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دوتابعیتی هایی که ارز  از
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امنیت کشور مدیون فداکاری های 
نیروهای سپاه است
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اگر وضعیت بغرنج شود، آینده 
روحانی چه می شود؟
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دولت ترامپ تهدید خطرناکی 
برای صلح جهانی است
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دود دعوای سازمان ها 
درچشم مردم

بین شهرداری و  »آتش بس موقت 
امور مالیاتی سرایان« این تیتر خبری 
ها  رسانه  در  پیش  روز  چند  که  بود 
بازتاب و با واکنش های بسیاری نیز 
دو  این  دعوای  ماجرای  شد.  همراه 
اداره  گویا از آنجا شروع شد که پرونده 
ساختمان اداره امور مالیاتی و دارایی 
به   92 سال  در  سرایان  شهرستان 
پرداخت جریمه محکوم می شود  اداره 
امور مالیاتی هم  آن زمان  نه جریمه 
 را می پردازد و نه اعتراض می کند 
صادر  می کند ...) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*امین جم
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رئیس اداره ثبت احوال خبر داد:

کاهش  ازدواج  در  بیرجند
    صفحه 7
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“کشمون”  برنده کارزار بزرگ استارتآپی ایران /3

معرفی رئیس شورای سیاستگذاری 
چهلمین سالگرد انقالب دراستان

    صفحه 7

رونق اشتغال با جذب 
سرمایه گذاری بزرگ
 خارج از استان
صفحه 7

785 کیلوگرم 
تریاک و حشیش
کشف شد
صفحه 7

 اصالح شبکه فرسوده با 
افزایش آب بها
صفحه 7

دکتر محمد حسین
 رفیعی فنود، چهره 
برجسته شیمی
صفحه 4

آغاز طرح ملی وقف قرآن 
کریم در خراسان جنوبی
صفحه ۳

فراخـوان
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به بیمه تکمیل درمان پرسنل 
خود اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های بیمه که در شهر بیرجند 
دفتر مدیریت و یا سرپرستی فعال دارند دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت شرایط فراخوان به آدرس اینترنتی 
www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.

محمدعلی جاوید- شهردار بیرجند

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
عضو محترم هیئت امنای مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تألم درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و 
خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده 
غفران و رحمت واسعه الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان 

صبر و سالمتی آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی -  بیمارستان ایران مهر
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۱۰گروهمشمولمصوبهافزایش۲۰درصدیحقوقکارمنداننمیشوند

۱۰ گروه از حقوق بگیران مشمول مصوبه افزایش پلکانی معکوس ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت نمی شوند. نایب رئیس کمیسیون 
شوراها در مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال 97، گفت: طبق این طرح حقوق پایین ترین 
طبقات حقوق بگیر جامعه ۲۰درصد افزایش می یابد.

دود دعوای سازمان ها 
درچشم  مردم 
* امین جم

این  دعوای  ماجرای   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

پرونده  که  شد  شروع  آنجا  از  گویا  اداره   ۲
دارایی  و  مالیاتی  امور  اداره  ساختمان 
پرداخت  به    9۲ درسال  سرایان  شهرستان 
مالیاتی  امور  اداره  شود   می  محکوم  جریمه 
ونه  پردازد  می  را  جریمه  نه  زمان   ان  هم  
متعاقب  هم  شهرداری  کند   می  اعتراض 
ساختمان  تخریب  به  رای  موضوع  این 
صادر  می کند. گویا پس از ابالغ حکم اداره 
کرده  استنکاف  رای  قبول  از  مالیاتی  امور 
حساب  کردن  مسدود  دستور  مقابل  در  و  
بدهی  بدلیل  شهرداری  اموال  توقیف  و  ها 
کشمکش   این  ادامه  در  دهد.  می  را  مالیاتی 
را  موثر  پلمپ  اجرای  دستور  نیز   شهرداری 
ماشین  با  شهرداری  اجرایی  ماموران  و  صادر 
امور  ساختماناداره  انهدام  !برای  تخریب  االت 
مالیاتی سرایان به محل اعزام می شوند و به 
می  هشدار  ساختمان  ترک  برای  کارکنان  
انتظامی  نیروی  وساطت  با  نهایت  در  دهند  

به خیر می شود. به طور موقت ختم  غائله 
را  کسی  که  نیست  این  گفتار  این  از  هدف 

بیابیم. مقصررا  یا   کنیم  متهم 
.به نظر  نگارنده مسلما هر دو نهاد بابت چنین 
ها  نهاد  این  داری  سکان  اند؛  مقصر  رفتاری 
که  نیست  کودکانه  های  آشتی  و  قهر  جای 
به جنگ  لودر  با  دیگری  و  ببندد  یکی حساب 
حریف برود! این میز ها، مقام ها و پول هایی 
که بین ارگان ها و ادارات رد و بدل می شود، 
روزی  چند  که  آنان  برای  نه  است  مردم  مال 
از  خطایی  یا  اشتباه  اگر  شوند.  می  میهمانش 
نهادی رخ داد،نهاد دیگر که وظیفه  سوی هر 
به  نسبت  باید  دارد،  قانون  اجرای  و  بررسی 
نباید  مسلما  اما  کند.  اقدام  وظایفش  اجرای 
اجرای  قانون در قالب چنین رفتارهایی  و یا  
یا  جویی  تالفی  ومستمسک  وظیفه  بخاطر  نه 
قانون  شود.  حتی شخصی  یا  سازمانی  دعوای 
همه  و  باشد  همیشگی  باید  دارد   حرمتی  اگر 
تجربه  متاسفانه  باشند!  مساوی  ان  برابر  در 
سازمانی   بین  ی  درگیریها  دهدکه  می  نشان 
سرایان  در  آمده  پیش  مورد  به   منحصر  فقط 
گوناگون  ادارات  بین  استان  در  بلکه  نیست 
اغلب  البته  که  هستیم  حرکات  اینگونه  شاهد 
عام  مال  در  کشی  لشگر  یعنی  درجه   این  به 
تفرقه  که  نیست  پوشیده  برکسی  اند.  نرسیده 
از رشد  مانع  بین مسئوالن و مردم  اختالف  و 
مختلف  های  عرصه  در  استان  پیشرفت  و 
ها  چالش  و  مشکالت  روندی  چنین  و  شده 
از  بزرگی  بخش  اصال  کند.  می  دوچندان  را 
وجود  از  ناشی  منطقه  های  ماندگی  عقب 
ادارات  انرژی  که  را  ان  درگیریهاست  همین 
می  بین  از  را  ان  رشد  وزمینه  گیرد  می  را 
بازخورد  نحوه  موضوع،  این  از  جدای  برد. 
است.مردم  عمومی  اذهان  در  دعواها  این 
گیرند. می  نتیجه  چند  ها  رفتار  اینگونه  از 

و  اند  درگیر  خود  با  مسئوالن  وقتی  آنکه  اول 
نمی توانند مشکالت بین خود را حل و فصل 
را  جامعه  مشکالت  توانند  می  نمایند،چگونه 

رفتار کنند؟ به حق  حل کرده و 
و  رفتارها  چنین  این  مردم  وقتی  آنکه  دوم 
این  به  کنند،  را مشاهده می  ها  گیری  موضع 
این  وقت  تمام  مطمئنا  که  رسند  می  نتیجه 
صرف  سازمانی  بین  دعواهای  به  مسئوالن 
خبری  ها  آن  از  بخشی  حاال  که  شود  می 
مطالبات  پیگیری  برای  وقتی  دیگر  و  شده 
فعل  اینگونه  نیز  نهایت  در  ماند!  نمی  مردم 
به  منجر  سطحی،  رفتارهای  و  انفعاالت  و 
نسبت  مسئوالن  اعتماد  که  شود  می  این 
از  که  شود.امری  دار  خدشه  نظام  و  دولت  به 
می  و  شده  تاکید  آن  حفظ  بر  انقالب  ابتدای 
را  تالششان  تمام  نیز  انقالب  شود.دشمنان 
نظام  به  نسبت  مردم  کردن  اعتماد  بی  برای 
اشتباهات  و  ها  کاری  کم  کردن  بزرگ  با 

دهند.  می  انجام  مسئوالن 
نمی دانم این دوستان اصال قبل از شروع این 
ای  لحظه  آن  بازخوردهای  و  نتایج  در  بازی، 
با این رفتار تمامی مسئوالن  اند؟  درنگ کرده 
همه  و  رفته  زیرسوال  کشوری  حتی  و  استانی 
و  تمسخر  به  خبر  این  شنیدن  از  پس  مردم 
یک  پایان  در  دهند.  می  تکان  سری  تاسف 
گرفته  پیش  راه  دارم.آیا  دوستان  این  از  سوال 

درست بود و حق مردم گرفته شد؟

تومانیمیلیون۳۲۰وامپرداخت
براینوسازیکامیونهایفرسوده

 ۳۲۰ وام  پرداخت  از  راه  وزیر  معاون  مشاور 
نوسازی  برای  با سود 9 درصدی  تومانی  میلیون 
کامیون های فرسوده خبر داد. صدراهلل بمانا اظهار 
حمل ونقل  فرسوده  ناوگان  نوسازی  طرح  کرد: 
قرارداد  امضای  با   94 سال  از  جاده ای  عمومی 
اساس  بر  که  آغاز شد  راه  و  نفت  وزارتخانه های 
آن 65 هزار دستگاه کامیون  فرسوده با عمر باالی 
با بیان این که  ۳5 سال نوسازی خواهد شد. وی 
محل  از  برنامه  این  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع 
صرفه جویی سوخت حاصل از نوسازی و جایگزینی 
تامین می شود،  فرسوده  نمونه  با  نو  کامیون  یک 
افزود:  برای نوسازی کشنده ها ۳۲۰ میلیون تومان 

وام با سود 9 درصد پرداخت می شود. 

روغن؛کمبودپردهپشت
احتکاریاپایینبودنتولید

تولید  اتحادیه خواربارفروشان گفت: کمبود  رئیس 
روغن در بازار نداریم، اما مشکل این است که برخی 
نمی گذارند  و  می کنند  ذخیره  را  روغن  انبارداران 
وارد بازار شود تا بعد بتوانند آن را با قیمت بیشتری 
بفروشند. حسن موسوی گفت: افرادی که روغن را 
ذخیره می کنند منتظرند قیمت ها در بازار باال برود 
و سپس روغن را گرانتر عرضه کنند. وی گفت: این 
کمبود عرضه باعث می شود قیمت ها خصوصا در 
واحدهای خرده فروش مقداری باال برود.وی افزود: 
به عالوه برخی واحدها نیز به صورت خودسرانه اقدام 

به باال بردن قیمت می کنند.

تضمینیخریدوضعیتآخرین
گندمازکشاورزان

تا  گفت:  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  معاون 
اکنون یک میلیون و 5۲۳ هزار تن گندم تحویل 
بازرگانی دولتی در ۱4 استان شده و حدود  مراکز 
7۱۰ میلیارد تومان یعنی معادل نصف ارزش گندم 
شده  پرداخت  کشاروزی  بانک  طریق  از  دریافتی 
است. حسن حنان در مورد آخرین وضعیت خرید 
تضمینی گندم از کشاورزان گفت:  تا به امروز یک 
میلیون و 5۲۳ هزار تن گندم تحویل مراکز بازرگانی 
دولتی شده که از این میزان یک میلیون و ۳48 هزار 
تن در سامانه خرید ثبت شده است که ارزش میزان 
گندم ثبت شده ۱788 میلیارد تومان است که از این 
رقم چیزی حدود 7۱9 میلیارد تومان یعنی نصف 
گندم خریداری و ثبت شده از طریق بانک کشاورزی 

به کشاورزان پرداخت شده است.

دانشجویانطویلصف
برایدریافتارز

رئیس سامان امور دانشجویان وزارت علوم از قرار 
دریافت  نوبت  در  دانشجو   9۰۰۰ از  بیش  گرفتن 
ارز  تامین  مشکل  گفت:  و  داد  خبر  نیاز  مورد  ارز 
دانشجویان دوره کارشناسی مشغول به تحصیل در 
خارج از کشور نیز به زودی رفع خواهد شد. دکتر 
اظهار  مطلب  این  اعالم  ضمن  صدیقی  مجتبی 
کرد: با هماهنگی هایی که با بانک مرکزی داشتیم 
پرداخت ارز دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 
بطور منظم دنبال می شود، دانشجویان متقاضی باید 
برای دریافت ارز تحصیلی خود می توانند به سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم مراجعه کنند. وی در 
ادامه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری دو دوره ارز 
مورد نیاز دانشجویان تحصیالت تکمیلی)کارشناسی 
از  خارج  در  تحصیل  به  مشغول  دکتری(  و  ارشد 
 ۲8 در  دوره  اولین  بطوریکه  شد،   پرداخت  کشور 
فروردین برای ۱۰۰۰ دانشجو و دومین دوره آن ۱8 
اردیبهشت ماه به ۱57۰ نفر متقاضی پرداخت شد. 

درپیسوئیفتفروپاشیاحتمال
اختالفبرجامیآمریکاواروپا

از  ایران  اخراج مجدد  به  اروپا حاضر  اتحادیه  اگر 
را  سوئیفت  است  ممکن  آمریکا  نشود،  سوئیفت 
منافع  برای  تواند  می  اقدام  این  اما  کند،  تحریم 
آمریکا مضر باشد، زیرا چنین اقدامی دارای تبعاتی 
از  برای سیستم مالی جهانی خواهد بود. به نقل 
و  روسیه  اروپایی،  های  دولت  عزم  بلومبرگ، 
چین برای حفظ برجام بدون حضور آمریکا لزوما 
آمریکا  از  بیش  اروپا  نیست.  به شکست  محکوم 
در  که  سوئیفت  جهانی  های  پرداخت  شبکه  در 
در  این سیستم  دارد.  نفوذ  است  مستقر  بروکسل 
دهه ۱97۰ میالدی توسط گروهی از بانک های 
بین المللی تاسیس شد که خواهان استاندارد سازی 
بانکی  مبادالت  اطالعات  گذاری  اشتراک  شیوه 
بودند تا اجازه ندهند که هر کشوری یا حتی بانک 
های بزرگ استانداردهای خودشان را بر این حوزه 

تحمیل نمایند.

سرمقاله

از هفته دوم ماه رمضان کاهش قیمت 
تخم مرغ در راه است

به کاهش مصرف تخم مرغ در فصل  توجه  با  مقام مسئول گفت:  یک 
تابستان، قیمت این محصول از هفته دوم ماه رمضان تا اواخر مرداد در 
پرورش  کانون  دبیر کل  خواهد شد. طالکش  همراه  نزولی  روند  با  بازار 
دهندگان مرغ تخمگذار از کاهش ۲۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون به طور متوسط هر کیلو تخم مرغ با نرخ 6 هزار و 
۱۰۰ تومان درب مرغداری عرضه می شود. وی در پاسخ به این سوال که 
نرخ تخم مرغ در خرده فروشی ها همچنان باالست، افزود: سال گذشته با 
تشکیل انجمن عمده فروشان تخم مرغ، سازوکار مناسبی برای اعالم قیمت 
و کنترل روند بازار عمده فروشی صورت گرفت، در حالی که بعد از عمده 
فروشی هیچ گونه کنترل و نظارتی بر بازار نیست و همین امر عامل اصلی 

نوسان قیمت درخرده فروشی ها به شمار می رود.

اجناس ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده ولی دولت 
می گوید »بازار تحت کنترل است«

نوسانات  تاثیر  درباره  اقتصادی مجلس  سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون 
ارزی بر قیمت کاالها گفت: دولت بنا بر ضرورت ها تصمیماتی در حوزه 
ارز اتحاذ کرد که البته باید پیشتر درباره این موضوع مهم با رعایت تمامی 
جوانب تصمیم گیری می کرد. وی افزود: مدیریت بازار از نظر اشخاصی 
که از درآمد کم برخوردار هستند مورد قبول نیست چرا که افزایش اخیر 
قیمت ها، معیشت خانوارهایشان را تحت تاثیر قرار داده است. باید توجه 
بوده  تاثیرگذار  کاالها  قیمت  رشد  در  نیز  تومانی   4۲۰۰ دالر  حتی  کرد 
است. وی یادآور شد: علی رغم اینکه دولت اعالم می کند قیمت ها در 
خوراکی  اقالم  گرانی  بیانگر  مردمی  گزارشات  اما  شود  می  کنترل  بازار 
حکومتی  تعزیرات  سازمان  و  مربوطه  دولتی  های  سازمان  باید  و  است 
به این وضعیت در بازار رسیدگی کند و بازار عرضه و تقاضا کنترل شود.

آمار نگران کننده از وضعیت مسکن
 و اجاره نشینی در ایران 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه ۳7 درصد جمعیت کشور 
مسکن استیجاری استفاده می کنند، گفت: با ثبات ارزی به طور حتم بازار اجاره 
بها نیز از تنش های قیمتی دور شده و به ثباتی نسبی نزدیک می شود.کیان 
پور با اشاره به وضعیت بازار اجاره بها در کشور،گفت: تعدیل نرخ سود بانکی 
مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بازار مسکن به ویژه اجاره بها در یک سال اخیر 
بوده است. وی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی بازار اجاره بها ملتهب و 
نرخ های غیر منطقی اعمال شده است، افزود: تاثیرپذیری این بازار از بازارهای 
موازی همچون سکه و ارز نیز دلیل دیگری بر رشد غیرمنطقی اجاره بها در ماه 
های اخیر بوده است. کیان پور با تاکید بر اینکه تعدیل نرخ ارز نیز از دیگر موارد 
تاثیر گذار بر بازار اجاره بها است، تصریح کرد: با ثبات ارزی به طور حتم بازار 
اجاره بها نیز از تنش های قیمتی دور شده و به ثباتی نسبی نزدیک می شود.

