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آقای روحانی! چرا مردم را 
دنبال نخود سیاه می فرستید

صفحه 8

اروپایی ها قبل از خروج آمریکا 
از برجام سکوت کردند

صفحه 8

بیانات رهبری باعث تغییر 
موضع وزیرخارجه آمریکا شد

صفحه 8

ورود   روحانیت به جناح بندی های 
سیاسی، اشتباه  و  بی نتیجه است 

صفحه 8

تصمیماتی که به پای نظام 
نوشته می شود

جامعه  در  اتفاقاتی  که  است  مدتی 
می افتد که اغلب ناشی از مشکالت 
اقتصادی و معیشتی است و گاه بحث 
به  ها  تحریم  و  برجام  چون  هایی 
یا بخاطر بحث های  واقعی  صورت 
روانی، برآن دامن می زنند. در این بین، 
معضلی که بر درد ها و مشکالت مردم 
می افزاید ،تصمیمات خاص جزیره ای 
و درمواردی حتی بدون پشتوانه قانون 
برخی  نگری  آینده  های  حداقل  و 
سازمان ها و نهاد هاست که به قولی 
ُخلق مردم را از آنچه هست تنگ تر 

می کند!.... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره 4079

7طلبکاری از خبرنگار به جای قدردانی7نبود مطالبه گری، از ضعف های مدیران استان  7آیا آمار جرائم و خشونت ها نشان دهنده فرهنگی بودن ما است؟!

صفحه  3 و 4
عکس : امین جم

 مطالبه گری؛  فصل مشترک معتمدان شهر      

نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی۱۴
منتظر قدوم سبزتان هستیم

موسسه علمی امام علی )ع( برگزار می کند
کالس هـای تقویتـی:

ابتدایی، دوره اول دبیرستان 
سال های دهم، یازدهم، دوازدهم دوره دوم دبیرستان 

)کلیه دروس(
آدرس : میدان ابوذر نبش شهید اسدزاده 3 

تلفن:  322329۴3- 09۱5757۱866

هیئت اجرایی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: حق بهره 
برداری از استخر سرپوشیده )کوثر( مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند )واقع در 
انتهای بلوار صنعت و معدن، جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره سالیانه از طریق 
مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 
تا پایان وقت اداری شنبه 97/3/12 به امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری مراجعه و یا اسناد فوق 

را از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir دریافت نمایند.

هیئت اجرایی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران خراسان جنوبی

آگهــی مزایــده )نوبت اول(

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجراي بخشی 
 از محوطه سازي مجموعه ورزشی کارگران بیرجند واقع در شهرستان بیرجند

سایت اداري را از طریق مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات به شماره فراخوان  
200970109000001 به پیمانکاران داراي صالحیت از معاونت برنامه ریزي و نظارت 
راهبردي ریاست جمهوري و حداقل داراي پایه  5 رشته ابنیه با شرایط ذیل واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه پروژه: 2/577/189/642 ریال بر اساس فهرست بهـاي سـال 97 
)انعقـاد پیمان به صورت فهرست بهایی بر اساس فهرست بهاي سال 1397(

 1- مدت اجرای پیمان: یک ماه
 2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 130/000/000 )یکصد و سی میلیون( ریال 
صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات 

www.setadiran.ir الکترونیکی دولت به آدرس
مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت  9 صبح چهارشنبه مورخ 97/03/09

الکترونیک دولت  آخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده: در سامانه تدارکات 
به آدرس www.setadiran.ir تا ساعت 9 صبح مورخ 1397/03/19 خواهد بود. 
همچنین مناقصه گران باید در مهلت مقرر پاکت الف حاوي اصل تضمین ارجاع کار را 

عالوه بر بارگذاري در سامانه، تحویل حراست این اداره کل گردد.
زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت  9 صبح یکشنبه 97/03/20 *  شناسه: 179620

روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي )نوبت دوم(
جناب آقای عباس المعی
اینک که پس از سال ها خدمت و با کارنامه ای درخشان

 به افتخار بازنشستگی
 نائل آمده اید از خدمات ارزنده و اهتمام ویژه 
شما در طول تصدی مدیرکل آموزش و پرورش 

خراسان جنوبی تشکر نموده 
و انتصاب برادر متعهد و مجرب

 جناب آقای موسوی کیا 
را به عنوان 

سرپرست آموزش و پرورش استان 

که نشان از لیاقت، درایت و کارآمدی آن جناب دارد، 
تبریک عرض نموده و توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوسف

فراخوان تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف  شناسه: ۱796۴9
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد: در راستای ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 13 
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف در شهرستان 
های: نهبندان / خوسف / درمیان / سربیشه / زیرکوه / سرایان / قاین / فردوس / بشرویه به شرط دارا بودن متقاضی واجد 
شرایط اقدام نماید. متقاضیان تأسیس آموزشگاه بهداشت اصناف می توانند درخواست کتبی خویش را به همراه مدارک 

الزم حداکثر تا تاریخ 1397/03/31 به واحد سالمت محیط و کار مراکز بهداشت شهرستان ها تحویل نمایند.
شرایط مدیر:  1- دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 2- کسب حداقل 50 امتیاز با توجه به جدول 

امتیازبندی 3- عدم اشتغال در ادارات، سازمان ها و ارگان های نظامی و دولتی و عمومی غیردولتی
 مدارک مورد نیاز: درخواست کتبی - تکمیل فرم شماره 1 - گواهی عدم سوء پیشینه - تاییدیه فردی از نیروی انتظامی 
- تصویر شناسنامه -  تصویر کارت ملی - تصویر مدرک تحصیلی - دو قطعه عکس 4×3 جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانید به سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آدرس: http://hlt.bums.ac.ir قسمت سالمت 

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمحیط و کار )اطالعیه( مراجعه نمایید.

با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان سید حسن شواکندی
)ابوی سیدحبیب شواکندی بانک تجارت(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین
 آن مرحوم امروز دوشنبه 97/3/7 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر

 از محل سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه( برگزار می گردد 
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: شواکندی، کاظمی، یزدانی، ابراهیم آبادی ، حسینی ، ارشادی فرد
 تقوی و سایر بستگان

دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی کلیه ساختمان هایآموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، انبارها، 
کارگاه ها، آزمایشگاه ها و فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید.
نگهداری فضای سبز دانشگاه: هفت هکتار     نظافت و تنظیف فضای مسقف: بیست و پنج هزار مترمربع

نظافت و تنظیف فضای روباز: هفده هکتار
سپرده شرکت در مناقصه: 360/000/000 ریال که باید به حساب شماره 472339443  به نام حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ای به نام 
دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی طبق نمونه 

عمل بانک ها تهیه و تسلیم شود. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 97/3/8 تا پایان وقت اداری 97/3/12
محل دریافت اسناد مناقصه:  بیرجند - میدان ابن حسام - بلوار صنعت و معدن - دانشگاه صنعتی بیرجند - دبیرخانه مرکزی دانشگاه 

قیمت اسناد مناقصه 300 هزار ریال است که باید به شماره حساب 2177582189009 )رابط تمرکز وجوه در آمد اختصاص ( نزد بانک ملی 
واریز و فیش آن  به دبیرخانه )سرکار خانم جلودار( تحویل گردد.

ضمنا آگهی و اسناد مناقصه در سایت دانشگاه به آدرس www.birjandut.ac.ir و همچنین در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 
آدرس http://iets.mporg.ir موجود می باشد. 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 97/3/22 می باشد.  تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 97/3/23 
در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه. ضمنا  دانشگاه صنعتی بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

دانشگاه صنعتی بیرجندهمچنین هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی تجدید  مناقصه  عمومی یک مرحله ای
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ماهواره مخابراتی بومی در مدار قرار می گیرد

رئیس مرکز ملی فضایی گفت: طراحی، ساخت و در مدار گذاشتن ماهواره های مخابراتی بومی در اولویت برنامه های ۱۰ ساله دوم فضایی قرار دارد.
منوچهر منطقی عنوان کرد: وی افزود: در برنامه ۱۰ ساله بعدی، عالوه بر ادامه طرح های برنامه ۱۰ ساله اول، تمرکز روی توسعه خدمات فضایی برای 
جامعه است تا بتوانیم با مشارکت بین المللی برای دسترسی سریع تر به اهداف و فناوری های الزم اقدام کنیم.

تصمیماتی که به پای نظام 
نوشته می شود 
*  امین جم 

معضلی  بین،  این  در   ... اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

افزاید  می  مردم  مشکالت  و  ها  درد  بر  که 
درمواردی  و  ای  جزیره  خاص  ،تصمیمات 
حتی بدون پشتوانه قانون و حداقل های اینده 
به  نهاد هاست که  و  ها  برخی سازمان  نگری 
تر  تنگ  هست  انچه  از  را  مردم  ُخلق  قولی 
نارضایتی  تنها  نه  که  هایی  عملکرد  کند!  می 
افزایش می  این شرایط کشور   در  را  عمومی 
نسبت  مردم  اعتمادی  بی  به  منجر  دهد،بلکه 
آن،نظام  از  باالتر  و  کشور  اجرایی  بدنه  به 
این  شدن  شود.نوشته  می  اسالمی  جمهوری 
تصمیمات خلق االساعه به نام نظام و انقالب 
اسالم،رهاورد  مبین  دین  حتی  مواردی  در  و 
انگار  که  هاست.تصمیماتی  عملکرد  گونه  این 
می  گرفته  شخصی  منافع  براساس  صرفا 
ای  باشند،آینده  شده  فکر  اگر  حتی  و  شوند 

برای خودشان می سازد! 
رشید  جوانان  خون  آن  پای  به  که  انقالبی 
چهل  درختی  سان  به  تا  شده  ریخته  زیادی 
بخاطر  که  است  انصاف  از  دور  برسد،  ساله 
رفته  زیرسوال  تصمیمات  و  ها  عملکرد  برخی 
شهیدان  خون  بین  این  در  ناکرده  خدایی  و 
موفقیت  باعث  اسالمی  شود.انقالب  پایمال 
و  بوده  مختلف  های  زمینه  در  زیادی  های 
ارمغان  به  کشور  برای  بزرگی  اعتبار  و  عزت 
خمینی)ره(  امام  که  است.انقالبی  اورده 
به  برای  دلها  خون  آن  بنیانگذار  عنوان  به 
انقالب  نیز  ابتدا  از  است.  ثمرنشستنش خورده 
هدف  و  نیست  و  نبوده  خاص  ای  عده  برای 
احقاق حقوق تمامی مردم بوده است .همچون 
نیز کرسی هایی در مجلس  ادیان مختلف  که 
به  تاکید  نیز  انقالب  کبیر  دارند.بنیانگذار 
داشتند.موردی  انقالب  در  حداکثری   جذب 
در سخنرانی های  نیز  انقالب  معظم  رهبر  که 
اند. کرده  اشاره  آن  به  مختلف  موارد  در  خود 
جز  ها  نهاد  برخی  عجیب  رفتارهای  مسلما 
نداشته  مردم  و  انقالب  خسران،برای  و  زیان 
مردم  ناامیدی  که  دشمن  اهداف  احقاق  جز  و 
را  دیگری  است،هدف  مسئوالن  و  انقالب  از 
با  مردم  مشکالت  دهد.افزودن  نمی  پاسخ 
خاص  تصمیات  و  غریب  عجیب  عملکردهای 
نظر  به  نیست.  پسندیده  وجه  هیچ  برخی،به 
نگاهی  دوباره  باید  مسئوالن  همه  رسد  می 
در  و  انداخته  انقالب  اولیه  های  ارمان  به 

کنند. نظر  تجدید  خود  تصمیمات  رفتارهاو 

افزایش ۳۴درصدی قیمت ها در 
بازار مسکن

در اردیبهشت ماه گذشته متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار 
تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴.۸% 
درصد افزایش را نشان می دهد. بر اساس آمارهای 
اولیه سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 
به بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی رسید. آماری که 
 نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 7 / 27۸ و 7 / ۱6 درصد افزایش نشان می دهد. 
رشد قابل توجه حجم معامالت در اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۹7 نسبت به ماه قبل، عمدتاً ناشی از تعداد 
کم معامالت ثبت شده درفروردین ماه بوده که متاثر 
از تعطیالت نوروز هرساله در سطحی بسیار پایین تر 
از سایر ماه های سال رقم می خورد. در اردیبهشت 
ماه سال ۱۳۹7 متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع واحد مسکونی به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار 
تومان رسید که نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 
۳۴.۸ درصد رشد داشته است. تعداد معامالت انجام 
شده در طول این ماه ۱۹ هزار و ۱۰7 فقره بوده 
اردیبهشت سال گذشته ۱6.7  است که نسبت به 
درصد افزایش داشته است. بازار اجاره بهای مسکن 
متناسب  تغییر  نشان دهنده  امسال  اردیبهشت  در 
اجاره بها با نرخ تورم است. شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت 
به اردیبهشت سال ۱۳۹7 به ترتیب ۱۱ درصد و ۹.6 

درصد رشد را نشان می دهد.

آخرین قیمت طال، سکه و ارز
قیمت سکه درحالی روندی افزایشی به خود گرفت 
که اندکی از ارزش طال کم شد. به گزارش شبکه 
اطالع رسانی طال، سکه و ارز تهران؛ سکه امامی 
در بازار با رشد ۵ هزار تومانی با قیمت 2 میلیون 
بهار  سکه  و  رفت  فروش  به  تومان  هزار   ۳6 و 
افزایش  با  نیز  نیم سکه  ماند.  تغییر  بدون  آزادی 
هزار تومانی قیمت مواجه شد. بر این اساس، در 
بازار سکه بهار آزادی با قیمت یک میلیون و ۹6۰ 
هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۵ هزار تومان، 
ربع سکه ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۵۵ 

هزار تومان فروخته شد.

خودرو های داخلی که گران شدند
رشد ۸۰۰   SLX مدل  پژو ۴۰۵  خودروی  قیمت 
هزار تومانی را در بازار تجربه کرد. بازار خرید و فروش 
خودرو نسبت به روزگذشته شاهد تغییرات چندانی 
نیست و معامالت اندکی هم انجام می شود. فقط 
افزایش  با   SLX مدل پژو ۴۰۵  خودروی  قیمت 
۸۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳6 میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان و پژو 2۰6 تیپ ۵ با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی 
رسد. می  فروش  به  تومان  میلیون   ۴۴ قیمت  با 

بورس بعد از ۲۰ روز قرمز شد
شاخص بورس در پایان معامالت بعد از 2۰ روز با 
۱6۸ واحد کاهش به ۹۵ هزار و 62۵ واحد رسید 
تا سهامداران در تاالر شیشه ای یک روز منفی را 
تجربه کنند. در روزی که همه شاخص های بورس 
با افت مواجه شدند، حجم، ارزش و حتی تعداد خرید 

و فروش سهام نیز در سرازیری قرار گرفتند.

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 
۹۷ ابالغ شد

احکام مالیاتی قانون مالیاتی بوجه سال ۱۳۹7 کل 
امضای  با  مجلس   ۹6 اسفند   2۰ مصوب  کشور 
رییس کل سازمان امور مالیاتی، ابالغ شد. در قالب 
با   ۱۳۹7 سال  در  شود  می  داده  اجازه   ۵ تبصره 
رعایت قوانین و مقررات اوراق و اسناد این تبصره 

مشمول مالیات نمی شود.

بازگشت شبکه صرافان مجاز 
به فعالیت

کاری  بازار  گفت:  ایرانیان  صرافان  کانون  دبیر 
جدید صرافان در سامانه نیما وسیع تر، شفاف تر و 
رقابتی تر شده است. امیر نجومی با اعالم این خبر 
افزود: بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی شبکه 
صرافان مجوزدار از تاریخ صدور بخشنامه به عنوان 
کارگزاران انتقال وجوه برای شبکه بانکی دوباره وارد 
عرصه فعالیت شدند. وی ادامه داد: در فرآیند کاری 
جدید وارد کنندگان پس از مراجعه به بانک، ثبت 
وثایق  تودیع  و  تجارت  جامع  سامانه  در  سفارش 
جهت تضمین واردات از طریق سامانه نیما به شبکه 
صرافان مجوزدار بانک مرکزی معرفی می شوند. 
دبیر کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: وارد کننده یا 
صادر کننده با توجه به شناخت و سابقه همکاری 
قبلی و یا کیفیت خدمت می تواند صرافی خود را 
انتخاب کند و پس از آن بانک عامل وجه ریالی وارد 
کننده را از حسابش که در سامانه مالیاتی ثبت است 

به حساب صراف منتقل می کند.

بیکاری ۸۰ هزار کوله بر با حقوق 
ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان

محمود زاده نماینده مجلس با بیان اینکه بیکاری 
تومان  هزار  حقوق۳۵۰  با  بر  کوله  نفر  هزار   ۸۰
شیوع  است،گفت:  دهنده  آزار  بسیار  ماهیانه 
شغل  ایجاد  عدم  برای  مرزی  مناطق  در  قاچاق 
جالل  می شود.  ایجاد  بران  کوله  برای  جایگزین 
محمود زاده درباره وضعیت کوله بران در مرزهای 
بدون  نیست،کوله بران  سزاوار  کشور،گفت:  غربی 
جایگزین شغلی از کار بیکار شوند اما متاسفانه با 
انسداد مرزی بسیاری از کوله بران در شرایطی از 
کار بیکار شدند که این افراد در سرما و گرما تنها 
برای تامین اقتصاد معیشتی خانواده شان کاال را با 

سخترین شرایط جابه جا می کنند.

واردات سرسام آور لوازم آرایشی 
به کشور

رقم واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی از ۱۱ 
میلیون دالر در ماه نخست سال جاری گذشت. بر 
اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی فروردین 
ماه سال جاری، در این مدت یک ماهه ۹۸۰ تن 
 ۱۱ از  بیش  ارزش  به  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
ریالی  رقم  است.  وارد شده  ایران  به  دالر  میلیون 
واردات انجام شده به ایران در این حوزه نیز بیش 
از ۴۱ میلیارد تومان است. واردات لوازم آرایشی و 
بهداشتی به ایران در این مدت از ۱۳ کشور روسیه 
سفید، فدراسیون روسیه، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، آلمان، 
اسپانیا،  عربی،  متحده  امارات  انگلستان،  بلژیک، 

ترکیه، جمهوری کره و یونان انجام شده است.

سرمقاله

نرخ جدید خرید حمایتی شیر خام اعالم شد

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: شیر خام دامداران در ۱۳ 
شود.  می  خریداری  تومان  لیتر ۱۴۴۰  هر  جدید  قیمت  با  کشور  استان 
از  خام  شیر  حمایتی  خرید  جدید  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  شیرزاد  حسین 
ابتدای امسال اجرا می شود، افزود: براساس ابالغ وزارت جهاد کشاورزی 
و ستاد تنظیم بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی شیر خام را در قالب 
دامداران  از  تومان  لیتر ۱۴۴۰  قیمت مصوب هر  با  طرح خرید حمایتی 
خریداری می کند. وی گفت:  این قیمت از ابتدای فروردین امسال الزم 
فروردین  ابتدای  از  که  دامدارانی  به  قیمت  التفاوت  مابه  و  االجراست 
خواهد  پرداخت  کردیم  خریداری  گذشته  یمت  ق با  را  آنها  تولیدی  شیر 
شد. شیرزاد گفت: طرح خرید حمایتی شیر خام در سال ۹۳ فقط در 7 
استان اجرا شد اما امسال براساس دستورالعمل جدید شیر خام تولیدی 
شود. می  خریداری  جدید  قیمت  با  کشور  استان   ۱7 در  ها  دامداری 

تمهیدات آخوندی برای حل مشکل کامیونداران 

وزیر راه و شهرسازی در نشست هم اندایشی با نمایندگان رانندگان کامیون 
معترض گفت: وزارت راه آمادگی دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز 
رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. آخوندی با هدف چاره اندیشی برای 
رفع مشکالت این بخش در پاسخ به اعتراضات حاضران در این جلسه اظهار 
داشت: اعتراض رانندگان و نمایندگان آن ها به هیچ وجه باعث ناراحتی نشده، 
زیرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی 
با سنگ پراکنی  اعتراض  باید توجه داشت که حق  اما  رانندگان است. 
متفاوت است و همانند گفته های نمایندگان رانندگان باور دارم افرادی که 
وسط جاده ها اقدام به سنگ پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند. وی افزود: 
مشکالت رانندگان را باید دست در دست یکدیگر و با مشارکت و مشورت 
همدیگر رفع کنیم. بر همین اساس به دنبال توافق پشت درب های بسته 

نبوده و رانندگان در ریز جزئیات تصمیم گیری ها قرار خواهند گرفت.

