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همراه با سختی این روزها 

آنچه در واقعیت می بینیم و  آنچه در 
صحبت ها و سخنرانی ها می شنویم، 
همه حکایت از روزهای سختی دارند؛ 
روزهایی که با گران شدن اجناس و 
تنها  مردم،  خرید  قدرت  آمدن  پایین 
بخشی از سختی هایش آشکار شده 
است. من معتقدم انقالب و مردم با همه 
ی سختی، این روزها را هم پشت سر 
خواهند گذاشت و پوسته ی جدیدی از 
نظام به همت جوانان این سرزمین طی 
یکی دو سال آینده دوباره دور و اطراف 
ای   پوسته  گرفت؛  خواهد  را  انقالب 
متفاوت از آنچه امروز هست؛ متفاوت از 
نظر شکل و متفاوت ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور
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قاین  فرماندار ندارد
    صفحه 7

عکس:آرشیو

جانبازپاکباز،حاجرضاسیفاللهی
دعوتحقرالبیکگفت/7

اشتغالدربخشخصوصیدنبالشود/7

ملیپوشسابقبیرجندی
سرپرستتیمملیبسکتبالشد/6

در دیدار امام جمعه قاین  با نماینده ولی فقیه مطرح شد:

با تشکر و سپاس از همه عزیزانی که در مراسم تشییع، سوم و هفتم

 مرحومه کربالئیه خدیجه زنجیری
 )همسر غالمحسین قانونی(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلم آن مرحومهامروزچهارشنبه97/5/3ازساعت4الی5بعدازظهر

درمحلهیئتمحترمابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است

خانواده های: قانونی، زنجیری، سفری مقدم و فوائدی

به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت مادری دلسوز و مادر بزرگی مهربان مرحومه مغفوره

حاجیه سکینه نصرآبادی  )مادر جانباز علیرضا نصرآبادی(
 مراسم یادبودی روز پنجشنبه97/5/4ازساعت17/15الی1۸/15درمحلهیئت
محترمابوالفضلی)مصلی(برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 

موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
ضمناجلسهسومینسالگرددرگذشتهمسرآنمرحومه 

شادروان حاج غالمرضا نصرآبادی نیز در همان مکان برگزار می گردد. 
خانواده های: نصرآبادی، بنیابادی، بادی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

حاج محمدحسین مهربخش
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم سوم آن عزیز سفرکرده امروزچهارشنبه
97/5/3ازساعت5:3۰الی6:3۰بعدازظهردرمحلهیئتحسینی برگزار می گردد

حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های : مهربخش، خاتمی، رخشانی و سایر بستگان

پست بانک استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد چهار رقبه امالک تملیکی را از طریق مزایده عمومی بر مبنای قیمت 
کارشناسی به صورت نقد و اقساط به شماره فراخوان 200971627000001 به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در 

مزایده صرفا به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
*مهلتبازدیدودریافتاسنادمزایده:از 1397/05/03 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 97/05/16  

*مهلتتحویلپیشنهادها:از 1397/05/04 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/05/17 
*نشستگشایشپاکتهاواعالمبرنده:روز شنبه 97/05/20 ساعت 9 صبح در محل سرپرستی استان به نشانی بیرجند، خیایان پاسداران 

نبش چهارراه محالتی می باشد. تلفن: 056-32435380
*زماناعالمبرنده: روز شنبه مورخ 1397/05/20 ساعت 13:30

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت این بانک به نشانی www.postbank.ir بخش سایر موارد / مناقصه و مزایده ها 
مراجعه  نمایند.
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مزایده
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5درصد
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مزایده
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خراسان1
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خراسان3
جنوبی
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خراسان4
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اول،پالک4

9۰۰/۰۰۰/۰۰۰45/۰۰۰/۰۰۰*مسکونی123/1۰95

آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد شماره 1-97 )مدیریت شعب پست بانک استان خراسان جنوبی(

به اطالع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 
می رساند: مهلت ثبت نام از اعضای متقاضی نامزدی در انتخابات هیئت 

