هیچ وقت نه پیدا شدند و نه اثری از آنان یافت شد.
 )Nunavut( این دریاچه در منطقه ی نوینووت
ی  رودخانه  اطراف  در  و  است  شده  واقع  کانادا 
کازان جریان دارد. این دریاچه و صخره های آن 
دقیقا جایی بودند که اسکیموهای داستان ما در آن 
سکونت داشته اند. آن ها هم بر روی زمین های 
بر روی صخره  و هم  دریاچه  اطراف  زده ی  یخ 
های بلند نزدیک به آن خانه هایی را ساخته و در 

آن ها زندگی می کردند.
جوئی لیبل )Joe Labelle ( اولین شخصی 
بود که در نوامبر سال ۱۹3٠ میالدی با روستای 
شغل  شد.  مواجه  اسکیموها  ی  سکنه  از  خالی 
جوئی تله گذاری برای حیوانات است و به خاطر 
شغلش در حال سفر بود که وارد این روستا شد و 
او درباره ی  این صحنه ی عجیب روبرو شد.  با 
آن چه که دید می گوید که: قبال هم از این روستا 
عبور کرده بودم و مردمانی شاد و سرزنده را می 
دیدم که اتفاقا همیشه به من خوش آمد می گفتند 
و اکثر اوقات نیز در حال ماهی گیری بودند. اما 

این بار فقط با سکوتی وحشتناک مواجه شدم.

به روستا وارد شدم تا شاید اثری از آنان بیابم. تمام 
خانه ها و روستا را گشتم اما هیچ اثری از مردم نیافتم، 
ناگهان دودی را از دور دیدم که مشخص بود برای 
آتشی است که تازه خاموش شده، بی هیچ معطلی 
خودم را به آتش رساندم تا شاید اثری از روستاییان 
پیدا کنم و کسی را ببینم اما تنها چیزی که دیدم 

غذایی سوخته بود که بر روی آتش مانده بود.
است.  افتاده  اتفاقی  فهمیدم  که  نکشید  طولی 

اداره  ترین  نزدیک  به  را  خودم  معطلی  هیچ  بی 
دهم.  گزارش  را  موضوع  این  تا  رساندم  تلگراف 
هم  با  همگی  ناگهان  روستا  این  مردم  که  این 
ناپدید شده اند از نظرم اتفاقی وحشتناک بود اما 
اتفاقات وحشتناک تر دیگری هم بود که باید آن 

ها را گزارش می دادم.
هنگامی که محققان و پلیس برای تحقیق در روستا 
دست به کار شدند با صحنه هایی عجیب روبه رو 

شده و مسئله ای پیچیده برای آن ها نمایان شد. 
از آن مسائل عجیب، ۷ عدد سگ سورتمه  یکی 

سوار بودند که متعلق به اسکیموها بودند.
از روستا در  تر  مایل آن طرف  این سگ ها چند 
حالی که از گرسنگی تلف شده بودند، پیدا شدند. 
نکته ی عجیب تر درباره ی تلف شدن این سگ ها 
این است که این سگ ها در حالی از گرسنگی مرده 
بودند که چندین فروشگاه اغذیه فروشی درست در 

نزدیکی همان جا وجود داشته است و در عجیب 
ترین حالت ممکن همگی هم باز بوده اند.

برای  سوار  سورتمه  های  سگ  که  بدانید  باید 
آن  که  این  و  هستند  ارزش  با  بسیار  اسکیموها 
خیلی  خیلی  شوند  تلف  غذا  نداشتن  خاطر  به  ها 
دومین  اما  است.  عجیب  پلیس  و  محققان  برای 
این  این روستا مشاهده شد  در  مورد عجیبی که 
بود که تمام مردگان روستا نبش قبر شده و اجساد 

داخل آن ها هم مانند مردمان روستا ناپدید شده 
از  بودند! مورد بعدی نیز این بود که مردم خارج 
از نوری  شهر نوری مشکوک دیده بودند. آن ها 
آبی و عجیب صحبت می کنند که بر فراز روستا 
دیده شده و بعد از مدتی هم ناپدید شده است .به 
همین خاطر و البته شکل مهاجرت ناگهانی مردم 
روستا حتی بدون داشتن وسایل ضروری خود می 
توان پای فرا زمینی ها را به این موضوع باز کرد.

اگر مردم روستا خودشان می رفتند، ابزار ضروری را 
با خودشان برمی داشتند اما آن ها نه تنها این کار 
را نکردند حتی ذخیره های مواد غذایی آن ها دست 
با هم احتماالت  تا  بیایید  باقی مانده بود.  نخورده 

مختلف را بررسی نمایم.
ها  زمین  فرا  همان  یا  و  فضایی  موجودات  اگر 
نورهای  وجود  به  توانیم  می  باشند،  کرده  حمله 
نور  این  که  گویند  می  برخی  نمایم.  اشاره  آبی 
موجودات  فرود  برای  دلیلی  خود  تواند  می  آبی 
فرضیه  دیگر  .برخی  باشد  روستا  این  در  فضایی 
ی وجود ارواح شیطانی را مطرح می کنند. خود 
معتقد  شیطانی  البته  و  خبیث  ارواح  به  نیز  لیبل 
است. در فرهنگ اسکیموها یکی از اسطوره های 
آنان تونگاروسک نام دارد که گفته می شود سر 
دسته ی همه ی خباثت هاست و اتفاقا در آسمان 
هم زندگی می نماید. این نماد بین مردم اسکیمو 
اهمیت دارد و آن ها معتقد هستند که این نماد می 
تواند در کالبد حیوانات هم ظاهر گردد به همین 
دلیل هم آن ها تصور می کنند که شاید یکی از 
سگ های شان در قالب این شیطان حلول کرده 
است و بقیه ی سگ ها را به کشتن داده است.
فرضیه ی بعدی نیز وجود خون آشامان است. برخ 
می گویند که خون آشام ها حمله کرده اند اما اگر 
این طور بود حداقل باید اثری از خون و یا حداقل 
جنازه ی یک نفر می ماند که علنا روستا کامال تمیز 

و عاری از هر نشانه ای بود.

گروه استارتاپ »پازلی ها« با 45000 عضو 
سیدعلی امیرآبادی زاده

سینما و چهره ها

عکس: جواد رضایی

جذابترین ها

ماجرای ساکنان روستایی که یک شبه ناپدید شدند
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وقتی که او مرد

وقتی که مرد، حتی یک نفر هم توی محل ما ناراحت 
نشد. بچه های محل اسمش رو گذاشته بودند مرفه بی درد 
و بی کس. و این لقب هم چقدر به او می آمد نه زن داشت 
نه بچه و نه کس وکار درستی.شنیده بودیم که چند تایی 
برادرزاده و خواهرزاده دارد که آنها هم وقتی دیده بودند 
آبی از اجاق عموجان و دایی جان برایشان گرم نمی شود، 

تنهایش گذاشته بودند.
وقتی که ُمرد، من و سه چهار تا از بچه های محل که 
می دانستیم ثروت عظیم و بی کرانش بی صاحب می ماند، 
بدون اینکه بگذاریم کسی از همسایه ها بفهمد، شب اول 
با ترس و لرز زیاد وارد خانه  اش شدیم و هر چه پول نقد 
داشت، بلند کردیم. بعد هم با خود کنار آمدیم که: این که 
دزدی نیست تازه او به این پول ها دیگر هیچ احتیاجی هم 
ندارد. تازه می توانیم کمی هم از این پول ها را از طرفش 
صرف کار خیر کنیم تا هم خودش سود برده باشد و هم ما.
اما دو روز بعد در مراسم خاکسپاری اش که با همت ریش 
سفید های محل به بهشت زهرا رفتیم، من و بچه ها چقدر 
خجالت کشیدیم.موقعی که ١۵٠ بچه یتیم از بهزیستی 
خرج  بی درد  مرفه  فهمیدیم  و  سرش  باالی  آمدند 
سرپرستی همه آنها را می داده، بچه های یتیم را دیدیم که 
اشک می ریختند و انگار پدری مهربان را از دست داده اند از 

خودمان پرسیدیم: او تنها بود یا ما؟

من نمی خواهم آینده را پیش بینی کنم بلکه ترجیح 
می دهم به زمان حاضر اهمیت دهم. خداوند به من 

هیچ کنترلی بر لحظۀ پیش رو نداده است.

من بارها و بارها و بارها در زندگی 
شکست خوردم و به همین دلیل 

است که موفق شدم.

این ابرها عقیم اند باران نخواهد آمد
دریا! ، مپیچ بر خود توفان نخواهد آمد

دیشب پدر دوباره بی نان به خانه برگشت
جایی که سفره خالی ست ایمان نخواهد آمد

اگر بتوانی کاری که بهتر از همه انجام می دهی
 و خوشحال هستی را انجام دهی، در زندگی

 از بیشتر مردم بسیار جلوتر خواهی بود.