شرایط جدید ارزی برای صادرکنندگان اعالم شد
به  توجه  با  کرد:  اعالم  ارت  تج توسعه  سازمان  معاون 
مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از 
صادرات، هیچکدام از صادرکنندگان مجبور به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات صرفًا از طریق سیستم بانکی نیستند 
و ظرف شش ماه باید ۹۵ درصد از ارز حاصل از صادرات 
خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به 

کشور بازگردانده و تسویه کنند.
اخبار  برخی  اینکه  به  ره  اشا با  مودودی  محمدرضا 
های  شبکه  یا  جراید  در  ر  اخی روزهای  طی  غیررسمی 
مجازی، دغدغه هایی را در بخش خصوصی صادرکننده 
ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری شان دچار 
تردید کرده است، اظهار کرد: هر ازگاهی اخباری به گوش 

می رسد که ارز تمام اقالم صادراتی بایستی فقط از طریق 
باعث  امر  این  و  برگردد  بانکی  سیستم  به  نیما  سامانه 
سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این در حالی 
است که طبق مصوبه ابالغی هیات وزیران در مورخه دوم 
واحدهای صنعتی  امسال، فقط صادرکنندگان  اردیبهشت 
دولتی، شبه دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و 
سایر بخش های تولیدی بخشی خصوصی از این قاعده 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  معاون  هستند.  مستثنی 
گفت: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش 
تبدیلی  صنایع  و  کشاورزی  محصوالت  سایر  دستباف، 
بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
صرفًا از طریق سیستم بانکی نیستند و می توانند از سایر 

با  تهاتر  وزیران،  هیأت  مصوبه  در  ارائه شده  راهکارهای 
واگذاری  یا  ازای صادرات  به  واردات  دولتی،  های  بدهی 
اظهارنامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر، استفاده و 
نتیجه را در سامانه های رسمی نیما یا سماصا اعالم کنند. 
طبق اعالم سازمان توسعه تجارت، مودودی تاکید کرد که 
طبق این مصوبه صادرکنندگان کاال موظفند ظرف شش 
ماه معادل ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی 
از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده 
و تسویه کنند. معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: 
انتظار می رود که فعاالن اقتصادی اخبار و اطالعات مرتبط 
با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند 

و براساس شایعات و یا احتماالت تصمیم نگیرند.

منتظر کاهش قیمت گوشت گوسفندی باشید

ملکی گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه ۵۳ تا ۵۴ هزار 
تومان عرضه می شود. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، از 
کاهش هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون 
هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار تومان به مغازه 
دار و ۵۳ تا ۵۴ هزار تومان به مشتری عرضه می شود. وی ممنوعیت صادرات 
دام زنده را دلیل اصلی کاهش قیمت گوشت و تنظیم بازار داخل اعالم کرد.
ملکی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین را 22 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با 
توجه به ممنوعیت صادرات و کاهش خرید دام برای خروج از کشور در میادین، 
نرخ دام زنده با روند نزولی در بازار روبه رو شده است.رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با استمرار ممنوعیت 
صادرات دام به صورت قانونی و غیرقانونی پیش بینی می شود که نرخ هر کیلو 
شقه گوسفندی در هفته های آتی حداقل ۴ تا ۵ هزار تومان کاهش یابد.

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تاالر و رستوران
 برادران کریم آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد
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پشت پرده گرانی و کمیاب شدن بلیت هواپیما و قطار
عضو کمیسیون عمران مجلس، از گرانی و کمیاب شدن 
بلیت هواپیما و قطار در مناسبت های خاص سال انتقاد 
کرد و گفت: دولت باید با الگو گیری از تجربه مناسبت های 
سنوات گذشته ساماندهی بازار فروش بلیت هواپیما و قطار را 
در دستور کار خود قرار دهند. عبدالکریم حسین زاده با انتقاد 
از نابه سامانی بازار فروش بلیت در ایام تعطیالت پیش رو، 
گفت: متاسفانه عدم برنامه ریزی برای مناسبت های خاص از 
سوی دستگاه های مسئول به ایجاد بازار سیاه فروش بلیت 
دامن زده است. نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه برخی از مسیرها در کشور ما همواره 
پرتقاضا هستند، افزود: برنامه ریزی برای زمان پیک سفرها در 

ایام تعطیل سال باید از قبل صورت بگیرد تا ضمن جلوگیری 
از سواستفاده از این موضوع قیمت ها نیز نوسانات بی سابقه 

را تجربه نکنند.
ها  بلیت  نرخ  کنترل  بر  بیشتر  نظارت  ضرورت 

درمسیرهای پرتقاضا برای سفر
وی با تاکید بر اینکه بر اساس سنوات گذشته علم به پر 
است،  شده  پیدا  سفر  مختلف  مسیرهای  در  بودن  تقاضا 
تصریح کرد: دولت به ویژه مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
باید با الگو گیری از سنوات گذشته ساماندهی بازار فروش 

بلیت هواپیما و قطار را در دستور کار خود قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه پیش بینی 

تعداد سفرها در تعطیالت سال می تواند روند ساماندهی بازار 
فروش بلیت را تسریع کند، گفت: بیشترین عامل تاثیر گذار 
در کمیاب شدن بلیت هواپیما و قطار و همچنین اعمال نرخ 
های غیر منطقی بر آن ها ضعف پیش بینی ها در خصوص 

ترددهای احتمالی و عدم رجوع به سنوات گذشته است. 
بعد از گران شدن عوارض خروج از کشور تمایل 

مردم به ایران گردی بیشتر شد
حسین زاده با تاکید بر اینکه بعد از گران شدن عوارض خروج 
از کشور تمایل مردم به ایران گردی بیشتر شده است، افزود: 
افزایش تمایل برای انجام سفرهای داخلی خود عاملی برای 

نجومی شدن برخی نرخ ها در حوزه بلیت شده است.

از  یکی  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
از پایان  برنامه های این صندوق را پرداخت حقوق پیش 
هر ماه عنوان کرد و گفت: همه توان خود را در ماههای 
اخیر بکار گرفته ایم تا حقوق بازنشستگان عزیز در موعد 
روز  دانیم یک  به خوبی می  پرداخت شود، چراکه  مقرر 
تاخیر در پرداخت حقوق چه سختی هایی برای این عزیزان 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  دارد.  همراه  به 
گفت: در چهار ماه اخیرتعامل و ارتباط خوبی با نمایندگان 
می  نشان  این  که  برقرارشده  اسالمی  شورای  مجلس 
بازنشستگان  مشکالت  و  مسایل  به  ملت  وکالی  دهد 
بازنشستگی  و همچنین چالش های پیش روی صندوق 
تا  آماده اند  زمینه  این  در  و  دارند  ویژه ای  توجه  کشوری 

خالءهای قانونی را برطرف کنند.
جمشید تقی زاده در جمع کانونهای بازنشستگی استان 
توانمندیهای  و  ظرفیتها  از  باید  اینکه  به  اشاره  با  البرز 
کرد،  استفاده  برنامهها  از  برخی  اجرای  در  بازنشستگان 
این  نماینده مجلس شورای اسالمی  با ۱۰۳  افزود: دیدار 
فراهم  بازنشستگی  صندوق  مجموعه  برای  را  فرصت 
اطالع  به  را  و مشکالت صندوق  مسائل  بتوانیم  تا  کرد 
نمایندگان مردم در خانه ملت برسانیم. همچنین توانستیم 
و  اجتماعی  فرهنگی،  نیازهای  و  مطالبات  خصوص  در 
اقتصادی بازنشستگان با هدف تغییر نگاه نسبت به این 
با  وی  بپردازیم.  گو  و  گفت  و  بحث  به  فرهیخته  قشر 
تاکید بر لزوم تشکیل فراکسیون بازنشستگی در مجلس 

شورای اسالمی و کارهایی که در این زمینه انجام شده 
است، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از مسووالن قوا 
اساتید دانشگاه، معلمان و فرهنگیان، اصحاب  تا  گرفته 
فرهنگ و هنر  را تحت پوشش خود قرار داده و به همین 
دلیل در قبال این عزیزان مسولیت سنگینی برعهده دارد. 
تقی زاده با بیان اینکه ما باید با هم به ادبیات مشترک 
برسیم، تصریح کرد: اگر در زمانی که کسورات شاغلین 
دریافت می شد، سرمایه گذاری مناسبی صورت گرفته بود، 
اکنون برای پرداخت حقوق نیاز به دولت نبود. بسیاری از 
شرکت های واگذار شده به صندوق بازنشستگی کشوری، 
شرکت های زیانده بودند که در پرداخت حقوق کارگران 

خود نیز با مشکل مواجهند.

اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
و  است  خانه خطرناک  در  ارز  نگهداری  که  دارد  تاکید 

باید ارز در چرخه اقتصادی کشور وارد شود.
ارز در  با اشاره به نگهداری  سیدناصر موسوی الرگانی 
مرکزی  بانک  اینکه  وجود  با  داشت:  اظهار  ها،  خانه 
داده  خبر  درصد   6 تا   ۱ بین  سود  با  ارزی  سپرده  از 
نیامده  بیرون  ها  خانه  از  ارز  که  هستیم  شاهد  است 
است، علت آن را می تواند در بی اعتمادی جامعه به 
عضو  کرد.  جستجو  ها  بانک  در  ارزی  گذاری  سپرده 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
در  ارزی  گذاری  سپرده  از  مردم  نامطلوب  تجربه  به 
آنکه  از  پس  گذشته  سالهای  داشت:  بیان  ها  بانک 

به  را  بانک سپرده  ها سپرده گذاری شد،  بانک  در  ارز 
صورت ریالی به سرمایه گذار برگرداند و سودی که به 

آن تعلق پیدا می کرد را پرداخت نکرد.
شورای  دهم  مجلس  در  فالورجان  مردم  نماینده 
سال  از  ها  بانک  به  اعتمادی  بی  کرد:  تاکید  اسالمی 
های گذشته در بین مردم نهادینه شده است، بنابراین 
باید  شده  که  نحوی  هر  به  مرکزی  بانک  و  دولت 
وی  ببرد.  باال  مردم  در  را  ارزی  سپرده  اعتماد  بتواند 
است،  خطرناک  خانه  در  ارز  نگهداری  اینکه  بیان  با 
سود  با  ارزی  گذاری  سپرده  به سمت  مردم  اگر  گفت: 
ماهیانه  که  بود  خواهند  مطمئن  بروند  درصد   6 تا   ۱
از  و  کند  می  پیدا  تعلق  آنها  ارز  به  سالیانه سودی  یا 

با  بود  خواهند  امان  در  آزاد  بازار  در  ارزی  نوسانات 
وجود اینکه شاهد افزایش نرخ ارز هستیم اما در برخی 
مواقع سقوط ارزش ارز بسیاری را به خاک سیاه نشانده 
با اشاره به راکد شدن پول  این نماینده مجلس  است. 
پشتوانه  تواند  می  که  ارزی  داد:  توضیح  ها،  خانه  در 
پول ملی کشور باشد و به تولید و اقتصاد کمک کند 
است  بیهوده  کار  این  شود  می  نگهداری  منازل  در 
را  اقتصادی  رونق  توان  بالشتی می  ارزهای  با  چرا که 
شرعی  نظر  از  کرد:  تاکید  الرگانی،  موسوی  شد.  رقم 
نیز  کشور  اقتصاد  بر  آن  منفی  تاثیر  و  ارز  نگهداری 
اشکال دارد بنابراین به مردم توصیه می کنم ارز را در 

نکنند. نگهداری  منزل 

وعده صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق ها

بانک ها سپرده های ارزی را ضمانت کنند
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لبخند ایتام و بیماران صعب العالج با افطار دانشجویی
صدا وسیما- بیش از 250 دانشجوی دانشگاه بیرجند افطاری خود را به ایتام و بیماران صعب العالج اهدا کردند. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند 
گفت: این دانشجویان در اقدامی خیرخواهانه با همکاری هیئت محبان المهدی)عج( و بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند غذای افطار خود را که رزرو شده بود 
به ایتام و بیماران صعب العالج هدیه دادند. شایان ولی پور افزود: ایتام و بیماران صعب العالج توسط موسسه خیریه حضرت رسول )ص( شناسایی شده بودند.

در  فعال  پزشک  یک  عنوان  به  اینجانب  احتراما 
بیرجند  شهر  زیباسازی  و  سلیقه  از  بیرجند  شهر 
چون  کنم  می  تشکر  محترم  شهردار  توسط 
زیباسازی شهر باعث از بین بردن روحیه افسردگی 
انشا  مردم و ترویج فرهنگ شهرسازی می شود 
یقینًا  که  بازار  چهارشنبه  گسترش  طرح  در  ا... 
کارشناسی شده است موفق باشد از دید و نگرش 

عالی ایشان تشکر می کنم.
0915...859

استانی عرضی  عنوان یک هم  به  استاندار  آقای 
خدمت شما داشتم در مجموعه شرکت مخابرات 
استان به جای تکیه بر خدمت رسانی مناسب به 
برای  الزم  های  زیرساخت  ایجاد  و  استان  مردم 
این امر متاسفانه تمام همت مسئولین این حوزه 
به درآمدزایی معطوف شده است و در این مسیر 
هر چقدر که شما و همکارانتان در ایجاد اشتغال 
در استان تالش می کنید به همان نسبت هم در 
و  داریم  بیکاری  افزایش  و  نیرو  تعدیل  مخابرات 
متاسفانه با تحقیر بسیار با نیروها برخورد می شود. 
واقعیت این است که نیروی انسانی در مجموعه 
مخابرات امنیت شغلی ندارد و هر روز باید با یک 
خوب  نیروی  برای  این  و  برقصد  مجموعه  ساز 
فرقی  سابقه  کم  و  ضعیف  نیروی  و  سابقه  با  و 
تصمیمی  انتظار  شما  از  ما  استاندار  آقای  ندارد! 
نداریم  آن  در  تغییرات  یا  مان  اداره  در خصوص 
نماینده  به عنوان  استدعا می کنیم  ولی عاجزانه 
از  نامحسوس  بازرسی  یک  استان  در  حاکمیت 
مجموعه ما انجام شود. باور کنید در حق نیروی 
روا  آن  به  مجموعه  این  در  که  ظلمی  و  انسانی 
می شود واقعیت هایی برای شما رو خواهد شد که 
نظیرش را در هیچ جای کشور ندیده اید. مدیران 
نیروهای  شرایط  به  نسبت  حتی  ما هم  کشوری 
حاضر  کس  هیچ  استان  در  دارند  نگرانی  استان 
همکارانمان  که  بار  آخرین  بزند  حرفی  نیست 
قبلی  استاندار  به دفتر  اعتراض کردند و  در 118 
مراجعه کردند اکثریت آنها به بهانه های مختلف 
عذرشان خواسته شد لطفا حداقل حقوق انسانی را 
نماینده  شود.  رعایت  این شرکت  نیروهای  برای 
کنم  می  خواهش  هم  شما  از  فقیه  ولی  محترم 

ماموری جهت تحقیق بفرستید
یک شهروند
فرهنگی  محترم  شهروند  بجای  بسیار  پیام  پیرو 
ساکن در شمال شهر شعبانیه واقعا چرا بایستی این 
منطقه از حداقل ها در فضای سبز و ایستگاه سالمت 
میلیاردی  بودجه هشت  حالیکه  در  باشد  برخوردار 
صرف توسعه فضای سبز در منطقه دیگری  گردد 
که انصافا نیازی به آن همه هزینه نمی باشد مگر 
مسئولین شورا که منتخب مردم و بعضا حقوقدان  و 
با تجربه هستند  نبایستی جلوی این امور را بگیرند 

وتصمیمات درست و عدالت محورانه اتخاذ نمایند
0915...250
فرعی  های  انشعاب  لطفا  فاضالب  و  آب  اداره 
فاضالب خیابان ارتش را وصل کنید مشکل داریم 

مردم تا کی باید خواهش و التماس کنند؟؟؟؟؟
0915...070

سالم رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند در 
سخنرانی قبل ازخطبه های نماز جمعه فرموده بودند 
شوراهای اسالمی پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن 
آیا در بحث تعطیلی مراکز فرهنگی و کافی شاپها که 
منجر به بیکاری چندین نفر که شهروندان این شهر 

هستند هم  ورود پیدا کرده اند؟
0915...314

جوابیه های  شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/2/23 بنا بر سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری در خصوص گلکاری در فضای 
و  گلکاری  برای  رساند:  می  استحضار  به  شهری 
زیباسازی شهر با درخت و گل استارت کار زده شده 
و همان طور که شهروندان محترم مشاهده می کنند 

کار در حال انجام می باشد.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/2/18 بنا بر اعالم سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری در خصوص قطع درختان 
سبز زمین کنار پارک توحید به استحضار می رساند: 
علی رغم اینکه زمین مورد اشاره کاربری فضای 
سبز ندارد و در مالکیت ارگان دیگری می باشد ولی 
هیچ گونه قطع درختی در این زمین انجام نشده 
است چنانچه این شهروند گرامی مستنداتی از قطع 
درخت در این زمین دارند به سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهرداری ارائه نمایند.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
اجرائیات  اداری  مسئول  اعالم  بر  بنا   97/2/31
شهرداری در خصوص میوه فروشی ها و ماشین 
رساند:  می  استحضار  به  میوه  بار  حمل  های 
شهرداری به صورت جدی موضوع را در دستور کار 
قرار داده است که بابت این موضوع چهار پرونده 
در دادسرا تشکیل شده است و بعد از دستور مقام 

قضایی برابر مقررات اقدام خواهد شد.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/2/30 بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص 
از  نارضایتی ساکنان  بر  پیام شهروند گرامی مبنی 
ساخت و ساز در یکی از کوچه های خیابان توحید 
)توحید33( به استحضار می رساند: به مالک اخطار 
ابالغ  کتبی در خصوص رعایت حقوق شهروندی 
گردید و تذکر نسبت به ساعت کار داده شده است . 

معتمدان  و  نخبگان  نظرات  از  استفاده  اهمیت  حسینی- 
در  جاری،  مسائل  حل  برای  فکر  اتاق  ایجاد  و  شهری 
هر شهری بر هیچ کسی پوشیده نیست، به گونه ای که 
بسیاری از مقامات راس استان و شهر، بر تشکیل اتاق فکر 
تاکید دارند. از طرفی عالوه بر این که روزنامه یک رسانه 
 است هر نخبه و معتمد شهری نیز باید نقش رسانه ای

داشته باشد. در همین راستا میزگرد این هفته روزنامه آوا، 
همراه با جمعی از معتمدان شهری از اقشار متفاوت برگزار 
که  مسائل جاری شهر  و  موضوعات  این جلسه  در  شد. 
جای بحث و بررسی بسیاری داشتند، مطرح شدند. یکی 

از این موضوعات اراضی قدیم پادگان 04 بود. 
صاحب نظران با توجه به این که مدت هاست از انتقال 
پادگان به خارج از شهر می گذرد و هم اکنون در پادگان 
جدید نیز مستقر شده اند، به اتفاق نظر این سوال را مطرح 
است  قرار  زمانی  چه  تا  قدیم  پادگان  اراضی  که  کردند 
باقی بماند و مسئول آن کیست؟ در همین  بدین شکل 

راستا هر یک به صحبت درباره آن پرداختند.