مدیره از تاریخ 97/05/03 لغایت 97/05/09 تمدید می گردد. متقاضیان محترم می توانند 
جهت ثبت نام در ساعات اداری به محل دفتر هیئت اجرایی واقع در ساختمان شماره دو 
اداره کل راه و شهرسازی استان در بیرجند، خیابان قدس شرقی، طبقه دو، اتاق 103 

مراجعه فرمایند.
هیئت اجرایی انتخابات هشتمین دوره سراسری هیئت مدیره 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهـی تمدیـد

میالدسراسرنوروباسعادتهشتمیناخترتابناکآسمانامامت
حضرتعليبنموسيالرضا)ع(برایدوستدارانوالیت،مبینمحبت،ایثاروسخاوت

بهفرزنداننبوتوعصارهعشقبهراهراستیناسالمنابمحمدی)ص(است.
و چه نعمتی باالتر از این که سرزمین با صالبت ایران اسالمی افتخار میزبانی آن امام رئوف و غریب را 
دارد و زیباتر آن که مردمي که همواره دوستدار اهل بیت و حافظ ارزش ها و آرمان هاي اسالمي بوده 

و هستند، همواره همچون پروانه  ای عاشق گرد این شمع فروزان می چرخند و ارادت وافر خود را نسبت 
به این فرزند خورشید به منصه ظهور می گذارند. ضمن تبریک این ایام  مبارک و نورانی محضر همه 
عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در جای جای این کره خاکی و همچنین مردم 

قدرشناس استان خراسان جنوبی، از خداوند بزرگ و بلند مرتبه براي همگان توفیق کسب فیض
 و بهره مندي بیش از پیش از دریاي فضائل و کرامات این سرچشمه زالل رحمت الهي را مسئلت داریم.

اداره اوقـاف و امور خیریـه شهرستـان بیرجنـد

ای قبله آمال مشتاقان! هنگامی که نقش گنبد پرنور تو در پرده  چشمان مان می افتد، آمیزه ای از احساس تعالی و 
شکوه در قلب  های مان می نشیند. نقشی که محبت و دوستی تو را پیوسته در رگان مان به دوردست ترین منافذ جسم 
و جان می رساند و حاصل این پیوند چیزی نیست جز فروزان تر شدن آتش عشق والیت تو که به مثابه  میراثی پر ارج در 
 سینه های مان جاوید شده  است. اینجا خاکی است که  وسعت صد افالک در برابرش بهایی ندارد، زمینی است که قرن های 
دیرینه میزبان وجودی بزرگوار و باعظمت است؛ وجودی که تا بوده، سرچشمه پاک مهر و لطف و عطوفت بوده است. 

 به خود می بالیم که سرزمین مان میزبان شماست ای امام مهربانی ها و سر افرازیم که در سالروز میالدتان
 تمام ایران اسالمی غرق در شور و شعف به جشن و سرور برخاسته است. سالروز والدت باسعادت آفتاب عالم تاب 
سرزمین ایران و نگین خراسان، شمس الشموس ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا )ع( را به عموم ملت 

آزاده ایران و خصوصاً مردم شریف استان خراسان جنوبی تبریک و شادباش عرض نموده و توفیق روز افزون
  در پناه آن امام همام را برای همه هموطنان از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

جناب آقای اکبر مهربخش
با نهایت تاسف درگذشت برادر عزیزتان شادروان

حاج محمدحسین مهربخش
 را تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم خداوند 

به شما و خاندان محترم صبر و اجر عنایت فرماید.
مدیریت و خبرنگاران روزنامه آوای خراسان جنوبی

خاندان محترم سیف اللهی
باکمالتاسفدرگذشتجانبازدوراندفاعمقدس

شادروان حاج  رضا سیف اللهی
  را به شما، مردمشریفسرایان،شورایاسالمیشهروحجتاالسالم

خالصی تسلیت عرض نموده ،خود را در غم شما شریک می دانیم

 کارگزاران حج  و زیارت دفاتر فدک، بیرجند تنعیم  و عماد
شهرستان بیرجند
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ایران از عربستان پیش اُفتاد