بسیاری از افراد شهامت زندگی کردن
 رویاهای خود را ندارند

 چون که از مردن می ترسند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

هر کس نیکی به میان آورد برای او ]پاداشی[ بهتر از آن خواهد بود و هر کس بدی به میان 
آورد کسانی که کارهای بد کرده  اند جز سزای آنچه کرده  اند نخواهند یافت. القصص، آیه 84

حدیث روز  

سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدکـردار، کمک و صله رحـم بـا جـان و 
مـال. امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

وقتی از کارمان متنفریم...
آیا رسیدن صبح و رفتن به سرکاری که آن را دوست ندارید 
برای تان غذاب آور است؟ آیا معموال همچنان خواب آلود و 
می کنید  احساس  و  می کشید  دراز  رختخواب  در  کسل 
چقدر از زندگی و از خودتان متنفرید؟ آیا ترجیح می دهید 
دندان های تان را یک به یک بدون هیچ بی حسی بِکشند اما 
سر کارتان نروید؟ اگر جواب شما به این سوال ها یک بله ی 
محکم و کشدار است، پس دیگر شکی نیست که از کارتان 
نفرت دارید و تا ساعت ها می توانید در مورد بیزاری تان از 

کاری که دارید حرف بزنید.
ترس از تجربه  های جدید 

افراد سرسختانه به کاری  از اصلی ترین دالیلی که  یکی 
از خودشان  نهایت  در  و  ادامه می دهند  بیزارند  آن  از  که 
هم متنفر می شوند این است که از ناشناخته ها می ترسند. 
مخصوصا آنهایی که نزدیک به سن بازنشستگی هستند 
کار  سر  زایمان،  مرخصی  گذراندن  از  بعد  که  مادرانی  یا 
خود برگشته اند، و یا حتی کارمندانی که مدتهاست در یک 
سازمان یا شرکت در موقعیتی یکسان باقی مانده اند، ترس 

بیشتری از ترک کارشان دارند.
نگرانی های مالی 

و  چک ها  زندگی،  هزینه های  است؛  درست  البته  بله، 
صورتحساب های پرداخت نشده و بدهی هایی که بیشتر هم 
می شوند، همه ی اینها می توانند ترسی عظیم و ویرانگر در 
دل هر کسی ایجاد کنند. اگر بیکار شوید، همین موقعیت 

مالی ضعیف و آب باریکه ای که دارید نیز دیگر نخواهد بود 
و همین دلیل اصلی حفظ کاری است که عالقه ای به آن 

ندارند و حتی از آن بیزارند.
وضع نامناسب بازار کار  

گاهی هم دلیل ترک نکردن کاری که دوستش ندارید این 
است که وضعیت بازار کار اصال مناسب نیست و احتمال 
پیدا کردن کار جدیدی که هم خوب و آینده دار باشد و هم 
شما به آن عالقه داشته باشید، تقریبا به صفر نزدیک است. 
مدتهاست که در آگهی های استخدام و سایت های کاریابی 
جستجو می کنید و همه ی نشانه ها حاکی از آن هستند که اگر 

کار فعلی تان را ترک کنید، بیکار خواهید ماند.
با احساس بدتان کنار آمده اید 

از کارتان متنفرید؛ خب که چی؟! آدم های بسیار زیادی در 
این دنیا هستند که شانه باال می اندازند و می گویند: مثال 
چه کار می خواهی بکنی وقتی از کارت بیزاری؟ این بخشی 
از زندگیست، تو حتما هم نباید کاری را که انجام می دهی 
دوست داشته باشی  این باور و نگرش در وجود شما ریشه 
دوانده و عقیده دارید اگر این کار و شغل می تواند زندگی شما 
و خانواده تان را تامین کند، پس ارزش فداکاری کردن را 

دارد؛ درست است؟!
همه ی کارها مثل هم هستند 

و آخرین بهانه؛ شما یک جورهایی فکر می کنید همه ی کارها 
در این دنیا، بد و ناخوشایند هستند و با این طرز فکر، باالخره 

به جان  را  از خود  نفرت  و  نزدیک، فالکت  یا  دور  زمانی 
خواهید خرید. رئیس های بد، همکاران حسود و حجم کاری 
زیاد و طاقت فرسا؛ همه ی اینها ویژگی های تمام شغل های 
دنیا هستند؛ این نظر شماست، اینطور نیست؟ خب، پس چه 
باید بکنیم وقتی از کارمان متنفریم و ظاهرا راهی نداریم؛ 

هیچ کاری نکردن هم گزینه ی نامناسبی است.
 شما از کارتان نفرت دارید؛ این در ذهن شما جاافتاده است. 
و اگر هنوز در حال خواندن این مطلب هستید، نه تنها خیلی 
زیاد از کارتان متنفرید، بلکه از انجام آن هم کراهت دارید و از 
آن روی می گردانید، و این حسی نیست که برای تان موقتی 
و گذرا باشد، بلکه کامال در ذهن و نگاه شما مدتهاست که جا 
افتاده. مشکل اینجاست که ماندن در این کار و هیچ اقدامی 

نکردن، برای شما و آینده تان خوب نیست.
 همانطور که گفتیم، شما نمی توانید در انجام کاری که از 
آن لذت نمی برید عملکرد خوبی داشته باشید، طبیعتا امروز 
و فردا خواهید کرد، از پذیرفتن مسئولیت های بیشتر سرباز 
خواهید زد و تمام روز را در حال شکایت کردن و نالیدن از آن 
خواهید بود، همکاران تان از کالم و غر زدن های شما کالفه و 
خشمگین خواهند شد و رئیس تان هم از شما ناراضی خواهد 
بود. اگر شکایت های شما به گوش رئیس تان برسد، خب، به 

زودی اخراج خواهید شد!
ارزیابی کنید و یک حرکت مثبت انجام دهید 

مایا آنجلو می گوید: »اگر چیزی را دوست ندارید، تغییرش 

دهید. اگر هم نمی توانید تغییرش دهید، نگرش تان را تغییر 
اینکه  اول  انجام دهید:  دهید.« شما هم دو کار می توانید 
شغل تان را عوض کنید یا حداقل یک سری از شرایط مربوط 
به کارتان را که آزارتان می دهد تغییر دهید، یا دوم اینکه 

نگرش تان را نسبت به شغل تان تغییر دهید.
اینکه در شغل تان احساس شادی نمی کنید یا از آن متنفرید 
می تواند یک عامل غیراصلی و خارجی باشد، اما ممکن است 
از یک عامل درونی و اصلی نشات گرفته باشد. آیا کال آدم 
ناراحتی هستید و نسبت به زندگی احساس خوبی ندارید؟ یا 

این فقط شغل تان است که ناراحت تان می کند؟ 
مطلوب  زندگی  به  نسبت  احساس تان  کلی  طور  به  اگر 
نیست، پس تصمیم بگیرید که هر روز، تغییرات کوچک 
و جزئی ایجاد کنید و از تمام کمک های الزم برای شاد 

کردن و خوب کردن حال خودتان بهره ببرید.
آنها  از کار هستند. هر چند  نفرت   گاهی رئیس ها دلیل 
معموال بخش سخت و بدقلق کار هستند اما هر چه باشد 
مانند شما انسان هستند. با رئیس تان گفتگو کنید و به او 

بگویید چه چیزی ناراحت تان می کند. 
شاید راه حلی به شما ارائه داد یا حداقل بخشی از راه حل را 
پیش پای تان گذاشت. اگر هم خود ِ رئیس، مشکل شماست 
بررسی کنید که آیا این امکان وجود دارد سازمان، شما را به 
بخش موازی دیگری منتقل کند تا زیرمجموعه ی رئیس 

ایده آل تری باشید.

جدول کلمات                        

قرن  عرفای  و  علما  از  افقی: 1- 
هفتم صاحب مثنوی »گلشن راز« 
برانگیختن-  اعیان 2-  مجلس   -
نشانه و معجزه- از حبوبات- بسخن 
استان  در  شهری   -3 بیهوده  
فارس - چربی روی گوشت - دلیر 
و بی بای 4- فالت کوهستانی در 
عربستان - گناه و خطا - مخترع 
دیگ بخار - ضمیر اتحاد 5- ظلم 
و جور- تیره شطرنجی - شهری 
در استان مرکزی 6- پرتو شناسی 
- اطمینان و بی ترسی 7- درخت 
و  سرحد   - گنجشک  زبان 
آزردگی   - مثبت  جواب   - کرانه 
ظاهر   - نافرمانی  و  سرکشی   -8
و هویدا گشتن - بلندی و برتری 
9- انتقام - روش و رفتار - قسمتی 
از پا - مقدار عمر 10- گرو کردن 
قبادیانی  خسرو  ناصر  از  اثری   -
11- راپرت - ترس و خوف - از 
بیماریهای واگیردار 12- پروردگار 
- درمانگاه اختصاصی - کنار و دور 
افتاده - بن و ریشه 13- اندوهگین 
- خونابه - واحد پول عراق 14- 
نقره  مسکوک   - هنگام  و  وقت 
خاک   - ساله  صد  دوره  یک   -
صنعتی 15- طرف بیرونی سقف 
آبی  منطقه  ترین  وسیع   - خانه 

کره زمین.

عمودی:1- جا و مکان - اثری از 
آمریکایی  نویسنده  پو  آلن  ادگار 
کودک  پرستاری  و  دایگی   -2
آشوب  و  فتنه   - خوش  آواز   -
3- آتشدان - دانشمند قرن 18 
قوانین  تئوری  واضع  و  انگلیسی 
و  ماهر   -4 قدم   - اجسام  رویت 
پنجمین   - احسائیه   - کاردان 
از  شمسی  منظومه  سیاره 
بینش  و  نظر   -5 حجم  لحاظ 
- تازه و امروزی - یاد و حافظه- 
کج  نافذ-  و  مباح  پراکندگی 6- 
 -7 مردن  غصه  -از  خمیده  و 
محرمانه  رو-  خنده   - شجاع 
در  - شهری  آفات  از  رهیده   -8
پشته   -9 درودگری   - اکراین 

وسیله   - درویشی  خرقه   - بلند 
جابجایی اجسام سنگین 10- راه 
و سستی  نرمی   - کلمه  میانبر- 
کاشف   -11 زیبا  پرندگان  از   -
و  آبله   - گوگرد  جوهر  و  الکل 
برآمدگی در پوست بدن که براثر 
وجود  به  سائیدگی  یا  سوختگی 
آید- یکی از دروس 12- گردیدن 
و دور زدن - زیبا و خوش قد و 
قامت - بصیر 13- پاداش بدی - 
و جدید  تازه   - عاقل  و  خردمند 
انجمن  و  محفل  پشیمان-   -13
که  سامانیان  دولت  پایتخت   -
ویرا  مغول  چنگیزخان  دست  به 
مهدی  از  فیلمی   -15 گردید 

صباغ زاده - قاعده و قانون.