تکلیف سود سهام عدالت جاماندگان و متوفیان
مشاور سازمان خصوصی سازی از توزیع سود سهام عدالت 
اعالم  به سامانه  را  تاخیر شماره شبای خود  با  افرادی که 
کرده اند، در آینده نزدیک خبر داد و گفت: واریز سود کارمندان 
به عنوان آخرین گروه پایان یافت. جعفر سبحانی از پایان 
توزیع سود سهام عدالت کارمندان دولت به عنوان آخرین گروه 
از مشموالن سود سهام خبر داد و گفت: سود سهام عدالت 
با کارمندان دولت تسویه شده است و بین اول تا پانزدهم 
اردیبهشت ماه تمام مبالغ به حساب آنها واریز گردیده است؛ 
البته ممکن است برخی بانکها با چند روز تاخیر، این سود را به 
حساب مشتریان واریز کرده باشند؛ اما کار واریز سود این گروه 
است. مشاور سازمان خصوصی سازی  پایان رسیده  به  هم 
تاکید کرد: به طور قطع و یقین، سود سهام عدالت آن دسته 
از افرادی که تا قبل از بهمن ماه سال 96، شماره شبای خود 
را در سامانه سهام عدالت به ثبت رسانده اند، واریز شده است 

و همه افراد می توانند پرینت حساب خود را چک کرده و اگر 
مشکلی در این زمینه دارند، با سازمان خصوصی سازی در 
میان بگذارند تا پرونده آنها بررسی شود. وی تصریح کرد: 
سامانه سهام عدالت برای نشان دادن سودهای واریزی هنوز 
به طور کامل به روزرسانی نشده است و بنابراین ممکن است 
که در سامانه برخی از افراد، سود مرحله اول فقط به ثبت 
رسیده باشد، اما کل سود به حساب آنها واریز شده است، پس 
مالک سامانه سهام عدالت نبوده و باید پرینت حساب خود را 
چک کنند. به گفته سبحانی، بر اساس بررسی های سازمان 
مشمول  نفر  میلیون  از 4۰  موردی  هیچ  خصوصی سازی، 
دریافت سود سهام عدالت، که سود خود را دریافت نکرده 
باشد وجود ندارد، بنابراین اگر با دریافت پرینت حساب، باز هم 
سود به صورت کامل برای فردی واریز نشده است، می تواند با 
تماس با سامانه سهام عدالت موضوع خود را پیگیری نماید.

دسته  آن  برای  عدالت  واریز سود سهام  داشت:  اظهار  وی 
از مشموالنی که با تاخیر شماره شبای خود را به سامانه 
سهام عدالت اعالم کرده اند، به زودی آغاز می شود و البته این 
پرداختی ها به مرور انجام خواهد شد. اسماعیل مختاری دولت 
آبادی، مدیر کل دفتر امور سهام سازمان خصوصی سازی در 
خصوص سهام متوفیان نیز گفت: تعداد افرادی که به طور 
قطع مشمول سهام عدالت هستند 49 میلیون و ۲۲6 هزار و 
۱9۳ نفر هستند که از این تعداد حدود 47 میلیون نفر در قید 

حیات هستند و بقیه متوفی شده اند.
مدیر کل دفتر امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود: از 
این تعداد مشمول در قید حیات، حدود ۳8 میلیون و 5۰۰ هزار 
نفر تا کنون شماره شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت 
کرده و پس از تائید نهایی شماره شبا، سود سهام عدالت 

خود را دریافت کرده اند.

قیمتکولرهایآبیدرآستانهفصلگرما
اندازه ۲5۰ هزار تومان و در  کولرهای آبی در کوچکترین 
بزرگترین حجم با پوشال سلولزی سه میلیون و 9۰۰ هزار 
تومان قیمت دارند. همچنین کولرهای گازی و اسپیلت ها 
بسته به برند و ظرفیت سرمایش و گرمایش شان از یک 
میلیون و 5۰۰ هزار تا بیش از هفت میلیون تومان فروخته 
گرم  با  که  آبی  و  گازی  کولرهای  انواع  بازار  می شوند. 
اندازه های مختلف  و  برندها  در  رونق می گیرد،  شدن هوا 
البته با وجود آنکه  و امکاناتی که دارند عرضه می شوند. 
طی سال های اخیر کولرهای گازی در مدل ها و با امکانات 
متعددی در بازار عرضه شده و مشتریان خاص خود را هم 
دارد طبق گفته فروشندگان همچنان بخش قبال توجهی از 

مردم از کولرهای آبی استفاده می کنند.
از این جهت اطالع از قیمت ها، امکانات، نحوه استفاده و 
نگهداری از کولرهای آبی به خصوص در ماه های گرم سال 
باید در  از مهمترین شاخص هایی که  دارد. یکی  اهمیت 

خرید کولرهای آبی توجه شود اندازه آن است. در واقع اندازه 
کولر، میزان حجم باد و خنک کنندگی هوا را تعیین می کند 
و میزان حجم کولر باید متناسب با متراژ منزل یا محل 
مورد نظر باشد و تا گردش هوا به شکل مطلوبی انجام شود 
و انرژی به هدر نرود. کولرهای آبی در حجم های مختلف 
از جمله ۲8۰۰، ۳5۰۰، ۳8۰۰، 55۰۰، 6۰۰۰ و... در بازار عرضه 
می شوند که به گفته کارشناسان فروش به طور معمول 
یک واحد آپارتمان حدود ۱۰۰ متر که در طبقه دو یا سه 
وطبقه است با یک کولر آبی با حجم 45۰۰ خنک می شود. 
همچنین منازلی که متراژ آن ها بیشتر از ۱۳۰ متر است نیاز 

به کولر با حجم 7۰۰۰ دارند.
قیمت کولرهای آبی بسته به امکانات و مسائل فنی و البته 
برند آن متفاوت است. به طور متوسط کولرهای آبی برای 
خانه های با متراژ متوسط رنج قیمتی بین ۲۱۰ هزار تومان 
امکانات  از  که  آبی  کولرهای  و  دارند  تومان  هزار  تا 9۰۰ 

بیشتر و کیفیت بهتر برخوردارند به بیش از سه میلیون 
تومان هم می رسد. به عنوان نمونه کولر آبی با حجم ۲8۰۰ 
حدود ۲7۰ هزار تومان، کولر آبی با حجم ۳5۰۰ حدود 56۰ 
هزار تومان، کولر آبی با حجم ۳8۰۰ حدود 58۰ هزار تومان 
و کولر آبی با حجم 5۰۰۰ نیز 69۰ هزار تومان قیمت دارند. 
همچنین کولر آبی با حجم 6۰۰۰ معادل یک میلیون و 5۰ 
هزار تومان فروخته می شود. کولرهای آبی در برخی برندها 
برخوردارند  سلولزی  پوشال  مانند  بیشتری  امکانات  از  که 
قیمت های بیشتری دارند. تفاوت اصلی پوشال سلولزی 
با پوشال های معمولی در این است که پوشال سلولزی در 
هر سال نیازی به تعویض ندارد و این قابلیت را دارد که 
چند سال مورد استفاده قرار گیرد. قیمت کولرهای آبی که 
داری این نوع پوشال هستند به بیش از سه میلیون تومان 
می رسد. کولر آبی با حجم ۱۱ هزار با پوشال سلولزی سه 

میلیون و 8۰۰ هزار تومان است.

خودسریخودروسازانداخلیباافزایشغیرقانونیقیمتخودروها
در چند هفته اخیر دو خودروساز بزرگ کشورمان اقدام به گران 
نمودن برخی خودروهای تولیدی خود کرده اند. این در حالی 
است که رئیس شورای رقابت و رئیس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرده اند که این دو 
نهاد هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروها صادر 
نکرده اند و این افزایش قیمت غیرقانونی است. چند وقتی 
است که افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، دوباره بازار 
خودرو را به تیتر اول رسانه ها تبدیل کرده است. ۲ اردیبهشت 
ماه سال جاری بود که شرکت سایپا در تصمیمی غیرمنتظره 
لیست جدید قیمت محصوالت پارس خودرو را اعالم کرد که 
بر اساس این لیست، قیمت خودروهای این شرکت از 5۰۰ 
هزار تومان تا 5 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشت. این 

بخشنامه که به بهانه نوسانات نرخ ارز قیمت برخی خودروها 
را افزایش داده بود تنها چند ساعتی بیشتر دوام نیاورد و با 
فشار و اعتراضات از جانب خریداران لغو شد و شرکت سایپا 
اعالم کرد تا اطالع ثانویه محصوالت این شرکت با همان 
قیمت فروردین ماه عرضه خواهد شد. یک هفته قیمت ها 
به همان روال فروردین ماه بود تا اینکه در 8 اردیبهشت ماه 
۱۳97 دوباره بخشنامه ای از سوی شرکت سایپا به نمایندگی 
ها ابالغ شد که در آن قیمت انواع محصوالت این شرکت 
رشد قابل توجهی را از خود نشان می دادند. در این بخشنامه 
اعالم شد که پارس تندر با گیربکس جدید با رشد 5۲۱ هزار 
تومانی با قیمت 4۳ میلیون و 64 هزار تومان، پارس تندر با 
گیربکس جدید به همراه مولتی با افزایش 7۰۱ هزار تومانی 

با قیمت 44 میلیون و ۱6۰ هزار تومان، ساندرو اتوماتیک با 
افزایش 4 میلیون و 654 هزار تومان با قیمت 54 میلیون و 
644 هزار تومان، ساندرو دنده ای با گیربکس جدید با افزایش 
4 میلیون و ۱56 هزار تومان با قیمت 48 میلیون و 956 هزار 
تومان، ساندرو استپ وی دنده ای با افزایش 4 میلیون و 578 
هزار تومان با قیمت 5۳ میلیون و 877 هزار تومان و ساندرو 
استپ وی اتوماتیک با افزایش 5 میلیون و ۲۱۰ هزار تومانی 
با قیمت 6۱ میلیون تومان به فروش می رسند. بعد از افزایش 
قیمت محصوالت سایپا، ایران خودرو هم برای آنکه از همتای 
خود عقب نماند، دست به کار شده و قیمت محصوالت خود 
را افزایش داد. به عنوان نمونه، این شرکت قیمت خودروی 

دنای خود را 5 میلیون تومان افزایش داد.

آگهی ابالغ اجرائیه )سند رهنی(

بدین وسیله به آقای حسین همت پور فرزند علی به شماره ملی 0652796362 ساکن بیرجند ابالغ می شود: شرکت 
تعاونی اعتباری در حال تصفیه صالحین به وکالت بانک آینده در تاریخ 96/11/07 مستند به قرارداد رهنی شماره 

24174 مورخ 1391/10/18 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 بیرجند جهت وصول مبلغ 4/505/000/000 ریال طلب 
خویش، تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای هادی محمودی به عنوان وام گیرنده و شما به عنوان راهن را نموده که پرونده ای 
تحت کالسه 9601456 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش 
مورخ 1397/2/16 مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در سند به نشانی فوق شناسایی نگردیده و متعهد له نیز قادر به معرفی 
آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجراییه 
صادره به شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز 

محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت.
۱۳97/۲/۳۰:انتشارتاریخ
غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

8۰۰۰۰:مــرغ
۱45۰۰۰:تازهشینسل
۱۳5۰۰۰:منجمدشینسل
8۲۰۰۰:سایـزران
۱۰5۰۰۰:یکدرجهسینه
۱۱۰۰۰۰:پاچیـن
سیخبهآمـادهجوجــه
۱5۰۰۰۰:دارطعـم

سیـخبـهآمـادهپاچیــن
۱۲۰۰۰۰:دارطعـم
۳۲۰۰۰۰:تـازهگوسالهران
44۰۰۰۰:شدهتمیزراسته
64۰۰۰۰:شدهتمیزفیله
۲97۰۰۰:برزیلیمنجمدران
سـردستمنجمـدبرزیلـی
۲85۰۰۰

۳۱۰۰۰۰:سیخبهآمادهکوبیده
بدونارمنستانیمنجمدران
۳85۰۰۰:چربـی
ارمنستانیمنجمدسردست
۳75۰۰۰:چربـیبـدون
۲۳۰۰۰۰:شیـرماهی
۱8۰۰۰۰:تیـالپیال
۱5۰۰۰۰:خالـیشکمقزل

افتتــاح مجتمــع گــازار  پـروتئیــن 

 آماده عقد قرارداد با کلیه رستوران ها 
 پیتزا فروشی ها ، ادارات و سازمان های

 دولتی و خصوصی

آدرس: خیابان محالتی، بین مدرس 
و پاسداران ، روبروی کافه کباب

تلفن: 32442575 - 09128986510  

گوشت تازه گوسفندی ران و سردست موجود است قیمت ها به ریال می باشد

پیـک رایگــان

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 
کباب کوبیده ،حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی   32311717
شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

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

با قیمت مناسب
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آغاز طرح ملی وقف قرآن کریم در خراسان جنوبی
صدا وسیما- طرح ملی وقف قرآن کریم همزمان با ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی آغاز شد. معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امورخیریه استان گفت: این طرح با 
هدف تأمین قرآن های مورد نیاز حسینیه ها، مساجد، بقاع متبرکه و آستان امامزادگان)ع( از سال گذشته آغاز شده است. حجت االسالم مختاری افزود: در این طرح خیران و 
عالقه مندان ترویج فرهنگ قرآن می توانند با واریز 7 هزار تومان به ازای هر جلد کالم ا... مجید تعداد قرآن مورد نیاز را خریداری و برای مکان مورد نظر وقف و اهدا کنند.

این همه پیامک شهروندان بیرجندی در روزنامه 
چشمگیر  زحمات  از  حاکی  شهرداری  برای  آوا 
است.آقای  نژاد  نخعی  آقای  از  بعد  شهرداران 
بزرگتر  و  ساله  چند  های  کاستی  بدلیل  شهردار 

شدن شهر توقعات مردم از شما بسیار است
915...212
تابلوهای  نصب  لحاظ  از  بیرجند  شهرداری 
کرده  عمل  ضعیف  بسیار  ترافیکی  و  مسیریاب 
ابتدا  از  شوند  می  شهر  وارد  که  است.مسافرانی 
تا انتها باید بتوانند با استفاده از تابلوی مسیریاب 

خیابان به مقصد برسند.
یک شهروند
کار  جنگلی  پارک  به  بازار  چهارشنبه  انتقال 
نادرستی است. چون موجب آسیب به درختان و 
آلودگی پارک خواهد شد. با راه اندازی چهارشنبه 
بازار در بلوار مسافر جمعیت عظیم شمال شهر و 
بازار  به چهارشنبه  به سفر  مهرشهر دیگر مجبور 
بهشتی و ازدحام و ترافیک در طالقانی، بهشتی و 
بلوار فایده نیستند. از زباله های باقیمانده چهارشنبه 
بازار در روز بعد می توان پیش بینی کرد که قرار 
از  حاال  بیاید  جنگلی  پارک  سر  بالیی  چه  است 
این به بعد چند شاخه درخت شکسته شود یا چند 
فروشندگان  گرمایش  برای  حریق  طعمه  درخت 
شهر  شورای  و  شهردار  واقعا  داند.  می  خدا  شود 
انجام موضوع  این  روی  کارشناسی  کار   چقدر 
داده اندکه نظریه انتقال چهارشنبه بازار را به پارک 
جنگلی مطرح کرده اند؟ آیا بازار بلوار مسافر بهتر نبود؟
915...254
پیاده رو های خیابان جدید ساز ظفر بر اساس چه 
استانداردی تعریف شده است؟ آیا هدف سود هرچه 
بیشتر بنیاد بوده است در قرن 21 و سال 1397، 
120 سانتی متر پیاده رو شاهکار کدام علم مهندسی 
شهری است؟ احسنت بر شهرداری و شهرسازی با 

این همه نبوغ و ابتکار...
یک شهروند
کشور  کجای  در  بپرسید  شهرداری  از  آوا  سالم 
کنند. بازار  چهارشنبه  را  پارک  که  داشته  سابقه 
شده  هم  کارشناسی  کار  پیشنهاد  این  برای  آیا 
است؟؟آیا با بوی تعفن برجامانده از ضایعات میوه 
و سبزی و زباله پارک تغییر کاربری به زباله دانی 
پیدا نخواهد کرد؟ بهتر است محل مناسب تری 
برای این کار پیدا شود. پارک جنگلی بیش از همه 

مناسب ایجاد کمپ مسافر است.
یک شهروند
سالم آوا. آیا بواقع  بجای پخش صحنه های تاسف 
برانگیز  آتش زدن مایحتاج  مردم،  خصوصا استان 
وجود  دیگری  راهکار  جنوبی،  خراسان  محروم 
ندارد...!؟ آیا به صرف قاچاق  بودن،  ما می توانیم 
اینهمه کفش،  پوشاک و لوازم رو از بین ببریم...!؟  
هست!؟                                                        اطرافمان  نیازمند  اینهمه  که  حالی  در 
یک شهروند
اتوبوس نوخریداری  با سالم. سه ساله می گویند 
شده است! پس کی وارد سیستم سازمان اتوبوسرانی 
میشود؟ باید گفت همه اتوبوس ها فرسوده اند. فقط 

دنبال افزایش کرایه هستند.
910...250

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به استحضار 
 می رساند ساختمانی در توحید... درحال ساخت
می باشد که عالوه بر تخلفات متعدد در ساخت 
و ساز ، از ساعت 5 و نیم صبح تا پاسی از شب 
امتحانات  ایام  و  مبارک رمضان  ماه  در  آن هم 
کارگران  جمعه  مثل  تعطیل  روزهای  حتی 
مشغول به کار بوده و موجب نارضایتی ساکنان 
محل شده است خواهشًا مسئوالن امر این مورد 

رو حداقل پیگیری نمایند.
915...893
نفت  از مسئوالن شرکت  آوا. می خواستم  سالم 
بپرسم چرا تمام اتوبوسها و کامیون های راه دور 
پمپ مخصوص دارند  اما کمپرسی ها باید تو صف  
تریلی ها و ماشین های دیگه سوختگیری کنند. 
تمام شهرهای ایران یه تلمبه در یک جایگاه رو 
به کمپرسی ها اختصاص می دهند به جز بیرجند! 
بعدی  جایگاه  میتونه  عبوری  ماشین  و  تریلی 
سوخت گیری کنه ولی کمپرسی ها به جز جایگاه 

معصومیه جای دیگه براشون مقدور نیست.
915...863
سالم ازشهردارعزیز ممنونیم بابت نرده های خیابان 
جمهوری که از تصادفات بسیار جلوگیری شده چون 
قبال هفته ای یک تصادف  صددرصد بود ولی با 

وجود این نرده ها دیگر شاهد این تصادفات نیستیم
915...688
چه  کنه  می  پیدا  افزایش  روز  به  روز  ها  قیمت 
به  خودرو  یدکی  لوازم  چه  مردم  خوراکی  اقالم 
چه دلیل این همه افزایش؟خوشبختانه مسئوالن 
هم که خودشون رو به خواب زدن، فردای آخرت 

بازخواست خواهید شد.
915...443
جناب آقای شهردار ضمن تبریک فرا رسیدن ماه 
مهمانی خدا، آیا در جریان هستین برای تعویض 
هر یک از المپ های سوخته داخل فضای سبز 
خیابان شهید فکوری، عدالت ... باید یک ماهی 
پیگیر باشیم. بارها حضوری یا تلفنی به سازمان 
پارک ها مراجعه کنیم. چند بار تو همین روزنامه 
پیگیری  کلی  از  بعد  که  آنوقت  بدیم  پیامک 
سازمان پارکها المپ های سوخته را تعویض می 
کند باز بعد از 3 ماه دوباره المپ ها می سوزد...
پارکها  سازمان  و عدم همکاری  تعلل  این  دلیل 
چیست؟؟ المپ ندارند یا باالبر یا نیروی انسانی 
تا حصول  را شخصا  لطفا موضوع  بودجه؟؟؟؟  یا 

نتیجه پیگیری نمایید.ممنون...
930...247

دیروز  تا  که  قاینی  زن  پیر  رضا  ننه ی  جواد رضایی- 
اقوامش  تنها کسانی که می شناختندش همسایه ها و 
درکرده  اسمی  جهان  حتی  و  کشور  در  بودند،اکنون 
شناسند  می  نام  همین  به  را  او  دیگر  بسیاری  و  است 
ودیگر ننه ی رضا آن ننه ی رضای قدیم نیست،بلکه 
از  استفاده  با  که  است  شده  شناخته  کشاورزی  حاال 
نام  با  را  زعفرانش  قاینی،محصول  جوان  سه  ابتکار 
فروشد.  می  رضا”  ی  “ننه  برند  با  بگویم  بهتر  یا  و 
قاین  شهر  حوالی  در  تجن  روستای  در  که  رضا  ننه 
سالش  و  سن  و  خود  تولد  تاریخ  از  می کند،  زندگی 
پیش  را سال ها  این زن که شوهرش  نمی داند!  چیزی 
فرزند   6 و  پسر  فرزند   1 دارای  است،  داده  دست   از 
2 دختر او هنوز  از این میان پسرش و  دختر است که 
که  فرزندانش  باقی  هستند.  خانه  در  و  نکرده  ازدواج 
ازدواج کرده اند، یکی شان در مشهد کارگری می کند و 
دیگری در شهر فیض آباد به کشاورزی مشغول است.