وزیر نفت هند اعالم کرد ایران در فاصله آوریل تا ژوئن از عربستان پیش افتاد و دومین تامین کننده بزرگ نفت برای پاالیشگاه های دولتی این کشور 
شد. دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند در پاسخ مکتوبی به قانونگذاران این کشور اعالم کرد هند که دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین است، 
در سه ماهه نخست سال مالی جاری، ۵.۶۷ میلیون تن یا حدود ۴۵۷ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد.

همراه با سختی این روزها !

*  هرم پور 

و  انقالب  معتقدم  من   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

را هم پشت  این روزها  با همه ی سختی،  مردم 
سر خواهند گذاشت و پوسته ی جدیدی از نظام 
به همت جوانان این سرزمین طی یکی دو سال 
آینده دوباره دور و اطراف انقالب را خواهد گرفت؛ 
پوسته ای  متفاوت از آنچه امروز هست؛ متفاوت از 
نظر شکل و متفاوت از نظر محتوا. پوسته ای که 
در آن رانت خواری، ویژه خواری، تشکیالت هزار 
دروغ،  غرور،  فرصت طلبی،  استفاده،  فامیل، سوء 
فساد در همه ی ابعادش، ذخیره سازی ارز و طال 
از ُگرده ی مردم،  البی های پشت صحنه، تهدید 
و تطمیع، نفاق و هزار رویی و فاصله با مستضعفان 
نباشد. این پوست اندازی کمی بیش از حد دردناک 
است، چرا که جدا کردن برخی زالوهای چاق شده 
از خون مردم و چسبیده به حلقوم بیت المال از رگ 
و استخوان مردم و نظام،  سخت است و دردآور!  
نمود آشکارتری از این درد  و سختی، تغییرات آنی 
بازار، گرانی  اجناس و تورم چند صد درصدیست 
که بی خیالی مسؤوالن، ناتوانی مدیران در کنترل 
زندگی  رویدادهای  و  اتفاقات  از  خبری  بی  بازار، 
مردم، غفلت و عدم باور مشکالت مردم،  بر آن 
این روزها در شهر و به  بار، مضاعف شده است. 
ویژه در فضای مجازی، گروهها و جمع هایی را 
شاهد هستم که در این جنگ تمام عیار رسانه ای 
و اقتصادی، به هم کمک می کنند و باری از دوش 
گروههایی  در  را  من  دوستانی  دارند.  می  بر  هم 
عضو کرده اند که روش های مقابله با نگرانی و 
استرس روزانه را آموزش می دهد. دوست دیگری 
به گروهی دعوت کرده که در آن تجربه ی  مرا 
چنین  با  گذشته  سالهای  که  را  مردم کشورهایی 
مشکالتی روبرو بوده اند به اشتراک گذاشته شده 
و راهکارهایشان برجسته تر عنوان شده است. و 
گروهی  عضویت  به  مرا  دیگری  گرامی  دوستان 
مغازه ها،  نفر عضو،  با چند صد  اند  که  درآورده 
بیرجند  بازار  و  را در شهر  فروشگاهها، و صنوفی 
ارزان  معرفی می کند که نسبت به سایر مناطق 
فروش تر و منصف تر و قیمت هایشان با نوسان 
و تغییر کمتری روبروست. ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم،  در شرایطی زندگی می کنیم که شاهد 
هزاران  دلیل  به  زندگی  از  هایمان  لذت  هستید. 
دغدغه روزانه، تقریباً  صفر، تفریحاتمان، حداقل، و 
نگرانی ها و استرس هایمان در اوج است. بعضی از 
بزرگوارانی که دستی بر دهان بیت المال داشتند در 
ادامه ی زندگی دست خانواده ها را گرفتند و برای 
بهره مندی از لذتی که حقشان می دانستند  بار سفر 
به آن سوی مرزها بربستند! چمدان های زیادی هم 
این طرف مرز بسته شده و مثل همه ی سالهای 
بعد از انقالب که کمی شرایط سخت تر می شد، 
میدان خالی کردن های آقایان ُگل می کرد، آماده 
با  آبهاست! من و شمایی که  آنسوی  به  ی سفر 
این  گرو  در  هنوز دل  اما  انتقادهایمان،  همه ی  
نظام و انقالب داریم، مرد و زن همین سرزمین و 
همین استانیم.نه دستی بر دهان بیت المال داریم، 
نه چمدانی آماده برای رفتن به ناکجاآباِد لذت ها. 
باید تحمل کنیم و سختی ها را به جان بخریم؛ هر 
چند تکرار سختی ها بیش از اندازه شده و حوصله از 
سر بسیاری برده است.  از تجربه هایم برای آرامش 
می گویم نه از توصیه ها و پندها، که نه در مقام 
آن هستم و نه برای شما حوصله ای برای شنیدن 
پند و نصیحت ها مانده.  ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