شهرداری ظرف یک ماه آینده
باید از مقصران شکایت کند

رضا حسنی صفت عضو شورای شهر بیرجند، با اشاره به این 
 که در این اراضی حدود هزار و 500 درخت خشک شده است ،

عنوان کرد: به شورا اعالم کردیم باید مسئوالن این کار، عالوه 
بر کاشت هزار درخت، بنا بر ضوابط دادگستری محاکمه و 
 جریمه شوند. وی گفت: در همین راستا رئیس شورا از نامه ای

که به دادستانی نوشته خبر داد، اما این کافی نیست و در 
کمیسیون شورا، مصوب کردیم ظرف یک ماه شهرداری باید 
شکایت کند و نتیجه اقدامات برای پادگان و هم اداره برق قدیم 
و حاشیه تقاطع 15 خرداد را بگیرد. وی عنوان کرد: به این 
درختان رسیدگی نکردند تا خشک شود، تنها کاری که مدیر 
عامل سابق سازمان پارک های شهرداری انجام داد، این بود 
که نگذاشت درختان را قطع کنند و سند گم شود. به گفته وی 
اگر مردم مطالبه گری کنند و مدام بپرسند که چرا از طرف 
مقام قضایی اتفاقی در این زمینه رخ نداده است، پیگیری ها نیز 

مصمم تر خواهد بود و به نتیجه خواهد رسید.

هنوز بیش از 70 درصد این اراضی
در تصرف پادگان است

محمد مرادی شهروند خبرنگار و فعال در حوزه های شهری، 
نیز به قراردادی که برای انتقال پادگان بسته شده بود اشاره 
رئیس  حضور  با  همزمان  84؛  آبان   19 در  گفت:  و  کرد 
جمهور وقت در خراسان جنوبی، جلسه ای با حضور وزاری 
راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل 
از شهر که در سفر سال  به خارج  پادگان  انتقال  درباره  و 
1378 مقام معظم رهبری مورد موافقت معظم له قرار گرفت 
و به استناد ماده 128 قانون برنامه چهارم توسعه توافقاتی 
صورت گردید، اما االن اگر پرس و جو کنید هنوز بیش از 
اراضی تحت تسلط پادگان و ارتش است. این   70 درصد 

حاال که ارتش زمین ها را تحویل گرفته
چی به شهر داده است؟!

این  در  حاضر  نظر  صاحب  دیگر  دیانی  ابراهیم  محمد 
جلسه هم با بیان این که زمان تصمیم گیری برای انتقال 
نشان  خاطر  داشتم،  حضور  جلسات  در  نیز  من  پادگان 
همان  در  حتی  شود،  منتقل  کال  پادگان  بود  قرار  کرد: 
جلسه قرار شد 100 مغازه در حاشیه خیابان ارتش را به 
شهرداری بدهند، همچنین خیابان عدل و معلم هم امتداد 
داده شود و از داخل پادگان عبور کند. اما هیچ کدام از این 
ها انجام نشد، عمال فقط سربازها رفتند و محیط همان 
این  اول  در وهله  باید  نتیجه  در  است.  مانده  باقی  گونه 
قضیه روشن شود حاال که آن زمین ها را تحویل گرفتند 

چی به شهر داده اند؟!

ایده ساخت میدانی بزرگ  در زمین هنگ کهنه

وی از طرحی که برای هنگ کهنه حد فاصل میدان ابوذر 
تا چهار راه صیاد شیرازی تا پشت دانشگاه هنر، داده بود 
سخن گفت و یادآور شد: می توان این فضا را به میدانی 
چهار گوشه مانند نقش جهان اصفهان تبدیل کرد، دو بازار با 
نمایی سنتی در دو طبقه داشته باشد و وسط آن نیز مجسمه 
مشاهیر بیرجند قرار گیرد. این میدان به گونه ای باشد که هر 
مسافری که می آید با فرهنگ، شخصیت ها و تاریخ این 
شهر آشنا شود. به گفته وی همچنین در شهر دیگر میدان 
قدس پاسخگوی جمعیت فعلی برای تظاهرات و راهپیمایی 
ها نیست و با این میدان می توان عالوه بر برگزاری این 

تجمعات، مراسم مذهبی را نیز برگزار کرد.

فضای سبز خوبی ایجاد شده، اما برای اموات!

باره  این  در  هم  جلسه  این  نظر  دیگر صاحب  پور  کریم 
بیان کرد: فضای سبز در شهر به خوبی ایجاد شده اما در 
قبرستان! جاهایی که باید فضای سبز داشته باشد، فکر به 
زمین و منابعی که فردا پس از قلع و قمع و فروش زمین به 

دست می آید، می رود.

چه کسی پاسخگوی قطع درختان است؟!

درباره   ، نیز  نظر  صاحب  و  فرهنگی  آذرکار  محمد  سید 
جابه جایی پادگان، بیان کرد: نمی دانم گیر کار کجاست 
و منتفعان قطع درختان چه کسانی هستند؟ اگر پادگان رفته 
است چه نفعی از قطع کردن درختان می برند و اگر مالکان 
نامبارک  اتفاق  این  انگیزه ای دارند؟ و  جدیدی دارد، چه 
انجام می  عمدتا توسط دستگاه های اجرایی و مدیریتی 
شود، یک شهروند اگر یک درخت دو ساله را کنار خیابان 
قطع کند قبل از این که کارش به پایان برسد بالفاصله 
نیروهای حفاظتی مانع می شوند ولی هیچ نظارتی روی 
مجاورت  در  گفته وی  به  نیست.  مدیریتی  های  دستگاه 
هتل سپهر، شرکت نفت قدیم وجود دارد و به استناد عکس 
هایی که شروع کار گرفتیم ، جنگلی آن جا بود و االن همه 

از بین رفته اند، چه کسانی باید جوابگو باشند؟

برای ساخت پادگان نهبندان بهترین زمین ها را 
گرفتند و کاری نکردند!

هشتمین  در  نهبندان  و  سربیشه  مردم  نماینده  صابری 
پادگان  اندازی  راه  به  اسالمی هم  دوره مجلس شورای 
زمین  زمان هزار هکتار  آن  و گفت:  اشاره کرد  نهبندان 
در بهترین نقطه نهبندان به ارتش داده شد تا پادگان را 
بسازند، خیلی هم سریع و داغ این کار انجام شد. زمانی 
که نماینده مردم نهبندان شدم، هنوز کاری انجام نداده 
بودند و حرف آخرشان این بود “ پادگان الزم نیست، چون 
االن سیستم موشکی شده و ...” گفتیم زمین ها را پس 

بدهید که این کار را هم نکردند، االن فقط دو سوله بدون 
هیچ امکاناتی آن جا ساخته شده است.

هر چقدر به دادگاه و دادستانی بروید
نتیجه ای نخواهد داشت

وی با بیان این که اکنون از روی تجربه می گویم، برای 
حل مشکل پادگان این جا هر چقدر به دادگاه و دادستانی 
بروید نتیجه ای نخواهد داشت، اضافه کرد: در حالت عادی 
کارهای دادگاهی زمان بر است چه برسد به وقتی که افراد 

با قدرتی طرف کار باشند.

نماینده مردم در مجلس  و  فقیه  نماینده ولی 
خبرگان پیگیر مشکالت شوند

صابری ادامه داد: مشکل زمانی حل می شود که مقام معظم 
رهبری دستور به حل آن بدهند، در این استان هم راه ارتباطی 
با ایشان حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه و حجت 
االسالم رئیسی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان است 
که باید جمعا نزد آن ها رفته و با طرح موضوعات از آن ها 

خواستار پیگیری مسائل و مشکالت منطقه شویم.

خراسان جنوبی اصال در طرح انتقال آب
دیده نشد!

چند  که  این  بیان  با  سخنان،  این  تکمیل  در  پور  کریم 
موضوع را با آقای رئیسی مطرح کردیم، عنوان کرد: یکی 
از موضوعات، منابع طبیعی بود که به اعتقاد ما ظلم مضاعفی 
به روستاییان شده است، همچنین انتقال آب را مطرح کردیم 

که االن کرمان، یزد و خراسان رضوی در دستور کار قرار 
گرفتند و خراسان جنوبی اصال در این طرح دیده نشده است. 
خواستار ورود آستان قدس شدیم، ولی گفتند االن برای راه 
آهن گلستان قرارداد مشارکت بستیم و پس از آن راه آهن 

خراسان جنوبی را در اولویت های بعد مطالعه خواهیم کرد.

نمایندگان محافظه کار

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست، امالک 
بنیاد مستضعفان بود. کریم پور از معتمدان شهری در این 
باره بیان کرد: روزی به همراه مسئوالن به اسدیه رفتیم و 
یک فرد روستایی آن جا گفت: در مقابل امالکی که علم 
به ما بخشید شما  پول می خواهید؟ وی انتقاد کرد: به چه 
دلیلی باید امالکی که علم وقف امام رضا )ع( کرده بود، 
فروخته شود و پول آن در تهران و کرج و ... سرمایه گذاری 
شود؟ همه این ها به خود ما بر می گردد که مطالبه گری 
ما و  نمایندگان  نبودیم.  پیگیر مسائل خودمان  و  نکردیم 
نمایندگان ارشد دولتی همه محافظه کار و دنبال میز قدرت 

بودند نه خدمت! 

نمایندگان و مسئوالن بایکوت شدند
و اجازه صحبت ندارند

دلیل  به  استان  جوانان  که  این  به  اشاره  با  پور  کریم 
از این جا رفته و خواهند رفت، تصریح کرد:  سوءمدیریت 
کاری به مسائل سیاسی و کالن نداریم ولی اگر دل خودمان 
به حال مان نسوزد؛ دل مسئوالنی هم که گذاشته می شوند 

نخواهد سوخت. به گفته وی ادارات هرکدام به نوعی فشار به 
سرمایه گذار می آورند گویا که جنایت می کند! سرمایه گذار 

محکوم به  خیلی مسائل است.
وی با انتقاد از مالیات های سنگینی که از تولید کنندگان 
گرفته می شود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل خراسان 
جنوبی در وصول مالیات بین استان ها نمونه می شود ، 
اضافه  پور  کریم  دارند؟!  درآمد  چقدر  جا  این  مردم  مگر 
کرد: متاسفانه نمایندگان و مسئوالنی که داریم، بایکوت 
شدند و نمی توانند یا نمی خواهند حرف بزنند! اگر همه 
مانند آقای حسنی صفت جلو بیایند و از حق مردم دفاع 

کنند، شاهد تحول خواهیم بود.

نگهداشتن زمین های بهترین نقاط شهر
تا زمان گران شدن آن ها

درباره  نیز  جلسه  در  حاضر  نظر  دیگر صاحب  پور  حسین 
امالک بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: زمین هایی که علم 
وقف مردم شهر کرده بود، قطعه بندی و به بنیاد مستضعفان 
داده شد. برای مثال باغ اناری را به نام شهرداری سند زدند، 
آن ها هم قسمتی از آن را به بنیاد مستضعفان دادند و در باقی 
زمین پارک توحید را ساختند. به گفته وی بنیاد مستضعفان 
زمین ها را در بهترین نقاط شهر گذاشته است تا زمانی که 
گران شد، بفروشد؛ از طرفی مسکن مهر را در دهلکوه و 
حاشیه قبرستان و ... ساختند! شیروانی دیگر معتمد شهر هم 
پیشنهاد داد: نقد به دستگاه بنیاد مستضعفان را تخصصی 
کنیم، بنیاد به قدری زمین ها را گران کرده و روی مزایده 
ها کار کرده است که شاید االن قیمت زمین های منطقه از 

تمام کشور گران تر باشد.

به اجبار تن به مدیریت افرادی می دهیم
که فقط برای پست خود می آیند!

مطالبه گری و اهمیت آن در جامعه فعلی از دیگر 
موارد مطرح شده بود.

اسماعیلی معاون اسبق فرماندار بیرجند در این باره سخن 
گفت: زمانی خراسان جنوبی و بیرجند به فرهنگ خود به 
عنوان یک شاخص افتخار می کرد اما االن خودش، یک 
تهدید شده است. وی با بیان این که در بیرجند فضای نقد 
بسیار غریب است، یادآور شد: اساسی ترین داده بیرجند منابع 
انسانی، فکر و فرهنگ آن است اما ترس از پله های دادگاه 
و رودربایستی ها موجب می شود ترجیح دهد نقد نکند! وی 
اضافه کرد: به قدری دچار سیاست زدگی شده ایم و همدیگر 
را در محافل خنثی می کنیم که به اجبار تن به مدیریت 

افرادی می دهیم که فقط برای پست خود می آیند! 

کسی که بیشتر کار می کند
 زیر سوال می رود

اسماعیلی به جمعیت سرشماری شده بیرجند اشاره کرد 
 و افزود: سال 75 جمعیت ، 125 هزار نفر بود، سال 85 ،
به  آیا  اما  نفر رسید  به 240 هزار  185 هزار و سال 95 
همان میزان شغل هم ایجاد شده است؟ شهرک صنعتی 
مانند قبرستانی است که تنها تعداد کمی از تولیدی ها نیم 
بند کار می کنند، کسی هم که بیشتر کار می کند زیر 
سوال می رود! وی با اشاره به سال 83 که در فرمانداری 
مشغول به کار بود، اضافه کرد: آن زمان بهترین حکم ها 

هیچ  ولی  بود  تخریب  به  رای   ،100 ماده  کمیسیون  در 
انتخاب  درست  را  مشاور  که  هم  وقتی  نشد!  اجرا  کدام 

نمی کنیم مدام شاهد تغییر کاربری ها هستیم. 

کوه ها با هم اند و تنهایند، 
همچو ما با همان تنهایان

آذرکار مدیر هتل سپهر هم با درخواست این که شرایط برای 
شود،  فراهم  فکری  اتاق  در  جامعه  قشرهای  همه  حضور 
اضافه کرد: هر فردی به راحتی بتواند آن جا سخن بگوید 
و ترسی نداشته باشد. حرف هایی را بزنند که از دل جامعه بر 
آمده و نیاز مردم است. از طرفی هم افزایی داشته باشیم زیرا 
که االن مصداق این شعر هستیم “کوه ها با هم اند و تنهایند، 

همچو ما با همان تنهایان”

مدیر باید دلش بومی
ولی فکر و دیدش ملی باشد

وی با اشاره به این که زمانی تاکید بر بومی بودن مدیران 
امتیاز در  اما االن این معیار فقط یک  داشتم، ادامه داد: 
دارند.  بیشتری  اهمیت  که  است  هایی  شایستگی  کنار 
مدیر باید دلش بومی ولی فکر و دیدش ملی باشد وگرنه 
مکررات!  تکرار  باشد، می شود همین  بومی  مغزش  اگر 
آذرکار افزود: من االن با مسئوالن بومی دست به گریبانم 
که فقط تا نوک دماغ شان را می بینند! وی با انتقاد از 
 این که مسئوالم مدام آوردن سرمایه گذار خارجی را تبلیغ 
انجام برای سرمایه گذار بومی هیچ کاری  اما   می کنند 

 نمی دهند، خاطرنشان کرد: بیشترین مشارکت و همدلی 

با نظام را مردم این منطقه دارند اما کمترین برخورداری، 
تسهیالت، تخفیف ها و سخت گیرانه ترین قانون ها در 
این استان سهم شان می شود. می گویند “حجب و حیا” 
ولی این دیگر نجابت نیست و باید نمایندگان ما در قبال 
مشکالت پاسخگو و زبان بّران و گویای مردم باشند که 

متاسفانه این کار رخ نداده است. 

خراسان جنوبی تنها استانی است
که از صندوق توسعه ملی
هیچ بهره ای نبرده است

صابری نماینده سابق مردم در مجلس هم با انتقاد از این که 
خراسان جنوبی تنها استانی است که از صندوق توسعه ملی 
بلوچستان  یادآور شد: سیستان و  نبرده است،  هیچ بهره ای 
سال گذشته هزار و 800 میلیارد تومان برای شبکه آبرسانی 
دریافت کرد. مگر این استان چه محرومیتی دارد که ما نداریم؟ 
اگر نصف همان مبلغ را هم به ما بدهند باز هم برای انتقال 
آب تاثیر گذار است. وی از فقط 5 میلیاردی که دولت در ردیف 
بودجه  برای راه آهن استان گذاشته است سخن گفت و افزود: 
این را هم صرفا برای این که در آمار فراموش نکنند، نوشته 
اند! می گویند فاینانس ولی چه کسی حاضر می شود با این 

اوضاع مملکت سرمایه گذاری کند؟!

فعال در استان ما، نه معتمدان شهری
تحویل گرفته می شوند و نه شورای شهر!

سامان اکبرپور فعال اجتماعی نیز سخن خود را این گونه آغاز کرد: 

متاسفانه فعال در استان ما، نه معتمدان شهری تحویل گرفته می 
شوند و نه شورای شهر! از این جلسات هم زیاد گرفته شده اما هیچ 
تاثیری نداشته است، زیرا که مطالبه گری پشت سر جلسات نیست. 
وی اضافه کرد: می گویند در استان سرمایه گذار می آید ولی همین 
هایی که سرمایه گذاشتند را نگه دارند، دیگر سرمایه گذارانی که 
می آیند پیشکش! به قدری داستان و دغدغه برای همین سرمایه 
گذارانی که هستند درست می کنند که فرد پشیمان می شود.

راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه
با هدف احیای وصیت بزرگان بیرجندی

محمد احسانبخش از دیگر صاحب نظران حاضر در جلسه نیز 
بیان کرد: همه دوستان موافق اند که نباید معطل دولت و نظام 
و جاهایی مانند آستان قدس شویم. از طرفی به نظر می رسد 
باید حالت سکوت و آهسته راه رفتن روی  بیرجند  دیگر در 
زمین را کنار گذاشت. وی پیشنهاد داد: می توانیم خبرهایی از 
مشکالت استان را از طریق ارتباطاتی که خودمان می گیریم، 
ارسال کنیم. همچنین آدم های بسیار فهیمی در دانشگاه ها 
هستند که روی پروژه های مطالعاتی خوب کار می کنند، اگر 
قرار است طرحی اجرا کنیم از ظرفیت آن ها برای نقشه کار 
و تعریف استراتژی می توان استفاده کرد. احسانبخش به راه 
اندازی بنیاد حامیان دانشگاه با هدف احیای وصیت بزرگان 
بیرجندی در حوزه آموزش، اضافه کرد: قطعا با راه اندازی آن 
به ما اتهام هایی خواهند زد، زیرا که خیلی از آقایان از همین 
فضای اتهام زنی نان می خورند. با این حال افراد حاضر همگی 
شجاع هستند و ابائی ندارند. می توان از همین افراد حاضر در 
اساس  بر  هایی تخصص  تیم  و  کرد  استفاده  هم  این جمع 

عالقه و ارتباطات هر فرد تشکیل دهیم
ادامه در صفحه 4 ...

 مطالبه گری؛  فصل مشترک معتمدان شهر
فصل سکوت به پایان رسیده است

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جم
ن 

 امی
س:

عک
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 تعداد بازدیدهای تلگرام ۶۰ درصد کاهش یافت 
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: تعداد بازدیدهای تلگرام از آخر فروردین تا ۲۸ اردیبهشت، از حدود ۲.۵ میلیارد بازدید به کمتر از یک میلیارد 
 رسیده که به معنای کاهش ۶۰ درصدی بازدید است. تعداد کانال های فعال در تلگرام نیز ۵۳۰ هزار بوده که بر اساس آمار و ارقام پژوهشگاه 
پیام رسان و شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران در این بازه دوماهه به کمتر از ۲۷۷ هزار کانال رسیده است.
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علمی و فناوری

عصای هوشمند برای نابینایان 
ابداع شد

دانشجویان ترکیه ای یک عصای هوشمند مخصوص 
نابینایان ابداع کرده اند که با انتشار امواج اولتراسونیک 
موانع موجود در مسیر فرد را مشخص می کند. عصای 
سفید به افراد نابینا کمک می کند راحت تر تردد کنند، 
اما گروهی از دانشجویان ترکیه ایده ای برای ارتقای 
آن یافته اند. آنها با شرکت وستل همکاری کرده و 
عصای سفید هوشمند را ساخته اند. این عصا به طور 
کلی شامل یک دسته الکترونیکی و بدنه ای معمولی 

است که به انتهای دسته متصل می شود.