حجی سی که اهالی روستا به دلیل مهارت و تجربه اش 
در کشاورزی به او لقب “ساالر”   داده اند : یک کشاورز با 
تجربه و خردمند است،با بیش از نیم قرن تجربه در کشت 
و کار زعفران، او اکنون یک “ساالر” است. کشاورزها به 
به یک  تبدیل  کسی ساالر می گویند که در کشاورزی 
مرجع شده است و سایرین برای چند و چون کشت و کار 

خود به او رجوع می کنند.
 ” رضا مدلیو”  هم  دو دختر و دو پسر دارد که هر چهار تا 
متاهل هستند و شش نوه دارد. او پیش از این از شهرهای 
را برای  بزرگ اطراف گردو و قند و سایر مواد خوراکی 
توزیع کلی به قاین می آورد. اما اکنون هر چند یک مغازه 
کوچک نیز برای خود باز کرده است، اما بیشتر وقت خود 

را مشغول کشاورزی است.

فروش زعفران با حذف واسطه ها

کش  زحمت  کشاورزانی  از  صادقانه  های  توصیف  این 
مشغول  کار  این  به  را  خود  عمر  تمام  شاید  که  است 
اند و در گمنامی، محصوالت ناب شان به صورت  بوده 
یا جهان فروخته   و  نام دیگری در کشور  به  و  ناشناخته 
شده است، ولی اکنون به همت سه جوان قاینی به نام 
های محمد و حمزه قائم پناه و سیامک خرمی با ایجاد 
“سایت کشمون” شرایطی فراهم شده است تا کشاورز با 
حذف واسطه،بتواند محصولش را بفروشد و درآمد باالتری 

هم داشته باشد.
واسطه  بدون  و  باکیفیت  محصول  خرید  برای  ها  خیلی 
از کشاورزان سایت کشمون را انتخاب می کنند. در این 
مزارع  در  که  حالتی  همان  به  کشاورزان  تصاویر  سایت 
گل  هایشان  دست  در  یا  و  هستند  زدن  شخم  مشغول 
های زعفران خودنمایی می کند همراه با لبخندی بر لب 
که سادگی و صفای روستایی را بیان می کند، نشان داده 
 شده است و همچنین هر فرد با  مختصری از زندگی اش ،
تعداد فرزندانش و جالب تر از همه به همان اسمی که در 
 اهالی روستا می شناسندش،به عنوان نمونه “ننه ی رضا ،
مخاطب  برای  که  است  شده  و..”معرفی  مدلیو  حسین 
 حس خوبی را ایجاد می کند و این اطمینان را می دهد

که خرید از جایی مطمئن انجام می شود.

نحوه ی مالقات با کشاورز

معرفی  بر  کشاورز،عالوه  هر  مخصوص  ی  صفحه  در 
نحوه  خریداران،  اش،نظرات  زندگی  داستان  بیان  و 
پیش  کشاورز  به  پیام  ارسال  و  حضوری  مالقات  ی 
در  مالقات  بخش  در  مثال  طور  به  است.  شده  بینی 
قربو”این  حسن  “رضا  نام  به  کشاورزی  ی  صفحه 
قاین،  به  سفر  با  توانید  می  است: شما  بیان شده  طور 
می  تولید  را  شما  زعفران  که  کشاورزتان  دوست  با 
کند، از نزدیک با روش کار و زندگی اش آشنا شوید. 
کشاورزان  می شوند.  دیدن شما خوشحال  از  هم  آنها 
شده  شناخته  و  درستکار  افراد  کشمون،  سامانه  عضو 
از  قبل  کنیم  می  پیشنهاد  باشند.  می  خود  منطقه  در 
سفر، با ارسال پیام به کشاورز مورد نظر خود، از بودن 
آنها در قاین مطمئن شوید. هر سال کشاورزها یک یا 
ایران  شهرهای  سایر  یا  مشهد  به  است  ممکن  بار  دو 
بسیج،  بلوار  آدرس  به  ما  دفتر  قاین  در  کنند.  سفر 
فناور  واحدهای  رشد  مرکز  جهاد،  دو  شماره  ساختمان 
پذیرا  افرا، خوشحال می شود  کاوا  نیک  قاین، شرکت 

و راهنمای شما باشد.

توجه به آب و همچنین ایجاد محصول بدون 
استفاده از کود شیمیایی

در سایت کشمون در مورد نحوه ی عملکرد در تولید و 
انتخاب کشاورز ذکر شده است”خوبه که بدونید، کشمون 
سنتی  و  طبیعی  های  روش  به  که  رو  کشاورزهایی 
کنه،  می  پیدا  کارن  می  زعفرون  شیمیایی(  مواد  )بدون 
کشاورزهایی که درباره کم آبی نگران هستند و حاضرند 
روش کشاورزی قدیمی شون رو تغییر بدن تا بشه امیدی 
بر  داشت،کشمون  زیرزمینی  آب  های  سفره  نجات  به 

تا  کنه  نظارت می  زعفرون  آماده کردن  و  کار  و  کشت 
به دست مصرف  زعفرون  کیفیت  بهترین  باشه  مطمئن 

کننده می رسه.”

رتبه ی اول در بزرگترین رویداد
 استارتاپ کشور

کشمون یک استارتاپ است که در جشنواره ی  کارزار، 
 800 بین  از     1396 استارتاپی سال  رقابت  بزرگترین 
ولی  است  پیدا کرده  اول دست  رتبه  به  کننده  شرکت 
این به نظر می رسد در کشور شناخته شده تر از استان 
محمد  سراغ  به  ما  خبرنگار  منظور  این  برای  است، 
گفتگو  او  با  و  رفت  کشمون  سایت  مدیر   ، پناه  قائم 
روشی  با  تولید محصول  ادامه می خوانید.  در  کرد که 
کند:  می  بیان  پناه  قائم  شود  مصرف  کمتری  آب  که 

فردوسی  دانشگاه  از  فیزیک  کارشناسی  مدرک  دارای 
هستم. از سال 82 در حوزه هایی مانند، محیط زیست 
به  توجه  با   ، ام  داشته  فعالیت  زعفران  صادرات  و 
موجود،  قنات   12 از  ام  زندگی  محل  شهر  در  اینکه 
منطقه  کشاورزان  و  بود  شده  خشک  زیادی  قسمت 
دچار مشکالت زیادی شده بودند، با همکاری برادرم و 
یکی از دوستان تصمیم به ایجاد این سایت گرفتیم.او 

ادامه می دهد: در مسیر طبیعی تولید و فروش زعفران 
سودی که عاید کشاورز می شود، بسیار کم است و با 
ویژه  اهمیت  برایمان  واسطه  حذف  امر،  این  به  توجه 
ای داشته است و همچنین تولید محصول با روشی که 
ابتدا  در  پناه می گوید:  قائم  آب کمتری مصرف شود. 
گذشت  با  اکنون  و  کردیم  شروع  کشاورز   3 با  فقط 
به  تعداد  این  کشمون  اندازی  راه  از  سال  یک  حدود 
 150 به  امسال  آخر  تا  که  است  رسیده  کشاورز   35

نفر خواهد رسید.

سطح بندی کشاورزان با توجه
 به عدم استفاده از کود شیمیایی،

میزان مصرف آب و کیفیت زعفران

با اشاره به نظارت کشمون در فرآیند کاشت،داشت  او 

با  کند  می  سعی  ”کشمون”  کند:  می  بیان  برداشت  و 
ارتباط  مستقیم با کشاورز و اصالح بعضی از روش ها 
در تولید، محصولی با کیفیت را به مشتری برساند و به 
این منظور تیم نظارتی تشکیل شده است تا از نزدیک 
و  میدانی با کشاورز ارتباط داشته باشند و نظارت کند.

عواملی   به  توجه  با  کشاورزان  دهد:  می  ادامه  پناه  قائم 
مانند، استفاده نکردن از کود شیمیایی، میزان مصرف آب 

کشمون  آزمایشگاه  در  بررسی  با  که  زعفران  کیفیت  و 
تعیین می شود،سطح بندی شده اند.

اولویت در کشمون
 به دست آوردن اعتماد مردم

عرضه  کشمون  در  زعفران  فقط  چرا  اینکه  مورد  در   او 
می شود و به سمت محصوالت دیگر نرفته است، بیان 
می کند: مهم این نیست که چند نوع محصول ارائه شود 
و در واقع اولویت در کشمون به دست آوردن اعتماد مردم 
و شناخته شدن به عنوان یک مرجع خرید مطمئن است.

قائم پناه ادامه می دهد: در داخل استان فروش نداشته ایم 
و بیشتر تمرکز به شهرهایی مانند تهران،اصفهان،زنجان 
این  به  دسترسی  که  کسانی  است،چون  بوده  ساری  و 
محصول، بدون واسطه را ندارند، زعفران با کیفیت و با 

ارتباط مستقیم با تولید کننده را تهیه کنند. او همچنین 
در مورد سود دهی کشمون می گوید: در شروع این گونه 
مدت  در  سود  به  رسیدن  انتظار  توان  نمی  ها  استارتاپ 
کوتاه را داشت و تا رسیدن به سود دهی کامل زمان الزم 
است، در کشمون هم با توجه به هزینه هایی که صورت 
می گیرد هنوز محقق نشده است ولی با پیش بینی که با 
توجه به میزان فروش و جذب مشتری شده در سال 98 

به سود دهی کامل برسد.

ادارات استان نگاه خوبی ندارند

قائم پناه با بیان اینکه در استان از  این گونه استارتاپ 
ها استقبال نمی شود، بیان می کند: به بعضی از ادارات 
استان که مراجعه می کنیم، متاسفانه نگاه خوبی ندارند و 
برای کوچک ترین کارها فرد را درگیر بروکراسی اداری 
باشند. مردم  انداز  راه  کار  باید  که  حالی  در  کنند،   می 
او ادامه می دهد: نبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد 
در بعضی از حوزه ها،از دیگر مشکالت در این حوزه است.

همیشه دنبال رویاهایم رفته ام

ایجاد  از  قبل  که  کارهایی  مورد  در  همچنین  پناه  قائم 

همیشه  گوید:  است،می  داده  انجام  کشمون  سایت 
داشته  دوست  که  کاری  و  رویاهایم  دنبال  زندگی  در 
آن  از  که  درآمدی  فکر  به  وقت  هیچ  و  ام  رفته   ام 
شبه  یک  نخواستم  و  نبودم  باشم  داشته  توانستم  می 
شود  اندازی  راه  کشمون  اینکه  از  شوم،قبل  پولدار 
مشهد  در  گیاه  رستوران  اولین  مانند  ای  تازه  کارهای 

و اولین مدرسه ی طبیعت در کشور را انجام داده ام.

“کشمون”  برنده کارزار بزرگ استارتآپی ایران
خالقیت سه جوان قاینی در فضای مجازی

خرید مستقیم زعفران  از کشاورزان خراسان جنوبی               

ناه
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فیلترینگ از چاله به چاه افتادن است 
سبحانی فر، رییس کمیته ارتباطات مجلس بر این باور است که »فیلترینگ از چاله به چاه افتادن است«. پیشنهادش این است که مسئوالن 
فیلترینگ کشور ارزیابی دقیق و واقعی از حجم و تعداد مخاطبان تلگرام فیلتر شده خارجی قبل و بعد از فیلتر آنها داشته باشند تا متوجه اثربخش 
بودن یا تحریک کننده بودن »فیلترینگ« در استفاده تصاعدی و گسترده فیلترشکن ها بشوند.
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شهدای استان

شهید امین اله مالیی

پاسدار شهید امین اله مالیي فرزند طاهر در مرداد 
مند  و عالقه  ًمذهبي  کامال  اي  خانواده  در   1340
باز   دره  روستاي  در  طهارت  و  عصمت  خاندان  به 
فردوس دیده به جهان گشود و در دامن پاك مادر 
به خوبي پرورش یافت، به شکلي که این پرورش 
نیکو و شیرپاکي که خورده بود، باعث شد سرانجام 

در ردیف انسان هاي بزرگ قرار گرفت. وی از همان 
و خوش  درستکار  مهربان،  اخالق،  کودکي خوش 
برخورد بود و از هوش و استعداد سرشاري برخوردار 
بود. شهید مالیي از افرادي بود که قبل از انقالب 
روحیه انقالبي داشت و چون انساني روشن بود و 
در جریان مسائل روز قرار داشت و نسبتاً امام )ره( 
را مي شناخت لذا با اولین جرقه ها در صحنه حضور 
یافت و به تبلیغ، ارشاد و هدایت مردم و بیداري 
مردم افکار و اذهان پرداخت. وی سپس از طریق 
بسیج تحت عنوان بسیج دانش آموزي به جبهه 
اعزام گردید و در منطقه بازي دراز- سرپل ذهاب 
به مدت 3 ماه به مصاف با نیروهاي کفر پرداخت.

بخشی از وصیتنامه: نماز را سبک نشمارید. قرآن 
زیاد بخوانید و در راه عمل براحکام و دستورات قرآن 
از خوشي ها دست بشویید. مسجدها این سنگرهاي 

دفاع از اسالم را محکم نگه دارید و خالي نگذارید.

روسیه فضاپیمای باری می سازد

سفینه  پایگاه  در  سال 2022  تا  دارد  قصد  روسیه 
سرنشین دار »سایوز«، سفینه باری بسازد که دارای 
این  باشد.  زمین  به  فضا  از  بار  بازگرداندن  قابلیت 
سفینه باربری قابلیت انتقال دو تن بار از زمین به 
فضا و بازگرداندن 500 کیلوگرم بار از فضا به زمین را 
 خواهد داشت. همچنین محفظه جداشدنی این سفینه 
می تواند تا یک تن مواد بازیافتی را در خود جای دهد 
که در الیه های متراکم جو زمین آتش خواهد گرفت. 

ساخت کوچکترین خانه دنیا

میکرو  سیستم  از  استفاده  با  فرانسوی  محققان 
رباتیک موفق به ساخت ساختارهای بسیار کوچکی 
شدند که می تواند بخش هایی از پزشکی را متحول 
کند. خانه های کوچک به طور فزاینده ای محبوب 
هستند، اما این یکی واقعا مرزهای کوچک بودن 
را درنوردیده است. دانشمندان فرانسوی به منظور 
نشان دادن توانایی یک سیستم نانو رباتیک جدید، 
یک “میکروخانه” ساخته اند که روی انتهای یک 

فیبر نوری ساخته شده است.

تکمیل آزمایش یک ساله زندگی در ماه

 دانشجویان داوطلب چینی آزمایش یک ساله زندگی 
تکمیل  را  آزمایشگاه فضایی شبیه سازی شده  در 
به طور داوطلبانه در  کردند. دانشجویان چینی که 
آزمایشگاه فضایی شبیه سازی زندگی می کردند، 

باالخره پس از یک سال از آن خارج شدند. 

سینما و تلویزیون

بازیگر سریال »خانه سبز« 
خانه نشین شد

 داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت سینما گفت: 
و  انرژی  همان  با  دوباره  خواهد  می  دلم  خیلی 
عمرم  از  سال  برگردم. هشتاد  بازیگری  به  قدرت 
در  امروز  با وضعی که  اما  ام  بوده  بازیگری  در  را 
سینما می بینم ترجیح می دهم خانه نشین شوم. 
وی گفت: چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. 
متاسفانه دیگر حال و حوصله بازیگری را ندارم و از 
سویی بیماری اجازه فعالیت بیرون از خانه را به من 
نمی دهد. این روزها در خانه نشسته ام و وقتم را با 
کتاب خواندن و کتاب نوشتن پر می کنم. در این سن 

و سال باید بیشتر به تعقل و تفکر بپردازم.