وضع  پذیرش  با  کنم  می  خواهش  مقاله(  سر  )ادامه 

فعلی، کمی هم به فکر روح و روانتان باشید، عضو 
صفحه ها و کانال ها و گروههایی که مدام اخبار 
از داخل و  دار  دار و هدف  نگران کننده و جهت 
خارج کشور را بازتاب می کنند نباشید. روش های 
اسالمی و دینی)نه غربی و انحرافی( آرامش روح و 
روان را بیاموزید و هر روز تجربه کنید، روش های 
اقتصادی زندگی کردن  و صرفه جویی های پربازده 
و  توزیع  و  تولید  مجرای  بگذارید،  اشتراک  به  را 
انتشار شایعه ها نباشید، گاهی کمی بی خیال باشید، 
می دانم بیهوده گوییست اما  نگرانی ها و استرس 
را کمتر به اطرافیانتان منتقل کنید، دست همدیگر 
را بیش از پیش بگیرید و البته و در کنار همه ی 
و  و صریح  معقول  و  منطقی  گری  مطالبه  اینها، 
قاطعانه از برخی مسؤولیاِ بی تدبیِر فراموشکاِر غافلِ  
دروغگوِی  فرصت طلِب  دست برده در جیِب  روح 

و روان ملت را فراموش نکنید.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930۴9۴3831 ارسال فرمایید(         

مسدودسازی حساب های 
دارای اطالعات ناقص

با گذشت بیش از یک سال از فراخوان بانک ملی به 
مشتریان برای تکمیل اطالعات حساب های بانکی، 
به زودی محدودیت تازه ای برای حساب های بدون 
هویت کامل اعمال خواهد شد. اوایل سال گذشته 
و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه خدمات به 
مشتریانی که اطالعات شناسنامه ای حساب آن ها 
ناقص بود محدود شد. بر اساس دستورالعمل جدید 
دارندگان این حساب ها تنها تا ۴8 ساعت مهلت دارند 
با مراجعه به شعب و تکمیل اطالعات شخصی خود، 
حساب را به صورت فعال نگه دارند. در صورت عدم 
تحقق این امر ارائه خدمات به اینگونه حساب های 

دارای اطالعات ناقص، مسدود خواهد شد.

چرایی عدم عرضه اوراق سکه

چرایی  درباره  توضیحاتی  مرکزی  بانک  مقام  یک 
مطرح  بورس  در  سکه  گواهی  اوراق  عدم عرضه 
کرد. رحیمی اظهار داشت: در خصوص اوراق گواهی 
سکه، مذاکرات با سازمان بورس در حال انجام است. 
اما  داد:  ادامه  مرکزی  بانک  نشر  و  ریالی  مدیرکل 
مشکل اصلی در خصوص عدم عرضه اوراق گواهی 
سکه در بورس، موضوع مالیات است. وی با تأکید 
بر اینکه تمام معامالت بورس از مالیات معاف است، 
تصریح کرد: از آنجایی که مالیاتی برای بورس تعریف 
نشده، مالیات اوراق گواهی سکه نیز با ابهام همراه 
است. رحیمی افزود: سازمان بورس و سازمان مالیاتی 
درحال رایزنی هستند تا مشکل عرضه اوراق گواهی 

سکه در بورس را حل کنند.