رنگ خوراکی طبیعی و بی ضرر 
توسط محققان ایرانی ساخته شد

محققان ایرانی برای اولین بار در کشور به دانش تولید 
افزودنی های طبیعی دست پیدا کنند. بلوریان، مدیر 
گروه پژوهشی گفت: با توجه به افزایش روزافزون 
آمار بیماری های غیرواگیر و شیوع سرطان و بیماری 
های قلبی و عروقی، استخراج افزودنی های طبیعی 
و جایگزین کردن آن بجای ترکیبات سنتزی موجود 
در صنایع تولیدی مواد غذایی، در زمره اولویت های 
مهم صنایع غذایی بود. تا سال ۸۷، عمده رنگ های 
خوراکی که در صنعت تولید مواد غذایی به کار می 
بود که  وارداتی  رنگ های خوراکی سنتزی  رفت، 

موجب افزایش بار بیماری های غیرواگیر می شود،

ساخت دستگاه بازرسی 
کانتینری کاال

کشمیری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
دستگاه  ساخت  فنی  دانش  به  دستیابی  با  گفت: 
بازرسی کانتینری کاال در کمتر از یک سال، قیمت 
آن به حدود یک سوم مشابه خارجی رسیده است. 
دستگاه بازرسی کانتینری کاال در محل ورود کانتینرها 
و ماشین های عبوری قرار می گیرد و هنگام عبور این 
داخل  تمام محتویات  از  داخل سامانه،  از  خودروها 
کانتینر عکس برداری می شود. شناسایی خودرو از روی 
پالک، شناسایی راننده و جلوگیری از ورود کاالی 
قاچاق، از مهم ترین قابلیت های این دستگاه است.

تولید هارد ۲۰۰۰ گیگابایتی برای 
کپی فایل ها بدون نیاز به رایانه

هارد دیسک ضدضربه تازه که کوپایلوت نام دارد با 
اتصال مستقیم به وسایل الکترونیک حافظه آنها را 
تخلیه کرده و داده های ذخیره شده بر روی آنها را بر 
روی خود کپی می کند. هارد یادشده خود دارای باتری 
است و امکان دریافت اطالعات کارت های حافظه 
اس دی را هم به طور مستقیم دارد. نمایشگر ساده 
و کابل های اتصال به گوشی و دوربین از جمله ابزار 
جانبی این محصول است. ظرفیت این هارد دیسک 
هارد  از  بیشتر  برابر   ۸ که  است  گیگابایت   ۲۰۰۰
دیسک های ۲۵۶ گیگابایتی موجود در بازار است.

سینما و تلویزیون

نگذارید مردم برای دیدن واقعیت 
به ماهواره پناه ببرند

مارال فرجاد، بازیگر تلویزیون با بیان اینکه تلویزیون 
انگار در دهه ۶۰ مانده است، گفت: کمی باید فضای 
تلویزیون را بازتر گذاشت تا مردم به خاطر دیدن 
رنگ و واقعیت به شبکه های دیگر پناه نبرند. زمانی 
که می توانیم مخاطب خودمان را داشته باشیم چرا 
کنیم. دور  خودمان  از  را  آن ها  می شویم  باعث 

»بچه مهندس« توجه ویژه ای 
به بیانات رهبری دارد

»بچه  سریال  نویسنده  ابوالحسنی«  »سجاد 
مهندس« گفت: مضمون کلی این سریال بر اساس 
بیانات مقام معظم رهبری است. همیشه در کالم 
باید  خودمان  که  می شنویم  رهبری  معظم  مقام 
دست به کار شویم و سرمایه ما جوان ها و مردم 
کشورمان هستند. کلیت این سریال درباره این است 
که روی پای خودمان بایستیم. حال ما در اینجا از 
کودکی یک بچه قصه را آغاز کرده و پیش رفتیم.

»زندانی ها«  فیلم جدید 
مسعود  ده نمکی

مسعود  ساخته  جدیدترین  عنوان  ها«   »زندانی 
 ده نمکی است. این فیلم هفتمین اثر بلند سینمایی 
مسعود ده نمکی به شمار می آید که برای دریافت 
پروانه ساخت از  وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان 
تهیه کننده و کارگردان اقدام کرد. »زندانی ها« 
با موضوع اجتماعی آماده می شود و وقایع آن در 

تاریخ معاصر می گذرد.

۱۰ سال است که بیکارم 
و دستم تنگ است

غالمحسین لطفی بازیگر پیشکسوت سینما گفت: 
من میلیارد نبوده و نیستم. کار دیگری هم به جز 
بازیگری بلد نیستم انجام بدهم. من ۱۰ سال است 
که کار نمی کنم و دستم تنگ است. اوضاع و احوالم 
به سختی می گذرد، اما چه می شود کرد؟ چاره ای به 

جز گذران سخت زندگی نداریم.

ادامه از صفحه ۳: 
مدیریت ها در بیرجند مقطعی هستند 

حمیدرضا نیک کار هم با بیان این که مطالبه گری صفت 
برای  ببینیم  باید  افزود:  دارد،  ضلع  چند  ولی  است  خوبی 
مطالبه گری به کدام در می زنیم؟ دری که همیشه بسته 
است و تهمت و انگ و دخیل کردن منافع شخصی را به 
ها  انتخاب  از  خیلی  بیرجند  در  وی  گفته  به  دارد.  همراه 
مدیریت  که  این  از  اانتقاد  با  کار،  نیک  است.  بوده  اشتباه 
 ها در بیرجند زمانی هستند و خودشان خشک می شوند و 

می افتند ، اظهار کرد: فقط منافع جایگاهی که نشستند را 
حفظ می کنند و این در حالی است که بهترین مدیر کل ها 
را در استان های دیگر داریم ولی در استان به کار گرفته 
نمی شوند، استاندار هم مدیران بومی را جابه جا می کند و 

غیر بومی می آورد، هیچ کسی هم حرفی نمی زند. 

دستگاه های محوری در نظم و اخالق، بدترین 
عملکرد را دارند

شیروانی از دیگر صاحب نظران، با بیان این که از قدیم در 
فرهنگ بیرجند مطالبه گری وجود نداشته است، ادامه داد: 
باید این فرهنگ را اکنون ایجاد کنیم. وی با اعتقاد بر این 
که دستگاه هایی که محور نظم و اخالق هستند بدترین نوع 
اجازه داده نمی شود،  را دارند، خاطرنشان کرد: وقتی  اجرا 
یک نیروی توانمند بر سرکار بیاید نباید انتظار داشت دنبال 
مشکالت بعدی شهر و استان باشد. شیروانی در بخش دیگر 
از سخنانش با بیان این که شهری مانند بیرجند نیازی به 
جا همه  این  کرد:  اضافه  ندارد،  بلندمرتبه سازی  این همه 
 چیز با زد و بند انجام می شود، کمیسیون حکم به تخریب 

می دهد اما به دلیل منافع شخصی اجرا نمی شود.

ها  گری  مطالبه  نباشد  تنها  مرادی  آقای  اگر 

جواب می دهد
کرد:  عنوان  گری  مطالبه  درباره  هم  صفت  حسنی 
نفر  یک  چون  آید،  می  شورا  به  که  زمانی  مرادی  آقای 
بیایند  هم  دیگر  نفر   ۱۵ یا  نفر   ۵ اگر  ولی  تنهاست،   است 
می توان کاری کرد. وی ادامه داد: چه بخواهیم چه نخواهیم 
این شورا سه سال و نیم دیگر و این نمایندگان یک سال 
نیست  مشخص  هم  آن  از  بعد  و  هستند  هم  دیگر  نیم  و 
 همت کنیم و تغییری ایجاد کنیم، پس بیاییم از همین االن 
مطالبه گری کنیم و اول هم از شورای شهر شروع کنیم. اگر 
هم شورا یا نمایندگان قولی دادند و عمل نکردند به اطالع 

مردم برسانیم تا علت را مشخص کنند.

متاسفانه مدیران بومی همرنگ غیر بومی ها 
می شوند

عملکرد شورای شهر بیرجند نیز از دیگر موارد مورد بحث 
اولین  گری  مطالبه  که  این  بر  تاکید  با  کار  نیک  که  بود 
بندی  جمع  را  مردم  مسائل  تمام  باید  و  شوراست  جایگاه 
کرده و به یک نتیجه برساند، بیان کرد: بیشتر مسئوالنی 
که به بیرجند می آیند این منطقه را نمی شناسند، از طرفی 

متاسفانه مدیران بومی هم همرنگ آن ها می شوند! 

مالقات برای  شورا  اعضای  ماهه   4  انتظار 
 با استاندار!

شورا  صحن  در  شده  مطرح  اظهارات  به  اشاره  با  مرادی 
با  مالقات  وقت  گرفتن  برای  شورا  ماهه   4 انتظار  به  نیز 
جایگاه  باالترین  که  شورایی  گفت:  و  کرد  اشاره  استاندار 
را دارد و می تواند از فرمانداری ، استانداری و نمایندگان 
استاندار وقت  تا  است  منتظر  ماه   4 بگیرد،  پاسخ  و  سوال 
کوچک  را  خودشان  شورا  اعضای  وقتی  بدهد!  مالقات 
گفته  به  دید.  نخواهند  بزرگ  را  ها  آن  هم  مردم  ببینید، 
بر  شهر  برای  شده  گرفته  نظر  در  های  اولویت  تمام  وی 
 اساس اولویت های واقعی نیست و بیشتر بودجه شهر پرت 

می شود و هدر می رود.

گردشگری که ویزا گرفته در اینجا “جاسوس” 
لقب می گیرد

آبرسانی  دغدغه  از  هم  گردشگری  فعال  کاشانی  احمد 
دلیل  همین  به  داد:  ادامه  و  گفت  تانکر سخن  با  روستاها 
گردشگری  اما  است  داده  رخ  بسیاری  های  مهاجرت 
استان این ظرفیت فوق العاده را به خصوص برای اشتغال 
تاریخی،  جاذبه های  از  بسیاری  دارد.  به همراه  روستاییان 
قرار  استان  روستاهای  دل  در  محلی  و  فرهنگی  طبیعی، 
گرفته اند. به گفته وی برای تولید هر شغل در کشاورزی و 
صنعت ، بین ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیاز است در حالی که 
در گردشگری با مبالغ بسیار کمی می توان از موهبت های 

طبعی برخوردار شد و شغل ایجاد کرد. با این حال تاکنون 
این بخش مورد غفلت واقع شده بود. 

فعال  عنوان  به  ما  مشکالت  که  این  به  اشاره  با  وی 
گردشگری در این شهر بسیار زیاد است و هر روز سر مسائل 
که  گردشگری  کرد:  انتقاد  هستیم؛  گیر  در  افتاده  پا  پیش 
ویزای ایران را گرفته است به بیرجند که می رسد جاسوس 
بسته  به  تهدید  هم  مسافرتی  آژانس  نهایت  در  شود!  می 
شدن می شود. باید دیدگاه ها از امنیتی به توسعه ای تغییر 
یابد. به گفته وی استان یزد از این جا مردمانی مذهبی تر 
تعصبات  استان می شود  توسعه  از  وقتی صحبت  اما  دارد، 

نادرست را کنار می گذارند.

وقتی بانک ها مصوبه وزارت کشور را نادیده 
می گیرند!

این فعال گردشگری خاطرنشان کرد: سال گذشته به شورا 
زیرا  کنند،  کمک  گردشگری  حوزه  در  که  دادیم  پیشنهاد 
مهم  پای  یک  ، شهرداری  کشور  بزرگ  در شهرهای  که 
یا هم  یا به دلیل مشکالت  این جا  گردشگری است ولی 
کامال  را  گردشگری   ، ندارند  حوزه  این  به  اعتقادی  چون 
نادیده گرفته اند. کاشانی به تسهیالت ویژه ای که خاص 
 ، ملی  توسعه  صندوق  از  روستایی  اشتغال  و  گردشگری 

باره  این  در  افزود:  و  اشاره کرد  داده می شود،  اختصاص 
کارگروه های متعددی هم گذاشته می شود اما در نهایت 
کاری  باره  این  در  وزیر کشور  مصوبه  به  گوید  می  بانک 
ندارم و همان ضوابطی که در بانک داریم برای تسهیالت 

در نظر می گیرم!

راه اندازی بازار میوه در پارک جنگلی باز هم 
دور از دسترس مردم شمال شهر است

در ادامه جلسه حسنی صفت از دیگر دغدغه های خود در 
باری که در  به میدان  حوزه مسائل شهری سخن گفت و 
بلوار مسافر واقع شده اشاره کرد و افزود: دی سال گذشته 

مصوب شد که این میدان بار ابتدای سال 9۷ به چهارشنبه 
بازاری برای رفاه مردم شمال شهر تبدیل شود، این موضوع 
در شورا مطرح شد ولی به نظر می رسد که می خواهند وقت 
را هدر دهند و کاری انجام نگیرد، همچنین آن را به پارک 
جنگلی منتقل کنند  که این گونه باز هم برای مردم شمال 

شهر دور خواهد بود.

سرمایه گذاران  صوری مشهدی !
در حاشیه جلسه یکی از حاضران خواستار پیگیری وضع و 
عملکرد سرمایه گذارانی که از مشهد می آیند ولی کاری 
مدتی  طرفی  از  فرد  این  گفته  به  شد.  دهند،  نمی  انجام 
آمد  استان  این  به  انگلستان  از  گذار  سرمایه  یک  پیش  
را  فلزی  بزرگترین شرکت خورد کننده قطعات  و خواست 
راه بیاندازد، اما کاری با وی کردند که پشیمان شد و االن 

همان کارخانه را در چابهار راه اندازی کرده است.
گفتنی است، در این جلسه موضوعاتی درباره مسائل کالن 
استان نیز مطرح شد که به دلیل گستردگی ، در گزارشات 
ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  کار  تخصصی  صورتی  به  بعدی 
است فصل مشترک سخن تمام حضار در این جلسه، تقویت 
فصل  پایان  خواستار  طرفی  از  بود،  گری  مطالبه  فضای 

سکوت نخبگان ، معتمدان و فرهیختگان شهر شدند.

مطالبه گری، فصل مشترک معتمدان شهر
سیده الهام حسینی

محمدرضاشاه قدرت خود را از ارتش می گرفت 
اما عامدانه ارتشیان را تحقیر می کرد سپهبد 
نجیمی نائینی خاطره ای از رفتار تحقیر آمیز 
محمدرضا  می کند.  بیان  پهلوی  محمدرضا 
شاه مانند رضاخان پایه اصلی قدرت خود را 
بر ارتش گذارد و همان رویه پدرش را انتخاب 
ترین  مهم  شاید  قوا  کل  فرماندهی  نمود. 
شغل او محسوب می شد. اما در عین اینکه 
محمدرضاشاه قدرت خود را از ارتش می گرفت 
و خود را بزرگ ارتشیاران لقب می داد، همواره 
سعی می کرد با تحقیر افسران و امرای ارتش، 
روحیه خودباوری و اعتماد به نفس را از آنها 
بگیرد. از این رو رفتارش بـا نظامیان خـاص 
مثل  را  آنان   و  نمی داد   اهمیتی   آنان  به   بود ، 
پیش خدمت و نوکرخود می دانست. محمدرضا 
نداشت  نظامیان  به  توجهی  کمترین  پهلوی 

مثل اینکه اصـال وجود ندارند.
در این خصوص احسان نراقی خاطره جالبی را 
روایت می نماید: »در زندان که  بودم  با سپهبد 
نجیمی نائینی آشنا  شدم . ایشان  تعریف می کرد 
که  من  بـا درجۀ سـپهبدی افسر کشیک  کاخ  
پشت  خودش  که  حالی   در  شاه  روزی  بودم. 
تا جلو   بود وارد کاخ شد. من  ماشین نشسته 
پله ها  به استقبالش رفتم؛ در ماشین را  باز  کردم، 
همین  که  بیرون  آمد سگ معروف دانمارکی  او 
به طـرفش دوید و شروع به لیسیدن پایش کرد. 
شاه دقیقه ای نشست و او را نوازش کرد  و سپس  
برخاست و رفت، در تمام این مدت حتی  یک  
نگاه  هم  به  من نکرد. شب  که  به خانه آمدم  
با خود گفتم مرگ ازایـن زنـدگی بهتر است 
که شاه به اندازۀ یک سگ  هم  برای  سپهبدش 

ارزش قائل نیست.«
برگرفته از »گفتگو و خاطرات: ساختار 
رژیم  آمدی  ناکار  و  ساواک  و  ارتش 

پهلوی از زبان دکتر احسان نراقی«

رفتار  تحقیرآمیز
 محمد رضا پهلوی با ارتشیان

محققان اعالم کردند: مردان بیش از زنان از 
ندادن  بروز  به دلیل  اما  سوسک ها می ترسند 
قلب  ضربان  شدید  نوسان  دچار  ترس  این 
می شوند و احتمال سکته شان افزایش می یابد.

زنان پس از دیدن سوسک  بالفاصله با زدن 
موزی  حیوان  این  دیدن  از  ناشی  ترس  جیغ 
درونی شان  استرس  شدت  از  و  داده  بروز  را 
احساساتشان  نمی توانند  مردان  اما  می کاهند 
قلب  ضربان  نوسان  دچار  و  دهند  بروز  را 
که  شده  مشخص  تحقیق  این  در  می شوند. 
مردان از یک سو به دلیل شنیدن صدای جیغ 
زنان و سپس دیدن سوسک ها و از سوی دیگر 
به دلیل اینکه می بایست این حیوانات موزی 
و  روحی  نوسان شدید  نوعی  دچار  بکشند  را 
ترس درونی می شوند که این ترس می تواند 
مرگ  خطر  و  شده  قلبی  سکته  به  منجر 
ناگهانی را افزایش دهد. در نتایج این تحقیق 
اعالم شده که مردان بهتر است به جای حفظ 
غرورشان در جمع بالفاصله پس از دیدن این 
فریاد  زدن  با  را  ترس شان  موزی  حیوانات 
بروز دهند تا عمر طوالنی تری داشته باشند.