برای انتخاب بازیگر استعداد مهم 
است نه تعداد فالوور 

تعداد  و  مجازی  فعالیت  گفت:  صالحی  پرستو 
برای  معیاری  نمی توان  را  اینستاگرام  فالوورهای 
انتخاب بازیگر قرار داد. من در صفحه، هم فعالیت 
باالیی دارم و هم فالوور های نسبتا زیاد، اما دعوت 
بازیگری  که  پذیرفت  باید  نمی شوم.  همکاری  به 
فرازوفرود هایی دارد؛ یک سال بر وفق مراد بازیگری 
نیست،  نفر  یک  بهار  همیشه  نه.  سالی  و  است 

موضوعی که در سراسر دنیا وجود دارد.

بازیگری که به خاطر زنده ماندن 
همه زندگی اش را فروخت

امیر آتشانی بازیگر سریال پس از باران گفت: آن 
زمانی که بیمار بودم هیچکدام از مسئولین فرهنگی 
و هنرمندان حتی یکبار با من تماس نداشتند و برای 
درمان تمام زندگی ام را فروختم تا زنده بمانم. وی 
از  درخصوص آخرین وضعیت جسمانی خود پس 
انجام عمل قلب باز گفت: خوشبختانه با دعای خیر 
مردم مشکل بسیار مرتفع شده است. اعتراف می کنم 
که اگر دعای مردم و انرژی آنها در کنارم نبود امروز 

تا به این حد شاد، خوشحال و سرحال نبودم.

بایکوت شدن به دلیل بازی 
در برخی فیلم ها

بازیگر سریال گفت: من  فخر الدین صدیق شریف 
اعتقاد دارم نگاه هنرمندان نباید سیاسی باشد. شخصا 
در هیچ کاری نگاه سیاسی نداشتم. من بیشتر نگاه 
سیاست  مرد  اصال  چون  دارم  کارها  به  اجتماعی 
نیستم و سیاست را نمی شناسم. متاسفانه هرگروهی 
که وارد این گونه خط و خط بازی ها می شود بقیه را 
نمی بیند، به راحتی برای دیگران تصمیم می گیرند 
و متاسفانه به سمت خود کامگی حرکت می کنند. 
یک یا چند نفر را به راحتی بایکوت می کنند و قطعا 

این افراد برای هنر ارزشی قائل نیستند.

محمدحسین رفیعی فنود در فروردین 1324 در 
روستایی از شهرستان بیرجند از مادری متدین 
و پرهیزگار و پدری باسواد و دنیادیده و آشنا به 
متولد  مذهب،  از  تحجر  از  عاری  برداشت های 

شدم.
روستاهای  در  را  متوسطه  اول  سیکل  و  ابتدایی  دوران 
»فنود« و »مود« گذراند و برای سیکل دوم به بیرجند آمد. 
در کالس چهارم متوسطه دبیر ادبیات فارسی برای اولین 
بار با مسائل اجتماعی و سیاسی روز آشنا کرد و کتاب خوان 
و  گذاشت  تأثیر  وی  بر   42 خرداد  سرکوب  وقایع  شد. 
پس از این مرحله مذهب و سیاست را به طور همزمان 
و هم عرض دنبال کرد. پس از این مرحله بیشتر اوقاتش 
به مطالعه کتاب های غیردرسی و عمدتاٌ تاریخی، سیاسی و 
مذهبی می گذشت. با کتاب های مهندس بازرگان، آیت ا... 
گرفتن  از  پس  شد.  آشنا  آل احمد  قطب ،  سید  طالقانی، 
دیپلم، سربازی و سه سال معلمی در روستاهای زنجان 
در رشته شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران قبول شد. از 
این مقطع به بعد وارد دوران جدیدی از زندگی شد که آن 
را دوران »شعور زندگی« خود می نامید. عالوه بر آشنایی 
با روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی تهرانی و بهره گیری 
تهران و تالطمات آن  دانشگاه و شرایط ویژه  از محیط 
بسیار  را  محیط   42 خرداد  سرکوب  از  پس  که  سال ها 
سیاسی کرده بود با دکتر شریعتی و حسینیة ارشاد آشنا 
شد و تظاهرات دانشجویی در آن سال ها وجه دیگری از 
مبارزات اجتماعی را در وی  بیدار کرد. بعد، از طریق دکتر 
بزرگ اسالمی همچون سیدجمال،  متفکران  با  شریعتی 
اقبال، مدرس و دولتمردان منزه تاریخ ایران قائم مقام، میرزا 

تقی خان و مصدق آشنایی پیدا کرد.
دکتر شریعتی دیگر برای وی  یک سخنران مذهبی معمولی 
نبود، کسی بود که هر روز ده ها گره فکری و ذهنی وی 
باز می کرد و مشکالت و شک و تردیدهای انباشته شده 
در حافظه  اش را برطرف می ساخت. اسالمی که او معرفی 
می کرد محمد حسین را قادر می ساخت که جلوی ایرادات 
و اشکاالت مطرح شده توسط ماتریالیست ها مقاومت کند 
و این اسالم را در سطحی باالتر و واالتر از شبه مدرنیسم 
سرمایه داری غرب و مارکسیسم شرق )که در آن زمان بسیار 

هم در جامعه مطرح بود( ارزیابی کند.
درس خوانی  دانشجوی  فنود  رفیعی  حسین  محمد  دکتر 

دانشگاه،  به علم شیمی هم عشق می ورزید. در  بود که 
عشق  هم  شیمی  علم  به  بودکه  درس خوانی  دانشجوی 
می ورزید و با معدل خوب و سواد مناسب فارغ التحصیل 
شد. سال 1350 و بعد از آن، اختناق به اوج خود رسیده بود، 
شروع جنگ چریکی، ساواك و رژیم را به شدت حساس 
کرده و جو سیاسی جامعه را اطالعاتی و امنیتی کرده بود. 
آشنا  همکالس هایش  از  نفر  دو  با  دانشجویی  دوران  در 
شدکه بعداً فهمید عضو سازمان مجاهدین )خلق( بوده اند، 
جلب  اورا  توجه  مذهب   از  آنها  تفکر  نوع  دلیل  به  ولی 
نکردند و دوستی اش با  آنها عمقی پیدا نکرد. لذا پس از 
فارغ التحصیل شدن، تصمیم به ادامه تحصیل در آمریکا 
گرفت و چون تمکن مالی این کار فراهم نبود می بایستی 
قبل از عزیمت به آمریکا، پول فراهم می کرد. سپس به 
دبیری در قصرشیرین مشغول شد. از مهر 1351 دبیر تمام  
وقت دبیرستان های قصرشیرین شد و حسینیة ارشاد هم از 
آبان همان سال بسته شد و دکتر شریعتی فراری گردید تا 

در زمستان 52 خود را به ساواك معرفی کرد.
قرن  بشریت  مشکل  است  قادر  عرفان  طرح  با  اسالم 
بیستم گرفتار کاپیتالیسم و استالینسیم را هم حل نماید. 
با  که  زمستان 1355  تا  و  رفت  امریکا  به  خرداد 1353 
مدرك فوق لیسانس به ایران برگشت مطالعات ارزشمندی 
در زمینه های سیاسی، مذهبی و اجتماعی در خارج کشور 
انجام داد. متون کالسیک مارکسیستی،  مبارزات روحانیت 
بودند.  جمله  آن  از  دکتر شریعتی  آثار  مجدد  بازخوانی  و 
دکتر  تئوری های  که  کرد  امیدوار  اورا  اثار  این  مطالعه 
شریعتی کم کم دارد به ثمر می رسد و اسالم از مرحلة یک 
در سرنوشت  دخالت مستقیم  به  امور شخصی  و  مذهب 
کشور و مردم تبدیل می شود. این اسالم نه تنها با استعمار 
و سرمایه داری جهانی مبارزه می کند بلکه با طرح عرفان 
بیستم  قرن  بشریت  مشکل  است  قادر  اسالمی  عملی 
که  نماید.او  حل  هم  را  استالینسیم  و  کاپیتالیسم  گرفتار 
به مردم  امریکا  از طریق رسانه ها شاهد تجاوز وحشیانه 
را هم  امریکایی  و فساد جامعه  فقر  و  بود  ویتنام  مظلوم 
اندیشة  از  دستمایه ای  با  دیگر  از طرف  و  می کرد  لمس 
شریعتی اشکاالت و گرفتاری های فکری مارکسیسم را هم 
حس می نمود، اسالم شریعتی   نوشدارویی بود که جان 
وی را جال می داد و دلش را پر از امید می کرد که بشر در 

تکامل خود هیچگاه سرگردان نخواهد شد.
مدت  برای  و  برگشت  ایران  به  که   55 سال  پایان  در   
با  شد  کار  مشغول  ایران«  آزاد  »دانشگاه  در  کوتاهی 
تغییرات جامعة ایرانی و جو سیاسی جامعه بیشتر آشنا شد. 

نفوذ بیش از پیش مظاهر و عوامل سرمایه داری در جامعه، 
خبر از تحوالت قریب الوقوعی می داد که همه منتظر آن 
بودند ولی کم و کیف آن را پیش بینی نمی کردند. وقایع 
قم، تبریز، یزد و در اواخر سال 56 و اوایل سال 57 دیگر 
خبر از شروع فرآیندی می داد که امیدوارکننده بود و صدای 
سقوط رژیم پهلوی می آمد. امام در پاییز 56 به پاریس آمد 
و وی دوبار به نوفل لوشاتو رفت و از نزدیک شاهد اوضاع و 
احوال آنجا بود. روند انقالب سرعت گرفته بود و دیگر خبر 

از سقوط قریب الوقوع شاه می داد.
عزیمت به انگلیس و اخذ مدرك دکترای شیمی در اواخر 
سال  در  )که  دکترا  تحصیالت  پایان  برای   1363 سال 
1357 به دلیل انقالب ناتمام مانده بود( با گزینش وزارت 
علوم همراه خانواده )همسر و دو فرزند( به انگلیس رفت و 
یک دوره دو ساله متراکم را برای اتمام کار عملی و تدوین 
تز دکترا، گذراند. در اواخر سال 1365 که به ایران بازگشت، 
دانشگاه  به  تهران،  دانشگاه  علوم  دانشکده  دعوت  طبق 
بازنشسته  که  سالی  تا  فروردین 1366  از  و  رفت  تهران 
شد در دانشگاه تهران شاغل بود. از سال 1366 کار اصلی 
او، تدریس و تحقیق در رشتة پلیمر )شاخه ای از شیمی( 
توسعه  که  وی  به عالیق  توجه  با  مورد  این  در  که  بود 

درون زای ایران است، به مطالعات اقتصادی و توسعه ای 
ایران پرداخت و در ضمن مشاور چندین کارخانه در صنایع 
شیمیایی کشور بود. آشنایی وی  با صنایع شیمیایی دنیا و 
ایران و مطالعه در اوضاع اقتصادی ایران و امکانات بالقوه 
کشور باعث شد که در ذهنش  یک الگوی توسعه درون زا 
برای ایران شکل گیرد. نتیجه این مطالعات به صورت ده ها 
مقاله در جراید و نشریات تخصصی چاپ شد. از آنجایی که 
به زبان ساده  تدوین شده اند، حتی برای افراد غیرمتخصص 

در رشته اقتصاد و توسعه قابل استفاده می باشند.
نشریه شیمی و توسعه برای اولین بار در ایران با هدف و 
استراتژی منتشر شد. ایران به دلیل منابع عظیم نفت، گاز 
و ذخایر غیرنفتی از منحصر کشورهایی است که می تواند 
توسعه اقتصادی خود را در تولید و توسعة صنایع شیمیایی 
به  آورد.  به دست  قابل توجهی  ارزش افزوده  و  برد  پیش 
ایجاد  محصوالت،  این  تولید  راه کارهای  ارائه  منظور 
اشتغال برای جوانان و نشان دادن راه توسعه درون زای 
ایران و پیوند صنایع شیمیایی با توسعه کشاورزی، نشریه 
شیمی و توسعه را  به کمک دو نفر از دوستانش در سال 
1379 راه اندازی کرد. چنین نشریه ای برای اولین بار در 

ایران با این هدف و استراتژی منتشر شده است.

دکتر محمد حسین رفیعی فنود، چهره برجسته شیمی
عالیه پیشه ور

علمی و فناوری

عکس: آرشیو

حرم مطهر امامزادگان باقریه )ع( محل نزول مالئک 
هبوط پی در پی انوار خدا، معدن رحمت حق و برکات 
روایت  به  زیرا  است،  بهشت  از  ای  قطعه  و  الهی 
ابوحامد رویخی و علی بن محمد یاسوی مشهور 
به حسامی، مدفن بیش از 70 تن از نوادگان امام 
محمد باقر )ع( است. در تاریخ این گونه آمده است 
که در زمان خالفت الطابع هلل، خلیفه ستمگر عباسی، 
سید حامد علوی به همراهی جمعی از خاندان خود 
که به باقریه معروف بودند از یثرب به ری و از آنجا 
به خراسان آمدند و در برخی نواحی خراسان ساکن 
شدند تا اسالم ناب را آموزش دهند و تبلیغ کنند. 
خلیفه عباسی از حضور این امام زادگان عالم، دانشمند 
و مبلغ دین، در منطقه احساس خطر می کند و 
پسرش، القادر باا...، که حاکم خراسان بوده است را 
مامور سرکوب آنان می کند. او با لشکری عظیم به 
گروه باقریه حمله ور می شود. گروه باقریه به علت 

کمی یاران تاب مقاومت نیاورده و  به سمت کوه های 
جنوب بیرجند، روی می آورند، رهبر گروه سید حامد 
علوی به همراه دو فرزندش در چنشت به شهادت 
می رسند و رهبری گروه را سید محمد نقیب برعهده 
می گیرد. در ضمن جنگ و تعقیب و گریز از مسیر 
بهدان، بهلگرد، اسفهرود و بجد به دره ای در نزدیکی 
بیرجند  می  رسد و چند روزی در آنجا پناه می گیرند، 
تا اینکه در روز چهارشنبه ای که زنان بیرجندی مثل 
روزهای قبل برای سادات معظم آب و غذا می برند 
با صحنه قتل عام این امامزادگان رو به رو می شوند. 
زنان شجاع و مومن بیرجندی چادرها را به کمر می 
بندند و اجساد مطهر این شهدا را در طول دره دفن 
می کنند، از آن چهارشنبه تاریخی به بعد این دره به 
دلیل دفن اجساد مطهر این امامزادگان عالم، مهاجر 
مجاهد و شهید در راه خدا قطعه ای بهشتی می شود 
که زائران دل دخیل می بندند و زود حاجت می گیرند 

امامزادگان باقریه دارای کرامات زیادی هستند و نزد 
بیرجندی ها به امامزادگان سریع االجابه معروف شده 
اسالم،  بزرگ  پیامبر  ا... طبق خطاب  شاء  ان  اند. 
حضرت محمد )ص( به امیر المومنین، علی )ع( که 
ای ابوالحسن! خداوند قبر تو و قبر فرزندانت را بقعه 
ای از بقعه بهشت قرار داده است و به یقین خداوند 
دل های پاك سرشتان از خلقتش و برگزیدگان از 
بندگانش را چندان قرار داده است که به سوی شما 
کشیده می شود، قبور شما را آباد می کنند و بسیار به 

زیارت شما می آیند. 
یقینا دل های پاك سرشتان به سوی این بارگاه 
به دست مردم  و  است  نیز کشیده شده  ملکوتی 
شریف بیرجند دوستداران خاندان عصمت و طهارت 
این مکان  استان،  دلسوز  و  آگاه  و مسئوالن  )ع( 
مقدس بیش از پیش آباد و به فرموده رهبر فرزانه 

انقالب به قطب فرهنگی تبدیل خواهد شد.

معرفي امامزادگان سریع االجابه  باقریه )ع( بیرجند
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آرامش امام علی )علیه السالم( در میدان جنگ

ابوحیان تیمی از پدرش نقل می کند که گفت: همراه 
بودم.آن حضرت  جبهه صفین  در  السالم  علیه  علی 
جبهه مقدم  خط  به  و  کرد  می  آماده  را   گردانها 
می فرستاد، در نبردگاه، معاویه را دیدم بر پشت اسبی 
لمیده، آنچنان که نزدیک است به زمین بیفتد و علی 
بر  سوار  او  قدمی  چند  در  که  دیدم  را  السالم  علیه 
را به دست گرفته است  پیامبر  اسب شده و شمشیر 

و رجز می خواند.
در این هنگام یکی از سربازان سپاه علی علیه السالم 
ای   « گفت:  السالم  علیه  علی  به  و  آمد  پیش  به 
امیرمؤمنان! خود را حفظ کن! گمانم این ملعون )اشاره 

به معاویه( حیله کرده که تو را غافلگیر کند.«
حفاظت  برای  قطعی  سرنوشت  و  اجل  فرمود:  امام 
انسان کافی است« )امام با این توکل و اطمینان خاطر 
و آرامش قلب، در نبردگاه عبور می کرد، گوئی هیچ 
اتفاقی رخ نداده است، و به ما این درس را آموخت که 
اجل )و پایان عمر( به تنهایی کافی است که نگهدار 
انسان باشد تا اجل نیامده کسی نمی میرد هر انسانی 
حفاظت  و  پاسداری  مخصوص  فرشتگان  وسیله   به 
فرشتگان  آن  رسید،  فرا  انسان  اجل  وقتی  شود.  می 

انسان را رها می سازند.) نهج البالغه، حکمت ۳۰۶ (.

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی 
در تنهایی بیابان، 

گوش شنوا خواهی یافت.

مشکل بیشتر مردم این است که با امیدها
 یا ترس ها یا آرزوهایشان فکر 

می کنند، نه با ذهن خود.

 ماه رمضان و جان تو در خواب ست
رخوت زده ای ، جهان تو در خواب ست

هنگام سحر ، لبان جسمت بازست
اما دل شب نشان تو ، در خواب ست

هیچ وقت متوجه نمی شوی چقدر کار 
انجام شده است؛ فقط می توانی ببینی 

چقدر کار باقی مانده که انجام شود.