مبنای قیمت گذاری برای دریافت 
ارز دولتی مشخص شد

مسئوالن گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و بانک مرکزی در جلسه ای مهم در خصوص مبنای 
قیمت گذاری کاالها توافق کردند. بر این اساس مقرر 
شد، سامانه جامع گمرکی مبنای قیمت گذاری کاالها 

سرمقاله

نحوه انجام ثبت سفارش  کاال تغییر یافت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس سازمان توسعه تجارت 
مواردی را در خصوص ثبت سفارش کاال برای جلوگیری از هر گونه سوء 
استفاده ابالغ کرد. طبق این ابالغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دائما 
توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و 
سواستفاده باید از میان برود. همچنین لیست اقالم وارداتی که قبل از ممنوعیت 
انبار معتبر گمرکی بوده اند و یا تامین ارز شده باشند با  ورد دارای قبض 
استعالم از گمرک در اختیار سازمان های حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه 
شود. همچنین بر اساس ابالغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی 
وارد کنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقالم، اقدام به 
سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده اند و یا کاالی خریداری شده شان در راه 
بوده است، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده 1۴ مطرح شود و در صورت 

حباب خودرو وارداتی درحال ترکیدن است

عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر این که قیمت خودرو های وارداتی حبابی 
است که به حتم خواهد ترکید، اظهار کرد: در شرایط فعلی بهتر است 
مردم برای خرید خودرو دست نگه دارند و به دنبال کسب منافع و سود 
حاصل از احتکار نباشند. محمدرضا نجفی منش با اشاره به ابهاماتی که 
در لیست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی وجود دارد، تصریح کرد: به طور 
حتم دولت با تمام شرکت ها اعم از نمایندگی های رسمی و غیر رسمی که 
در ثبت سفارش خود به طور عامدانه تخلف داشته اند برخورد خواهد کرد. او 
به کاهش قیمت خودرو در نتیجه عرضه خودروهای احتکار شده به بازار 
اشاره کرد و گفت: خودرو های وارداتی تا این حد ارزش افزایش قیمت ندارند 
بنابراین این افزایش، حبابی بیش نبوده که در آینده از بین خواهد رفت، 
ادامه  ارزش واقعی شان است. وی  از  اما قیمت خودروهای داخلی کم تر 
داد: همانطور که قیمت خودرو های وارداتی طی ماه های اخیر به صورت 

جزئیات طرح دولت برای حمایت از مستاجران
گفت:  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
الیحه اصالح قانون روابط موجر و مستأجر در راستای نهادینه 
شدن امضای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن در کشور 

تدوین شده است.
آخوندی وزیر راه طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور پیشنهاد ارائه ماده واحده الیحه اصالحیه 
با ۴  را  مستأجر مصوب سال 13۷۶  و  موجر  روابط  قانون 
تبصره ارسال کرد.آنچه در این نامه سبب شد تا واکنش های 
متفاوتی از سوی صاحب نظران و کارشناسان بخش مسکن 
نشان داده شود، اختصاص یکی از بندها به تعیین سقف 
برای اجاره بها در پایان مدت قرارداد یک ساله اجاره است که 
رقم پیشنهادی آخوندی، حداکثر 10 درصد بوده است. حامد 
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه به عنوان 
طراح اصلی این پیشنهاد و الیحه اصالحیه قانون روابط موجر 
و مستأجر جزییات این طرح را تشریح کرد و درباره پیشنهاد 