جدول 4065

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

چه زمانی عذرخواهی کردن 
ایده ی خوبی است؟ 

فرد  ناراحتی  و  درد  باعث  داده اید  انجام  اگر کاری که 
دیگری شده، خوب است که عذر خواهی کنید، حتی اگر 
کاری که انجام داده اید کامال غیرعمدی بوده باشد. چون 
عذر خواهی کردن، راههای ارتباطی را باز می کند و به 
شما این امکان را می دهد تا با فرد مقابل، مجددا ارتباط 
احساس  توانید  کنید.با عذر خواهی کردن، می  برقرار 
مقابل  فرد  و  کنید  منتقل  را  خود  پشیمانی  و  تاسف 
هم خواهد فهمید که شما واقعا به احساسات او احترام 
می گذارید؛ در نتیجه در ارتباط های بعدی با شما احساس 
بهتری خواهد داشت. همچنین عذر خواهی کردن به 
شما اجازه می دهد در مورد اینکه »قوانین« آینده چه 
خواهند بود بحث و گفتگو کنید، مخصوصا اگر الزم باشد 

قوانین جدیدی وضع کنید این اتفاق روی خواهد داد.
ایجاد قوانین جدید در روابط می تواند به شما کمک کند 
شما نیز در آینده آزرده و ناراحت نشوید. ضمنا از این به 
بعد بیشتر مراقب هستید که رفتار آزاردهنده ای در برابر 

فرد مقابل انجام ندهید.
مثال می توانید بگویید: متاسفم که بیدارتان کردم! حاال 
از ساعت 8 شب  بعد  ندارید  فهمیدم شما دوست  که 
کسی با شما تماس بگیرد، از این به بعد رعایت خواهم 
کرد. این، درست همان جایی است که وضع یک قانون 
جدید، بسیار مفید خواهد بود. پذیرفتن مسئولیت یعنی 
اینکه آشکارا اعالم کنید قبول دارید کاری که در آن 
موقعیت انجام داده اید اشتباه بوده، اما با متانت بیان کنید 
کاری که انجام داده اید از نظر شخص شما بد نبوده است. 
به این شیوه شما به خودتان می قبوالنید که اگرچه در 
عذرخواهی پیشقدم شده اید اما مسئولیت تمام اشتباهات 

را به گردن نگرفته اید.

123456789101112131415
درایلیبشوجهوهق1
اونانالولدکار2
نسوکنیارایلوا3
شیاتیاغطبانب4
اعبرمرابردی5
مرومکشناوختفه6
ووهیتلاجخایر7
زیمشمهتمینمشد8
یتاهزرابممتس9
هناخدوردیابهت10
اهسردمننسمن11
تسستاورایهجو12
مویلههیامسناش13
ییرمباهشلدابت14
لاتسیرکدرگهزره15

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

09158254172
الستیـک پیشــرو

عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 
خیابان مدرس - جنب استانداری 

 32438137
 09151635860

 کرباسچی 

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690
05632228718

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر نیروی آقا با مدرک عمران 
برای انجام امورساختمانی و سرپرستی 
کارگاه نیازمندیم.  09151636528

به چند نفر برق کار ماهر و نیمه ماهر 
نیازمندیم

09391538111

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح
)کاغذ، سنگ و ...(

 09156655054 

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

 ناصری نژاد

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

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

برق خورشیدی )220-12( ولت 
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی 

باغ و ویال   09151631498

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 
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به  می شوند  بدن  جذب  روده ها  در  مایعات  و  غذایی  مواد 
این دلیل سالمت نگه داشتن این عضو مهم از بدن اهمیت 
میان  دراین  موثری  نقش  غذایی  ومواد  دارد  ضروری 
غذایی  رژیم  داشتن  دریافتند  تازگی  به  دارند.کارشناسان 
مدیترانه ای می تواند سبب افزایش میزان باکتری های مفید 
در روده انسان ها شود. خوردن مقدار مناسب از سبزیجات، 

سبب  درصد   10 تا  می تواند  ماست  و  زیتون  روغن  ماهی، 
پیش  تا  شود.  روده  در  مفید  باکتری های  میزان  افزایش 
سالمت  برای  را  مدیترانه ای  غذایی  رژیم  محققان  این  از 
اما پژوهش های جدید نشان  قلب و کبد موثر می دانستند، 
برای  غذایی  رژیم  این  در  موجود  غذایی  مواد  می دهند 
سالمت دستگاه گوارش به ویژه روده ها بسیار اثربخش است.

کارشناسان اعتقاد دارند درون روده انسان حدود 2 میلیارد 
نباشند  گروه   2 این  اگر  و  دارد  وجود  بد  و  خوب  باکتری 
دانشمندان  همچنین  می شود.  آسیب  دچار  انسان  سالمت 
میوه  کافی  میزان  و خوردن  نمک  دریافتند کاهش مصرف 
لبنیات کم چرب می تواند سبب کاهش  نیز  و  و سبزیجات 

میزان فشارخون در مبتالیان به فشارخون باال شود.

دستگاه گوارش خود را با این رژیم غذایی تقویت کنید

آلوده ترین قسمت بدن تان 
را می شناسید؟!

قسمتی در بدن وجود دارد که بیش از ۶۷ نوع 
زندگی  و  می آید  بوجود  آن  در  روزانه  باکتری 
می کنند و اگر افراد روزانه و به طور منظم هم 
دوش بگیرند، این قسمت باز هم به طور کامل 
تمیز نمی شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید 

ناف آلوده ترین و کثیف ترین بخش بدن است 
و با وجود شستن مو و پوست همچنان آلوده 
می ماند. ناف تنها قسمتی از بدن است که بعد 
از اینکه از حمام بیرون می آیید همچنان تمیز 
است  سخت  ناف  شست وشوی  است.  نشده 
کردن  تمیز  و  آن  به  دسترسی  واقع  در  و 
دلیل  همین  به  است،  مشکل ساز  کمی  آن 
باکتری ها می توانند به راحتی در آنجا تکثیر شوند.

اثرات استرس و نگرانی 
بر پوست تان را می دانید؟

 
پوست  نیست:  درخشندگی  از  خبری   -1
توانایی اش در نگهداشتن آب در خود را از دست 
می دهد، در نتیجه خشک و پژمرده می شود 2- 
خبری از صافی پوست نیست: کورتیسول، میزان 
قند موجود در خون را باال می برد؛ اتفاقی که به 

کوالژن و االستین )فیبرهای پروتئینی که باعث 
نرم ماندن پوست می شوند( آسیب می رساند 3- 
آکنه مهمان می شود: زمانی که شما تحت فشارید 
و استرس دارید، فشار خون تان باال می رود و این 
اتفاق سبب می شود تعداد گلبول های قرمر موجود 
در بدن تان افزایش یابد 4- التهاب ظاهر می شود 
)که منجر به بیرون ریختن می شود( 5- چشم ها 
بی رمق می شوند)گود افتادن آنها( ۶- انواع چروک ها

روشی موثر و فوری 
برای درمان دندان درد

  
می بخشد.  تسکین  را  دندان درد  نعنا  جویدن 
نعنا مفرح و نشاط آور و مقوی قلب  همچنین 
را  غلیظ  خون  نعنا  مصرف  همچنین  است، 
رقیق می کند. نعنا برای کسانی که ریفالکس 
و سوءهاضمه دارند بسیار مفید است. مصرف 

کم نعنا برای رفع ریفالکس بسیار خوب است 
ولی مصرف بیش از حد آن ریفالکس را تشدید 
می کند. نعنا محلّل مواد سرد در بدن است و 
در رفع میکروب معده بسیار مفید است. مالیدن 
روغن نعنا بر پیشانی سردردهای ناشی از سردی 
را از بین می برد. البته سردردهای نوع گرم را 
تشدید می کند. آشامیدن عصاره نعنا نیز برای رفع درد 
سینه و پهلو و تقویت دهانه معده بسیار مفید است.

6 ترفند برای رشد سریع تر موها ! 

داروهای  سر،  پوست  مالیم  ماساژ   -1
موضعی و لیزرهای شانه ای: روزانه به کمک 
در  دهید،  ماساژ  را  سر  پوست  انگشتان،  سر 
ماساژ  دارند،  چربی  سر  پوست  که  افرادی 
حد  از  بیش  کردن  شانه  یا  سر  کف  دادن 
آن  ریزش  و  موها  بیشتر  شدن  چرب  باعث 

پرهیز  موها 3-  بستن  از  پرهیز  می شود 2- 
از مواد شیمیایی: رنگ و مش موها، صاف و 
فر کردن و استفاده مرتب از سشوار و اتوی 
مو 4- شتشوی درست و مرتب مو: خوب آب 
بکشید، درجه آب را هم کم کنید 5- مدیریت 
استرس ۶- مراقبت های فردی: تنها یک بار 
کنید. ضمنًا  استفاده  مو  ماسک  از  هفته،  در 
شستشوی روزانه موها را اصال توصیه نمی کنیم.