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور و فرمانت 
و بچشان در آن شیرینی یادت را و مهیا کن مرا در آن روز 

برای انجام سپاس گزاریت، به کرم خودت نگهدار مرا در این 
روز به نگاه داریت وپرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز چهارم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بخور و بنوش و دیده روشن دار پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگوی من برای ]خدای[ 
رحمان روزه نذر کرده ام و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم گفت. سوره مریم آیه 2۶

حدیث روز  

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگي و تشنگي را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگي آخرت را بیابند.
 امام رضا علیه السالم

سبک زندگی

دشمن سرنوشت کودک را بشناسید
همه ما آرزو داریم، فرزندانی باهوش و درسخوان داشته باشیم 
و هرگز برای فرزندانمان نمی پسندیم که تحصیالتشان را 
نیمه کاره رها کنند و به این شکل وارد بازار کار شوند اما 
 همه ساله این اتفاق برای بسیاری از نوجوانان و جوانان ما 
می افتد که ریشه آن را باید در کودکی و در دبستانشان 
جستجو کرد. در ریشه یابی این مشکل نمی توانیم تقصیر 
را متوجه هوش و ادراک بچه ها کنیم. همه ی ما شاهدیم 
که بسیاری از دانش آموزان باهوش و خالق هم، نیمه ی 

راه دچار چنین سرنوشتی می شوند.
ها  دبستان  اوضاع  به  ما  کودکان  سرنوشت  حقیقت  در 
گره خورده است. دبستانی که بتواند برای کودکان، حاوی 
را  ما  کودک  باشد،  دلپذیری  روزهای  و  خوش  خاطرات 
درسخوان می کند. اما دبستانی که پر از خاطرات تلخ و 
ادامه  دشمن  باشد،  زحمت  و  اضطراب  از  لبریز  روزهای 
تحصیل فرزندانمان خواهد شد.به عبارت دیگر آنچه ضامن 
بود، عشق و عالقه به  ادامه تحصیل فرزندان ما خواهد 
درس و مدرسه است که مخصوصا در کودکی و در دبستان 
در  آموز  دانش  شود.اگر  ایجاد  آموزان  دانش  برای  باید 
سالهای اول تحصیل، به مدرسه و معلم و دوستانش دلبسته 
شود و مدرسه را عمیقا دوست بدارد در بزرگسالی هم به 
تحصیالتش ادامه خواهد داد، حتی اگر چندان باهوش هم 
نباشد و از هوش متوسطی برخوردار باشد. وقتی عشق و 
پرفسور   که  کرد  خواهد  تالش  چنان  باشد  داشته  عالقه 

خواهد شد. اما وقتی یک دانش آموز هر چند درسخوان 
و باهوش، به هر دلیلی در مدرسه روزهای سخت و پر 
استرسی را تجربه کند و دائم بر حجم خاطرات تلخش از 
معلم و کالس و مدرسه افزوده شود، اگر چه جزء نفرات 
برتر مدرسه باشد، امیدی به موفقیت و ادامه تحصیلش 
و  معلمان  نیستند،  کم  متاسفانه  بود.  نخواهد  آینده  در 
والدینی که گمان می کنند اصل مهم در آموزش بچه ها، 
یادگیری دقیق مطالب درسی است. لذا به وضعیت روحی 

روانی دانش آموز چندان توجهی ندارند.
ضربه ای به روح کودک وارد نکنید

اصل مهم در آموزش بچه ها مخصوصا بچه های دبستانی، 
کردن  کنجکاو  و  تحصیالت  به  ها  بچه  کردن   عالقمند 
بچه ها برای دانستن است. که این هر دو اصل ربطی به 
نتیجه ی امتحانات ندارند. درست است که دانش آموزان 
این  اما رعایت  بروند  باال  پایه قوی شوند و قوی  از  باید 
مسئله تا جایی باید برای معلم و والدین اهمیت داشته باشد 

که ضربه ای به روح و قلب کودک وارد نکند.
کودکی که با اضطراب و ناراحتی درس می خواند و تکلیف 
انجام می دهد بعدها تحصیل را رها خواهد کرد یا الاقل 
برای موفقیت اش تالشی نخواهد کرد. خودمان اگر اکنون 
به کودکی و دوران دبستانمان فکر کنیم، هرگز به یاد نمی 

آوریم نمره ی امتحان ریاضی مان چه بود؟ 
احساساتمان  تاثیرش  آوریم و تحت  یاد می  به  نچه زود 

تغییر می کند، رفتاری است که در طول تحصیل از سوی 
معلم و هم کالسی دیده ایم. اگر خاطرات خوشی داشته 
ها  نیمکت  و  میز  پشت  کنیم  می  آرزو  هم  هنوز  باشیم 

بنشینیم و درس بخوانیم.
دانش آموز را مضطرب نکنید

یک اصل مسلم روانشناسی این است که اضطراب، قدرت 
یادگیری افراد را کاهش می دهد. انسان وقتی اضطراب 
پیدا می کند نه چیزی می فهمد و نه چیزهایی که می 
داند را به خاطر می آورد انسان ممکن است تحت تاثیر 

اضطراب زیاد نام خودش را هم فراموش کند. 
در این صورت چرا بعضی از معلمین یا والدین توقع دارند با 
تنبیه و تهدید دانش آموزی را مجبور به یادگیری کنند. آنها 
غافلند که همان لحظه که دانش آموز را مضطرب کرده 
و قدرت یادگیری او را به شدت کاهش داده اند. برعکس 
اگر بتوانیم دانش آموزان را شاد و سرحال نگه داریم و با 
تشویق و محبت با آنها رفتار کنیم آنها را برای یادگیری 
متمرکز  درس  روی  را  حواسشان  و  ایم  کرده   تحریک 
کرده ایم. خوشا به حال معلم یا مادری که در تمرین با 
کودک او را می خنداند و شاد می کند. البته نه خنده ای 
که موجب بازیگوشی و حواس پرتی شود. در این خصوص 

قدرت کنترل مادر یا معلم اهمیت دارد.
بازی یادتان نرود

مادری می گفت، من وقتی می بینم فرزندم حوصله درس 

خواندن ندارد، یک بازی ترتیب می دهم که در آن بازی 
درسهایش تمرین می شود. مثال کنارش می نشینم و از 
او می خواهم روی هر کلمه ای که دست می گذارم آن را 
بخواند. سپس با حرکاتی طنز آمیز و کلماتی بچگانه بازی 
را انجام می دهم.در مقابل مادر دیگری می گفت، موقع 
انجام تکالیف فرزندم چنان سخت گیری می کنم و کلمه 
به کلمه مشق او را  زیر نظر می گیرم که فرزندم با ترس و 

دلهره و گاهی با گریه مشقهایش را می نویسد.
مشق زیاد بی خاصیت

دارد  وجود  مختلفی  های  فکر  طرز  هم  معلمان  بین  در 
اجرا  معلم  دلسوزی  روی  از  چه  اگر  آنها  از  بعضی  که 
معلمان  بعضی  نیستند.  آموزان  دانش  نفع  به  می شوند، 
نوشتن تکالیف زیاد را به نفع بچه ها می دانند اما کودکی 
خودشان را فراموش کرده اند که مشقهای طوالنی چقدر 

برایشان آزار دهنده بود. 
واجب  یادگیری  برای  کم،  ی  اندازه  تا  نوشتن  مشق 
است اما مشق زیاد هیچ تاثیر خوبی روی بچه ها ندارد. 
بی  و  خسته  را  آنها  باشد  زیاد  وقتی  ها  بچه  تکالیف 
بی  و  خسته  آموز  دانش  یک  وقتی  و  کند  می  حوصله 
حوصله می شود هیچ چیزی را یاد نمی گیرد او صرفا 
می نویسد بدون اینکه با آن نوشته ارتباطی برقرار کند. 
بیزار  مدرسه  و  درس  از  را  ها  بچه  فقط  زیاد  مشقهای 

می کند و هیچ خاصیت دیگری ندارد.
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تنبیه بدنی کودک چه عواقبی دارد؟

زدن کودک به بهانه تنبیه باعث می شود که او احساس 
پرخاشگر  و  افسرده  مرور  به  و  کرده  ناامیدی  و  عجز 
شود. این در حالی است که عزت نفس پائین می تواند 
تا آخر عمر همراه کودک باشد. از این رو اگر از کودکمان 
اشتباهی سر زد باید در وهله اول خونسردی خود را حفظ 
را هم درنیاوریم، چون  ادای کتک زدن  کنیم و حتی 

می تواند مثل ضربه هایی، روح او را زخمی کند.
متأسفانه تنبیه بدنی می تواند کودکان را درباره شناخت و 
تشخیص درست از غلط به اشتباه بیندازد. از این رو باید 
به کودکانمان بیاموزیم که روش های غیر مضر را برای 
بیان احساسات خود به کار گیرند و بدانند که فقط در این 

حالت احساساتشان مورد پذیرش قرار می گیرد
تنبیه بدنی فرزندمان به این معناست که رفتار ما درست 
بوده و حق با ماست، از همین رو به احتمال خیلی زیاد او 
نیز در آینده، کتک زدن را عمل درستی برای رسیدن 
اطرافیانش صدمات  به  بداند و  به حق و حقوق خود 
جسمی وارد کند، مثاًل دوستانش و حتی همسرش را 

در آینده کتک بزند.
کودکان  تحصیلی  افت  زمینه  جد  به  بدنی  تنبیه   
پیشرفت  از  فرد  می شود  موجب  و  کرده  فراهم  را 
که  هنگامی  کرد:  خاطرنشان  بماند،  باز  خالقیت  و 
فرزندمان بی ادبی می کند عکس العمل زود و نسنجیده 
ما راه به جایی نمی برد. بلکه می توانیم با سنگین کردن 
احساس  برای مدت کوتاهی  او فرصت دهیم  به  جو 
جدایی کرده و به رفتار زشتش فکر کند، چون کودکان 
در صورت کتک خوردن کنترل درون خود را از دست 
داده و همیشه برای تشخیص درست از غلط چشمشان 

به تصمیم دیگران خواهد بود.

123456789101112131415
انسادتقمنامام1
رکفنشورهدشبابک2
هویباتسیالووا3
هریلیتایحریت4
مشراکبارسفای5
غرهباراهانمب6
رمقهناگیباکر7
بابشینااقناور8
تابنانریاسای9
پمدمارساتفبش10
ایراییرسورته11
دمکدنکایدنله12
زیومدوهشمودرا13
هردناهدکاردناي14
راوشدنداهنینه15

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

را تجربه کنید.   09158668002

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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

09158254172

به دو نفر کارشناس مکانیک )آقا( 
با حداقل 3 سال سابقه کاری 

مرتبط در شرکت های گرید دار 
)صالحیت دار( نیازمندیم.

09153637917

استخدام بازاریاب حرفه ای )آقا و خانم(
آموزشگاه برگ )صنایع چوب(
تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

خیابان ارتش، جنب رستوران 
برادران کریم  09151609420 فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...

تلفن تماس: 09157212359  
09364782506 -2605

به یک کارگر خانم جهت کار در غذای 
آماده )شمال شهر( نیازمندیم.

32311717 -09384306497

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تگزاس
14:3018:1522شروع سانس

التــاری
16:1520شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

باتوجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ، خیریه 
آبشار عاطفه ها برای تهیه سبد غذایی نیازمندان 
با کمک و عنایت شما نیکوکاران ارجمند به میدان 

آمده تا بتواند  دل نیازمندان  را شاد نماید.

 )بی صبرانه منتظر کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین عزیز هستیم( 

آدرس: بیرجند، انتهای حکیم نزاری 
طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی
شماره تماس: 05632233977

شماره حساب بانک ملی 010670157007 
شماره کارت بانک مهر ایران 606373101179102

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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چه قسمتی از سیب زمینی را 
نباید مصرف کنیم؟

سیب زمینی هایی که بخشی از آن ها به رنگ 
سبز درآمده است بالقوه می توانند محتوی نوعی 
سم به نام “گلیکو آلکالویید” یا GA باشند که 
به طور طبیعی در سیب زمینی به وجود می آید 
و برای سالمت انسان زیان بار است. دانشمندان 

می گویند که فقط با بریدن قسمت های سبز 
شده می توان بخش اعظم سم تولید شده را از 
سیب زمینی جدا کرد و به این ترتیب، خطر را 
کم کرد. سیب زمینی آب پز به همراه تخم مرغ 
آب پز و یک پرس ساالد، یک وعده غذایی 
کامل به حساب می آید اما اگر در انتخاب سیب 
زمینی دقت نکنید، همین غذای سالم تبدیل به 

ماده ای سرطان زا خواهد شد!

 غلظت خون و راه های درمان آن

به  پوست  برافروختگی  و  شدن  سرخ  عالئم: 
خصوص در صورت، قرمزی چشم ها، تیره شدن 
رنگ لب ها به خصوص در هنگاه انجام حرکات 
سنگین و ورزش و کبودی نوک انگشتان دست 
و پا، سر درد های غیر طبیعی، ضعف و بی حالی 
و خستگی مزمن، اختالالت هوشیاری و احساس 

نفس، خارش  تنگی  بینایی،  اختالالت  منگی، 
بدن به ویژه بعد از استحمام و در نهایت بزرگ 
شدن کبد و طحال. درمان: از آنجاکه در موارد 
شدید باعث سکته می شود حتماً آن را درمان 
کنید: نوشیدن روزانه ۸ لیوان آب، خودداری از 
مصرف غذاهای با پروئتین باال مثل گوشت و 
جگر و پسته، خوردن انار، آلبالو، تمشک، زغال 

اخته، شنبلیله، ریواس و کدو. 

توصیه هایی خوب
 برای سم زدایی بدن 

گوارش،  دستگاه  برای  مناسب  زنجبیل:   -1
بازکننده عروق و گرفتگی های کبد،  ملین و 
بدن  اضافی  رطوبت  کننده  خشک  باعث 
)رطوبت روده و معده(  ، برطرف کننده تشنگی 
به ویژه تشنگی ناشی از تجمع بلغم در معده، 

خنثی  مغز،  و  کبد  قلب،  معده،  برای  مقوی 
کننده  دفع  بدن،  در  حیوانی  سموم  کننده 
رطوبت  که  کسانی  برای  بدن،  لزج  اخالط 
مغز دارند به شکلی که خواب آنان زیاد شده، 
کسالت دارند و پف سر و صورت زیادی می 
کنند و همچنین لعاب دهان آنان زیاد شده و 
آب دهان آنان به هنگام صحبت کردن پرتاب 
باشد. موثر  بسیار  ند  می توا نیز  می شود، 

خطرناک ترین حالت بیدار شدن
 در صبح زود! 

  
قطع و وصل شدن های مداوم ساعت های زنگ 
دار در صبح، می تواند باعث برهم خوردن چرخه 
خواب و ساعت بیولوژیک بدن افراد شود. اغلب 
افراد بزرگسال به دلیل مشغله های فراوان، دچار 
کم خوابی هستند در حالی که متخصصان معتقدند 

میزان خواب شبانه مورد نیاز 7 تا 9 ساعت است.  
دانشمندان با انجام آزمایشات بر روی داوطلبان 
زیادی، دریافتند استفاده از ساعت زنگ دار برای 
بیدار شدن از خواب موجب تداخل در خواب و 
بر هم زدن چرخه خواب می شود. گفتنی است، 
هرگونه وسیله که تولید صدا می کند و موجب می 
شود افراد به صورت ناگهانی از خواب بپرند موجب 
تداخل خواب و ایجاد تنش های عصبی می شود.

نشانه ها و عالئم سرطان معده

غذا  از  پس  نفخ  احساس  خستگی،  عالئم: 
خوردن،  احساس سیری پس از خوردن کمی 
غذا،  سوزش شدید و درد معده، سوءهاضمه شدید 
و درمان نشدنی، حالت تهوع مداوم و بی دلیل، 
درد معده، کاهش وزن بی دلیل، وجود خون در 
مدفوع(،  در  رنگ  قیری  و  سیاه  )خون  مدفوع 

استفراغ خونی و خستگی و کم خونی. پیشگیری: 
مصرف بیشتر میوه و سبزیجات، کاهش مصرف 
غذاهای شور و دودی، ترک سیگار، درصورتی 
که به بیماری سوزش معده یا رفالکس مبتال 
هستید، برای درمان آن اقدام نمایید. دالیل ابتال: 
زنان(،  به  نسبت  بیشتر  2برابر  جنسیت)مردان 
ژنتیک)سندرم های ارثی(، گروه خونی)بیشتر گروه 
خونی A مثبت(، سن)در سنین 7۰ تا 7۴ شایع تر(

یادداشت

دالیل عدم ورود بانک ها به
 سرمایه گذاری در حوزه مسکن
* پورمهر

به لحاظ این که پروژه های ساخت مسکن از سوی سرمایه گذاران 
خصوصی و یا اخذ تسهیالت از بانک ها تامین مالی شده و هزینه فرصت 
باال به همراه دارد، لذا در صورت گذشت بیش از ۳۰ ماه از سرمایه گذاری 
در ساخت مسکن و عدم نهایی کردن و فروش آن، با توجه به سودهای 
بانکی، نرخ تورم و حاشیه سود ساخت مسکن، سرمایه گذاری در این حوزه 
زیان ده خواهد شد به همین دلیل عدم سرمایه گذاری بیش از این مدت به 
لحاظ اقتصادی قابل تحمل نخواهد بود. بر اساس گزارشات اعالمی بانک 
مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه های شروع به ساخت 
خانه های جدید، اتمام پروژه های نیمه تمام و در مجموع افزایش خانه های 
جدید در بازار مسکن مهر تاییدی بر این ادعا گذاشت  که در این میانبا توجه 
به هوشمند بودن بازار و فعاالن اقتصادی و انتظارات عقالیی آنان، انتظارات 
رونق نسبی بازار مسکن هر چند با تاخیر چند ماهه، تبدیل به واقعیت شده 
است. به نظر می رسد عدم ورود بانک ها در حوزه مسکن به دلیل ترس از 
استمرار و تعمیق رکود در این بخش و همچنین نرخ پائین فروش و عدم 
بازگشت سرمایه و همچنین پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده سبب 
اجتناب از فروش و کاهش انگیزه سرمایه گذاری مجدد شده بود. طبق 
آمارها، حجم کل سرمایه گذاری های ساختمانی در ماه نهم سال گذشته 
افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است. این 
حجم به تفکیک درحوزه ساختمان های جدید، نیمه تمام و تکمیل شده به 

ترتیب 2۳ درصد، منفی ۳ درصد و ۵9 درصد بوده است. 
با توجه به آمارها، رشد قابل مالحظه سرمایه گذاری در پروژه های 
تکمیل شده و ساختمان های جدید، یقینا رشد قابل توجهی در عرضه 
مسکن در سال 1۳97 را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که اگر 
سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تکمیل نشده افزایش یابد؛ اما در 
بخش ساختمان های تکمیل شده کاهش یابد موجب انجماد دارایی ها 
خواهد شد که همین مسئله در دوران رونق چند سال پیش که منجر به 
رکود گردید اتفاق افتاد، اما وضعیت در شرایطی فعلی عکس شده و رشد 
سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تکمیل شده به مراتب بیشتر از 
سایر بخش های ساختمانی شده است، به همین دلیل با احتمال باال، رشد 
قابل مالحظه ای را در بخش عرضه مسکن شاهد خواهیم بود. از طرفی، 
این حجم از سرمایه گذاری به واسطه ارتباطات پیشین بخش مسکن با 
سایر بازارها، اثرات مطلوبی در تحریک و رشد فعالیت در اقتصاد خواهد 
داشت. از طرفی در حوزه تقاضا به دلیل سرکوب شدن نرخ ارز و وضعیت 
پرنوسان بازار سرمایه، نقدینگی عمدتا به سمت بانک ها، بازار مسکن و 
در نهایت خرید سکه و طال سوق خواهد یافت. بنابراین اثرات ضد تورمی 
افزایش عرضه از طرف افزایش تقاضای مسکن تقریبا خنثی شده و رشد 

متناسب با تورم برای بخش مسکن ایجاد خواهدشد.