تعیین سقف برای اجاره بها گفت: دولت موظف به حمایت از 
اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و این پیشنهاد از همین 
اندیشه برخاسته است. به گفته مظاهریان، هر قانونی ممکن 
است برای عده ای تبعاتی داشته باشد؛ اما باید در تدوین یک 
قانون، مصالح کلی شهروندان را در نظر گرفت. وی نحوه 
محاسبه و رسیدن به رقم سقف 10 درصد برای تمدید قرارداد 
اجاره در سال آتی را تشریح کرد. - هدف از تدوین الیحه 
الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر چیست؟ با 
توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله 
است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک 
سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می 
کند و نیز مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، 
امکان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می آورد این 
امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده که 
به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد. از دیگر 

اهداف و پیامدهای مثبت الیحه مذکور می توان به کنترل 
فضای روانی و انتظارات تورمی در جامعه، ایجاد ثبات نسبی 
در بازار اجاره در کوتاه مدت و حمایت از مستاجران در افزایش 
شانس دستیابی به حداقلی از سرپناه به ویژه اقشار کم درآمد 
اشاره کرد. در واقع الیحه مذکور به نهادینه شدن قرارداهای 
بلندمدت اجاره و کنترل رشد اجاره بها کمک می کند و نوعی 

اکرام حقوق مستاجران محسوب می شود.
- مصوبه کنترل اجاره بها تا چه حد قابلیت اجرایی دارد و 
ضمانت اجرایی آن چیست؟ با توجه به اینکه در ضابطه جاری 
مستاجران ذی نفع بوده و حق انتخاب در تمدید یا عدم تمدید 
قرارداد دارند، چنانچه تمایل داشته باشند، می توانند از روش 
پیش بینی شده برای دستیابی به حقوق مندرج در قانون 
این طرح،  اجرایی در  بهترین ضمانت  بنابراین  اقدام کنند. 
منافع مستاجران است که یک سوی قرارداد اجاره هستند. 
همچنین در این الیحه رسیدگی به شکایات واصله بر عهده 

شورای حل اختالف گذاشته شده است که فرآیند رسیدگی 
نظام  های  پیچیدگی  اختالف  حل  شوراهای  در  موضوع 

قضایی و زمان بر بودن بررسی پرونده های حقوقی را ندارد.

پیشنهاد تازه برای افزایش دستمزد کارگران
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه پیشنهادات 
بازنگری دستمزد 9۷ در نشست روز چهارشنبه شورای عالی 
کار گفت: این پیشنهادات الزاما از محل افزایش مستقیم 

دستمزد نیست.
علی خدایی درباره جلسه فردای شورای عالی کار با دستور کار 
»بررسی درخواست بازنگری دستمزد 9۷ به دلیل شرایط ویژه 
اقتصادی« اظهار داشت: این درخواست از سوی نمایندگان 
کارگری به دلیل مقطع خاص شرایط اقتصادی کشور ارائه 
شده است که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت 
کار مورد بحث قرار می گیرد. وی با بیان اینکه مذاکرات مزدی 

روز چهارشنبه پیرامون مباحث اولیه خواهد بود و عالوه بر 
آن، موضوعات دیگری در دستور کار شورای عالی کار قرار 
دارند، افزود: در این جلسه بیشتر موضوع پذیرش بازنگری 
در دستمزد و مسائل حقوقی به بحث گذاشته خواهد شد. 
بسته  اینکه  به  اشاره  با  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 
پیشنهادی خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران با توجه 
به شرایط خاص اقتصادی تهیه کردیم، ادامه داد: نمایندگان 
کارگری آمادگی دارند با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق 
شرکای اجتماعی این درخواست بررسی شود. خدایی گفت: 
مقایسه اقالم ضروری خانوار در هفته پایانی دیماه 9۶ که 

به عنوان معیار تعیین هزینه سبد معیشت قرار گرفت، با 
قیمت اقالم در هفته اول تیرماه امسال نشان می دهد نه تنها 
افزایش دستمزد امسال ارزش خود را در سه ماهه اول سال از 
دست داد بلکه به نسبت همان مقطع، حتی ارزش دستمزد 
در برابر سبد معیشت خانوار منفی شده است. وی با تاکید 
بر مطالعات کامل و جامع کارگری برای ارائه پیشنهادات به 
شورای عالی کار افزود: به دلیل خاص بودن شرایط اقتصادی 
فعال از اعالم سناریوها و پیشنهادات خود داری می کنیم اما 
امیدواریم در نشست فردا به صورت سه جانبه بین نمایندگان 

کارگری، کارفرمایی و دولت توافقات اولیه حاصل شود.