مردان بیش از زنان 
از سوسک می ترسند

زندگینامه الیور هاردی
ژانویه  تاریخ ۱۸  به  نورول هاردی در هارلم جورجیا  الیور 
۱۸9۲ متولد شد و در تاریخ ۷ آگوست ۱9۵۷ در سن ۶۵ 
سالگی فوت شد. مادر و پدرش اسکاتلندی بودند، پدر الیور 
هاردی در جنوب جورجیا سر کارگر خطوط راه آهن بود و 
راه اندازی خطوط بین شهرهای جورجیا را به عهده داشت. 
او در سال ۱۸9۰ با امیلی مادر الیور ازدواج کرد. امیلی 4 
فرزند داشت که با ورود الیور جمع بچه ها به ۵ رسید. الیور 
در کودکی بسیار شیرین و بامزه بود. خواهر و برادرهای ناتنی 

اش او را دوست داشتند و او را نورل خطاب می کردند.
وقتی ۱۰ ماهه بود در ۲۳ نوامبر ۱۸9۲ پدرش به طور ناگهانی 
از دنیا رفت و مادرش زندگی را به تنهایی اداره می کرد. او از 
کودکی به آواز خوانی عالقه داشت. در هتل هایی که مادرش 
کار می کرد، آواز می خواند. صدای دلنشینی هم داشت. او 
مهمانان و مسافران هتل را سرگرم می کرد و آن ها هم برای 
تشویق او پول یا هدیه می دادند. وقتی امیلی عالقه و استعداد 
او را دید نورل ۸ ساله را در مدرسه موسیقی آتالنتا ثبت نام کرد.  
او تا سال ۱9۱۰ در مدرسه موسیقی به تحصیل پرداخت. در آن 
زمان نادرش در هتل بالدوین سرپرست خدمتکاران شده بود. 
نورل در یک تئاتر متحرک )سینمای ابتدای آن زمان ( مسئول 
راه اندازی و پروژکتور شد . همچنین آواز هم می خواند به دلیل 
داشتن صدای صاف و دلنشینش عضو گروه آماتوری به نام 
قرن بیستم شد.  مادرش از اینکه می دید فرزندش در موسیقی 
موفق است خوشحال بود. او در سال ۱9۱۳ به فلوریدا رفت و 
در چند فیلم کوتاه بازی کرد و همچنین در کلوب های شبانه 

نمایش هایی همراه با آواز  برگزار می کرد.
او در سن ۲۱ سالگی با مادلین سالوشین آشنا شد. به این 
 ترتیب اولین ازدواجش صورت گرفت. مدتی در فلوریدا زندگی 
می کرد. می گفت در فلوریدا وقتی در تئاتر کار می کردم ، 
برای کوتاه کردن موهایم به یک سلمانی نزدیک محل کارم 
می رفتم صاحب سلمانی یک مرد ایتالیایی بود که با لهجه 
خاصی انگلیسی حرف می زدو مرا بچه صدا می زد با هم 
دوست شده بودیم، از همان زمان دوستانم مرا بچه صدا می 
زدند. الیور قد بلند و درشت هیکل بود ۱۸۵ سانتی متر و قد 
و ۱۳۶ کیلو وزن داشت. به گفته خودش خانواده اش درشت 
هیکل بودند. او با قیافه ای بشاش و خنده رو، صورتی گشت 
آلود و شکمی بزرگ می توانست کمدین خوبی باشد. اما 
هیچگاه نمی توانست در نقش های منفی بازی کند زیرا 
صورتی مهربان و خونگرم داشت.  او در سال ۱9۱۶  به 
فیلم سازی کینگ بی  در کمپانی  و  نیوجرسی سفر کرد 
استخدام شد و به همراه گروه فیلم سازان به کالیفرنیا رفت تا 

در آنجا فیلم بازی کند. او در سال ۱9۱9 در جنوب کالیفرنیا 
سکنی گزید و فیلم های تجاری بازی کرد . در همانجا بود 
که به طور اتفاقی با استن لورل آشنا شد و به دلیل متضاد 
بودن اندامش توانستند در کنار یکدیگر طنز پردازان خوبی 

باشند و مورد توجه قرار گیرند.
زندگینامه استن لورل

آرتوراستنلی جفرسون معروف به استن لورل در ۱۶ ژوئن 
سال ۱۸9۰ درکامبریا انگلستان متولد شد. پدرش هنرپیشه 
نمایش های واریته بود و آرتور را نیز تشویق کرد که بر 
روی سن تئاتر فعالیت کند. در همان سال های کودکی به 
گروه بازیگران“ فرد کارنو” پیوست. در همین گروه بود که 
 لورل با چارلی چاپلین، ستاره سینمای کمدی مالقات کرد .
آنها درسال ۱9۱۲ سفری به آمریکا داشتند. چاپلین ترجیح 
داد که دراین سرزمین بماند اما استن راه وطن را در پیش 
گرفت. سال ۱9۱۶ شاهد بازگشت این هنرپیشه به آمریکا 
بود. در این سفر لورل ایده های تازه ای را در ذهن داشت 

و در نقش چاپلین ظاهر شد. این نمایش با نام “سه سنگ 
سرطاق“ اجرا و با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شد. 
وی  نقش  ایفای  نخسین  شاهد   ۱9۱۷ سال  در  سینما 
در فیلم “نخاله ها درمی“ بود. در میان جمع کثیری که 
برای تماشای نمایش آمده بودند چهره هایی چون “چارلی 
چاپلین“ و ”کارل الیمیلی“ نیز حضور داشتند که عمیقا تحت 
تاثیر بازی این هنرپیشه قرارگرفتند. بازیگر مستعد سینما در 

سال ۱9۱۷ در فیلمی بازی کرد که نقش مقابل وی را مردی 
به نام “ باب هاردی“ برعهده داشت. آنها به هنگام بازی 
در این اثر رابطه دوستانه را با یکدیگر برقرارکردند اما این 
رابطه آن چنان که باید عمیق نبود به طوری که استن بعدها 
اعالم کرد که پس از این فیلم مدت دو یا سه سال هاردی 

را ندیده است.
این دو کمدین باردیگر در سال ۱9۲۵ در استودیوی هال 
روچ با یکدیگر مالقات کردند اما در این برهه از زمان جریان 
کمی متفاوت بود. لورل در این استودیو در مقام کارگردان 
فعالیت می کرد و از هاردی دعوت کرد که در فیلم هایش به 
ایفای نقش بپردازد. آنها در سال ۱9۲۶ همکاری با یکدیگر 
را در مقام هنرپیشه آغاز کردند اما هنوز تیمی را تشکیل نداده 
بودند. لذا آن دو در فیلم سگ خوش شانس در واقع اولین 
فیلم شان بازی کردند و مورد تشویق مردم قرار گرفتند. این 
فیلم نقطه عطفی برای آشنایی این دو یکدیگر شد. این دو 
فهمیدند بهتر است در کنار هم به خلق فیلم های کمدی 

بپردازند. در سال ۱9۲۶ الیور و استن یک قرارداد طوالنی 
مدت با استودیوی هال روچ در هالیوود امضا کردند. تا سال 
۱9۲9 آن دو کمدین ۱۳ فیلم خلق کردند. بعضی از فیلم 
هایشان صامت بود. در سال ۱9۳۲ فیلم جعبه موسیقی را 
ساختند و هنر نمایی نمودند.این فیلم به دلیل بازی طبیعی و 
بی نظیر کمدی استن و لورل جایزه اسکار را دریافت کرد. از 
سال ۱9۲۶ تا آن زمان لورل و استن بی وقفه در کنار هم کار 

کردند. ۷ سال کار پر در پی آن دو را خسته و تصمیم گفتند 
به سفر بروند. الیور به انگلیس رفت و از آنجا به اسکاتلند. 

سرزمین پدرش سفر کرد.
 الیور در طی سفرش مورد استقبال مردم به ویژه خبرنگاران 
قرار گرفت . او فهمیده بود که دیگر یک ستاره سینما کمدی 
شده است.و از این موضوع خوشحال بود او به هر شهری 
که می رسید جمعیت زیادی برای دیدنش می آمدند و او را 
تمجید می کردند. مسافرت الیور ۶ هفته به طول انجامید. 
هاردی در این سفر متوجه شد که چه قدر به استن لورل 
عالقه دارد و نمی تواند حتی یک لحظه بدون او زندگی 
کند. در مدت ۱۲ سال کار با یکدیگر یک رابطه صمیمی و 
دوستانه میانشان به وجود آمده بود.ان دو جدا از همکاربودن 
مانند دو برادر یکدیگر را دوست داشتند و به هم احترام می 
گذاشتند. آن دو روز به روزمیان مردم مشهورتر می شدند و 
طرفداران زیادی پیدا می کردند  در سال ۱9۳۵ الیور و استن 

در چهار فیلم نقش آفریدند .
 در سال ۱9۳۸ به بعد در دو فیلم احمقها در آکسفورد و دو 
بد شانس در هواپیما را بازی کردند که یکی از جالب ترین 
فیلم هایشان محسوب می شد. آن دو با کمپانی فوکس 
قرارداد بستند و به همراه گروه خود به اروپا سفر کردند . ابتدا 
به انگلیس رفتند و سپس به پاریس و در آنجا مرود استقبال 
گردم مردم روبرو شدند.بعد به هلند و در نهایت به سوئد سفر 
کردند و به هر کجا که پا می گذاشتند شادی و خنده را به 
ارمغان می آوردند. در سال ۱9۵۲ الیو.ر بیمار شد . درد در 
ناحیه چپ بدنش زندگی را برایش مختل کرده بود . لذار 
الیور و استن مجبور شدند به آمریکا بازگردند و به این ترتیب 

مسافرتشان 9 ماه طول کشید.
هاردی در می ۱9۵4 دچار حمله قلبی شد و پزشکان به 
بگیرد. در ۱4 سپتامبر  رژیم غذایی  توصیه کردند که  او 
۱9۵۶ دوباره دچار حمله قلبی شد و حالش رو به وخامت 
رفت او حتی نمی توانست تکلم کند. در خانه بستری شد 
او در آگوست ۱9۵۷ دچار چند حمله پی در پی قلبی شد و 
به حال کما رفت و دیگر چشم باز نکرد. الیور هاردی در ۷ 
آگوست ۱9۵۷ در سن ۶۵ سالگی دیده از جهان فروبست 
و او را در باغ والهاال در قسمت شمالی هالیوود در قسمت 

هنرمندان دفن کردند. 
در مراسم تدفینش استن لورل بسیار بی تابی می کرد. او 
بهترین دوست و همکارش را از دست داده بود . البته استن 
لورل نیز در آن زمان از ناراحتی فلبی رنج می برد و پزشکان 
او را منع کردند که در مراسم تدفین الیور شرکت کند. اما 

استن لورل نمی توانست مرگ دوستش را فراموش کند.

استن لورل و اولیور هاردی، زوج کمدین مشهور  سینمای جهان
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زندگی خروسی

کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار 
داشت. یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد 
که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد.بر حسب اتفاق 
آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود. مرغ 
و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و 
باالخره هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن 
را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیاید.یک روز تخم شکست و 
جوجه عقاب از آن بیرون آمد.جوجه عقاب مانند سایر جوجه 
ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که 
چیزی جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانواده اش 
را دوست داشت اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش 
از این هستی. تا این که یک روز که داشت در مزرعه بازی می 
 کرد متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز

می کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می 
توانستم مانند آنها پرواز کنم.مرغ و خروس ها شروع کردند 
به خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز نمی 
تواند پرواز کند.اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که 
در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به 
سر می برد.اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت 
به او می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب 
هم کم کم باور کرد.بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد 
و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی 

خروسی، از دنیا رفت. 

از بزرگی پرسیدند: بزرگ ترین مصیبت ها کدام 
است ؟ گفت : آنکه بر کار نیک توانا باشی و 

چندان انجام ندهی که از دست بدهی

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی 
باید فکر کنیم ، احساس می کنیم،و وقتی 

که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم

روزی گفتی شبی کنم دلشادت
وز بند غمان خود کنم آزادت

دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت
وز گفته خود هیچ نیامد یادت؟

به عاصیان وعده ي رحمت رسید، ماهي
 سرشار از برکت و رحمت و عبادت هاي

 پذیرفته شده برایتان آرزومندم

خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش وپاکدامنی وبپوشانم 
در آن جامه قناعت وخودداری ووا دارم نما در آن 

بر عدل وانصاف وآسوده ام دار در آن از هر چیز که 
میترسم به نگاهداری خودت ای نگه دار ترسناکان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز دوازدهم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

آیا به جای او خدایانی را بپرستم که اگر ]خدای[ رحمان بخواهد به من گزندی برساند 
نه شفاعتشان به حالم سود می  دهد و نه می  توانند مرا برهانند. سوره یس/ آیه 23

حدیث روز  

هر کس که در روز بسیار گرم براي خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مي گمارد تا دست به چهره او بکشند و او را 
بشارت دهند تا هنگامي که افطار کند. امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

قبل از صدمه خوردن، »نه« بگویید
تمام کارآفرینانی که می شناسم، حتی وقت کافی برای انجام 
کارهایی که می خواهند نیز ندارند، با این حال باز هم به 
درخواست های جدید پاسخ مثبت می دهند. شاید این به 
خاطر خوش بینی ذاتی شان باشد، یا شاید فقط از ناامید 
کردن دیگران متنفرند؛ اما با پاسخ های مثبت مکررشان به 
سالمتی، اعتبار و کارایی خود لطمه می زنند زیرا قادر نخواهد 
بود تمام وظایفی را که بر عهده می گیرند انجام دهند.عالوه 
بر این پاسخ های مثبت همیشگی، برخی کارآفرینان که 
تحت فشار قرار دارند، به شکل ضعیفی پاسخ منفی خود را 
اعالم می کنند، با لحن بدی با فرد درخواست کننده صحبت 
آورند.  نمی  منفی شان  پاسخ  برای  روشنی  دلیل  یا  کرده 
هرکدام از این رویکردها همیشه باعث بدتر شدن ماجرا شده 
و معموال به احساس گناه می انجامد.یک کارآفرین موفق 
باید به تمام تعهداتش عمل کرده و توقعات دیگران را نسبت 
به خود مدیریت کند. نکاتی را که در طول سالیان طوالنی از 
قوی ترین رهبران کسب و کار آموخته ام با شما در میان می 
گذارم تا بتوانید بدون آسیب رساندن به روابط کاری فعلی یا 

موقعیت آینده پاسخ منفی بدهید:
1- مرزهایی تعیین کنید و پیش چشم همه برای 

این حد و مرز احترام قائل شوید
اجازه دهید همکارانتان تا حدودی با اولویت ها و محدودیت 
های کاری تان آشنا شوند. قوانینی را که در مورد وقت های 
آزاد و درخواست های قابل قبول برای خود تعیین کرده اید 

نشکنید و برایشان استثنا قائل نشوید. اعمال شما باید با حرف 
هایتان همخوانی داشته باشند. پس وقتی منظورتان »خیر« 

است، »بله« نگویید.
2- قبل از قبول یا رد کردن درخواست، زمانی را 

به بررسی تقویم خود اختصاص دهید
یک شیوه رایج و مقبول کسب و کار این است که قبل از 
پاسخ دادن به هر نوع درخواستی، زمانی را به بررسی تقویم یا 
مشورت با دیگر مدیران اختصاص دهید. اگر به سرعت پاسخ 
مثبت یا منفی بدهید، احتمال دارد که یا نتوانید از پس آن 
بربیایید و یا رابطه کاری را نابود کنید. در هر شرایطی مهم 

است که به تاریخ یا زمانی که وعده داده اید، پایبند باشید.
3- به حسس ششم تان اعتماد کنید

باد توجه داشته باشید که مغز و بدن تان اغلب اطالعاتی را 
ثبت می کنند که صحیح تر از واکنشی احساسی و خوش 
بینانه یا عکس العملی منفی خواهدبود. نفس عمیقی بکشید، 
ذهنتان را از هر موضوع جانبی بی ربط پاک کنید و قبل از هر 

گونه پاسخی واکنش غریزی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
4- هم مزایا و هم معایب درخواست مورد نظر را 

با یکی از شرکا در میان بگذارید
اعالم مالحظاتتان با صدای بلند به شما کمک می کند تا 
مطمئن شوید که همه تاثیرات پاسخ های مثبت و منفی 
باعث  مثبتی  پاسخ  هر  اید.  گرفته  نظر  در  را  تصمیمتان 
افزایش حجم کاری و هر پاسخ منفی ای باعث از دست 

آن  با  زندگی  رفتن موقعیتی می شود که در طول مسیر 
برخورد کرده اید. صحبت کردن در این مورد برایتان زمان 

بیشتری می خرد.
5- ببینید آیا می توانید در ازای این درخواست 

چیزی بخواهید یا خیر
این موضوع به فرد درخواست کننده کمک می کند تا تاثیرات 
احتمالی درخواستش را درک و احتماال در آن بازنگری کند. 
گاهی بیش از آنچه وقت می گذارید احتماال در آن بازنگری 
کند. گاهی بیش از آنچه وقت می گذارید و ارائه می دهید، 
بازدهی خواهید داشت. هر پاسخ مثبتی باید یک موقعیت برد- 
برد برایتان ایجاد کند؛ مانند پیشنهاد همکاری استراتژیک که 

رشد عظیمی را برای هر دو کسب و کار ایجاد می کند.
6- قبل از این که پاسخ منفی بدهید، محدودیت 

های خود را توضیح دهید
اگر بدون هیچ گونه توضیحاتی درخواستی را نپذیرید، درواقع 
نشان داده اید که آن درخواست غیرمنطقی و مشکل دار بوده 
است. افرادی که درخواستی می دهند شاید از محدودیت 
های بودجه، حجم کاری فعلی یا فشار رقابتی فعلی شما 
باخبر نباشند. با این کار می توانید آنها را تشویق کنید که در 

آینده دوباره پیشنهادهایی به شما بدهند.
به  و  بدهید  مثبت  پاسخ  شخص  به   -7

درخواستش پاسخ منفی
مطمئن شوید که فرد درخواست دهنده متوجه شود که به رغم 

این که به دلیل محدودیت های کاری، استراتژی یا زمانی، 
)فعال( نمی توانید درخواست او را بپذیرید، چه احساس خوب 
و مثبتی در مورد او دارید. با این کار احتماال فرد درخواست 

دهنده رد شدن درخواستش را شخصی نخواهدپنداشت.
مثبت  موضوع  دو  بین  را  تان  منفی  پاسخ   -8 

پنهان کنید
قبول  قابل  مثبت  توضیحات  وسیله  به  را  پاسختان 
می  شما  از  تان  شریک  اگر  مثال،  عنوان  به  کنید.  تر 
کنید  برگزار  دیگری  شهر  در  را  کنفرانسی  که  خواهد 
در  رسد،  می  انتها  به  دارد  دیگری  کار  انجام  مهلت  اما 
ابتدا تعهداتتان را توضیح بدهید )موضوع مثبت(، سپس 
بمانید  شهر  در  باید  تعهدات  همان  دلیل  به  که  بگویید 
خواهید  می  که  این  گفتن  با  سپس  و  منفی(   )پاسخ 
مثبت(  )موضوع  شوید  متمرکز  بودن  شناس  وقت  وی 

صبحت هایتان را به پایان برسانید.
9- تصمیم گیری را به زمان بهتری موکول کنید

موضوع  توان  می  آیا  که  بپرسید  کننده  درخواست  فرد  از 
درخواست را به زمانی دیگر موکول کرد تا تصمیم گیری در 
شرایط بهترین انجام شود یا خیر. ممکن است هر دو طرف 
در میان آشفته بازار شروع کسب و کار دچار اشتباه شوند. 
حواستان به زبان بدن و لحن صحبتتان باشد زیرا ممکن 
است با زبان بدن و لحن نامناسب پاسخ منفی را از آنچه که 

هست، دشوارتر کنید.

جدول کلمات                        

افقی: 1 - فاتح - گالبی- نوعی 
موسیقی جاز - کیف مسافرتی2- 
 - سرخ  خاک  کج3-   - مرض 
رسیده  تازه   - پرآوازه  و  مشهور 
بر  مارکی  سیگار4-  به  دم  هر   -
کامیون - نامی دخترانه - موثر5- 
پسوند آلودگی - ناشایست- رنج و 
زحمت6- پروردگار- ساز شاکی- 
کاشتنی7-  سالح  دادن-  تکیه 
اجاره خانه - ضمیر جمع- واحد 
از   -8 یازده   - هواپیما  شمارشی 
نقاشی ساختمان- پستی  وسایل 
آلمانی-  تصدیق  فرومایگی9-  و 
زن رستگار - دشنام - بخشی از 
مرد-  همسر   - بی پایه  خانه10- 
رنگی برای مو-  سرد و خنک11- 
توابع  از  ایران-  رودهای  از 
از  مغولی12-  پادشاه  کرمانشاه- 
جهات اصلی- اخالص در دوستی- 
رایحه-  مالیدنی13-  پارچه 
مطهر-  و  پاک  مخزن االسرار- 
و  خوشبخت  تازی14-  ضمیر 
محل  متدین15-  سعادتمند- 
نه«  »هرگز  دهان-  سقف  عبور- 

تازی- یکباره.
عمودی:1- تیم فوتبال ایتالیایی- 

محل عبادت مسیحیان- بطن2- 
سرور قبیله- بو کشیدن3- چاشنی 
غذا- توفان دریا- دوره درسی- تلخ 
اتریشی-  پایتخت   -4 عرب 
کسر  نفرت-  حرف   - بیماری 
سنگ  مدت-  و  وقت   -5 کننده 
مورد  تابان6-  و  صبور- درخشان 
و  رسوایی  جمعه-  روز  اعتماد- 
بدنامی7- از توابع کردستان- بوی 
مسیر8-  و  طریق  پشم سوخته- 
زن  اصیل-  و  نجیب  یکپا-  قدم 
قلب9-  هم-  به  نسبت  شوهر  و 

جمع  رفوزه-  جنگی-  کشتی 
»شیطان«10- خودروی پرخرج- 
تلویزیونی  مجموعه  کارگردان 
»خسته دالن«- مخفف نادان11- 
راه  شایسته-  و  درخور  بوستان- 
ماه زمستانی-  نقاش-  یافتن12- 
سفید ترکی- گوسفند جنگی13- 
خودمان-  شهر  دلسوزی-  ساده- 
کشوری  سفالگری14-  خاک 
خوردنی   -15 دنباله  اروپایی- 
و  رساندن  دست   - ناخوشایند 

گرفتن - همنشین.