یادداشت

سال 1۳۵۵مسابقات قهرمانی خراسان در اکثر رشته ها به میزبانی شهرستان بیرجند برگزار شد که ورزشکاران میزبان کاپ های قهرمانی را به خود اختصاص دادند؛ 
ازجمله دوومیدانی که مرحوم منوچهرشمشیری مربی و دونده آسیایی تیم بیرجند کاپ قهرمانی را از فرماندار وقت دریافت می کند. * گردآورنده: اصغری

 داده نما

درمان کبد چرب با دارو فقط بیماری را کنترل می کند و 
به درمان آن کمکی نمی کند. تنها راه درمان کبد چرب 
کبد  ایجاد  علت  شایع ترین  است.  بدن  در  چربی  کاهش 
البته  است.  خون  چربی  افزایش  و  چاقی  جهان  در  چرب 
حتی  یا  دیابت  مانند  زمینه ای  بیماری های  برخی  گاهی 
کبد  ایجاد  به  می توانند  هم  داروها  از  دسته ای  مصرف 
چرب منجر شوند. از این رو اگر شما اضافه وزن دارید در 

نخستین گام باید وزن خود را کاهش دهید.در این راستا 
سنگین  شام  مصرف  کنید.  دقت  خود  شام  وعده های  به 

افزایش وزن است.  از مهم ترین عوامل  یکی 
افزایش فعالیت بدنی و ورزش راه دیگر درمان این بیماری 
بلکه  تنها به سالمت جسم منجر می شود  نه  است. ورزش 
داشت.  خواهد  به دنبال  هم  را  شادابی  و  روان  سالمت 
جزء  که  استرس  کاهش  و  کنترل  در  تحرک  و  ورزش 

است. مؤثر  بسیار  هم  است  امروزی  زندگی  جدایی ناپذیر 
معموالً  که  است  این  کنیم،  اشاره  باید  که  دیگری  نکته 
 ،E ویتامین  قرص های  چرب،  کبد  بیماری  اصالح  برای 
گیاه خار مریم که بسیاری از شرکت های داروسازی آن را 
با دوز کم  به صورت قرص درآورده اند و قرص متفورمین 
تجویز می شود. این داروها بیشتر نقش کمک کننده دارند 

نیستند. راه درمان قطعی  و 

کبد چرب را بدون دارو درمان کنید!

امالک و 
مستغالت

   
   فروش 

باغ در تقاب 
 با مناسب ترین قیمت 

شماره تماس
۰۹۱۵۷۱۵۱۹۸۰ 

فرو ش مغازه 
در بازار سرپوش یا معاوضه 

با آپارتمان در مشهد
 شماره تماس

۰۹۳۳۰۷۵۱۶۹۶ 

فروش آپارتمان۸۵ متری
 فول امکانات، سپیده۵

) ۱۲۰میلیون(
شماره تماس

۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

فروش زمین تجاری
 بیرجند، معصومیه باال

خیابان تالش
شماره تماس

۰۹۰۳۵۲۶۷۷4۶

فروش آپارتمان 
۱۶۰متری،۳خواب،طبقه۵،تک 

واحدی،فول امکانات،سندآزاد
خ عبدالعلی  بیرجندی، فی 

متری۲۲۵۰   ۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

فروش زمین در شهرک بعثت 
)علی آبادلوله( با موقعیت استثنایی 
ازدو سمت حاشیه خیابان، بدون 

داشتن مشابه خود در محل 
۰۹۰۳۵۲۶۷۷4۶

فروش باغ ویال با آب، درخت، 
استخر، سند ششدانگ

 جواز ساخت،  ۹ کیلومتری جاده 
خوسف- بیرجند، قطعه سوم

۰۹۰۳۵۲۶۷۷4۶

فروش منزل دو طبقه کامال 
مستقل در مهرشهر ، خیابان مهر 

فی ۱۶۰ م
شماره تماس

۰۹۰۱۵۶۱۲4۸۸

باغ در تقاب هزار متر
 با نیم ساعت آب چاه، درختان 

مثمر ، در موقعیت خوب
شماره تماس

۰۹۱۵۱۶۱۲۲۰۸

باغ پسته فروشی واقع در فیض 
آباد به متراژ۸۰۰۰ متر و۳۰۰ نهال 

پسته پنج ساله پیوندخورده
 با یک ساعت آب چاه عمیق 

۰۹۱۵۵۰۸۹۶4۶

۸۰۰ متر باغ در روستای شیرمنج 
)کالته هادی( با ۱۲ ساعت آب، 

استخر و لوله کشی 
 به فروش می رسد.
۰۹۱۵۱۶۰۹۶۸۵

فروش زمین کارگاهی
 پشت میدان تره و بار، متراژ 

۵۰۰ متر سند تک برگ 
ششدانگ

۰۹۱۵۶۶۶۱4۶۰

نیازمند مغازه با برق ۳ فاز
 برای تولیدی
شماره تماس

۰۹۱۵۹۶۳۳۲۹۷

مغازه تجاری 4۰ متری واقع 
در خیابان بعثت )بین توحید و 
مدرس( به اجاره داده می شود.

شماره تماس
۰۹۱۵۱۶۰۹۶۸۵

جویای کار

به یک نفر صندوقدار آقا
 جهت کار در فروشگاه پوشاک 

تمام وقت نیازمندیم
شماره تماس

۰۹۱۵۱۶4۶۸4۵
 

به یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.

شماره تماس
۰۹۳۶۸۶۰4۷۸۳

 
به یک نفر منشی خانم مسلط 
به کامپیوتر و روابط عمومی باال 

نیازمندیم. 
تلفن تماس:

۰۹۱۵۱۶۰4۸4۱ 

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
شماره تماس

۰۹۱۵۵۶۱۹۰۷۲

به یک 
جوشکار  نیازمندیم

شماره تماس
۰۹۱۵۹۶۳۳۲۹۷ 

به یک نیروی ماهر و کاری
 جهت کار در کارواش

 نیازمندیم 
شماره تماس

۰۹۱۵۹۳۷۲۶44

به تعدادی راننده 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

نیازمندیم.
شماره تماس

۰۹۱۵۶۰4۰۳۷۳ 

به یک استاد کار قنادی
 )ترکار و خشک کار( 

نیازمندیم. 
شماره تماس

۰۹۳۶۲۹۱۵4۱۶

خودرو

فروش ماشین آردی دوگانه ال پی 
جی مدل ۸4، سبز یشمی با ۹ ماه 
بیمه از اول تخفیف، بدون رنگ 

معاینه فنی ،کولر
۰۹۰۱۷۰۲۱44۶

فروش فوری ۲۰۶ تیپ۲ ، مدل 
۸۸، سفید، بدون رنگ بسیار تمیز 

بیمه۹۷/4 ، فی:۲۲۶۰۰م
شماره تماس

۰۹۱۵۹۶۵۸4۳۳ 

خریدار خودرو سمند  دوگانه 
کارخانه مدل ۹۱ تا ۹4، تمیز 

و بدون رنگ می باشم
شماره تماس

۰۹۰۱۷۰۲۱44۶

متفرقه

فروش
دوربین عکاسی
 فیلمبرداری
شماره تماس

۰۹۱۵۷۵۵۶۵۰۰

 
خریدار یم:

دستگاه پخت پفیال
تلفن تماس:

۰۹۱۵۵۶۱۲۸۹۲

آژانس در محدوده مهرشهر یا 
شعبانیه  خریدارم

شماره تماس
۰۹۱۵۷۶۰۰4۵۹

 

فروش پوشاک حاجی ارزونی
 واقع در خیابان معلم با ۵ سال 
سابقه عالی و فروش تضمینی

  به علت مهاجرت
۰۹۱۲۰۶۹۶۸4۵

فروش 
سی ان جی کامل

 فی:توافقی
۰۹۹۰4۳۶۵۶۸۱

گازوئیل کهنه و حرارتی 
خریداریم 

شماره تماس
۰۹۳۵۷۳۹۳۷۸۳  

کلیه ی لوازم آرایشگاه زنانه 
با نازلترین قیمت 
به فروش می رسد

تلفن تماس:
۰۹۱۵۸۳4۵۷۷۶

لوازم منزل

یک سری مبل راحتی چرم ترک 
۹ نفره با ۶ میز عسلی

 فی: ۱م یا معاوضه با فرش
 یا  ال سی دی

۰۹۱۵۳۶۳۶۸۵۶ 

لباسشویی تمام اتومات
 زیرووات خیلی تمیز

 فی: ۹۰۰ تومان
شماره تماس

۰۹۱۵۵۶۱۶۳۹۲

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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واگذاری دستگاه طبخ نان توسط دانشگاه بیرجند به مؤسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

غالمی-یک دستگاه طبخ نان توسط دانشگاه  به مؤسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند از مراکز تابعه بهزیستی واگذار شد. به موجب 
موافقت هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند در پاسخ به درخواست مدیرعامل مؤسسه توانبخسی حضرت علی اکبر)ع( و براساس قوانین مربوط به اجازه 
واگذاری تجهیزات مازاد دستگاه های دولتی به بهزیستی و مراکز تابعه، یک دستگاه طبخ نان مازاد دانشگاه در اختیار مؤسسه مذکور قرار گرفت.

*مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: 
در پی زلزله ۴.۴ ریشتری روز گذشته خوسف بالفاصله 

سه تیم ارزیاب به منطقه اعزام شد.
* معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
گفت:  56 شرکت تعاونی روستا در قالب طرح روستا 

تعاون تشكیل و تقویت شده اند.
* رئیس مرکز جهاد کشاورزی آیسک گفت: برداشت 
زیره سبز)کرابیه( از مزارع زیر کشت در بخش آیسک 

شهرستان سرایان آغاز شد.
*مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: تسطیح لیزری 
در 10  کنون  تا   ، آبیاری  وری  بهره  افزایش  برای 
درصد زمینهای کشاورزی سربیشه اجرا شده است.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان 
گفت: خرید تضمینی گندم همزمان با برداشت این 

محصول در 21 مرکز خرید  آغاز شد.
*کارشناس هواشناسی  گفت: از ابتدای سال زراعی 
جاری تاکنون  82 میلیمتر بارندگی در استان گزارش 
شده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال 

زراعی قبل سه درصد افزایش دارد.
*دومین دوره انتخابات مجامع دانشجویی و جوانان 

جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی برگزار شد.
*مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای از پیش بینی ارائه 
۴ میلیون و ۴0 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی در 
سال جاری به جویندگان مهارت در بخش دولتی و 

خصوصی استان خبر داد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  *رئیس 
گردشگری قائنات از شروع عملیات پروژه بازار بزرگ 

صنایع دستی در شهر خضری دشت بیاض خبر داد.
* المپیاد جوانه ویژه اعضای کانون غنچه های هالل 

در بیرجند برگزار شد.
برای  کزد:  تاکید  استان  دامپزشكی  *مدیرکل 
پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام به 
ویژه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، مردم 

از گوشت پیش سرد استفاده کنند.
* معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور خبرداد: 
سراهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان رتبه بندی می شود.
*آموزش و پرورش در اطالعیه ای اعالم کرد: پرونده 
معلمی که گفته می شود در کالس درس فیلم نامناسبی 

را پخش کرده، در حال بررسی است.
*به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی کارگاه 

مهارتهای زندگی در خراسان جنوبی برگزار شد.

اخبار کوتاه

رضایی-روز گذشته جلسه ی مشترک کمیسیون 
کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی 
بانک های استان با حضور مدیران دستگاه های 
اجرایی برگزارشد. مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این جلسه  بیان کرد: در سال 96 از 
10 تفاهم نامه ای که در زمینه ی اشتغال صورت 
گرفته است،6 مورد به نتیجه رسیده است و جمعا 
برای 800 نفر اشتغال ایجاد شده است و همچنین 

در سال 97 نیز 3 طرح در حوزه ی توانمند سازی 
کسب و کار های شهری پیش بینی شده است.
دلگیر با اشاره به اینكه اشتغال ایجاد شده توسط 
سازمان ارتباطات و فناوری مشترک با حوزه های 
دیگر دستگاه های اجرایی است، بیان کرد: فعالیت 
های این سازمان بیشتر در حوزه ی تامین زیر 
ساخت ها برای اشتغال انجام می گیرد و جزو 
ایجاد اشتغال توسط این نهاد محسوب نمی شود.

عملكرد در حوزه ی اشتغال روستایی 5۴ میلیارد 
رفاه  و  تعاون،کار  کل  مدیر  است.  بوده  تومان 
اجتماعی بیان کرد: عملكرد استان ارائه تسهیالت 
اشتغال زایی 12میلیارد و 800 میلیون تومان بوده 
که 702 طرح به بانک ها معرفی شده است. رکنی 
ادامه داد: عملكرد در حوزه ی اشتغال روستایی 5۴ 
میلیارد تومان بوده است که طبق آمار ثبت شده در 
سامانه ی کارا 503 طرح در دست بررسی است و 

همچنین در حوزه ی اشتغال فراگیر 212 نفر ثبت 
نام کرده اند و 5 طرح در حال بررسی می باشد.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان بیان کرد:در 
حوزه ی اشتغال روستایی در مجموع 237 طرح به 
مبلغ 1۴0 میلیارد تومان معرفی شده است که 11 
مورد مصوب شده و 6 مورد نیز پرداخت شده است.

 ایجاد کمیته ی تخصصی برای 
طرح های اشتغال زایی

به  دوم  ی  مرحله  اعتبار  داد:  ادامه  قزلباش 
میزان 59 میلیارد تومان ابالغ شده است که از 
این مقدار 30 میلیارد تومان در هفته ی آینده 
تعیین تكلیف خواهد شد. مدیر کل شعب بانک 
های کشاورزی استان با اشاره به اینكه طرح 
های زیر 2 میلیارد تومان را بانک پرداخت می 
کند،پیشنهاد داد: برای طرح های اشتغال زایی 
همچنین  و  شود  ایجاد  تخصصی  ی  کمیته 
دنبال  به  باید  استان  در  اشتغال  رونق  برای 
جذب سرمایه گذاری های بزرگ خارج از استان 
باشیم.نماینده ی مردم طبس،بشرویه،فردوس و 
سرایان نیز با اشاره به اشتغال زایی که توسط 
ناوگان حمل و نقل مانند تاج سی ایجاد شده 
است، بیان کرد: اگر بتوان صنعت بیمه را نیز در 
زمینه ی اشتغال سهیم کرد  تا بخشی از سرمایه 

گذاری را تقبل کند ، بسیاری از مشكالت موجود 
حل خواهد شد امیر حسنخانی همچنین پایداری 
اشتغال را امر مهمی دانست که باید نسبت به آن 
توجه ی ویژه شود. استاندار نیز با اشاره به 10 
تفاهم نامه   امضا شده توسط سازمان ارتباطات 
و فناوری  اطالعات استان ،بیان کرد: در حوزه 
ی it و ict ظرفیت های زیادی وجود دارد و 
جای کار بیشتری دارد .مروج الشریعه همچنین 
به 3 طرح جدید این نهاد در سال 97 اشاره کرد 
و استفاده از نیروی فارغ التحصیل بومی در این 
زمینه را حائز اهمیت دانست.استاندار با استقبال 
از پیشنهاد قزلباش مدیر شعب بانک کشاورزی 
استان مبنی بر جذب سرمایه گذاری های بزرگ 
خارج از استان،افزود: مدیران اجرایی برای پروژه 
های بزرگ برنامه ریزی کنند و این چیزی است 
که باعث پیشرفت استان خواهد شد.وی ادامه 
داد: طرح های فرمانداری ها باید در زمینه ی 
it و ict متمرکز شود تا با کمک ان نیز بتوانیم 
به سامان دهی در این موضوع برسیم. مروج 
الشریعه با بیان اینكه  مرکز استان برای پر کردن 
ضلع هایی است که بقیه شهرستان ها قادر به 
انجام آن نیستند از ناصری فرماندار خواست تا 
پیگیری جدی در زمینه ی طرح های از قبیل  

هتل کویر را در دستور کار قرار دهد.  

حسینی -صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند 
با حضور هاشمی مقدم مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب شهری ، هاشم آبادی مدیر امور آب 
و فاضالب شهر بیرجند و نادی معاون خدمات 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب برگزار 
شد.هاشمی مقدم در ابتدای جلسه با ارائه گزارش 
عملكردی از کارهای انجام شده در سال 96 
بیان کرد: فرسودگی شبكه بیرجند موضوعی 
از آنجایی که به  بسیار مهم و بغرنج است و 
دلیل بافت خاک آب نشتی به زیر زمین می رود، 
نامرئی بوده و مشهود نیست. وی با بیان این 
که اصالح حدود 1۴0 کیلومتر از شبكه فاضالب 
شهری باقی مانده است، اضافه کرد: سال گذشته 
مطالعات جامع اصالح شبكه آب شهری انجام 
شد و اکنون در وزارت نیرو در حال بررسی است 
و منتظر تصویب آن هستیم.به گفته وی متوسط 
هدر رفت آب در استان 30/7 درصد و در بیرجند 
به دلیل عقب ماندگی های تاریخی در چند سال 
گذشته 35 درصد است، از طرفی بیشتر شبكه آب 
شهری عمری باالی 35 سال دارد و به طور کلی 
برای اصالح آن ها نیاز به حرکتی انقالبی است.