ممنوعیت واردات انواع تایرهای سواری مشابه دار

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی  و  سلولزی وزارت صنعت، معدن  و تجارت از 
توقف واردات انواع تایرهای دارای نمونه تولید داخل خبر داد. پروین نباتی در 
رابطه با حمایت از تولید ملی گفت: واردات تایرهایی که مشابه تولید داخل آنها 
در کشور وجود دارد، ممنوع است و در نخستین گام واردات هرگونه الستیک 
خودروی سواری در سه سایز ،13 1۴و 1۵به کشور ممنوع شده است. وی 
با اشاره به اجرای این دستورالعمل از هفته گذشته و در قالب سامانه جامع 
تجارت اظهار کرد: تاکنون این موضوع اعالم عمومی نشده بود اما از امروز 
واردات انواع تایر تنها به این شرط انجام خواهد شد که نمونه تولیدی آن 
محصول در کشور موجود نباشد یا کمبودی برای تامین آن احساس شود. 
به گفته نباتی،  تجار از این پس باید هنگام ثبت سفارش تایر عدم ساخت آن 
در داخل را ذکر کنند. دراین شیوه تنها تایرهایی اجازه ثبت سفارش می گیرند 
که تولید داخل نداشته باشند یا به دلیل تامین نیاز بازار،واردات ضروری باشد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصالح مواد )3( 
و )۴( دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز           ، اسناد بانکی و 

اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده )3( دستورالعمل 
اشاره شده به این صورت اصالح شده است: »در موارد ارجاعی 
که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک 

ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می بایست صرفا نسبت 
بهادار  اوراق  و  بانکی  اسناد  ارز           /  مبلغ  تأیید  و  به شمارش 
بی نام اظهار شده، اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد 
رهگیری، مبلغ و نوع ارز           / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به 
مسافر، مراتب را به  صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعالم 
 نماید. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک 

ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعالم مراتب از 
مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا 
وجود نخواهد داشت.« ضمنا ماده )۴( نیز اینگونه اصالح شده 
است: »در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی 
تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران 
موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز           / اسناد بانکی و 

اوراق بهادار بی نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری 
ارز مربوطه اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، 
مبلغ و نوع ارز           / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، 
مراتب را به  صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعالم و گمرک 
ج.ا.ا نیز نسبت به استعالم مراتب از مرکز اطالعات مالی و 

مبارزه با پولشویی اقدام نماید.« 

اطالعیه جدید بانک مرکزی درباره ارز همراه مسافر

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 
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فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت
 از سازمــان مدیریـت حمـل و نقـل 

بار و مسافـر شهـرداری بیرجند 
و تنها نماینده رسمی اتحادیه 
تاکسیرانی  های سراسر کشور

اقدام به جذب رانندگان تاکسی 
به صورت رایگان می نماید. 