جدول 4079

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

چرا اعتماد به نفسم پایین است؟

    من خیلی اعتماد به نفسم پایینه میتونم بگم اصال ندارم. 
این رفتار باعث شده که خیلی رفتارای بد دیگه ای هم پیدا 
کنم مثال زود از حرف کسی ناراحت میشم زود قهر میکنم 
عصبانی و پرخاشگری میکنم از همه متنفر میشم خودمم 
واقعا عذاب میکشم خیلی زود رنجم باعث شده که حرفای 
اطرافیان رو سریع به خودم بگیرم و ازشون متنفر میشم دوس 

دارم باهاشون قهر کنم.
پاسخ : عمدتا حساسیت و زود رنجی نشات گرفته از اعتماد به 
نفس پایین است لذا افرادی مثل شما که خیلی زود می رنجند 
باید تالش جدی برای ترفیع اعتماد به نفس خود داشته باشند 
ضمن اینکه سعی کنید بینش مثبت نسبت به دیگران داشته 
باشید. ممکن است علّت رنجش شما از دیگران این باشد که 
نسبت به آنها دید منفی داشته و فکر کنید همه مخالف شما 
هستند و شما را دوست ندارند، این تصور باعث می شود که 

بدون دلیل از دیگران برنجید.
سعی کنید نگرش خود را نسبت به دیگران تغییر دهید و 
بپذیرید که همه شما را دوست دارند و اگر هم در مواردی به 
شما تذکر می دهند یا سخت می گیرند، از آن جهت است که 
شما برای آ ن ها مهم هستید و همه نگران حال شما هستند، 
از باب دلسوزی به شما تذکر می دهند. به پیامدهای منفی 

حالت رنجش از دیگران توجه کنید.
اگر بصورت جّدی درصدد اصالح این حالت نباشید، زود رنجی 
به مرور زمان تبدیل به عادت و حتی یک ویژگی شخصّیتی 
در شما خواهد شد و پیامدهای منفی بسیاری را بدنبال خواهد 
داشت. هیچ گاه نمی توانید در زندگی خود موّفق شوید و با 
دیگران ارتباط صمیمی و عاطفی برقرار کنید، توجه به این 
مسایل، ضرورت بازنگری و تصمیم جّدی در جهت رفتار شما 
را می طلبد که نسبت به دیگران نگرش مثبت داشته و اعتماد 

به نفس را در خویشتن تقویت نمایید.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

به دو نفر ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت 
با یک سال سابقه کار نیازمندیم. پاسداران  

تقاطع 15 خرداد    09151614649
به  دو نفر جوان مجرد جهت کمک 

نقشه برداری )شاخص گیری( نیازمندیم.
09157336001

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

09158254172
به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 

جهت کار نیازمندیم.
32440137

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

قابل توجه رستوران ها ، فروشگاه ها و ...
فروش کلی و جزیی 

انواع نبات نی دار، ساده و آبنبات 
حبیبی فر و پسران

آدرس: بیرجند - بازار 
محسن زاده - پشت بانک تجارت

09158639447
شرکت مز مز شعبه بیرجند

جهت تکمیل کادر فروش خود از تعدادی 
بازاریاب فعال و با حقوق و مزایای عالی 

دعوت به همکاری می نماید.
شرایط :

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
 کارت پایان خدمت - ضامن معتبر 
متقاضیان می توانند جهت تکمیل 

پرسشنامه استخدامی به آدرس بعد از 
چهارراه انقالب ، جنب پمپ بنزین شهدا ، 

کنار باسکول 60 تنی مراجعه نمایند. 
ساعت مراجعه و تماس: 9صبح الی 13

 32231503

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

شعبه 1: غذای آماده حسینیون
 پاسداران 3 ، جنب مسجد 32211000

شعبه 2: کترینگ طالئیه، نبش قدس 2
32219011

شله مشهدی 
ماه مبارک رمضان

همه روزه ساعت 17:30

مدرک تحصیلی اینجانب علی اکبر 
شاهسواری فرزند غالمرضا رشته 
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی با کد ملی 
5239765812 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903
در اسرع وقت و تضمینی
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مناسب ترین عینک آفتابی

آسیب رسان  چشم  برای  خورشید  نور  شدت 
نیز  چشم  به  ماوراءبنفش  اشعه  ورود  و  است 
موجب آب مروارید می شود، در نتیجه استفاده از 
عینک آفتابی مناسب و جاذب UV در تابستان 
ضروری است. نور خورشید از دو جهت می تواند 
نور خورشید و  برساند. شدت  به چشم آسیب 

وجود اشعه ماوراءبنفش دو پارامتر آسیب رسان 
به چشم ها هستند و با استفاده از عینک آفتابی 
مناسب می توان از آسیب به چشم پیش گیری 
تا  با طول موج ۳۲۰  کرد. اشعه ماوراء بنفش 
و  است  آسیب رسان  برای چشم  نانومتر   ۴۰۰
موجب آب مروارید می شود. انتخاب و استفاده 
مانع  می تواند   UV  ۴۰۰ آفتابی  عینک  از 
شود. چشم  به  ماوراءبنفش  مضر  اشعه  ورود 

دالیلی برای مصرف بیشتر لوبیا 
در برنامه غذایی

لوبیا سرشار از فیبر محلول که به کاهش سطح 
کنند.  می  کمک  کلسترول  و  گلیسیرید  تری 
لوبیاها دارای فیبر محلول هستند که در مسیر 
گوارشی به کلسترول ها می چسبند در نتیجه 
آنها توسط خون می شوند. عالوه  مانع جذب 

لوبیاها  دارد،  مزیت  قلب  برای  که  فیبری  بر 
یکی از منابع غنی پتاسیم و منیزیم نیز هستند، 
مواد مغذی ضروری برای تنظیم فشار خون. به 
خاطر داشته باشید اگر از لوبیاهای کنسرو شده 
را  آنها  از مصرف  قبل  استفاده می کنید حتما 
آبکشی کنید تا ۴۰ درصد سدیمی که به عنوان 
یا  و  برود  بین  از  اضافه شده  آن  به  نگهدارنده 
می توانید از انواع بدون سدیم آن استفاده کنید.

علت کچلی بیشتر افراد چیست؟ 

بر  را  فرض  بنابراین  دارند؛  مو  افراد  بیشتر 
که  بود  این  منظورتان  که  می گذاریم  این 
متداول ترین  چیست.  کچلی  علت  شایع ترین 
است  مردانه«  الگوی  با  نوع کچلی، »کچلی 
که 5۰ درصد مردان باالی 5۰ سال را درگیر 
شقیقه ها  موی  کچلی،  نوع  این  در  می کند. 

به  سر  باالی  قسمت  موی  و  می شود  نازک 
هورمون  تغییرات سطح  می رود.  عقب  سمت 
مردانه »دی هیدروتستسترون« مسئول اصلی 
به  به  شدت  سر  موی  است.  مردان  کچلی 
این هورمون حساس است و تغییر آن باعث 
کچلی  می شود.  مو  رفتن  دست  از  و  نازکی 
زنان  است  ممکن  همچنین  سن  به  وابسته 
نیست. متداول  چندان  اما  کند،  درگیر  را 

سوپ نخود فرنگی بخورید
 تا افسرده نشوید

  
ویتامین ها،   انواع  حاوی  فرنگی  نخود  سوپ 
پروتئین، منگنز، فیبر، اسید فولیک، فسفر، منیزیم، 
مس، آهن، پتاسیم، فوالت و اسید آمینه تریپتوفان 
اسید فولیک  به علت داشتن  این سوپ  است. 
کم خونی را رفع و از ابتالی افراد به افسردگی 

جلوگیری می کند؛ اسید آمینه تریپتوفان موجود 
در سوپ نخود فرنگی نقش موثری در ساخت 
هورمون سروتونین در مغز و دستگاه گوارش دارد؛ 
این هورمون افسردگی را از بین می برد و موجب 
شادی و نشاط افراد می شود. فیبر و پروتئین موجود 
در سوپ نخود فرنگی نقش موثری در کاهش 
وزن و تناسب اندام افراد دارد؛ این سوپ معده و 
روده را تقویت و یبوست را هم برطرف می کند.

اضافه وزن به قلب شما 
آسیب می رساند

زمانی که به سن ۴۰ می رسید، در معرض خطر 
افزایش چربی شکمی به صورت تدریجی قرار 
دارید که باعث افزایش خطر سکته قلبی می شود. 
علت این امر، کاهش متابولیسم یا سوخت و ساز 
بدن است. برای حل این مسئله، هر روز روی 

ترازو بروید و اول صبح، وزن تان را بدون لباس 
اندازه بگیرید. شما باید یک ارزیابی کلی نسبت به 
روند اضافه وزن تان داشته باشید تا متوجه شوید 
چطور اضافه وزن پیدا می کنید. وزن انسان هر 
لحظه تغییر می کند زیرا از آب بدن گرفته تا رژیم 
غذایی و حتی تغییرات هورمونی بر عددی که ترازو 
نشان می دهد تأثیر می گذارند. هدف تان این باشد 
که اضافه وزن تان را به زیر ۷ کیلوگرم برسانید.

یادداشت

خرمشهرها در پیش است
* صفی یاری

اوج  در  که  است  ملتی  رشادت  و  آفرینی  افتخار  یادآور  خرمشهر 
محاصره دشمن و هجوم همه جانبه استکبار جهانی به ایران اسالمی 
خم به ابرو نیاورد و با ایمان به خدا ، اطاعت از امام و انسجام و همدلی، 
برخورداری از عنصر معنویت توطئه های دشمنان و بدخواهان را نقش 
بر آب کرده و اراده پوالدین خود را در تحقق بنیادین استقالل، آزادی و 

جمهوری اسالمی  به رخ جهانیان کشید.
عشق به والیت و اطاعت محض از ولی فقیه رمز مهم و کلیدی حماسه 
سازی های دفاع مقدس بخصوص آزادی خرمشهر قهرمان بود امام )ره( 
محبوب القلوب رزمندگان اسالم بود و لبیک به فرمان امام به عنوان عبادتی 

مقبول تلقی شده و تخطی از فرمان رهبری بزرگترین خطا شمرده میشد.
بی تردید یکی از عوامل سقوط خرمشهر، غفلت ، خیانت ، ترس و 
کم کاری بخشی از نیرو ها و عناصر خودی بود ،  کسانی که صرفا با 
محاسبات مادی به صحنه جنگی مینگریستند در دیگر طرف کشوری 
بحران زده ، درگیر با عناصر ضد انقالب داخلی ، در محاصره نظامی و 
اقتصادی و آن سوی دیگر همه ابر قدرتهای مستکبر و زور گو و کشور 
های حامی صدام و بر اساس آن نگاه امکان پیروزی و مقاومت وجود 
نداشت . تفکری مبتنی برسازش ، تعامل با جهان و تمکین به کد خدا 
هر چند به بهای از دست رفتن عزت ، عظمت ، هویت و سرزمین باشد. 
آزادسازی خرمشهر بزرگترین پیامش این بود که چالش با دشمن هزینه 
هایی دارد اما قطعا هزینه سازش با دشمن  خسارت به دنبال دارد و 
دستاورد آن چیزی جز از دست رفتن عزت و عظمت و هویت وحتی 
سرزمین نیست . امروز ۳5 سال از آزادسازی خرمشهر گذشته است. مقام 
معظم رهبری فرمودند خرمشهر ها در پیش است. اگر آن روز دشمن 
به  امروز در جبهه های مختلف  نظامی حضور داشت  فقط در جبهه 
مقابله با نظام اسالمی برخاسته است. جبهه اقتصادی ، جبهه اجتماعی، 
جبهه فرهنگی، جبه علمی، جبهه سیاسی، جبهه بین المللی با تجربه 
ای که از خرمشهر داریم این درس مهم و پیام اساسی سالم را  می 
گیریم که همانطور حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها فرموده اند 
عقب نشینی ، انفعال و ترس، تکیه بر قدرت های زورگو جز خسارت 
محض برای ما نخواهد داشت. اگر بخواهیم از خرمشهر های فرهنگی، 
اقتصادی اجتماعی ، سیاسی الهی سربلند  بیرون آییم راهی جز ایمان 
، مقاومت، استقامت، تبعیت محض از والیت و رهبری تکیه بر جوانان 
مومن و انقالبی نداریم و در شرایط کنونی که یکبار دیگر آمریکا و اروپا 
در صف واحد در مقابل ایران اسالمی قرار گرفته اند با توکل به خدا، 
اعتماد به وعده های الهی و اطاعت از رهبری، بر این توطئه نیز فائق 
خواهیم آمد. دشمن، دیروز با ایرانی با دستان خالی مواجه بود و شکست 
خورد و امروز با ایرانی مقتدر، قدرتمند، قوی و یکپارچه صاحب نفوذ و 
برخوردار از عمق استراتژیک در جای جای دنیا مواجه است و در صورت 

هرگونه شرارت طعم تلخ شکست مفتضحانه را خواهد چشید.

یادداشت

جمعی ازکاراته کاران شهرستان بیرجند به ریاست و مربیگری رضا رجب زاده در سال 1۳۷8  داده نما

تهوع،  مانند  گوارشي  هاي  نشانه  و  عالئم  بروز  صورت  در 
پس  ساعت   5-1۲( تاخیري  صورت  به  اسهال  و  استفراغ 
مرکز  به  را  بیمار  سریعتر  چه  هر  قارچ(،  خوراکي  مصرف  از 
منتقل  ها  مسمومیت  و  بالیني  شناسي  سم  تخصصي  درماني 
کنید. در مواردی که عالئم گوارشی با فاصله بیش از 6 ساعت 
به  سمیت  ها  قارچ  از  دسته  این  دهد  رخ  قارچ  مصرف  از 
و  کبدی  حاد  نارسایی  اصلی  علت  و  دارند  بیشتری  مراتب 

است.  بوده  مسئله  همین  نیز  مان  هموطنان  از  تعدادی  مرگ 
تخصصي  درماني  مرکز  یک  به  مسموم  بیمار  سریع  انتقال 
دهد  مي  افزایش  را  آمیز  موفقیت  درمان  امکان  ها  مسمومیت 
شکست  احتمال  افزایش  سبب  امر  این  در  تاخیر  گونه  هر  و 
با مشاهده عالئم  بنابراین  بیمار مي شود.  درمان و حتي مرگ 
با  فردي  در  تاخیري  نوع  از  ویژه  به  اولیه  بالیني  نشانه هاي  و 
سابقه مصرف خوراکي قارچ ، از هرگونه خود درماني و درمان 

بیمارستان  به  وقت  اسرع  در  را  بیمار  و  نموده  پرهیز  عالمتي 
نمایید. منتقل 

توسط  شده  مصرف  قارچ  مانده  باقي  نمونه  امکان،  صورت  در 
همراه  به  بیمارستان  در  پزشکي  کادر  شناسایي  براي  را  بیمار 

باشید. داشته 
علوم  دانشگاه  سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکز 
1490 تلفن   - بیرجند  پزشکی 

در صورت بروز مسمومیت با قارچ سمی چه اقداماتی باید انجام گیرد؟

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

تعمیر یخچال فریزر در منزل   09153635015 - ناصری نژاد

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

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های

خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند 
هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 

 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*
   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   

09151631855 -  32313472 056- طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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فرماندار نهبندان معرفی شد

صدا و سیما- ماشا ا... کریمان خراسانی طی حکمی 
نهبندان  فرماندار  عنوان  به  کشور  وزیر  سوی  از 
منصوب شد. کریمان خراسانِی 49 ساله، 20 سال 

سابقه خدمت دارد که رئیس حوزه ریاست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی آخرین سمت 
وی بوده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
بر حفظ وحدت و  تاکید  با  مراسم  این  در  استاندار 
همدلی در جامعه گفت: توسعه نهبندان، باید در اولویت 
کاری مسئوالن باشد و برای ماندگاری مردم در این 
منطقه مرزی و کویری تالش کنند. اسماعیلی گفت: 
در مباحث سیاسی جا برای فعالیت همه تشکل ها 
در چارچوب قانون باز است.دراین جلسه از زحمات 
اصغر نظافت فرماندار سابق نهبندان قدردانی شد.

بخشودگی جرائم بیمه ای

کارفرمایان  گفت:  اجتماعی  تامین  مهر-مدیرکل 
 ۱0 تا  فعال  های  کارگاه  دارای  و  حساب  خوش 
تیر ماه از ۱00 درصد بخشودگی جرائم بیمه ای 
بهره مند می شوند. درویشی ادامه داد: کارفرمایان 
متعلقه  جرائم  که  در صورتی  مشمول،  واحدهای 
اسفند سال 9۷  تاریخ 29  از  قبل  به  مربوط  آنها 
باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ صدور این 
بخشنامه در  مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی 
قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با 
سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی 
نامه اجرایی ماده ۱٣  آئین  جرائم متعلقه موضوع 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در 
تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل 

های مربوط برخوردار خواهند شد.

 دست هایی درصدد 
بی اعتبارسازی قانون است

نماینده ولی فقیه در استان گفت: دست های مرئی 
قصد  غیره،  و  بازار  مجازی،  فضای  در  نامرئی  و 
ایرنا،  گزارش  به  دارند.  را  قانون  اعتبارسازی  بی 
حجت االسالم عبادی روز گذشته در دیدار دست 

اندرکاران نمایشگاه کنگره ملی شهدای استان )از 
حرا تا حرم( افزود: تاکنون قانون اساسی در کشور 
به شکل دقیق اجرا نشده و این نمایشگاه باید به 
اداره  گونه ای مدیریت شود که گویا شهدا قصد 
کشور را دارند. وی گفت: مدتی قبل در روزنامه ها 
مطرح شد که به 200 مدیر بازنشسته 6 میلیارد ریال 
پاداش داده شده و بعضی از این افراد دوباره دعوت 
به کار شدند که گوشه ای از بی توجهی به قانون 
است. حجت االسالم عبادی افزود: اگر مستندات 
نمایشگاه شهدا به درستی مطرح شود بسیاری از 
وجدان ها بیدار می شوند. وی گفت: اگر شهیدان 
بودند و مدیریت می کردند نه تنها مشکلی نبود 
رفع  دنیا هم  نقاط  دیگر  از  بسیاری  حتی مشکل 
می شد. وی افزود: نمایشگاه شهدا صرفا برای زنده 
کردن یاد شهید نیست چون او به چنین چیزی نیاز 
ندارد اما اگر در راستای اهداف شهدا جامعه را از 
حالت رکود فکری، فرهنگی و غفلت خارج کنیم 
و مردم داخل صحنه بیایند مشکالت اقتصادی رفع 
می شود. امام جمعه بیرجند اظهار کرد: مشکالت 
اقتصادی کشور در قانون شکنی، اختالس، حقوق 
اقتصادی  مشکالت  است.  موارد  این  و  نجومی 
این است که عده ای با چند هزار میلیارد ثروت و 
عده ای برای نان شب خود درمانده باشند و اینها 
مسائل فرهنگی است. وی گفت: اگر این نمایشگاه 
به هدف خود برسد مشکالت اقتصادی به خودی 
خود رفع می شود اما اگر فقط یک نمایش باشد و 
حداکثر ارائه اعداد و ارقام و یاد شهیدان باشد به 
هدف نمی رسد. عبادی گفت: اگر نمایشگاه شهدا 
مستند باشد در جامعه تاثیرگذار است اما اگر فقط 
حالتی احساسی و رمان گونه باشد فقط در همان 
جلسه اثر دارد. نمایشگاه )از حرا تا حرم( همزمان 
برگزاری کنگره 2 هزار شهید خراسان جنوبی  با 
شود. می  برپا  بیرجند  در   ۱٣9۷ سال  دوم  نیمه 
این نمایشگاه در 2 فاز مسائل فرهنگی، تاریخی، 
علمی،  های  پیشرفت  و  )ع(  بیت  اهل  مسائل 
نظامی و وقایع بعد از انقالب اسالمی برگزار می شود.

جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد 
خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی از برگزاری جشن 
گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد  همزمان با نهم 
خرداد خبر داد و گفت: ۱۸0 زندانی جرائم غیر عمد 
چشم انتظار کمک های خیران هستند. به گزارش 
مهر،  هاشمی روز گذشته در نشست خبری اظهار 
رئیس  توسط  سال 69  در  مردمی  دیه  ستاد  کرد: 
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس 
شد. این ستاد پنج هدف کلی از جمله کمک به آزادی 
زندانیان جرائم غیر عمد، کاهش آسیب هاب اجتماعی 
و افزایش امنیت و سالمت جامعه و همچنین اطالع 
رسانی به آحاد مردم را دنبال می کند. وی عنوان کرد: 
طی سال گذشته  ۱09 نفر زندانی جرائم غیر عمد از 
زندان های خراسان جنوبی آزاد شدند. هاشمی با بیان 
اینکه خوشبختانه تا کنون بیش از 90 درصد تعهدات 
در جشن گلریزان سال گذشته عملی شده است، افزود: 
خیران می توانند با استفاده از شماره حساب های 
0۱06٣4۱9۷۵006 بانک ملی و 0۱062946۵200۸ 
بانک صادرات کمک های خود را جهت آزادسازی 
زندانیان جرائم غیر عمد واریز کنند. وی همچنین 
افزود: در انجمن حمایت از زندانیان یک هزار و ٣0۸ 
خانواده تحت پوشش قرار گرفته اند که از این تعداد دو 

هزار و ۷2۷ نفر فرزند دارند.

اهدای کتاب های مرحوم جمشید درویش به دانشگاه بیرجند

صدا و سیما- ۵۷۷ عنوان کتاب و نشریه علمی به زبان های فارسی، التین و روسی از کتابخانه شخصی مرحوم 
دکتر جمشید درویش چهره ماندگار دانش زیست شناسی به دانشگاه بیرجند اهدا شد. مرحوم دکتر جمشید درویش 
استاد دانشگاه فردوسی و چهره ماندگار دانش زیست شناسی از مفاخر علمی بیرجند بود که سال گذشته فوت کرد.

رضایی- روز گذشته جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان با حضور استاندار، نمایندگان 
فرمانداران  و  استانی  مدیران  و  مجلس 
شهرستان برگزار شد. استاندار بیان کرد: این 

جلسه با هدف اجرای قانون و با رویکرد توزیع 
بر  که  است  گرفته  صورت  استانی  اعتبارات 
اساس الزامات قانونی و بر اساس شاخص ها 
منطقه ای ، درجه محرومیت و توزیع جمعیت 

تخصیص پیدا می کند.
مروج الشریعه ادامه داد: در سال جاری مبنای 

ارزیابی مدیران متفاوت از قبل خواهد بود و 
مدیران باید در بازه مشخص،برنامه ریزی ها 
تکلیف  که  هایی  و شهرستان  دهند  ارائه  را 
پروژه ها نیمه کاره را روشن نکنند و توانایی 

تخصیص  حداقل  از  باشند  نداشته  را  جذب 
برخوردار خواهند شد.

استاندار افزود: با توجه به وضع نقدینگی،مدیران 
از اعتبارات نهاد توسعه گر  باید  و فرمانداران 
استفاده  ایدرو  و  ایمیدرو  قدس،  آستان  مانند 
 کنند که گاهی از منابع دیگر تاثیرگذارتر است .

وی همچنین با تاکید بر جذب سرمایه گذار 
داخلی وخارجی،این مهم را تاثیر گذار بر مشکل 
کمتر توسعه یافتگی استان دانست و تصریح 
وزارتخانه  با  را  ارتباط خود  باید  مدیران  کرد: 

حفظ کنند و یکی از ضعف های مدیران استان 
عدم مطالبه گری از مرکز کشور است.

فازهای  از  یکی   ،it صنعتی  شهرک 
توسعه استان

مروج الشریعه با اشاره به ساخت  شهرک صنعتی 

it بیان کرد: با توجه به اینکه در استان مشکل 
آب وجود دارد، استفاده از صنایع کم آب بر حائز 
اهمیت است و این پروژه یکی از فازهای توسعه 
محسوب می شودکه باید با تمام تالش و با 

استفاده از منابع مالی در قالب فنی و اعتباری 
به نتیجه برسد و با به کارگیری فارغ التحصیالن 
بومی نقطه ای برای اشتغال استان محسوب 
شود. نماینده مردم شهرهای فردوس، طبس، 
سرایان و بشرویه در مجلس نیز با اشاره به حضور 
نمایندگان در این جلسه به عنوان ناظر،تاکید کرد: 

مردم در استان مشکالتی دارند که از نمایندگان 
انتظار دارند به گوش مسئوالن برسانند و با توجه 
به این موضوع به شهرستان ها باید نگاه ویژه ای 
شود. امیرحسنخانی ادامه داد: مهم ترین موضوع 
برای حل مشکالت موجود، این است که فقط 
به اعتبارات دولتی تکیه نشود و با ورود بخش 
خصوصی، وضع استان دگرگون خواهد شد. وی 
بیان کرد: همگرایی در استان باید تقویت شود 
و این توقع از مدیران ادارات کل استان می 
رود که مطالبات را در کنار نمایندگان پیگیری 
کنند و باید کار انجام شود در غیر این صورت 

دچار مشکل خواهیم شد.

جذب  از  گزارشی  هیچ  دستگاه   35
اعتبارات نداده اند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی هم بیان کرد: از ۸4 دستگاه اجرایی با 
شهرداری های استان تاکنون ٣۵ دستگاه هیچ 
باید  که  اند  نداده  اعتبارات  جذب  از  گزارشی 
ادامه  هرچه سریعتر اعالم کنند. علوی مقدم 
داد: تاکنون در زمینه اعتبارات نقدی 49 درصد و 
درموضوع اسناد خزانه ٣٣ درصد جذب داشته ایم 
و  باید مدیران در فرصت باقی مانده برای جذب 
اعتبارات تالش کنند. وی افزود: باید دستگاه های 
اجرایی  انجام عملیات عمرانی را تسریع کنند تا 
اعتبارات برگشت داده نشود و  چناچه  دستگاهی 
برای جذب اقدامی نکند ، تخصیص های اعتباری 
با دستور استاندار به دستگاه هایی که توان جذب 

اعتبارات را دارند، داده خواهد شد.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی بیان شد

استان رتبه اول در زنان خودسرپرست!

انتقاد مدیر کل روابط عمومی استانداری:

شهرسازی  قبوض  الکترونیک  پرداخت  *سامانه 
شهرداری بیرجند افتتاح شد.

*مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی در حکمی 
اصغر نظافت را به عنوان مدیرکل پدافند غیرعامل 

استانداری منصوب کرد.
*خیر ۸0 ساله عشق آبادی 20۷ مترمربع زمین برای 

ساخت مؤسسه خیریه و مسجد اهدا کرد.
*شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، برای مدت 
جمعه  امام  استاد  االسالم  حجت  حکم  سال  سه 

ارسک را تمدید کرد.
و  هزار  هشت  گفت:  استان  راه  پلیس  *جانشین 
۵۸4 فقره تخلف رانندگی طی یک هفته گذشته در 

محورهای خراسان جنوبی ثبت شد.
* رئیس شبکه دامپزشکی طبس گفت: طرح پایش 
سرمی بروسلوز )تب مالت( دام های سبک با هدف 
این  علیه  واکسیناسیون  اثربخشی  میزان  بررسی 

بیماری در طبس اجرا شد.
گفت:  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  *مدیرکل 
احیای مرتع در ٣ هزار هکتار  و  عملیات اصالح 
از منطقه چاه تریخی و چاه پنیری سرایان، امید به 

زندگی را به این منطقه بازگرداند.
*رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: از ابتدای 
سال جاری جهت تشخیص بیماری بروسلوز تعداد 
6۸0 نمونه خون شتر در آزمایشگاه شبکه دامپزشکی 

نهبندان مورد آزمایش رزبنگال قرار گرفت.
*معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای از رشد 6٣ درصدی صادرات از پایانه 

مرزی ماهیرود در اردیبهشت  9۷ خبر داد.
*سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طبس از 
برپایی نمایشگاه کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتاب 

و کتابخوانی خبر داد.
بازسازی  و  مرمت  از  فرهنگی  میراث  *مدیرکل 
۱۱0 بنای تاریخی استان در سال گذشته خبر داد.
*کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ، برای امروز  
و دو روز آینده در استان وزش باد شدید همراه با گرد 

و خاک را پیش بینی کرد.

اخبار کوتاه

قهرمانی تیم فوتبال شهرداری بیرجند 
در لیگ بزرگساالن استان

تیم  استان،  مسابقات  کمیته  مسئول  اعالم  طبق 
با  آن  تطبیق  و  بررسی  از  پس  بیرجند  شهرداری 
اول  مقام  به  مسابقات  برگزاری  های  دستورالعمل 
لیگ بزرگساالن استان )جام مدافعان حرم(  نایل شد. 
همچنین سوپر لیگ استان با حضور دو تیم اول و دوم به 
همراه پیشگامان برگزار می شود که تیم اول سوپر لیگ، 
مجوز سهمیه شرکت در مسابقات دسته ٣ کشور و تیم 

دوم، سهمیه جام حذفی را به دست می آورند.

تازه های ورزشی استان

حسینی- صبح دیروز شورای پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری با موضوع تبیین برنامه ها در 
 سال جاری برگزار شد. حجت االسالم وحدانی نیا
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
برنامه  اجرای  پیگیری  به  اشاره  با  دادگستری 
عمل پیشگیری از خشونت به عنوان یکی از 
شاخص ترین کارها، بیان کرد: با توجه به این که 
بخش قابل توجهی از پرونده های استان مربوط 
توهین،  جرح،  ضرب،  صورت  به  خشونت  به 
تهدید و تخریب است، کار در این زمینه اهمیت 
بیشتری پیدا می کند. وی پیگیری طرح پروژه 
ملی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان را 
از دیگر برنامه ها اعالم کرد و افزود: این طرح 
سال گذشته در 6 مدرسه شهرستان بیرجند و 6 

مدرسه  درمیان انجام شد. 

از  پیشگیری  در  وقف  فرهنگ  ترویج 
آسیب های اجتماعی

به گفته وی ترویج فرهنگ وقف در پیشگیری 
از وقوع جرم نیز با هدف شناسایی پروژه های 
مورد نیاز و برگزاری همایش ترویج این فرهنگ 
کاری بسیار مهم و تاثیر گذار در کاهش جرائم 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  است. 
جرم دادگستری اضافه کرد: راهبری و نظارت 
بر اجرای طرح جمع آوری محکومین متواری 
در راستای پیشگیری از وقوع جرم سال گذشته 
اجرایی شد و در نهایت با اجرای این طرح 2۱0 

محکوم متواری دستگیر شدند.

افزایش طالق های توافقی
 از اردیبهشت 

وحدانی نیا به طرح هماهنگی و مشارکت در 

ازدواج،  از  پیش  های  آموزش  سازی  نهادینه 
ایجاد مراکز مالقات فرزندان طالق )مرکز مهر 
مراکز  فعالیت  استمرار  از  پشتیبانی  و  خانواده( 
سازش  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  موجود 
4۸ درصدی پرونده های دعاوی خانواده به جز 
طالق در مرکز مشاوره دادگستری و سازش ۱0 
درصدی پرونده های طالق ارجاعی به بهزیستی 

نیز در سال گذشته محقق شد.
وی همچنین بر اهمیت برگزاری کارگاه های 
آموزشی ارتقای مهارت ارتباطی مبتنی بر سبک 
افزایش  به  توجه  با  اسالمی  و  ایرانی  زندگی 
طالق های توافقی از اردیبهشت ماه تاکید کرد 
و ادامه داد: سال گذشته این کارگاه ها منجر به 

سازش ۱۵ درصدی شرکت کنندگان شدند.

نشان  ها  خشونت  و  جرائم  آمار  آیا 
دهنده فرهنگی بودن ما است؟!

اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر  محمودی 
روحانیان  فعالیت  خواستار  هم  استانداری 
خصوص  به  محالت  های  پایگاه  در  جوان 
حاشیه شهر شد و بیان کرد: عوامل محیطی، 
به گونه  ژنتیکی و خشکسالی ها  اقتصادی، 
ای است که مردم منطقه را به سمت خشونت 
سوق می دهد. وی در ادامه با اشاره به این که 
کارشناسان باید خیلی فعال تر در حوزه های 
فرهنگ  در  کرد:  عنوان  کنند،  کار  اجتماعی 
صرفا  تا  هستیم  تغییراتی  به  نیاز  نیز  وقف 
نباشند و فرد وقف کننده در  ارتزاق جسمی 
این حوزه ها نیز مانند ترک اعتیاد یا تامین 

خانواده های معتاد وارد شود.
وی با بیان این که متاسفانه خراسان جنوبی 

را  کشور  اول  رتبه  خودسرپرست  زنان  در 
به  نیز  افراد  این  اکثر  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
دلیل شرایط خانوادگی از سفر کردن، حضور 
محروم  حقوق شهروندی  برخی  و  اجتماعی 
هستند، در همین راستا سمن هایی را فعال 
رسانی  خدمت  افراد  این  به  تا  کرد  خواهیم 
کنند. محمودی همچنین با تاکید بر این که 
باید با مردم صریح و بی پرده سخن گفت، 
ادامه داد: آیا آمار جرائم و خشونت ها نشان 

دهنده فرهنگی بودن ما است؟!
حدود 95 درصد از والدین 

دانش آموزان معتاد نیز معتاد هستند
آسیب  از  مراقبت  اداره  رئیس  رقامی  حسن 
های اجتماعی آموزش و پرورش هم با بیان 
این که امسال طرح مراقبت اجتماعی از دانش 
 ۱۸۷ و  استان  مرکز  مدرسه   2۱ در  آموزان 

مدرسه درمیان ، اجرا خواهد شد، اضافه کرد: 
با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر دانش آموزان در معرض خطر و پر خطر 
 را شناسایی و درمان می کنیم. به گفته وی 
۸ درصد از افراد درمان شده، بازگشت داشتند 
آموزان  دانش  والدین  از  درصد   9۵ حدود  و 
باید  معتاد نیز معتاد هستند، در همین راستا 

فکری به حال والدین کرد.

نظر  مد  شهری  برخوردار  کم  مناطق 
برنامه ها است

جاوید شهردار بیرجند هم به سه کار محوری 
در سال جاری اشاره و بیان کرد: باید عالوه 
بر پرکردن اوقات فراغت مردم و ایجاد نشاط و 
شادابی، اشتغال و ارتقای فرهنگ شهروندی را 
نیز داشته باشیم. به گفته وی برا ی این اهداف 

اعتبار خوبی هم کنار گذاشته شده و مناطق کم 
برخوردار شهری بیشتر مد نظر هستند.

نماینده اداره کل اوقاف نیز با اشاره به این که 
، درباره عزاداری  نیات موقوفات   90 درصد 
چند  کرد:  اظهار  است،   ... و  خوانی  قرآن 
سالی است که عالوه بر اعزام مبلغان، دفاتر 
برای  کارشناسان  حضور  با  نیز  ای  مشاوره 
وقف راه اندازی شده است تا مردم را هدایت 
ترویج  برای  طریق  این  از  توان  می  کنند. 
وقف در حوزه آسیب های اجتماعی استفاده 
کرد. معاون دادستان نیز در این جلسه به تیم 
که  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  و  کنترل 
با همراهی مردم کار انجام می دهد، اشاره 
کرد و افزود: سال گذشته این تیم توانست 
با چندین مرکز فساد، استعمال مواد مخدر، 

شرب مشروبات الکلی مبارزه کند.

دومین نشست هم  دیروز  امین جم - صبح 
اندیشی خبرنگاران فعال حوزه دولت در استان 
با روابط عمومی استانداری برگزار شد. عباسعلی 
استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل  بهاری 

خطاب به خبرنگاران با بیان اینکه من از جنس 
شما هستم و دغدغه های شما را درک می 
کنم، عنوان کرد: خبرنگاران کمک می کنند 
ها عمومی  روابط  اخبار  و  عملکرد   گزارش 

  به گوش مردم برسد اما مسئوالن گاه به جای 
قدردانی طلبکار هم می شوند.این طلبکاری شاید 
در نبود شفافیت های موجود است. وی با بیان 
اینکه  در حل این مشکالت نمی توانیم انقالبی 
عمل کنیم، تصریح کرد: این درد مزمن شده و 
به همان شکل درمان آن نیز زمان بر خواهد بود.

هرگونه درخواست سوال کتبی از 
خبرنگاران توسط مدیران را

 ممنوع اعالم کرده ایم
 مدیرکل روابط عمومی استانداری اظهار کرد :
هرگونه درخواست سوال کتبی از خبرنگاران 
توسط مدیران را ممنوع اعالم کرده ایم و به 

زودی نیز مصوب و به دستگاه ها ابالغ خواهیم 
کرد. بهاری با بیان اینکه مدیران دستگاه ها 
باید اشراف کامل بر حوزه کاری خود داشته 
باشند، ادامه داد: مدیران نباید در گفت و گو با 
رسانه ها با مشکل مواجه شوند مگر در مواردی 
که نیازمند بررسی کارشناسانه و جزئی تر باشد.

منصفانه  نقد  که  بدانند  باید  مدیران 
باعث توسعه و پیشرفت می شود

وی با اشاره به اینکه در حوزه رسانه باید نقادی 
کرد، حتی اگر به مذاق برخی خوش نیاید،ادامه 
داد: البته نقد باید منصفانه باشد و این الزمه 
کار خبرنگاران است. مدیران باید بدانند که نقد 

منصفانه باعث توسعه و پیشرفت می شود و 
آنان را به هدف شان نزدیکتر خواهد کرد. 

بررسی مشکالت و درخواست های 
خبرنگاران

از  مباحثی  این جلسه  در  به ذکر است،  الزم 
استاندار  تر  نزدیک  ارتباط  درخواست  جمله 
برای  ای  رسانه  مشاور  انتخاب  ها،  رسانه  با 
استاندار و مدیران دستگاه ها ، برگزاری نشست 
دستگاه  شدن  معرفی  ها،  دستگاه  مدیران  با 
های غیرپاسخگو و تذکر به آنان و ... طرح شد 
که درباره برخی قرار بر پیگیری و بررسی و 

درباره برخی دیگر نیز توضیحاتی ارائه شد.

آیا آمار جرائم و خشونت ها نشان دهنده فرهنگی بودن ما است؟!

طلبکاری از خبرنگار به جای قدردانی

نبود مطالبه گری، از ضعف های مدیران استان 

کشف یک راس گوزن قرمز 
در نهبندان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان  گفت: 
در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری مسیر 
و  قرمز( کشف  مرال)گوزن  این  زاهدان  به  گرگان 
شد.  نهبندان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  تحویل 
شکرگزارگفت: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر 
و براي  سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

یک کشته در جاده دیهوک - راور

در حادثه رانندگی در جاده دیهوک - راور یک نفر 
کشته شد. سرهنگ نیکمرد جانشین رئیس پلیس 
راه استان گفت: این حادثه ساعت ۱4 و سی دقیقه 
روزگذشته در کیلومتر ۸۵ جاده دیهوک - راور بر 
اثر برخورد وانت تویوتا با کامیون رخ داد که یک 
نفر جان باخت. وی علت حادثه را انحراف به چپ 

وانت عنوان کرد.

جلوگیری از ورود 5 کیلوگرم
 کراک به نهبندان

مأموران انتظامی نهبندان از ورود ۵ کیلوگرم کراک 
به این شهرستان جلوگیری کردند. فرمانده نیروی 
انتظامی استان گفت: مأموران نیروی انتظامی هنگام 
کنترل خودروهای عبوری  این مقدار کراک را از یک 
دستگاه پژو 40۵ کشف کردند. سردار شجاع افزود: در 
این زمینه دو متهم دستگیر و برا ی سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف 189 قطعه پرنده زینتی قاچاق 
در بیرجند

۱۸9 قطعه پرنده زینتی قاچاق در بیرجند کشف و ضبط 
شد. سرهنگ سرفرازی معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان گفت: مأموران ایست و بازرسی علی آباد 
بیرجند  ۱۵٣ قطعه مرغ مینا و ٣6 قطعه عروس هلندی 

از یک دستگاه اتوبوس مسافربری کشف کردند.
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
وِء قِْطَعٌة مَِن النّاِر صاِحُب السُّ

همنشین بد پاره ای از آتش است.
)شرح غررالحكم : ج 4، ص 201(

وزن سیاسی چپ 
بیشتر از راست است

وقتی  باشد  یادمان  گفت:  سیاسی  فعال  عطریانفر 
صحبت از دسته بندی سیاسی می کنیم به این معنا 
نیست که کل جامعه دو دسته اند. کل جامعه معموال  
درصدی  بزرگ ۷۰  دسته  یک  هستند.  دسته  سه 
هستند که اصال جهت ندارند، بلکه نگاه می کنند که 
چه حکومتی و چه دولتی منافع شان را بیشتر تامین 
می کند. ۳۰ درصد از جامعه ما در الیه های شهری 
هستند که می خواهند ظرفیت بیشتری عرضه کنند و 
جایگاه های مدیریتی را هم به دست آورند لذا در دسته 
بندی های سیاسی ) چپ و راست ( قرار می گیرند. 
در جامعه ما به لحاظ سنتی معموال وزن سیاسی چپ 
سنگین تر از راست است و برخی اوقات به دلیل برخی 

از دوپینگ ها تغییر می کند.