هشدار! 
لکه های سفید ناخن را جدی بگیرید 

بیماری آدیسون،  به جذام 2-  ابتال  امکان   -1
نوعی بیماری هورمونی و غدد که مرتبط با میزان 
آدرنالین در بدن است 3- مستعد یا مبتال به سیروز 
یا التهاب کبدی 4- حساسیت و آلرژی نسبت به 
مواد آرایشی بهداشتی ناخن 5- کمبود ویتامین 

B12، حالت تهوع، مشکالت پوستی، سرگیجه، 
تورم عضالت ۶- کمبود ویتامین C، اسهال های 
کلسیم،  کمبود  بی اشتهایی۷-  دیابت،  منظم، 
کاهش قدرت حافظه، گرفتگی های عضالنی، 
افسردگی و کرختی 8- کمبود روی در بدن، خطر 
ابتال به دیابت، مشکالت کلیوی و کبدی،  کاهش 
اشتها، خستگی، کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن و 

عفونت قارچی در پی دارد.

یادداشت

 داده نما تیم دوومیدانی شهرستان بیرجند شرکت کننده در مسابقات آموزشگاه های خراسان سال های 53-54 

تابلوهای ورود جوانان ممنوع 
به مراکز تصمیم گیری

* ابویی

برخی می گویند اقتضای آن دوران بود، برخی دیگر جو انقالب را موثر 
می دانند و شاید همه این ها باشد و هزار و یک عامل دیگر هم باشد، اما فکر 
می کنم در کنار همه این ها، جوانی مسئوالن، عامل مهمی در این هم دلی و 
همراهی مردم و مسئوالن بود.اکثر مدیران آن زمان، از جوانانی بودند که به 
میزان کافی از شور و شوق خدمت و انگیزه تحول و انرژی دویدن، برخوردار 
بودند و اگر حرفی می زدند و تصمیمی می گرفتند، خود پیش و بیش از همه 
مجری آن بودند و اینطور نبود که چنان سنگین و کرخت شده باشند که 
توان حرکت نداشته باشند و تنها حرکت شان، فاصله بین پشت میز و اتاق 
جلسات شان باشد. اما از این ها باالتر و مهم تر، بی اعتنایی به مال دنیا بود. 
مشخص است کسی که سالیانی دراز درگیر پست و مقام بوده، حتی اگر سالم 
هم کار کرده باشد و به همان حقوق مدیریتی نیز اکتفا کرده باشد، امروز بعد 
از گذشت سی سال، وضعی به هم زده است و دیگر نمی تواند بی توجه به 
مادیات باشد و فراغ بال، به فکر خدمت. بیشتر از آنکه به فکر کار و تحول 

باشد، به فکر حفظ وضعیت و حفظ داشته هایش است. 
بگذریم از کسانی که این مدت را طور دیگری سپری کردند و مدیریت را 
زمینه ای برای بیشتر اندوختن و بردن دانستند. آن ها که تکلیف شان روشن 
است، اما همان گروه نخست هم دیگر توان و روحیه کار و تغییر ندارند.
متاسفانه بدنه مدیریتی امروز ما پیر است و پیری هم در خود محافظه کاری 
و کم تحرکی دارد و به همین دلیل است که می بینیم خبر چندانی از اتفاقات 
و تصمیمات مهم و تحول آفرین نیست و اگر هم باشد، آنقدر کند و آرام 
اجرا می شوند که خاصیت خود را از دست می دهند. لذا ضرورت تغییر بعد 
از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی حس می شود و نیاز به یک انقالب 
مدیریتی وجود دارد. دیگر باید اعتماد کرد. باید به جوانانی که تربیت یافته 
همین نظام و انقالب اند فرصت داد تا به رده های مدیریتی نائل شوند تا با 
شور و انرژی جوانی خود بتوانند خون جدیدی در رگ های انقالب و کشور 
وارد کنند. وقت آن است که مدیران کم تحرک و پا به سن گذاشته از میزها 
و سمت های خود دل بکنند تا جایی برای جوانان باز شود، جوانی که یکپارچه 
شور و امید و تحول خواهی است و حتما بی توجه تر به مادیات و ثروت اندوزی. 
اگر واقعا دلمان هوای نوع مدیریت دهه ۶۰ را دارد، باید دست بجنبانیم. 
قدیمی ترها میدان دهند و جوانان هم مصمم تر به میدان بیایند. حتی اگر 
مقاومت ها زیاد است، خود جوانان باید به پا خیزند.گرچه با توجه به کمبود 
شدید منابع، این مهم، صعب و پیچیده می نماید، اما عمیقا اعتقاد داریم همین 
مشکل و هزار مشکل سخت تر هم با تکیه به جوانان شهر، آسان می شود. 
در پایان بازگردیم به همان نکته نخست. اگر یک بار در دهه ۶۰ به جوانان 
آن زمان اعتماد کردیم و نتیجه اش را در مدیریت جنگ و سیاست و اقتصاد 

دیدیم، چرا امروز به جوانان متولد دهه ۶۰ و ۷۰ اعتماد نکنیم؟

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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7
تامینآبکریدورشرقکشورپیگیریمیشود

ایسنا-مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: تامین آب کریدور شرق کشور به صورت جدی با همکاری 
سه استاندار خراسان  رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان پیگیری می شود. جانباز اظهار کرد: در خصوص کمبود 
آب برنامه هایی در کشور داریم و  وزارت نیرو از تمام راهکارهای موجود برای تامین آب در نوار شرقی کشور استفاده می کند.

*دبیر ستاد اقامه نماز از برگزاری اولین مجمع خیرین 
مسجد ساز در اردیبهشت ماه جاری در استان خبر داد.

*دبیر کارگروه بانوان کنگره ملی دو هزار شهید خراسان 
جنوبی از ختم دو هزار قرآن به نیت دو هزار شهید خبر 

داد و گفت: المان شهدای زن استان نصب می شود.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه با توجه 
به چالش های موجود در استان اما در شرایط سخت هم 
می توان پتانسیل ها را به ظرفیت تبدیل کرد، گفت: وجود 
۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر شتر فرصت مناسبی برای صنعت 

شترداری در استان است.
*۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی و نوسازی 
سالن عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان جنوبی اختصاص یافت.
*خوابگاه شبانه روزی 1۲۰ نفره در مجتمع آموزشی امام 

رضا )ع( عشق آباد طبس به بهره برداری رسید.
*عایق بندی استخرهای کشاورزی و پرورش ماهی با 
پلیمرهای ورق ژئوممبران، هدررفت آب را در استخرها 

5۰ درصد کاهش داده است.
*تصفیه خانه آب شرب طبس، پس از 7 ماه خاموشی، 

دوباره روشن شد.
از  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  امور  *معاون 
تخصیص 135۰ میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه 

کشاورزی در سال جاری خبر داد.
*مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: در خراسان 
جنوبی سطح زیر کشت باغی ۸۰ هزار هکتار است.

*پزشکان و کادر درمانی بیمارستان بعثت نهاجا در قالب 
یازدهمین طرح مردم یاری، خدمات درمانی خود را به 

بیماران مناطق محروم خراسان جنوبی ارائه کردند.
*مدیر کل راه و شهرسازی گفت: مجموع مساحت 
از  بیش  بیرجند  شهر  بازآفرینی  هدف  محالت 
را  میزان، ۲۲5 هکتار  این  از  که  است  ۸7۴ هکتار 

سکونت گاه های غیررسمی تشکیل می دهند.
*معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با بیان 
اینکه آزمایش های کشت دیم در خراسان جنوبی با 
موفقیت انجام شدگفت: ۲ محصول انگور “دیوانه” و 

بادام در این استان قابلیت کشت دیم را دارد.
حفاظت  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  *معاون 
محیط زیست گفت: در خراسان جنوبی باید طرح 

جامع مدیریت گرد و غبار تهیه شود.
*فرماندار شهرستان سرایان گفت: منطقه را باید تحت 
پاکسازی افت قرار بدهیم اما به دلیل کمبود اعتبار این 

کار عقب افتاده است

اخبار کوتاه

شبشعروموسیقیحکیمابوالقاسم
فردوسیدربیرجندبرگزارشد

قوسی- پنج شنبه شب گذشته به مناسبت گرامیداشت 
روز حکیم ابوالقاسم فردوسی، شب شعر و موسیقی 
»حکیم سخن« با حضور جمعی از شاعران برجسته 
خراسان رضوی و جنوبی به همت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد و مشارکت کانون هنرمندان در بیرجند برگزار 
شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با گرامی داشت 
فرارسیدن روز فردوسی، بیان کرد: فردوسی از مفاخر 
ادبیات  ایران است که در حافظه ادبیات جهان ماندگار 
شده است. در این مراسم که جمعی از فرزندان مرحوم 
محمدحسین راشد محصل نیز حضور داشتند، ۲۴ تن 
از شاعران استان های خراسان رضوی و جنوبی به 

قرائت اشعارشان پرداختند.

معرفیامامجمعهجدیدطبس

صدا و سیما-حجت االسالم محمدی با حکم شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور به مدت 3 سال امام 
جمعه شهر طبس شد و امروز مورد اسقبال مردم قرار 
گرفت. حجت االسالم محمدی اهل سبزوار است و 
قبل از این امام جمعه شهر قروه در جزین همدان بود.