 عجین شدن پارامترهای شیمیایی
 با خاک با افزایش خشکسالی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری در 
ادامه به اهمیت موضوع استفاده از پساب اشاره 
کرد و گفت: تصفیه خانه بیرجند با ظرفیت 23 
خوبی  بسیار  فرصت  مكعب  متر  و 500  هزار 
برای استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز و 
جنگل کاری است. هاشمی مقدم کیفیت آب 
بیرجند را با وجود بزرگترین تصفیه خانه شیمیایی 
منطقه در این شهر،  خوب دانست و افزود: اما با 
افزایش خشكسالی میزان شوری هم زیاد شده و 
پارامترهای شیمیایی با خاک عجین شده اند و این 
موضوع کار حذف آن ها را مشكل می سازد. وی با 
بیان این که هزینه تصفیه خانه بسیار سنگین بوده 
و نمی توان آن را تحویل گرفت، افزود: با تحویل 
گرفتن آن حدود 600 تومان به ازای هر متر مكعب 
به قبوض مردم اضافه می شود. با این حال شرکت 
آب منطقه ای امسال به زودی یک فراخوان برای 
ارتقای کیفیت آب این تصفیه خانه خواهد داد.

مصرف آب یک پارک، چند برابر مصرف 
آب آپارتمان های اطراف 

جاوید شهردار بیرجند پس از شنیدن این سخنان، 
با بیان این که بیش از 50 درصد آب فضای سبز 
بیرجند از محل آب شهری است، خاطرنشان کرد: 
با توجه به بحرانی بودن شرایط آب، این میزان 
مصرف اصال منصفانه نیست. در همین راستا 
امسال برای جداسازی آب شرب از فضای سبز 
صد در صد تامین اعتبار کرده ایم. وی با اشاره 
به این که در برخی نقاط شهری از جمله پارک 
ظفر که چندین برابر آپارتمان های اطرافش ، آّب 
مصرف می کرد، کار شروع شده است، عنوان کرد: 
کار بعدی در پارک سجادشهر خواهد بود، همچنین 
قصد داریم تا پایان سال منطقه 2 شهری را به طور 
کامل اجرایی و زیرساخت های منطقه یک را نیز 
فرآهم کنیم. شهردار با اظهار نگرانی از این که چاه 
های آب در اختیار شهرداری شاید پاسخگوی 

پوشش تمام شهر نباشند، بیان کرد: در همین 
راستا هم زمان با این کار، اصالح سیستم آبیاری به 
شیوه قطره ای  هم شروع  و در حال انجام است.

رایزنی با شرکت اصفهانی برای 
استفاده از ظرفیت پساب

جاوید به 10 میلیون لیتر پسابی که بدون مصرف 
هدر می رود اشاره کرد و افزود: وظیفه داریم از این 
ظرفیت برای آبیاری فضای سبز استفاده کنیم و 
در همین راستا هم مكاتباتی با جانباز مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب کشور انجام گرفت. وی 
با اشاره به یكی از مصوبات هیئت دولت مبنی بر 
واگذاری فاضالب خام به شهرداری ها  ، ادامه 
داد: در همین راستا با یک شرکت سرمایه گذار 
اصفهانی که تجربه کار در حوزه استفاده از پسآب 
را نیز دارد مذاکره کردیم و طرح های خود را به 
شهرداری و شورا ارائه دادند. این شرکت ادعا کرده 
روزانه 8 میلیون لیتر می تواند آب تحویل دهد. 
هاشمی مقدم اما با بیان این که مصوبه دولت برای 
فاضالب خام بوده و این خود نیاز به تصفیه خانه 
دارد، اضافه کرد: قصد ما استفاده از پسآب همین 
تصفیه خانه موجود است، از طرفی قصد داریم پس 
آب وارد صنعت شود تا عالوه برایجاد اشتغال بتوان 

بازچرخانی آب را هم داشت.

افزایش تعرفه آب بها برای انجام
 پروژه های مربوط به هدر رفت

شهر  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  آبادی  هاشم 
بیرجند هم با بیان این که 10 هزار متر مكعب 
کسری مخزن داریم و برای آن ۴ میلیارد تومان 
خط  اصالح  برای  کرد:  خاطرنشان  است،  نیاز 
انتقال نیز 9 میلیارد و 800 میلیون تومان نیاز است. 
وی با اشاره به این که ساالنه به طور میانگین 
با اعتبارات می توان تنها 7 کیلومتر را اصالح و 
بازسازی کرد، یادآور شد: هزینه تمام شده برای 
تامین آب، هزار و 13۴ تومان بدون هزینه تصفیه 
خانه است ولی هزینه فروش آن به مردم فقط 

503 تومان می باشد و با این وضع نمی توان 
اصالح شبكه های آب را به خوبی و با سرعت 
انجام داد. هاشم آبادی از شورای شهر خواستار 
افزایش تعرفه آب بها شد و توضیح داد: برای 
مشترکان خانگی با مصرف 0 تا 20 متر مكعب، 
200 تومان به ازای هر متر مكعب، برای 20 متر 
مكعب به باال، 250 تومان و برای کاربری های 
غیر خانگی به غیر از اماکن مذهبی ، 300 تومان 
افزایش پیدا کند. وی اضافه کرد: در راستای تبصره 
3 آب بها، به ازای هر مشترک آب  و فاضالب، 
 2 هزار تومان مقطوع نیز روی قبوض درج شود

 این گونه با وجود 129 هزار فقره اشتراک، نزدیک 
3 میلیارد تومان فقط از این تبصره حاصل می شود.

600 نقطه نشت شناسایی شده، 
اما نمی توان کاری کرد

مدیر امور آب و فاضالب شهر بیرجند با بیان 

افزایش  این  محل  از  پروژه  تعدادی  که  این 
پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: تعویض 
کنتور، نشت یابی 200 کیلومتر و ۴ هزار فقره 
انشعاب، نوسازی 2 هزار فقره شبكه و اصالح 
شبكه فرسوده به طول 15 کیلومتر از جمله این 
پروژه ها است.هاشم آبادی با اشاره به این که 
اما  بیرجند 600 مورد نشت شناسایی شده  در 
به دلیل هزینه بر بودن کار ، نمی توان اقدامی 
انجام داد، تصریح کرد: امسال 65 درصد فقط 
لوازم نوسازی و انشعاب افزایش قیمت داشته اند.

نمی توان این را هم روی
 دوش مردم انداخت!

طاهری یكی از اعضای شورا پس از شنیدن این 
سخنان با افزایش تعرفه مخالفت کرد و گفت: 
جبران قیمت تمام شده را باید از منابع دیگری 
مانند جلب مشارکت خیران انجام داد، زیرا در وضع  
فعلی مردم و با توجه به این که سال 95 یک 

افزایش قیمت ایجاد شده، اکنون زود است.
حسنی صفت دیگر عضو شورا اما نظر دیگری 
داشت و عنوان کرد: با این شرایط شرکت آب 
و فاضالب نمی توان انتظار ارتقای کیفیت آب 
را داشت زیرا در کمیت آن مانده اند، باید در این 
راستا مردم و دولت توامان کمک کنند. عبدالرزاق 
نژاد یكی دیگر از اعضا هم مخالف این افزایش 
بود و ادامه داد: از استانداری و نمایندگان مجلس 
بخواهید این تفاوت تامین و فروش را جبران 
کنند. مردم این استان به اندازه کافی مشكالتی 
از قبیل فقر و بیكاری دارند و نمی توان این را 

هم روی دوش مردم انداخت!

نمی توان کار را متوقف کرد تا پولی بیاید
هاشمی مقدم در پایان با بیان این که این شرکت 
از منابع ملی خوبی بهره مند شد ، اضافه کرد: ولی 
تخصیص اعتبارات دولتی فراز و نشیب هایی دارد 
و یا اوراق مشارکت ۴ ساله می دهند، از طرفی 
خدمات ما به گونه ای نیست که کار رامتوقف 
کنیم تا پولی بیاید، باید 2۴ ساعته خدمات بدهیم! 
در نهایت تقی زاده رئیس شورا بررسی بیشتر و 
دقیق تر این موضوع را به کمیسیون بودجه شورا 

محول کرد.

بخشودگی تاخیر و 20 درصد تخفیف 
ویژه اصناف و مشاغل

برای  ویژه  تسهیالت  اعطای  جلسه  ادامه  در 
صنوف و مشاغل غیر از شخصیت حقیقی و دولتی 
مصوب شد بدین گونه که به منظور بهبود و تسریع 
روند پرداخت عوارض کسب مشاغل و صنوف، 
مودیان اگر ظرف یک ماه پس از اطالع رسانی 
برای پرداخت بدهی های خود تا پایان سال 96 و 
ما قبل آن اقدام کنند، ضمن بخشودگی از دیرکرد، 

شامل 20 درصد تخفیف نیز خواهند شد.

گروه خبر-رئیس اداره ثبت احوال بیرجند گفت: 
آمار ثبت ازدواج از سال 1390 تا سال گذشته 
است. داشته  نزولی  سیر  شهرستان  این  در 
به گزارش ایرنا، سریع السیری روز گذشته در 
نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی بیرجند 
افزود: ضمن ارائه آمار ثبتی ازدواج و طالق از 
سال 90 تا 95  با اشاره به روند کاهش ازدواج 
در شهر بیرجند بیان کرد: به طور مثال 609 
واقعه طالق به ثبت رسیده که نسبت به سال 
واقعه  و 660  افزایش  درصد   7،9 آن  از  قبل 
طالق در سال 1395 ثبت شد که 8،۴ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته 
است و سال گذشته 666 واقعه طالق به ثبت 
رسیده که 9 دهم درصد افزایش داشته است.
وی افزود: آمار ازدواج که ارائه می شود، منحصر 
به شهرستان بیرجند است اما آمار طالق منحصر 
به این شهرستان نیست چون شهرستان های 
آمار  ندارند،  طالق  دفتر  سربیشه  و  خوسف 
ثبت  بیرجند  در  شهرستان   2 این  به   مربوط 
حسن  کارگروه  این  در  همچنین  شود.  می 
خانزاد معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند 
از سر  را  کار  بتوانیم کودکان  نیز گفت: شاید 

چهارراه ها حذف کنیم ولی بسیاری از آنان به 
مسائلی چون زباله گردی روی می آورند که آن 
نیز آسیب زا است. وی اظهار کرد: در موضوع 
جمع آوری متكدیان و حذف پدیده تكدی گری 
بیش از هر چیز فرهنگ سازی در بین مردم برای 
عدم کمک به این افراد حائز اهمیت است. معاون 
خدمات شهری شهرداری بیرجند بیان کرد: باید 
این مسئله در بین مردم ترویج شود که اگر می 
نذوراتی  و  خیرات  درگذشتگان  برای  خواهیم 
داشته باشیم آن را در راه امور عام المنفعه هزینه 
کنیم که تأثیرگذارتر از کمک به متكدیانی است 

که در آرامستان ها به این کار مشغول هستند.
خانزاد یادآور شد: برای حذف پدیده زباله گردی 
در شهر بیرجند نیز تفكیک زباله از مبدأ یكی از 

مؤثرین اقدامات است.

جمع آوری ۱۳ کودک کار از ابتدای سال 
جاری در بیرجند

مسئول مرکز متكدیان بیرجند نیزگفت: 13 کودک 
کار در بیرجند از ابتدای سال جاری تا کنون جمع 
آوری شده اند که همه آنان افغانستانی بوده اند.
امیرآبادی بیان کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون 15 

کودک متكدی در بیرجند جمع آوری شده اند که 
از این تعداد 12 نفر شامل 11 ایرانی و یک افغانی 
در روز مرسوم به روز برات دستگیرشده اند.مسئول 
مرکز متكدیان بیرجند یادآور شد: همچنین در سال 
جاری 13 کودک کار در بیرجند جمع آوری شده 
اند که همه آنان افغانستانی بوده اند. کارشناس امور 
مالی و پشتیبانی اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: تكدی 
گری از مسائلی است که چهره هر شهر را از حالت 
زیبای خود خارج کرده و الزم است با این پدیده 

زشت اجتماعی برخورد شود. 

ضبط 25 قلم داروی تاریخ گذشته 
دامپزشکی در بیرجند

25 قلم دارو و واکسن تاریخ گذشته از داروخانه ها و 
مراکز پخش دارو و واکسن در بیرجند جمع آوری شد. 
رئیس شبكه دامپزشكی بیرجند گفت: بازرسان اداره 
دارو و درمان این شبكه در بازدیدهای ادواری خود به 
منظور سرکشی از داروخانه های دامپزشكی موفق به 
کشف حدود ۴ هزار شیشه دارو شدند. علیزاده ارزش 
داروها و واکسن دامی تاریخ گذشته را یک میلیارد و 

600 میلیون ریال اعالم کرد.

کشف 1/5 تن فرآورده خام دامی 
غیر قابل مصرف در قاین

کارشناسان دامپزشكی قاین یک تن و 530 کیلوگرم 
فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف از قبیل گوشت 
شرایط  در  شده  نگهداری  قرمز  گوشت  و  سفید 
نامطلوب کشف و توقیف کردند. سرپرست شبكه 
دامپزشكی قاین گفت: از محموله های توقیفی نمونه 
برداری انجام و تا مشخص شدن نتایج آزمایشگاه 

محموله در محل پلمپ شد.

785 کیلوگرم تریاک و حشیش 
در خراسان جنوبی کشف شد

فرمانده انتظامی استان از کشف 720 کیلوگرم تریاک 
و 65 کیلوگرم حشیش و دستگیری 20 قاچاقچی 
مواد مخدر در این عملیات طی ۴8 ساعت گذشته 
در خراسان جنوبی خبر داد. سردار شجاع افزود: در 
بازرسی از مخفیگاه اعضای یک باند 20۴ کیلوگرم 
 تریاک کشف و پنج متهم در این رابطه دستگیر شدند .
هشت  در  استان  انتظامی  مأموران  داد:  ادامه  وی 
عملیات جداگانه نیز موفق به کشف 516 کیلوگرم 

تریاک و 65 کیلوگرم حشیش شدند .

پرداخت 341 میلیون تومان صدقه 

مردم خراسان جنوبی فروردین امسال 3۴1 میلیون 
تومان صدقه پرداخت کردند. معاون توسعه مشارکت 
امام خمینی )ره( استان  امداد  های مردمی کمیته 
موازین  براساس  شده  آوری  جمع  صدقات  گفت: 
شرعی در سرفصل های خدمات درمانی، فرهنگی، 
ازدواج، مسكن و معیشت مددجویان زیرپوشش و 
اقشار نیازمند هزینه می شود. به گزارش صدا و سیما 
رفیعی با بیان اینكه برای کاهش هزینه ها روش 
های پرداخت الكترونیک در استان اجرایی شده است، 
افزود: بهره برداری از اپلیكیشن سنا، صدقه پیامكی، 
اپلیكیشن سكه ، تلفن ملی نیكوکاری0968877 و 
نهاد در  این  برنامه های  به مشترکان  پیام  ارسال 
افزایش اعتماد مردم به روش های نوین  راستای 
است.رفیعی گفت: مردم می توانند با استفاده از گوشی 
تلفن همراه و با  شماره گیری 056#*8877*، ارسال 
یک پیام بدون متن به سر شماره  8877 و شماره 
گیری تلفن گویای 0968877 کمک های نقدی و 
غیرنقدی خود را به نیازمندان پرداخت کنند. وی افزود: 
واریز به شماره حساب 0111676518005 و انتقال 
شماره 6037991899958890  به  کارت  به  کارت 
با  بیرجند، تماس  بانک ملی شعبه دادگستری  نزد 
همكاران  حضوری  مراجعه  و   32232۴07 شماره 
دفاتر  به  مراجعه  مردم،  سكونت  یا  کار  محل  در 
امداد در سراسر استان و مراجعه به سایت  کمیته 
روش  دیگر  از   www.emdad.irنشانی به  امداد 
است. استان  نیازمندان  به  کمک  پرداخت  های 

معرفی رئیس شورای سیاست گذاری 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب دراستان

نماینده ولی فقیه به سمت ریاست شورای سیاستگذاری 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  راهبری  و 
 انقالب اسالمی در استان منصوب شد. به گزارش مهر

»آیت ا... جنتی« نماینده ولی فقیه و رئیس شورای 
حكمی  صدور  با  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
»حجت االسالم سید علیرضا عبادی« نماینده ولی 
فقیه در  خراسان جنوبی را به سمت ریاست شورای 
سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی در استان  منصوب کرد.
در قسمتی از متن این حکم  آمده است:

با سالم و تحیت، نظر به ضرورت و اهمیت خاص 
شكوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت 
انقالب اسالمی در مقطع حساس و سرنوشت ساز 
کنونی  لطفاً شورایی با عنوان »شورای سیاستگذاری 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  راهبری  و 
انقالب اسالمی در استان « به ریاست شخص آن 
جناب و عضویت استاندار محترم، مدیران محترم 
دیگر ارگان ها و نهادهای عضو شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی و رئیس محترم سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان تشكیل و تدابیر الزم مرتبط 
با موضوع از طریق بومی سازی اهداف، راهبردها و 
خطی مشی های شورا و ستاد مرکزی را مبذول فرمایید.

راه اندازی اولین فروشگاه اینترنتی
 صنایع دستی در فردوس 

ایسنا-معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره 
گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  کل 
از راه اندازی اولین فروشگاه اینترنتی صنایع دستی 
استان خبر داد.عباس زاده  گفت: این فروشگاه در 
فردوس با کسب مجوزهای الزم فعالیت خود را به 
عنوان اولین سایت اینترنتی خرید و فروش سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی استان آغاز کرده است.وی ادامه 
داد: با توجه به ظرفیتهای  استان در زمینه سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی و لزوم بازاریابی و همچنین به 
با هدف  از هنرمندان و صنعتگران  منظور حمایت 
در  دستی  صنایع  محصوالت  رقابتی  توان  ارتقای 
بازارهای بین المللی، راه اندازی فروشگاه های اینترنتی 

گامی در معرفی و فروش آثار هنرمندان است.