پروژه به استعفا کشاندن دولت 
محدود به االن نیست

آبادگران درباره این  حسن بیادی، دبیرکل جمعیت 
تحلیل که اراده ای برای به استعفا کشاندن دولت وجود 
دارد، اظهار کرد: اراده باندهای قدرت و ثروت برای به 
استعفا کشاندن دولت محدود به االن نیست و در زمان 
آقایان خاتمی و احمدی نژاد هم وجود داشت، آنها 
منافع خود را دنبال می کنند و به هیچ عنوان دغدغه 
استیفای حقوق از دست رفته مردم را ندارند و فقط به 
ماندگاری خود در سطوح مختلف قدرت فکر می کنند.

منکر برخي تخلفات ناجا 
و سازمان زندان ها نمي شويم

اخباری  درباره  قضائیه  قوه  سخنگوی  ای  اژه 
و  مشایی  رحیم  اسفندیار  بازداشت  از  اخیرا  که 
منتشر  بازداشت  در  او  با  بد  برخوردارهای  احتمال 
آقای  و  است  بازداشت  مشایی  آقای  گفت:  شده، 
و  شکنجه  مساله  می کند.  کیفر  تحمل  بقایی 
البته ما  بدرفتاری دروغ است و تکذیب می شود. 
سازمان  در  چه  ناجا  در  چه  تخلفات  برخی  منکر 
شکنجه  ولی  نمی شویم  نهادها  سایر  یا  زندان ها 
نمی شود.  انجام  و  است  غیرقانونی  زندان ها  در 

اينکه مي گويند نبايد در شب قدر 
حرف سیاسي زد، جاي تاسف دارد

واعظان  به  برخی  اینکه  گفت:  پناهیان  علیرضا 
زد،  سیاسی  حرف  قدر  شب  در  نباید  می گویند 
جای تاسف دارد؛ بهترین واعظ در شب قدر کسی 
است که درباره سیاست صحبت کند. اگر کسی به 
جامعه اسالمی در مقام سیاست ورزی و مدیریت 
ظلم کند، بدترین آدم است. به همین دلیل شما 
می بینید، برخی کسانی که در عرصه مدیریت های 
به طور  آدم بدی می شوند،  اجتماعی و سیاست 

وحشتناک در معنویت سقوط می کنند.

الريجانی خط قرمز ما است

مستقلین  فراکسیون  سخنگوی  الهوتی  مهرداد 
والیی با توجه به تعیین تیمی از فراکسیون مستقلین 
والیی برای بررسی موضوع ائتالف،گفت: اگر قرار 
بر ائتالف باشد نتیجه آن اعالم خواهد شد وگرنه 
فراکسیون مستقلین لیست مستقل خواهد داشت. 
قطعی  گزینه  را  الریجانی  حال  عین  در  الهوتی 
نشان  خاطر  و  عنوان  والیی  مستقلین  فراکسیون 
کرد: ما بر روی ریاست آقای الریجانی تردید نداریم، 
او خط قرمز ما است. اگر دو فراکسیون دیگر حاضر 
به ائتالف باشند ما برای نایب رئیسی آقای پزشکیان 
و آقای مطهری تمایل داریم وگرنه در صورت شکل 
نگرفتن ائتالف ما هم لیست مستقل خواهیم داد.

به خاطر وجود چنین رهبر فهیمي 
بايد  شکرگزار باشیم 

آیت ا... مرتضی مقتدایی عضو شورای عالی حوزه های 
علمیه گفت: از این منظر همه ما حقیقتاً باید خدای 
متعال را به خاطر وجود چنین رهبر فهیم، آگاه و 
شجاع و حکیمی شکرگزار باشیم چرا که همواره و 
در همه صحنه ها با هدایت خویش، امور را به پیش 
نقشه های  و  توطئه ها  شدن  خنثی  باعث  و  برده 
شوم دشمنان می شوند؛ طبعاً ملت و مسئوالن نیز 
باید همچون گذشته در تبعیت از ایشان و تحقق 
فرمایشات و منویات معظم له بکوشند تا شاهد عزت 

و عظمت بیشتر ملت و کشور ایران باشیم.

دولت در برابر زياده خواهي آمريکا 
عقل سیاسي را بکار گیرد

نماینده بوشهر گفت: رئیس جمهور تازه کار آمریکا 
تعهدات چند جانبه و عرف بین الملل را نمی شناسد. 
دولت آمریکا مذاکره و راه حل دیپلماسی را بی اعتبار 
را  ای  هسته  زرادخانه  بزرگترین  کسی  چه  کرد. 
دارد و اولین بمب اتم را ساخته است؟ پدید آورنده 
هستند؟  کسانی  چه  داعشی  تکفیری  های  گروه 
با این سوابق ادعاهای شما در دفاع از حقوق بشر 
خواهی  زیاده  برابر  در  دولت  است.  باطل  و  واهی 
آمریکا محکم بایستند و عقل سیاسی را بکار گیرد.

افراد بهتر است در حیطه کاری 
خود حرف بزنند

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص 
اظهارات کالنتری مبنی بر اینکه اتهام کاوه مدنی 
جاسوسی نیست، گفت: آقای کالنتری یا هرکس 
دیگر که اطالعی ندارد، اظهارنظر صحیح نمی تواند 
کند و دادستان تهران هم پاسخ ایشان را دادند. هر 
کس در حیطه کاری خود صحبت کند بهتر است. 
گفتند این افراد به زودی آزاد می شوند از چه کسی 
شنیده اید و نقل قول از چه کسی می کنید؟ چنین 
 حرف هایی جایی ندارد و گاهی این شائبه پیش می آید 
که نکند از زیر سوال رفتن خودشان، نگران هستند.

اينکه دولت نتواند ادبیات خودش را 
کنترل کند به نفع منافع ملی نیست

گفت: طرف  آمریکا  مسائل  کارشناس  ایزدی  فؤاد 
مقابل از خودش یک منطقی دارد؛ منطق خروج این 
بود که آمریکا از برجام خارج شود و ایران می ماند و 
توافق بهتری حاصل می شود، اینکه ایران می ماند را 
هم مقامات دولتی ما گفتند اینکه دادن امتیاز بیشتر 
قابلیتش وجود دارد را هم باز مقامات دولت گفتند. هم 
در زمان مذاکرات و هم بعد از مذاکرات و در دوره 
ترامپ ما دو اشتباه راهبردی داشتیم که نیاز هست 
این اشتباهات با توجه به شرایطی که در کشور وجود 
دارد، اصالح شود. اینکه دولت ادبیات خودش را نتواند 
این  اشتباهات  و  برابر طرف مقابل  کنترل کند در 
چنینی داشته باشد به نفع منافع ملی کشور نیست.

اظهارات اروپايی ها بايد 
به عمل تبديل شود

کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
تاکنون اظهارات مقامات اروپایی در خصوص کار 
با ایران بعد از برجام مثبت بوده، یادآور شد: مهم 
تبدیل شود،  به عمل  اظهارات  این  که  است  این 
زمانی  تا  شود  واقع  موثر  وکارها  ساز  چقدر  اینکه 
ارائه  ایران  به  اروپایی  پیشنهادی طرف  بسته  که 
نشود، نمی توان در این زمینه اظهار نظر قطعی کرد.

اروپايی ها قبل از خروج آمريکا 
از برجام سکوت کردند

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: معتقدیم 
اروپایی ها می بایست در محکوم سازی و متوقف 
کردن اقدامات اولیه آمریکا در نقض برجام جدی تر 
و قاطع تر عمل می کردند. اروپایی ها قبل از خروج 
آمریکا از برجام سکوت کردند و این یک نوع پیام 
همراهی با آمریکا را تداعی می کرد. البته در آستانه 
خروج آمریکا از برجام اروپایی ها خیلی تالش کردند 
که آمریکا، یعنی ترامپ از برجام خارج نشود اما موفق 
نشدند. عالقه مند نیستیم تجربیات قبلی را تکرار کنیم.

 
نبايد اقتصاد کشور را معطل 

برجام نگه داشت

حمیدرضا فوالدگر نماینده اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با تأکید بر اینکه نباید اقتصاد کشور را معطل 
نگه داشت، گفت: نگاه ما باید به درون باشد و نمی توان 
دست روی دست گذاشت تا ببینیم کشورهای اروپایی 

درباره برجام چه تصمیمی می گیرند.

برخورد با مديران دو تابعیتی  نبايد جناحی شود

وقتی  گفت:  لنجان  نماینده  کوهکن،  محسن 
پای منافع ملی به میان می آید اصال نباید مساله 
دوتابعیتی ها را جناحی کرد؛ از هر جناحی که هست 
باید بررسی و درباره آن تعیین تکلیف کرد. همان 
طور که عرض کردم، این چیزی نیست که قابل 
پنهان شدن باشد. کار مهم کنار گذاشتن دوتابعیتی ها با هر گرایش و سلیقه 
ای که هستند، نباید به مسائل جناحی آلوده کنیم، چراکه به نفع آنها تمام 
می شود. فارغ از مسئله جناح بندی ها، موضوع دوتابعیتی ها، یک موضوع 

کامال روشن و مشخص است و به راحتی می توان آن را اثبات یا رد کرد.

بیانات رهبری باعث تغییر موضع وزيرخارجه آمريکا شد

علم الهدی امام جمعه مشهد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقالب در 
دیدار با کارگزاران کشور، سخنان ایشان را موجب ترس و واهمه دشمن قلمداد 
کرد و گفت: یک روز پس از سخنرانی رهبر انقالب، ۳ جریان اتفاق افتاد. 
قانونی که کنگره آمریکا برای فعالیت های نظامی پنتاگون تصویب کرده بودند، 
متممی برای آن تصویب کردند، مبنی بر این که دولت آمریکا مجاز نیست 
برای فعالیت نظامی علیه ایران از آن قانون استفاده کند. اتفاق دیگر تغییر موضع 
وزیر امور خارجه آمریکا که اخیرا لجن پراکنی گسترده انجام داده بود، او فردای 
سخنرانی رهبری گفت »براندازی رژیم ایران در برنامه دولت ترامپ نیست.«

دعا می کنیم خدا به بهانه گیران عقل و فهم دهد

سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان 
اینکه آدم های بهانه گیر همیشه بهانه می گیرند و 
افراد یک  این  توجه داشت، گفت:  به آن ها  نباید 
روز بهانه هشت سال جنگ تحمیلی را می گیرند 
و می گویند باید بعد از آزادسازی خرمشهر مصالحه 
می کردید و اینقدر جنگ را طول نمی  دادید، یک روز هم بهانه برجام را 
می گیرند و می گویند ما گفته بودیم نباید اعتماد می کردید. نباید به این 
افراد توجه شود. ما فقط دعا می کنیم خدا به آن ها فکر، فهم و عقل دهد. 
اهانت و ایجاد دوقطبی در حالی که رهبری آن را منع کردند، معنا ندارد.

عارف برای رقابت با الريجانی ترديد دارد

خدری، عضو فراکسیون امید )اصالح طلبان( مجلس با بیان اینکه برخی از 
اعضای فراکسیون امید از کاندیداتوری عارف برای ریاست مجلس حمایت 
می کنند، اظهار کرد: البته آقای عارف در این زمینه تردید دارد که احتماال 
در جلسه پس از استماع نظر اعضا، نظر خود را در این باره عنوان می کند. 
جلسه فراکسیون امید مجلس، به منظور جمع بندی نظرات اعضای فراکسیون 
درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه برگزار و پس از بررسی و در نظر 
نیز  و  نمایندگان  و  گرفتن مصلحت، موقعیت، وضعیت و فضای مجلس 
شرایط داخلی و خارجی کشور، جمع بندی نهایی در این باره انجام می شود. 

حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانیتی که  روحانی گفت: کاش 
در ابتدای انقالب آستین باال زده و 
بار مسئولیت اداره کشور را بر عهده 

گرفت و به حق و صحیح وارد متن 
سیاست شد، امروز وارد جناح بندی ها 
و گروه بندی سیاسی نشده بود. اما 
واقعیت موضوع آن است که اکنون 
روحانیت وارد جناح بندی ها شده و 
بابت این ورود نیز هزینه های زیادی 
پرداخته که این، اشتباه و بی نتیجه 
است. جامعه و نسل جوان ما امروز 

نیازهایی دارد که باید به آنها توجه 
کرد، امروز ادبیات و شیوه تبلیغاتی 
در جهان مرسوم است که ما با آن 
می خواهیم  گاهی  و  داریم  فاصله 

با شیوه های 1۰۰ سال پیش نسل 
جوان مان را که به انواع ارتباطات و 
شیوه های امروز دنیا دسترسی دارد، 
امروز  داد:  ادامه   هدایت کنیم. وی 
تالش ما بر این اصل استوار است 
با  را  حقوق مان  توانستیم  اگر  که 
ماندن در برجام احصا کنیم،در این 
شده  تعیین  مدت  بمانیم.  معاهده 

امیدوار  را  ما  زمان سپری شده،  از 
اهداف مان  به  می  توانیم  که  کرده 
بیاید  پیش  مشکلی  اگر  و  برسیم 
از آن  با حضور و کمک مردم  نیز 
عبور می کنیم. توجه داشته باشید 
شرایطی که امروز در آمریکا وجود 
معلوم  و  نیست  دائمی  نیز  دارد 
نیست که در انتخابات میان دوره ای 
کنگره و دیگر انتخابات پیش رو در 
کشور، چه اتفاقی بیفتد. در هر حال 
و  پیگیری  تدبیر  با  را  مسایل  باید 
حل و فصل کنیم. روحانی  افزود: 
این  با  کرد:  اضافه  جمهور  رئیس 
هستیم  وضعیتی  در  امروز  وجود 
که رئیس جمهور فرانسه در سفر به 
روسیه و دیدار با رئیس جمهور این 
اعالم  مشترک  مصاحبه  در  کشور 
می کنند که ما حامی برجام هستیم. 
فشار  اروپایی ها  به  آمریکایی ها 
انتخاب کنید  را  ما  یا  می آورند که 
یا ایران را. اما اروپایی ها می گویند 
می کنیم. انتخاب  را  برجام  ما  که 

ورود روحانیت به جناح بندی های سیاسی، اشتباه و بی نتیجه است 
آمريکايی ها فشار می آورند اما اروپا می گويد برجام را انتخاب می کنیم

ذوالنور نماینده مجلس گفت: آقای 
رئیس جمهور کدام حرف شما درست 
است؟ چرا به شعور مردم در چنین 
آقای  می شود.  توهین  اظهاراتی 
تبلیغاتی  بیانات  در  جمهور،  رئیس 
انتخابات خطاب  از  قبل  اردبیل  در 
جمعه  گفتید،  انتخاباتی  رقبای  به 
انتخابات تمام می شود، نمی دانم روز 
شنبه چه آب و صابونی بیاوریم که 
دست و صورت تان را بشویید. آقای 
صابون  و  آب  آن  از  رئیس جمهور 
چیزی باقی مانده یا خیر که بعد از 
این همه وقایع و فرصت سوزی که 
کردید،  معطل  سال  چند  را  مردم 
از  را  منطقه  کردید،  رها  را  منطقه 
دست دادیم، اقتصاد مقاومتی بدون 
پرداخت  آن  به  و  ماند  باقی  توجه 
هزینه  باید  مردم  چرا  امروز  نشد، 
بی تدبیری ها و سوء تدبیرها را بدهند؟ 
نمایندگان  فراکسیون  عضو 
آقای  کرد:  تاکید  مجلس  والیی 
را  مردم  مرتب  رئیس جمهور! 

آدرس عوضی  و  نخود سیاه  دنبال 
ما  جامعه  مشکل  آیا  می فرستید، 
تریبون  در  که  است  این  امروز 
تحریک  برای  و  بیایید  رسمی 

در  چرا  بگویید  ورزشکار  دختران 
مسابقات  فیلم های  صداوسیما 
دختران ورزشکار نشان داده نشود؟ 
عظام  مراجع  رئیس جمهور  آقای 
تقلید، مردم مسلمان و خانواده های 
مومن  و  شهیدپرور  مردم  شهدا، 
از  من  انتخابیه  حوزه  در  حداقل 
حراج  چوب  حیا  و  عفت  به  اینکه 

می زنید و افکار را برخالف مصلحت 
دینی و آخرتی مردم به مسیر غلط 
سوق می دهید ناراحت و دل نگران 
هستند. وی تصریح کرد: بیایید به 

جوان  امروز  بپردازیم،  واقعیت ها 
و  افسردگی  دچار  ما  تحصیلکرده 
اثر  در  که  می شود  مریضی  انواع 
بگویید  مردم  به  است.  بیکاری 
امروز  کرده اید،  چه  اشتغال  برای 
مشکل فساد، مشکل فقر، مشکل 
اقتصاد و معیشت مهم ترین چیزی 
است که مردم توقع رفع آن را دارند.

آقای روحانی! چرا مردم را دنبال نخود سیاه می فرستید
چرا مردم بايد هزينه بی تدبیری های دولت را بدهند

ترتیل خوانی قرآن کریم- مسجد جامع آیسک * جواد حاتمی

محفل انس با قرآن در مجمع قاریان خراسان جنوبی  * محمد رمضانی

مراسم گرامیداشت سوم خرداد - بیرجند

بیرجند در شب * عکس: رمضانی

اعزام کوهنوردان هالل احمر خراسان جنوبی به محل سقوط هواپیمای یاسوج

روحانی فکر می کند  وزرا خودشان استعفا می دهند

با  یدا... طاهرنژاد عضو حزب کارگزاران سازندگی 
اشاره به انتقادات اخیر روحانی و اسحاق جهانگیری 
اظهار  دولت،  کابینه  و  وزرا  برخی  ناکارآمدی  از 
مانند  ایران  که  می کند  تصور  روحانی  آقای  کرد: 
وقتی  که  باشد  داشته  انتظار  نباید  است،  ژاپن 
می گوید وزرای ناکارآمد کنار بروند، آنها فردا صبح استعفا بدهند، چرا که 
ناکارآمد  اعضای  از  هرکدام  با  اگر  و  نمی داند  ناکارآمد  را  خود  هیچ کس 
را بسیار موثر و کاردان دانسته و عدم  کابینه دولت سخن بگوییم، خود 
توفیق خود را به بی قانونی و محدودیت فضای عمومی نسبت می دهند.

صداوسیما در حوادث ۸۸ منطقی ترين رفتار را داشت

ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما گفت: معتقد هستم در 1۰ سالي که در 
راس رسانه ملي بودم، هیچ مسیر راهبردي را اشتباه نرفتم. شاید بزرگ ترین 
انتقادهایي که رسانه هایي مانند روزنامه ها دارند، حوادث ٨٨ است. در این مورد 
هم هرچقدر فکر مي کنم به این نتیجه مي رسم که در آن مقطع، رفتار صدا و 
سیما منطقي ترین و دقیق ترین رفتار در آن حوادث بوده است. االن از آقاي یامین 
پورِ اصولگرا گرفته تا روزنامه هاي اصالح طلب به من انتقاد مي کنند که چرا پس 
از انتخابات ٨٨، آنتن زنده و فردي در اختیار آقاي موسوي قرار ندادم، در صورتي 
که فکر مي کنم به عنوان رئیس وقت صدا و سیما  دقیق ترین تصمیم را گرفتم.

دعوت به همکاری يک شرکت بیمه ای به پزشک عمومی جهت ويزيت بازنشستگان 
در خانه امید واقع در خیابان جمهوری نیازمند است.  تلفن تماس:09105614171
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