راهپیماییدرمحکومیت
عهدشکنیآمریکا

مردم خراسان جنوبی در یک راهپیمایی باشکوه، 
عهدشکنی آمریکا در خروج از برجام را محکوم 
کردند.به گزارش صدا و سیما مردم آگاه و انقالبی 
نماز  برگزاری  از  پس  گذشته  روز  استان  سراسر 
جمعه، نفرت و انزجار خود را در محکومیت عهد 
فریاد  یکصدا  برجام  از  خروج  در  آمریکا  شکنی 
با  مردم  از  کثیری  جمع  راهپیمایی  این  زدند.در 
بر  مرگ  و  آمریکا  بر  مرگ  شعارهای  سردادن 
اسرائیل ، اعتراض خود را به عهدشکنی آمریکا 

در خروج از برجام اعالم کردند.

7۰درصدمحصولپستهسرایان
ازبینرفت

مسئول نظام صنفی کشاورزی سرایان گفت: سال 
گذشته 7۰ درصد محصول پسته سرایان به دلیل 
آفت پسیل از بین رفت. به گزارش مهر، اظهار کرد: 
آفت پسیل موجب از بین رفتن 7۰ درصد محصول 
پسته در سال گذشته شد که باید اقدام جدی در 
مشکل  مهمترین  شود.وی  انجام  خصوص  این 
افزود:  پیش روی شهرستان را آب عنوان کرد و 
در حالی که فرونشست را در دشت آیسک داریم و 
کشاورزان ما برداشت آب را 5۰ درصد کاهش داده 
این دشت بحران زده  از  انتقال آب  اما شاهد  اند 

برای تامین آب شهرستان فردوس هستیم.

“فروتن”و“اباذری”برسکوینخست
رقابتهاایستادند

با  دارت خراسان جنوبی  قهرمانی  مسابقات  پرونده 
سکونشینی علیرضا فروتن در بخش آقایان و هانیه 
مسابقات  این  شد.  بسته  بانوان  بخش  در  اباذری 
در راستای شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه 
خراسان جنوبی  دارت  قهرمانی  مسابقات  ورزشی 
برگزار شد.در این ماراتن قریب بر ۶۰ دارتر آقا و 
خانم منتخب شهرستان های استان در سالن شهید 
نخعی خوسف با یکدیگر به رقابت پرداختند.علیرضا 
فروتن بر سکوی قهرمانی مسابقات دارت بخش 
آقایان و هانیه اباذری بر سکوی نخست مسابقات 

دارت بخش بانوان قرار گرفتند.

پهلوانانخراسانجنوبیبرایملیپوش
شدنرقابتمیکنند

ورزش  ملی  تیم  انتخاب  و  قهرمانی  مسابقات  در 
زورخانه ای و پهلوانی ایران تیم خراسان جنوبی در برابر 
برترین ها هنرنمایی می کند.  این ماراتن ملی از امروز 
تا ۲5 اردیبهشت به میزبانی کردستان در شهرستان 
مریوان برگزار می شود.  همچنین حبیب ا... شاعرزاده 
نماینده های  عنوان  به  نیز  حسن پور  محمدرضا  و 
مرشدان  قهرمانی  رقابت های  در  خراسان جنوبی 
ورزش زورخانه ای برتر کشور حماسه سرایی می کنند.

تازه های ورزشی استان 

»خطبه های آدینه«
هدف آمریکا جلوگیری از” الگو شدن ایران 

در منطقه و دنیا “است
تمام  با  دشمن  گفت:  بیرجند  موقت  جمعه  مام 
این  رغم  علی  و  ها  بدعهدی  و  ها  تراشی  بهانه 
همه امتیازاتی که دربرجام از ما گرفته است اما به 

اهداف شومشان نرسیده اند زیرا هدف اصلی آنها 
جلوگیری از الگو شدن ایران در منطقه و دنیا است. 
حجت االسالم مختاری در خطبه های نماز عبادی، 
سیاسی جمعه این هفته بیرجند با اشاره به مسئله این 
روزهای اخیرا در کشور و دنیا و خروج رسمی آمریکا 
خروج  کرد:  اظهار  مستکبرازبرجام،  و  خوار  جهان 
رسمی آمریکا از برجام پایان یک قصه تلخ بود که 
با مذاکرات سال 13۹۲ آغاز و انرژی، هزینه و وقت 

ملت ما را هدر داد و به آن نقطه رسید.
هشدارهای رهبری درعدم اعتماد به اروپا، 

جدی گرفته شود
امام جمعه موقت فردوس در خطبه های این هفته 
نماز جمعه با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: 
به  اعتماد  عدم  درخصوص  رهبری  هشدارهای 
آمریکا بار دیگر به واقعیت پیوست و دولتمردان نظام 
باید در ادامه برجام با کشورهای اروپایی به بیانات 

رهبری توجه کرده و تضمین های عملی بگیرند.
نباید به پایداری اروپایی ها در برجام 

خوش بین باشیم
پایداری  به  نباید  امام جمعه موقت بشرویه گفت: 
اروپایی ها در برجام خوش بین باشیم چراکه آن ها نیز 
منافعشان با منافع جمهوری اسالمی یکسان نبوده و 

هیچگاه دارای اعتبار و قابل اعتماد نیستند.

 گروه خبر-استاندار در دیدار جمعی از اعضای 
کمیسیون کشاورزی مجلس با نماینده ولی فقیه 
در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: مسئوالن 
استان مشکالت حوزه کشاورزی را کارشناسی 
شده به اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
ارائه دهند و حضور اعضای کمیسیون کشاورزی 
در خراسان جنوبی و بازدید از مناطق روستایی 
برخی  با  تا  است  نمایندگان  برای  فرصتی 
طرحهایی که تصویب می کنند آشنا شوند و آثار 

اجرایی آن را در عمل ببینند. 

خالی  عوامل  بیکاری  و  خشکسالی 
شدن روستاهای استان است 

نماینده ولی فقیه در استان در دیداربا جمعی 
ازاعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
از ۴۰۰  بیش  اب شرب   : بیان کرد  اسالمی 
روستا در استان بوسیله تانکر تامین می شود 
که  دولت باید برای اشتغال مناطق روستایی 
و  ویژه  تدبیری  دارند  آبی  شدید  بحران  که 
اساسی داشته باشد. آیت ا...عبادی دراین  دیدار 
اظهار کرد:   بیش از نوزده سال خشکسالی 
در این منطقه راه معاش اکثریت مردم را که 
کشاورزی است  به بن بست رسانده است که 
با اجرای برخی طرح های مهم و خوب می توان 
به رونق کشاورزی در منطقه کمک کرد. وی 
با اشاره به اینکه نباید به مشکالت اقتصادی 
و بیکاری مردم مناطق روستایی استان تنها 
این  روستاهای  گفت:  داشت  اقتصادی  نگاه 
منطقه با توجه به مرزی بودن، اهمیت امنیتی 
نیز دارند و خشکسالی و بیکاری عامل خالی 
استان شده است.  از سکنه شدن روستاهای 
مناطق  از  برخی  در  متاسفانه  گفت:  عبادی 
آب برای خوردن مردم وجود ندارد و شغل هم 
ایجاد نشده است از این رو مردم برای فروش 
محصوالت خود مشکل دارند و این ها باید حل 
و فصل شود و گرنه چنانچه منطقه خالی از 
سکنه شد عواقب بدی را در پی خواهد داشت.

هدف  سفرهای کمیسیون های مجلس 
به نقاط گوناگون کشور

آشنایی با مشکالت مردم است
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس نیزدر این دیدار با بیان اینکه در راستای 
شعار سال  موضوعات مختلف را پیگیری کنیم 
به  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  گفت: 
نقاط گوناگون کشور سفر و  مشکالت مردم 
آشنا می شوند. اکبری با بیان اینکه با بازدید از 
استان ها می خواهیم از مشکالت و کاستی ها 
آگاهی  الزم را کسب کنیم گفت: اکیپ هایی در 
جا ی جای استان حضور پیدا می کنند و بعد از 
انتقال موضوعات و مشکالت به جلسات نهایی 
استان، فرصت دیگری در اختیار کمیسیون در 

ماه های آینده برای پیگیری داده می شود.