 تیم فوق تخصص جراحی 
پالستیک و ترمیمی در راه بیرجند

صدا وسیما-تیم خیرخواهانه گروه فوق تخصصی 
جراحی پالستیک و ترمیمی با عنوان “ مرهم” ، 
بیرجند  به  رایگان  درمان  و  ویزیت  برای  تیر   12
علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاون  کنند.  می  سفر 
جراحی  نفره   30 تیم  گفت:  بیرجند  پزشكی 
کالنتر  پروفسور  نظر  زیر  ترمیمی  و  پالستیک 
برای  پالستیک  جراحی  تخصص  فوق  هرمزی 
ویزیت و درمان رایگان بیماری های شكاف کام، 
و  سر  جمجمه،  مادرزادی  های  ناهنجاری  لب، 
صورت از 12 تا 16 تیر در  بیمارستان رازی بیرجند 
با  افراد  این  افزود:  داشت.حسینی  خواهند  حضور 
www.marhamportal.ir سایت  به   مراجعه 
خدمات  مراکز  یا  بهداشت  خانه  نزدیكترین  یا  و 
بهداشتی ثبت نام کنند.وی گفت: افراد برای ثبت 

نام اولیه تا پایان ماه رمضان مهلت دارند.

کسب مقام سوم مسابقات دو و میدانی 
توسط دانشجوی دانشگاه بیرجند

رشته  دانشجوی  جنوبی  خراسان  از  اشتری  علی 
مهندسی برق دانشگاه بیرجند در مسابقات سی و دومین 
دوره قهرمانی معلوالن و جانبازان کشور که در مجموعه 
ورزشی آفتاب انقالب تهران  برگزار شد مقام سوم را 

کسب  و به مدال برنز دست یافت.

حوادث استان

در جلسه ی مشترک کمیسیون هماهنگی بانک ها و کارگروه تخصصی اشتغال استان بیان شد:

رونق اشتغال با جذب سرمایه گذاری بزرگ خارج از استان

درجلسه شورای شهر بیرجند پیشنهاد  شد:

  اصالح شبکه فرسوده با افزایش آب بها

کاهش ازدواج در بیرجند
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13۹ زندانی غیر عمد 
چشم انتظار دستان سخاوتمند خیرین

وجود  به  اشاره  با  دیه  ستاد  نمایندگی  مهر-مدیر 
139 زندانی جرائم غیر عمد در زندان های استان 
گفت: برای آزادی این زندانیان نیازمند کمک های 
خیران هستیم. خویی اظهار کرد: تعداد پرونده هایی 
که در صورت کمک و یاری خیرین می تواند منجر 
به آزادی زندانی غیر عمد شود، 139 پرونده بوده 
تومان  میلیارد  نیز 17  آنان  بدهكاری  که مجموع 
کرد:  بیان  استان  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر  است. 
امسال جشن گلریزان بیرجند نهم خرداد )چهاردهم 
امام حسن  با میالد  مبارک رمضان( همزمان  ماه 
مجتبی)ع( برگزار می شود. خویی ادامه داد: تالش 
ما بر این است که عالوه بر بیرجند در شهرهای 
فردوس، طبس و قائن نیز جشن گلریزان برگزار کنیم 

تازه های ورزشی استان
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 انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
شود ۲۷میلیون رأی می آوریم

حسین ا... کرم فعال سیاسی گفت: اگر امروز، ماه آینده یا 
نهایتا تا پایان سال بخواهد به خاطر رأی آوردن استیضاح 
روحانی یا طرح عدم کفایتش در مجلس انتخابات ریاست 
جمهوری سیزدهم برگزار شود، به نظر می رسد حداقل 
10میلیون به 17 میلیون رأی نامزد واحد اصولگرایان 
اصولگرایان اضافه و او با 27 میلیون رأی نامزد پیروز 
انتخابات شود. اگر این دولت در فرآیند کنونی به نحوی 
با اروپایی ها در ابعادی هرچند کوچک به نتایجی برسد و 
بخواهد کار را ادامه دهد و این وضعیت مورد تأیید رهبری 
نیز قرار بگیرد، نتیجه اش تحقق حرف آقای زیباکالم 
می شود که گفت نامزد واحد اصولگرایان با 20 میلیون 

رأی پیروز انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواهد بود.

دوتابعیتی هایی که ارز
 از کشور خارج کردند

به  اشاره  با  مجلس  نماینده  ابوالفضل حسن بیگی، 
خروج آمریکا از برجام، از تالش آمریکا برای خروج 
پول از ایران، خبر داد تا یک جنگ روانی در کشور 
به وجود بیاورند. در نتیجه این جنگ روانی، عده ای 
تصمیم گرفتند هر چه پول نقد دارند، به دالر تبدیل 
کنند و به همین دلیل قیمت دالر به سرعت باال رفت. 
وی به اقدام برخی نفوذی های داخلی برای خرید دالر 
همزمان با این اقدام آمریکایی ها اشاره کرد و اظهار 
داشت: این عده تالش کردند تا ارز از کشور خارج شود 
که رقم آن هم بسیار باال بوده و در 40 سال جمهوری 
اسالمی، مشابه این میزان خروج ارز که در سال ۹۶ 
اتفاق افتاد، سابقه نداشته است. این افراد عمدتاً افراد 
دوتابعیتی بوده اند که خارج از کشور جایگاه شغلی، 
مسکن و یا حساب بانکی دارند و خروج دالر از کشور 

برای آنها راحت بوده است.

نامه برجامی زنان اصالح طلب به 
فدریکا موگرینی، مرکل و ترزا می

زن  مسئوالن  به  نامه ای  در  اصالح طلب  زن   4
برای حفظ  آنها  اروپا خواستار نقش آفرینی  اتحادیه 
برجام و تحقق دستاوردهای آن شدند. در قسمتی از 
این نامه آمده است: با خروج یکجانبه دولت امریکا از 
این توافقنامه، تکرار عهدشکنی ها و  عدم توجه این 
دولت به پیامدهای زیانبار آن، آزمون جدیدی پیش 
روی کشورهای اروپایی برای پایبندی به این توافق و 
تالش برای حصول دستاوردهای ملموس آن فراهم 
شده است. موضع آگاهانه و به موقع رئیس جمهوری 
ایران مبنی بر پایبندی دولت ایران به حفظ برجام یکی 
از مطالبات اصلی شهروندانی است که در انتخابات 
سال ۹۶ به او رأی دادند. از این پس نیز این دولت 
و دستگاه دیپلماسی ایران است که به نمایندگی از 
مردم  ایران اجرای کامل برجام را پیگیری خواهد نمود.

نمی توانند ما را متوقف کنند

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: 
اقتدار و جایگاه ایران به گونه ای است که نمی توانند 
به سهولت به ایران فشار وارد آورند. امروز ایران در 
وضعیتی مقتدرانه تر از گذشته قرار دارد و ملت ایران 
یقین بداند که با قوت و قدرت بدون هیچ نگرانی راه 
پیشرفت را طی خوهیم کرد و مشکل جدی وجود 
ندارد؛ شاید گاهی این اختالل ها کندی در روند ایجاد 

کند اما نمی توانند ما را متوقف کنند.

اروپا درصدد ایجاد کانال بانکی 
برای نقل و انتقاالت مالی است

ایران  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی، 
با  بانکی  اروپایی ها درصدند یک کانال  بیان کرد: 
ایران ایجاد کنند که تامین  مالی و نقل و انتقال مالی 
را انجام دهد. آن ها اشاره کردند که به سرعت در 
حال انجام اقدامات هستند و می دانند که از لحاظ 
زمانی باید سرعت ببخشند. در این دوره و هم در 
اعتماد  پایه  بر  که  است  نبوده  جور  این  قبل  دور 
کاری را آغاز کرده باشیم و اساس بی اعتمادی بوده 
است، اما در عین حال می دانیم که مشکالت عمیق 
ایدئولوژیکی با آمریکا داریم که این جنگ و مقابله 
بنا نیست به این زودی ها تمام شود و به شکل های 

مختلف بروز پیدا می کند.

دولت ترامپ تهدید خطرناکی 
برای صلح جهانی است

رئیس جمهوری در نشست فوق العاده سران سازمان 
همکاری اسالمی با تاکید براینکه کاخ سفید با زور به 
جنگ حق می رود، گفت: خروج یکجانبه آمریکا از 
برخی از توافق های مهم بین المللی از جمله توافق 
هسته ای با ایران نشان داد که دولت جدید آمریکا 
چه تهدید خطرناکی برای نظام حقوقی جهانی و 

صلح و امنیت جهانی بشمار می آید.

نیروهای ایران باید سوریه 
را ترک کنند

الکساندر  نوشت:  ریانووستی  روسی  خبرگزاری 
الورنتیف، نماینده ویژه پوتین تمام نیروهای خارجی 
به غیر از روسی باید سوریه را ترک کنند. او افزود: ما 
درمورد واحدهای خارجی که در سوریه حضور دارند 
صحبت می کنیم به خصوص، آمریکا، ترکها، حزب 

ا... و ایرانی ها. البته منظور ما ارتش روسیه نیست.

 قدرت روحانی در البی گری است

سابقه  براساس  گفت:  سیاسی  فعال  عبدی،  عباس 
لحاظ  به  که  است  فردی  روحانی  آقای  تجریه،  و 
سیاسی کمتر د ر عرصه عمومی بود و بیشتر یک فرد 
مذاکره کننده، گفت و گو کننده و در البی قدرت بوده است. 
این نقطه قوت او بود، به شرط اینکه از آن استفاده می شد. 
برخالف این نقطه قوت، روحانی سعی کرد به عرصه عمومی بیاید. اما نه تنها در این 
عرصه توانایی کافی نداشت، بلکه به ریزه کاری های بازی هم مسلط نبود و همین 

باعث شد که نتیجه این بازی او، بیشتر ضرر باشد تا منفعت.

حصر را به ضرر منافع ملی می دانیم

عبدالرضا هاشم زایی نماینده تهران و عضو کمیته رفع 
حصر با تاکید بر اینکه حصر به ضرر منافع ملی است، 
گفت: در ابتدای مجلس به ما نصیحت داده می شد 
که شما موضوع رفع حصر را رسانه ای نکنید اما من 
این موضوع را قبول ندارم چون ما هیچ ابزاری به جز 
افکار عمومی نداریم. دلیل آن هم این است که ما حصر را به ضرر منافع ملی 
می دانیم و به همین دلیل جامعه و افکار عمومی باید مسئولین را تحت تأثیر 

قرار بدهد که تصمیم عاقالنه و درستی بگیرند.

اسبق  شهردار  قالیباف  محمدباقر 
عرصه  در  گو  و  گفت  گفت:  تهران 
سیاسی و فعالیت احزاب موضوعیت 
دارد. درست مثل خانواده، اختالف از 

وقتی شروع می شود که دوطرف با 
هم حرف نمی زنند. گاهی در بین دو 
دوست بر سر این که چه کسی بحث 
را شروع کند، اختالف نظر پیش می 
آید. به ویژه در عرصه سیاسی، وقتی 
حداقل  شود  می  ادعا  اردوگاهی  در 
این  هستند،  یکی  هم  با  مبانی  در 

گفت  نیازمند  حتماً  منسجم  حرکت 
در  گو  و  گفت  این  است.  گو  و 
است.  اصولگرایی خیلی کم  اردوگاه 
و  ها گفت  این  دهد:  ادامه می  وی 

این  به  بینند.  می  طرفه  یک  را  گو 
معنا کسانی که پیشکسوت هستند و 
حس می کنند در مرکزیت قرار دارند، 
احساس می کنند نیازی ندارند حرف 
که  طور  همان  کنند.  گوش  را  بقیه 
در بحث نواصولگرایی گفتم، گفت و 
گو بین اصولگرایان یکی از ضرورت 

باید اجازه داد این گفت و  هاست و 
گو بین همه اتفاق بیفتد. یعنی افراد 
تقسیم  آماتور  و  کسوت  پیش  به  را 
نکنند. درست است که انصاف و عقل 
حکم می کند آماتورها و تازه واردها 
بیشتر  ها  کسوت  پیش  حرف  به 
توجه کنند، اما معنای این حرف این 
نیست که فرد پیش کسوت نیازی به 
گوش دادن ندارد. ما بحثی با عنوان 
این  به  داریم  تحلیل«  »منظرگاه 
موضوع  یک  نفر  چهار  اگر  که  معنا 
واحد را در یک زمان و مکان واحد 
مورد تحلیل قرار دهند، چهار تحلیل 
همین  خب،  می دهند.  ارائه  متفاوت 
استعدادها  و  ها  ظرفیت  که  جاست 
پیدا می شود. باید اجازه داد این گفت 
و گو از متن جریان باال بیاید. دیکته 
کردن و مونولوگ در حوزه سیاسی، 
اجازه نمی دهد تضاد افکار به درستی 
معلوم شود، این ضعف جدی اردوگاه 

اصولگرایی است.

پیشکسوت های اصولگرا احساس می کنند نیازی به گوش دادن ندارد

من  ترجیح  گفت:  حجاریان  سعید 
یک  طرح  با  را  بحث  است،  این 
این  پرسش  آن  و  کنم  آغاز  پرسش 
بغرنج  کشور  وضعیت  »اگر  است: 
می شود؟«  چه  روحانی  آینده  شود، 
بر  ناظر  کشور  وضعیت  شدن  بغرنج 
سیاست  اقتصاد،  شامل  فاکتور  چند 
خارجی و سیاست داخلی است. ببینید! 
جدی  انتقادات  مذکور،  حوزه  سه  در 
انتقادات  این  همه  اما  است  مطرح 
نیست.  رئیس جمهور  و  متوجه دولت 
در واقع، اهرم های قدرتی در ساختار 
ابتکار  که  هستند  فعال  ما  سیاسی 
نه تنها  و  گرفته اند  دولت  از  را  عمل 
پاسخگوی عملکردشان نیستند بلکه 
مجریه  قوه  منتقد  مقام  در  همواره 
چنین  به  روحانی  می شوند.  ظاهر 
از چندی  وضعیتی واقف است و هر 
در سخنرانی هایش پالس های انتقادی 
می فرستد و می گوید دولت در بعضی 
تصمیم گیری ها دخیل نیست و حتی 

اشاره  خاص  مخاطب  به  به صراحت 
می کند. به اعتقاد من، این سنخ پیام ها 
و کنایه های روحانی از مقطعی به بعد 
ادامه  وی  شد.  نخواهد  تحمل  دیگر 

داد: راست ها چهار سناریو پیش روی 
دولت روحانی قرار خواهند داد. اولین 
آنها پیشنهاد استعفاست؛ یعنی روحانی 
دومین  کنند.  داللت  استعفا  به  را 
سر  بر  و  است؛  فشار  اِعمال  سناریو، 
مانور  رئیس جمهور  شخصی  مسائل 
عکس العمل  مبنای  بر  سپس  دهند. 

و  کرده  تشدید  را  حمالت  روحانی 
و  مشروعیت زدایی  رییس جمهور  از 
نهایتا وی را وادار به کناره گیری کنند. 
کفایت  عدم  طرح  سوم،  سناریوی 

اکثریت  اگر  نظر  به  است؛  روحانی 
مجلس تا پایان سال اوضاع را بحرانی 
ببینند و نتوانند در برابر فشار مردم تاب 
بیاورند و به این جمع بندی برسند که 
دولت توانایی حل بحران ندارد، الجرم 
و شاید بنا به بعضی صحبت ها موضوع 

عدم کفایت را مطرح می کنند.

اگر وضعیت بغرنج شود، آینده روحانی چه می شود؟

نمایشگاه »آشتی با پرورشی« پردیس امام سجاد )ع( بیرجند * عکس: جزینی افطاری کودکان خانه فرزندان امام علی)ع( در کنار کارکنان ارتش خراسان جنوبیکتاب »در آغوش قلب ها«- بیرجند

امنیت کشور مدیون فداکاریهای نیروهای سپاه است

اظهارات  به  اشاره  با  ارومیه  نماینده  پور  قاضی  نادر 
مجید انصاری مبنی بر اینکه نهاد سپاه، نهادهای موثر 
و مقدس انقالب، بیش از هر جای دیگری در معرض 
نفوذ عناصر اسرائیل یا منافقین هستند، گفت: برخی 
جوالدوز جلوی چشم خود را نمی بینند و دنبال سوزن 
می گردند. سپاه یک نهاد مقدس و انقالبی در کشور است و همان طور که امام 
راحل فرمود »اگر سپاه نبود، کشور نبود«، ما هم همین اعتقاد را داریم. امنیت 

امروز کشور مدیون فداکاری های نیروهای انقالبی سپاه است.

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
عضو محترم هیئت مدیره انجمن

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند 
کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و عزیزانی هستند که هیچ کس جایشان را پر نمی کند

 ما هم در غم نبودن شان عزاداریم. 

انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 

برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
 از خداوند منان مسئلت داریم.

انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی ، راهسازی خراسان جنوبی

برادر ارجمند 
جناب آقای مهندس محمد خوشنام

با نهایت تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده  
برای آن مرحوم علو درجات و برای جناب عالی و خاندان معزز صبر و سالمتی از درگاه 

خداوند متعال خواستاریم. انشاءا... به همراه فرزند شهیدشان با اولیاءا... محشور باشند.

خانواده های: رضوی و شبانی

جناب آقای مهندس علی نوفرستی  
مدیر محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خوسف   

جناب آقای مهندس مهدی کرباسچی 
 مدیر محترم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف

سرکار خانم افسانه کوشه رئیس محترم شورای اسالمی روستای کوشه 
از اینکه در احداث بزرگترین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شرق کشور

بذل محبت فرموده اید، تشکر و قدردانی می نماییم و دست به درگاه ذات کبریایی او دراز کرده 
و از درگاهش می خواهیم تا پاسخگوی این همه لطف و توجه تان باشد. 

دعای خیر ما و کودکان بی سرپرست سایه گستر زندگی پر نورتان باد
خیرین موسسه کودکان بی سرپرست- اداره بهزیستی شهرستان خوسف

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

خانواده های محترم 
خورشید زاده ، قیروانی، محمدی

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما 
ما را در غم خود شریک بدانید

از خداوند منان برای آن عزیزسفرکرده علو درجات و برای بازماندگان 
محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
مدیریت و پرسنل شیرینی ممتاز