باشد سازگار  اقلیم  با  باید  کشاورزی 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس 
نیزپس از بازدیداعضای کمیسیون کشاورزی 
مجلس ازمزارع وطرحهای کشاورزی استان در 
جمع خبرنگاران گفت: با توجه به خشکسالی 
و  کشاورزی  باید  آبی  کم  و  ساله  چندین 
باشد.  سازگار  اقلیم  با   طیور  و  دام  پرورش 
باید  افزود: مهمترین موضوعی که  مجابی  
در برنامه ششم توسعه دنبال شود، توجه به 
الگوی تولید، توزیع و مصرف است و خراسان 

جنوبی با توجه به   خشکسالی متوالی در این 
خصوص باید با جدیت بیشتری تالش کند. 
ادامه داد:مهمترین عوامل مورد بررسی  وی 
که  است  این  جنوبی  خراسان  به  سفر  در 
موفق  الگوی کشت  تغییر  در  چقدر  تاکنون 
اینکه از محصوالت آب بر  عمل کرده ایم، 
به سمت محصوالت کم آب حرکت کنیم و 
برخی گونه های گیاهی خاص سازگار با این 
منطقه شناسایی شوند. قائم مقام وزیر جهاد 

کشاورزی در امور مجلس بیان کرد: در همین 
ارتباط آنچه در این سفر دنبال می شود باید با 
توجه به خشکسالی، از منابع آب به درستی و 
بهینه تر استفاده و به اصالح و بهبود قنواتی 
پرداخته  دارد،  طوالنی  سبقه  استان  در  که 
شود. .وی ابراز امیدواری کرد با اعتباراتی که 
مجلس   مصوب کرده است به ویژه درحوزه 
اصالح قنوات اقدامات بیشتری را در استان 
بندی  بسته  درباره  باشیم.مجابی    شاهد 
)زرشک، عناب  استان  راهبردی  محصوالت 
و زعفران( و صنایع تبدیلی اظهار کرد: آنچه 
با  این حرکت  باید  است  این حوزه مهم  در 
حمایت نظام بانکی شکل بگیرد.وی با اشاره 
روستاهای  در  جمعیت  نگهداشت  لزوم  به 

مرزی، افزود: در این زمینه بدون شک یکی از 
مهمترین بحث ها به عنصر حیاتی آب برمی 
گردد. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور 
مجلس اظهار کرد: شیوه های سازگار با اقلیم 
تا سکونت  رعایت شود  مناطق  این  در  باید 
و  باشد  پذیر  امکان  استان  این  هموطنان 
اینکه  داشت مگر  نخواهد  امکان وجود  این 
و  استحصال  چون  کنیم  سازگار  را  خودمان 
باید  و  دارد  وجود  این شرایط  در  آب  میزان 
اظهارکرد:  شود.وی  انتخاب  مناسب  سامانه 
و  ماست  ابداعات کشور  کاریز جزو  و  قنات 
به  قادر  که  هایی  سامانه  انواع  طور  همین 
تحمل گرما باشد لذا باید تاب آوری مان را 

نسبت به محیط افزایش دهیم.

۴۸۵ روستای خراسان جنوبی یک قطره 
آب آشامیدنی هم ندارند

استاندار با بیان اینکه باید توجه ویژه ای به بخش 
کشاورزی در استان صورت گیرد گفت: بیش از 
۴۸5 روستای خراسان جنوبی یک قطره آب 
آشامیدنی ندارند. وی افزود: نمایندگان مجلس 
هوای  و  آب  و  اقلیم  با  روزه  دو  سفر  این  در 
استان و شرایط خاص منطقه آشنا خواهند شد 
و مشکالت خشکسالی چندین ساله در استان 

با اشاره به  از نزدیک خواهند دید. استاندار  را 
خشکسالی های دو دهه اخیر  گفت باید توجه 
به بخش کشاورزی  خراسان جنوبی  ویژه ای 
صورت گیرد وی ادامه داد: این استان پتانسیل هایی 
توجه شود. آن  به  توسعه   برای  باید  که  دارد 

خراسان جنوبی رتبه دوم زعفران
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس  نیز در این جلسه گفت: 

خراسان جنوبی رتبه دوم زعفران، رتبه نخست 
عناب و رتبه نخست زرشک را در کشور دارد 
همچنین این منطقه در زمینه شترداری می تواند 
در کشور حرفی برای گفتن داشته باشد. افضلی 
در مجلس  و سربیشه  نهبندان  مردم  نماینده 
حدود 1۰۰  کرد:  بیان   نیز   اسالمی  شورای 
میلیارد تومان اعتبار برای عملیات آبخوان داری 
و آبخیزداری  شهرستان های نهبندان و سربیشه 
نیاز است که باید تدبیری اندیشیده شود. وی  
افزود: حدود ۶ هزار و ۲۰۰ رشته قنات و دو هزار 
حلقه قنات عمیق در استان وجود دارد که توسعه 
پایدار منطقه روی احیا قنوات پیش می رود و باید 
در راستای رونق اقتصادی و فرآوری محصوالت 

کشاورزی گام اساسی برداریم.

آبرسانی سیار در خراسان جنوبی ۴.۵ 
میلیارد تومان بدهی دارد

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان با بیان اینکه اعتبارات فعلی آب روستایی 
برای برنامه کوتاه مدت و آبرسانی سیار است 
میلیارد   ۴.5 استان  در  سیار  آبرسانی  گفت: 
تومان بدهی دارد. صفوی نژاد ظهر دیروز در 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضای  بازدید 
از روستای اشک اظهارکرد:  شورای اسالمی 
برای آبرسانی روستای اشک از دو چاه که در 
نزدیکی روستا و در فاصله 13 و 5 کیلومتری 
روستا قرار دارد می توان آبرسانی به روستا را 
انجام داد که نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار 
است.وی افزود: در سال جاری برای آبرسانی به 
این روستا از محل همه ردیف ها اعتبار  در نظر 
گرفته ایم اما تخصیص اعتبار بستگی به منابع 
مالی دارد. صفوی نژاد با بیان اینکه اعتبارات 
مدت  کوتاه  برنامه  برای  روستایی  آب  فعلی 
آبرسانی  کرد:  تصریح  است  سیار  آبرسانی  و 
سیار در استان ۴/5 میلیارد تومان بدهی دارد. 
فرماندار شهرستان درمیان نیز در این بازدید 
خاطرنشان کرد: برای آبرسانی مجتمع تخت 
جان تاکنون بیش از یک میلیارد تومان اعتبار 

گذاشته ایم که این مجتمع آبرسانی ۲۸ روستا 
را پاسخگو است که امید است تا یک ماه آینده 
مشکل این مجتمع برطرف شود.بشیری زاده 
یادآور شد: برای مجتمع آبرسانی درمیان قرار 
بوده است 1۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شود اما تاکنون یک میلیارد تومان بیش تر داده 
نشده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی نیز در این بازدید اظهار کرد: در 
خراسان جنوبی مشکل تنش آبی وجود دارد و 

در این راستا سال گذشته آب منطقه ای استان 
1۰ میلیارد تومان و آب شهری ۶ میلیارد تومان 

اعتبار تنش آبی گرفته است.

برق رسانی  به  منطقه عشایری با نصب پنل 
خورشیدی  انجام  می شود

از  گفت:  کشور  عشایری  امور  سازمان  معاون 
طریق پنل خورشیدی می توان به هر خانواده 
عشایری یک پک برق و همچنین آبگرمکن 
آب  انتقال  قول  مقدم  عالیی  داد.  خورشیدی 
برای امور عشایری شهرستان درمیان را از طریق 
آبرسانی از چاه 5 کیلومتری روستای اشک را داد 
و گفت: برای برق رسانی عشایری نیز از طریق 
پنل خورشیدی که به صورت رایگان است اقدام 

می کنیم.وی یادآور شد: از طریق پنل خورشیدی 
می توان به هر خانواده عشایری یک پک برق و 
همچنین آبگرمکن خورشیدی داد.معاون سازمان 
مدیرکل  داد  درخواست  کشور  عشایری  امور 
عشایری استان در شورای برنامه ریزی استان 
عضو شود تا بتواند راحت تر مشکل عشایر استان 
را پیگیری کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
نیز در این جلسه یادآور شد: برای مهار روان آب 
ها در این منطقه می توان از قانون مهار روان آب 
ها در مناطق مرزی استفاده کرد که در این راستا 
از آب منطقه ای درخواست پیگیری داریم.کریمی 
خطاب به معاون سازمان امور عشایری کشور 
چاه  شرب  آب  تحویل  برای  کرد:  خاطرنشان 
عشایری در منطقه پاخول بخش گزیک نامه ای 
به ما ارائه دهید، ما نیز اعتباری برای آن در نظر می 
گیریم.وی تصریح کرد: تا شهریور  امسال معاون 
مطالعاتی  بحث  کشور  عشایری  امور  سازمان 

آبرسانی عشایری را مطالعه و انجام می دهد.

“کشت گلخانه ای” در  خراسان جنوبی 
جایگزین کشت سنتی شود

شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: برای صرفه جوبی در منابع آبی، 
کشت گلخانه ای جایگزین کشت سنتی شود. 

مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  کریمی 
شورای اسالمی ظهر دیروز در بازدید اعضای 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
کشت  تأیید  ضمن  بیرجند  گلخانه  پروژه  از 
گلخانه ای اظهار داشت: برای صرفه جوبی در 
منابع آبی استان، کشت گلخانه ای باید جایگزین 
کشت سنتی شود. مدیر جهادکشاورزی بیرجند  
نیزدر این جلسه از نبود مجتمع گلخانه ای در 
بیرجند خبر داد و تصریح کرد: در این راستا برای 
راه اندازی مجتمع گلخانه ای پیگیر هستیم که اگر 
مشکل اعتبار برطرف شود راهکار خوبی خواهد 
بود.محمدی با بیان اینکه سطح زیرکشت گل 
در بیرجند ۶ هکتار است خاطرنشان کرد: از این 
میزان ۲ هکتار شاخه بریده گل رز است.وی با 
اشاره به تسهیالت بخش کشاورزی و عشایری 
یادآور شد: سال گذشته در شهرستان بیرجند 
۴۰۰ مورد ثبت نام برای اشتغال کشاورزی و 
عشایری داشتیم که 33 مورد با اعتبار ۴۰ میلیارد 

تومان به بانک ها مصوب شده است.

نبود صادرات، تولید کننده
 را زمین گیر کرده است

نماینده مردم قروه کردستان و عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی نیز در حاشیه دیدار با مرغداران و گلخانه 
داران فردوس گفت: مشکالت مطرح شده را 
تا تصمیمات  به مجلس منتقل خواهیم کرد 
الزم گرفته شود. مرادی ظرفیت های موجود 
شهرستان فردوس را در دامپروری و کشاورزی 
خوب ارزیابی کرد و افزود: در اغلب محصوالت 
دامی و کشاورزی به دلیل نبود صادرات، بیشتر 

آنها روی دست تولید کنندگان می ماند.

جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های 
بخش کشاورزی استان: 

اعتباری بخش  استاندار گفت: صندوق های 
کشاورزی یکی از زیباترین نمادهای مشارکت 
مردم هستند. مهدی مروج الشریعه ظهر روز 
گذشته در جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از 
استان خراسان  پروژه های بخش کشاورزی 
جنوبی اظهار داشت: مدیران استانی در حوزه 
جهادکشاورزی ، محیط زیست و آب منطقه 
ای اطالع رسانی خود را با دستگاه های کشور 
بیشتر کنند.مروج الشریعه با بیان اینکه در بحث 
مشکالت منابع طبیعی راه حل مسائل مربوط 
به منابع طبیعی کمیسون 5 نفره است تصریح 
کرد: باید بپذیریم پس از ۴۰ سال ساختارها را 
باید عمیقا مورد تغییر قرار دهیم وگرنه ادامه 
این روند انرژی ها را هدر خواهد داد. مهدی 
مروج الشریعه ظهر دیروز در جلسه جمع بندی 
و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی  
خراسان جنوبی اظهار کرد: مدیران استانی در 
آب  و  زیست  محیط   ، جهادکشاورزی  حوزه 
دستگاه  با  را  خود  رسانی  اطالع  ای  منطقه 
های کشور بیشتر کنند.وی با بیان اینکه روحیه 
ای که در سکوت در مدیران استان داریم باید 
مقداری تلطیف شود که به خرده فرهنگ در 
استان تبدیل شده است افزود: در حوزه صنعت 
و معدن دو سازمان موثر اعم از ایدرو و ایمیدور 
داریم که جای یکی از این دو سازمان در حوزه 
بخش کشاورزی خالی شده است.استاندار بیان 
کرد: همچنین در استان های کمتر توسعه یافته 
که ورورد سرمایه گذار بخش کشاورزی با شرایط 
خاصی حاکم است اینگونه سرمایه گذاری ها را 
می طلبد. وی با بیان اینکه جزو چهار استانی 
هستیم که از نظر روزهای تابش، شدت تابش و 
گرما بیشترین ها را داریم تصریح کرد: بنابراین 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی بسیار 
و  نهبندان  محدوده  در  که  است  گذار  تاثیر 
با  است.استاندار  شده  داده  پیشنهاد  سربیشه 
اشاره به اینکه با همین امکانات ما صادر کننده 
برق هستیم تصریح کرد: از ۶۰۰ مگاوات برق 
و  استفاده  برق  مگاوات   3۰۰ استان  تولیدی 
مابقی را صادر می کنیم.مروج الشریعه با بیان 
اینکه صندوق های اعتباری بخش کشاورزی 
یکی از زیباترین نمادهای مشارکت مردم است 
یادآور شد: صنعت و معدن در ۲5 سال گذشته 
از این الگو بسیار عقب افتاد و  تمام هم و غم 
ما تقویت اینگونه صندوق هاست چراکه این 
سرمایه هشت میلیارد تومانی بانک کشاورزی 
کفایت نمی کند.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
این صندوق ها بهترین مکانیزم همکاری مردم 
در توسعه طرح های کشاورزی است و برای 
حداقل سبب  که  مردم  اشتغال  مشکل  حل 
نگه داشت جمعت در منطقه می شود موثر 
است.استاندار با بیان اینکه یک ریشه اشکال 
در استان عدم رشد متوازن و متعادل توسعه 
در استان است گفت: مدل الگوی پیشنهادی 
برای  تا  شود  می  نمایندگان  تقدیم  استان 
تصمیم سازی مناسب تری قابل انجام باشد.

کشف1۰هزارنخسیگارقاچاقدرقاین

1۰ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در 
قاین کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی قاین گفت: 
مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند که 
خودرو برای بازرسی متوقف شد و تعداد 1۰ هزار نخ 

سیگار قاچاق که  جاساز شده بود کشف کردند.

حوادث استان

در سفر کمیسیون کشاورزی مجلس به استان مطرح شد:

طومارمشکالت کشاورزی برای نمایندگان

توطئههایدشمنباهوشیاریو
بصیرتمردمخنثیمیشود

نماینده ولی فقیه در استان بر هوشیاری، بصیرت و 
توطئه های دشمن  برای خنثی سازی  بیداری مردم 
تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم انقالب اسالمی 
به دست نامحرم بیفتد.به گزارش تسنیم آیت ا... عبادی 

پنجشنبه گذشته در همایش رسم هجرت اظهار کرد: 
هوشیاری، بیداری و بصیرت مردم می تواند توطئه های 
دشمنان را خنثی کند  وی افزود: نباید اجازه دهیم 
انقالب اسالمی به دست نامحرم بیفتد. رئیس بسیج 
سازندگی   نیز در این همایش اظهار کرد: سال گذشته 
1۴ هزار نفر در قالب ۹۲۰ گروه جهادی به مناطق 
محروم اعزام شدند که اکثر این گروه ها بومی بودند.

از مشکالت اصلی مشاغل خرد در  افزود:   هنری 
روستاها، تامین سرمایه در گردش و تامین بازار است 
و برنامه ایجاد صندوق های قرض الحسنه روستایی 
و شهری در دستور کار بسیج سازندگی قرار گرفته 
است که تمام فرایندهای این صندوق ها مردمی است. 
قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( نیز  با بیان اینکه 
3۰۰ گروه جهادی در استان ساماندهی شدند گفت: 
روحیه جهادی بعد از انقالب اسالامی در دل ملت 
ایران زنده شده و عده ای در تالش هستند تا نام بسیج 

سازندگی را محو کنند.  

ات
ن بی

سی
 :ح

س
عک

ات
ن بی

سی
 :ح

س
عک

نت
نتر

س :ای
عک

نت
نتر

س :ای
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:29
19 : 40
23 : 44
4 : 04
5 : 35

امام صادق علیه السالم فرمودند :
َر ثَْوبَها اِذا َخَرَجْت مِْن بَیْتِها ال یَنْبَغی لِلَْمراَةِ اَْن تَُجمِّ

شایسته نیست که زن مسلمان، آن گاه که از خانه خویش بیرون می  رود، لباس خود را وسیله 
جلب توّجه دیگران نماید.

)کافی: ج 5، ص 519، ح 3(
 

برجام جز ضرر نتیجه ای 
نداشته است

علم الهدی، امام جمعه مشهد با بیان اینکه چرا باید 
برجام را ادامه بدهیم، گفت: مگر برجام برای ما نتیجه 
داشته است؟ برجام جز ضرر نتیجه ای نداشته است. 
شما مسلمانید و قرآن را قبول دارید. قرآن می گوید در 
برابر دشمن سست نشوید. شما پیروز و غالبید. خدا با 
شماست. خدا کار شما را ناقص نمی گذارد. سست نشوید 

که بخواهید مشکل تان را از طریق قرارداد حل کنید.

بدون حضور مردم نه مشروعیت 
الهی داریم، نه توان اجرایی

حیثیت  همه  شوراها  گفت:  خمینی  حسن  سید 
جمهوری اسالمی هستند؛ چون همه حیثیت جمهوری 
ای نقطه  مگر  است.  ساالری  مردم  به   اسالمی 

هست که مردم نباشند و ما بتوانیم مشکلی را حل 
توان  و  الهی  مشروعیت  نباشند  مردم  اگر  کنیم؟ 
اجرایی نداریم و اگر مردم باشند هیچ کسی توان 

ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی را ندارد.

»آشنا« هم به اروپایی ها 
بی اعتماد است

اشاره  با  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا  الدین  حسام 
چطور  ایران  اینکه  و  برجام  از  آمریکا  خروج  به 
باید این توافق را اجرا کند، گفت: ما اجرای این 
را  آن  باید  اروپایی ها  نمی دهیم،  ادامه  را  توافق 
ادامه دهند. مشاور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
که  می شود  مشخص  آینده  هفته  دو  در  حداکثر 

اروپا اجرای این توافق را ادامه می دهد یا خیر!

امارات 9 فرد و شرکت ایراني 
را تحریم کرد

خبرگزاري رسمي امارات »وام« در گزارشي از قرار 
گرفتن افراد و نهادهاي ایراني در فهرست سیاه این 
کشور پس از تحریم 6 شخص و 3 نهاد مرتبط با 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي از سوي آمریکا، خبر 
داد. وام همچنین ادعا کرد که »استیو منوچین« 
با  امارات  همکاري  آمریکا،  داري  خزانه  وزیر 

واشنگتن در این خصوص را ستوده است.

فکری به حال جوان های بیکار کنید

آیت ا... وحید خراسانی از مراجع معظم تقلید در دیدار 
وزیر کشور گفت: سالم من را به روحانی برسانید 
و بگویید فکری به حال جوان های بیکار کنید این 
جوان ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به اشتغال 
دارند و اگر شغل و کار نباشد زندگی مردم نمی گذرد. 
این کار شما کار دشواری است و باید متوسل به 
حضرت بقیه ا... االعظم)عج( شوید و با قرائت هر 

روزه  قرآن و هدیه به آن حضرت مدد بگیرید.

آمریکا باید بتواند از پایگاه های 
نظامی ایران بازدید کند

صورت  در  گفت:  خود  ادعاهای  در  ترامپ 
باشد  قادر  باید  آمریکا  جدید،  توافق  به  دستیابی 
ترامپ  کند.  بازدید  ایران  نظامی  پایگاه های  از 
را  تحریم ها  شدیدترین  و  سخت ترین  ما  افزود: 

علیه ایران اعمال خواهیم کرد.

احتمال شکایت اتحادیه اروپا 
 از آمریکا بابت نقض برجام 

سخنگوی دولت فرانسه اعالم کرد: کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در مورد تبعات اقتصادی و تجاری خروج 
و  کرد  خواهند  رایزنی  یکدیگر  با  برجام  از  آمریکا 
با  جهانی  تجارت  مقررات  اساس  بر  است  ممکن 
هرگونه گام های زیانبار احتمالی مقابله کنند. بنجامین 
گریوائو همچنین در خصوص اقدام آمریکا مبنی بر 
خروج از برجام گفت: »اتحادیه اروپا آماده است که 
هرگونه اقدام یک جانبه ای را که به منافع شرکت 
های اروپایی لطمه بزند در سازمان تجارت جهانی به 
چالش بکشد و به شکلی متناسب و مطابق با قواعد 

این سازمان بین المللی به این اقدامات پاسخ دهد.«

نمی توانیم روی آمریکا 
حساب کنیم

آنگال مرکل می گوید: اروپا دیگر نمی تواند بر روی 
حمایت آمریکا در هر شرایطی حساب باز کند و باید 
با درس گرفتن از این مسئله، خود سرنوشتش را در 
دست گیرد. صدراعظم آلمان که در جریان مراسم 
آخن  شهر  در  »شارلمانی«  اروپایی  جایزه  اهدای 
سخن می گفت با تاکید بر اینکه زمان تکیه کردن 
بر حمایت آمریکا برای پیشرفت اروپا به سر آمده 
است، گفت: »اروپا باید سرنوشت خود را به دست 

گیرد و این چالش اصلی ما در آینده است.«

ایران خط قرمز را زیر پا گذاشت

نخست وزیر اسرائیل در واکنش به تهاجم این رژیم 
به سوریه گفت: ایران خط قرمز را زیر پا گذاشته بود 
و پاسخ اسرائیل متناسب با آن انجام شد. اسرائیل 
حمالت بسیار گسترده ای را علیه هدف های ایرانی 
مواضع  برخی  تکرار  با  وی  داد.  انجام  سوریه  در 
نمی دهد  اجازه  اسرائیل  که  گفت  خود،  بی اساس 

حضور نظامی ایران در سوریه تثبیت شود.

باید از رشد گروه هایی مثل دلواپسان جلوگیری کرد

محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصالح طلب خروج 
ترامپ از برجام را باعث از بین رفتن اعتماد جهانی به 
کشوری همچون آمریکا دانست و اظهار کرد : ایران 
همچنان از طریق دیپلماسی می تواند منافع ملی خود 
 را تامین کند و در این میان باید از رشد گروه های

ذی نفوذی مثل »دلواپسان« جلوگیری کرد تا صدایی همسو با نتانیاهو و 
ترامپ به دنیا نرسد. با خروج ترامپ از برجام، امروزه برای همگان معلوم شده 

است که برجام یک اتفاق قابل توجه بین المللی بوده و هست.

خروج آمریکا از »برجام« به نفع ماست

 هاشمی، وزیر بهداشت گفت: دولت و تیم دیپلماسی 
تالش های بسیاری برای به ثمر نشاندن برجام داشتند؛ 
اما سرانجام آمریکا از برجام خارج شد. این بهترین اقدام 
آمریکا در این شرایط جنگ روانی بود که راه انداخته 
بود یعنی می رود یا می ماند. این دندان لقی بود که باید 
کنده و دور انداخته می شد و این خروج به نفع ماست. در این شرایط خیلی مهم 
است که افکار عمومی و به ویژه جوانان و نوجوانان را اقناع کنیم آنچه تبلیغات 

مسموم بین المللی علیه ما و انقالب اسالمی به راه انداخته اند، درست نیست.

محمود احمدی نژاد گفت:با مذاکره 
زمانی  و  بوده  مخالف  هسته ای 
در  آمریکا  با  مذاکرات  بود  قرار  که 
جلسه ای  در  شود،  شروع  عمان 

کشور،  ارشد  مقامات  حضور  با 
کنند. صبر  ماه  شش  خواسته 

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای 
مسقط اظهار کرد: زمانی که قرار بود 
آمریکا در عمان شروع  با  مذاکرات 

شود، در جلسه ای با حضور مقامات 
ارشد کشور اعالم کردم که مذاکره 
 در شرایطی که دشمن تصور می کند

دست باال را دارد و تحریم ها اثر گذار 

بوده است، به ضرر کشور تمام می 
شود و خواهش کردم که شش ماه 
مهلت دهند تا با اجرای چند برنامه 
قدرت  تقویت  و  اقتصادی  ضربتی 
ها تحریم  آثار  مردم،   اقتصادی 

شرایط  در  مذاکره  و  شود  کنترل 
برابر انجام گیرد. حتی اعالم کردم 
که حاضرم خانواده ام را به گروگان 
طرح ها  اگر  که  بگذارم  تضمین  و 
موفق نبود، خود وخانواده ام را اعدام 
نمایند. احمدی نژاد گفت: تنها راه حل 
مشکالت کشور و نیل به قله های 
قدرت  با  مذاکره  ترقی،  و  پیشرفت 
های جهانی از طریق فنون دیپلماسی 
ای  حرفه  های  دیپلمات  توسط  و 
شمرده و اعالم شد که دولت دهم 
به دلیل در اختیار نداشتن این گونه 
چنان  انجام  از  ناتوان  ها،  دیپلمات 
ادامه داد:  بوده است. وی  مذاکراتی 
مجلس به جای رسیدگی محتوایی، 
به محل جنگ زرگری و سطحی بین 
جناح ها و البته تصویب سریع و حیرت 
انگیز توافق تبدیل شد. هیچ گاه متن 
کامل و رسمی این توافق منتشر نشد.

مجلس به جای رسیدگی محتوایی برجام 
به محل جنگ زرگری و سطحی بین جناح ها تبدیل شده بود

سیاسی  فعال  توکلی،  احمد 
برجام  از  آمریکا  خروج  درباره 
دستگاه  و  دولت  به  رهبری  گفت: 
زحمت  شما  که  گفتند  دیپلماسی 
این  از  و  نشد؛  و  کشیدید  را  خود 
به بعد که می گویید قصد دارید با 
اروپا کار را پیش ببرید، یادتان باشد 
که به شما بارها گفتم آمریکایی ها 
بدون  و  نیستند  اعتماد  مورد 
این طور  نپذیرید.  تعهدی  تضمین، 
مالمت گزنده نیست؛ باید به آینده 
راهبردی  سیاست های  پیشبرد  و 
کشور کمک شود نه آینده افراد یا 
گروه ها؛ بنابراین االن موقع همدلی 
و همراهی است و از همه شایسته تر 
برای رعایت لوازم همدلی شخص 
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور 
شعار  خودش  که  است  محترم 
می کند.  تکرار  را  وحدت  درست 

دیگر  مسائل  نباید  اوال  پس، 
قبال  در  ولی  باشد،  مهم  ولو  را 
و  غدار  آمریکای  ایران ستیزی 
مکار اهمیتش رنگ می بازد، عمده 

کند و بدتر از آن یک قوه دیگر را 
بکوبد. توکلی تاکید کرد: االن وقت 
و  دولت  سرزنش  و  تسویه حساب 
همان طوری  دیدید  اینکه  گفتن 
نیست.  بودیم،  گفته  ما  که   شد 

فراهم  داخل  در  را  شرایطی  باید 
کنیم تا دستگاه دیپلماسی و دولت 
نظام  سران  همفکری  و  دقت  با 
ادامه این رویکرد را بررسی کنند و 

اتخاذ  را  درباره آن تصمیم درست 
کنند. وی افزود: متاسفانه انتظارات از 
برجام محقق نشد، امیدواریم خداوند 
نتیجه را به نفع مردم نجیب ایران و 

اسالم عزیز رقم بزند.

االن وقت تسویه حساب و سرزنش دولت و گفتن اینکه دیدید 
همان طوری شد که ما گفته بودیم، نیست
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برخی اوایل برجام چه گل و بلبلی می گفتند

خاتمی، خطیب جمعه تهران گفت: باید حواسمان باشد 
که دشمنان دین همه سر و ته یک کرباس هستند. 
اینکه می گویید آمریکا نه، اتحادیه اروپا آری با عبرت 
نمی سازد؛ عبرت بگیرید، قرار بود سرمایه گذاری کنند، 
بدعهدی کردند، اقتدار موشکی را مطرح می کنند و 
قرارداد هواپیمایی ما را لغو کردند. مقام معظم رهبری مهلت دادند، اگر در این 
مهلت چند هفته ای بدعهدی کردند ملت در این قرارداد نمی مانند. یادتان است که 
برخی روزنامه ها اوایل برجام چه گل و بلبلی می گفتند؟ تحریم روی تحریم آمد.
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خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند  )بهار فرهنگیان سابق( 

تاریخ انتشار: 97/2/22

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان 
باشگاه  شهرستان بیرجند ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 97/3/8 در محل 
فرهنگیان واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر 

عضو 3 رای و هر شخص غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت های تعاونی مطابق با آخرین اصالحات 

هیئت مدیره شرکت 