ضمنا با اولین نصب مبلغ دو هزار تومان اعتبار اولیه دریافت نمایید
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

  32223900 - 09155631886 مخملباف

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم، واحد 
جنوب شرقی به مساحت 77/۲5 متر مربع دارای پالک ثبتی ۱۹۲۲ فرعي از ۲۳ فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو بیرجند با ارتفاع 
۱/50 متر اختالف با واحد مجاور به نشانی بیرجند، طالقانی ۳، طالقانی ۳/۱، پالک ۱7، مجتمع ساختمانی پردیس با قدرالحصه از عرصه 
کل به مساحت 5۳۴/60  مترمربع و حق استفاده اختصاصی از انباری ۴ به مساحت ۲/۹۳ مترمربع و راه پله مشاعی به مساحت  ۱۲/۸۸  
متر مربع و سایر مشاعات به شرح قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها ملکی خانم فاطمه کبری آوان فرزند قلندر دارنده شناسنامه شماره 
۱۲05۴ و شماره ملی 0650۱۲۱۲۸7 صادره بیرجند که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 5۴۴0۸ صفحه ۲۱۲ دفتر جلد ۳65 امالک 
بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل: شماال به طول 5 متر دیواریست اشتراکی در ارتفاع به پالک 
های ۱۹۲0 و ۱۹۲۴ فرعی شرقا اول به طول ۲/۱0  متر دیواریست به فضای پالک ۲۴ فرعی دوم که جنوبی است به طول یک متر سوم به 
طول ۲ متر چهارم که شمالی است به طول یک متر پنجره و دیواریست اشتراکی با نورگیر مشاعی پنجم به طول  ۸/۹0 متر دیواریست به 
فضای پالک ۲۴ فرعی جنوبا به طول 6/۴۱ متر پنجره و دیواریست اشتراکی با فضای حیاط مشاعی غربا اول به طول ۱0/70 متر دیواریست 
اشتراکی به پالک ۱۹۲۱ فرعی دوم که شمالی است به طول ۱/۴0 متر سوم به طول ۲/۲5 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی کف با 
سقف باقیمانده پالک ۲۳ فرعی اشتراکی است و سقف با پشت بام اشتراکی است که حق احداث اعیانی روی آن با موافقت شهرداری و کلیه 
مالکین می باشد و برابر سند رهنی شماره ۹۲7۲ مورخ ۹۱/۹/۲۹ دفترخانه اسناد رسمی ۲۲ بیرجند در قبال مبلغ ۴55/000/000 ریال 
به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی نامبرده برای مدت شصت و یک ماه در رهن بانک ملت شعبه شهید منتظری بیرجند قرار 
گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴- اصالحی قانون 
ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ  ۳6۱/۱00/۲67  ریال بدین شرح : مبلغ ۳۳۱/۱00/۲67  ریال اصل طلب و مبلغ 
۲۹/۱6۳/۳۲5  ریال خسارت تأخیر تادیه تا روز درخواست ۹۴/6/۲6  به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام 
گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۴00۳۴۴ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. 
پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، 
به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۴00۳7۲۹ 
 مورخ ۹۴/۱۲/۲6 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی فوق با اعیانی به مساحت 77/۲5 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 
به مساحت 5۳۴/60 متر مربع طبقه دوم واحد 6 دارای نمای بیرونی سنگ و امتیاز آب و برق و گاز هر کدام یک امتیار جمعا به مبلغ هفتصد 
و سی میلیون ریال ) 7۳0/000/000( ارزیابی و اعتراض مدیون به دلیل عدم تودیع هزینه کارشناسی رد و ارزیابی مذکور قطعیت یافته 
که در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹7/5/۲۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق 
مزایده به فروش خواهد رسید. برابر جوابیه شماره ۳0۱/۹5/۱۳667 مورخ ۹5/۹/۱۸  اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مازاد ششدانگ مورد 
وثیقه برابر دستور شماره ۹۳۱0۱۱56۱0500۸7۳ مورخ ۹۳/۱/۲۳  اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند در قبال مبلغ یکصد و هشتاد 
و چهار میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و هشتصد و سی و پنج میلیون ریال طلب بانک مهر اقتصاد در ردیف ۳۱۴0 مورخ ۹۳/۱/۲۳  
بازداشت می باشد که در صورت وجود مازاد پرداخت خواهد شد، بانک بستانکار به موجب نامه شماره ۹7/۱۲۱5۱۲ - ۹7/۲/۸  ضمن 
گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است، طلب خویش را تا تاریخ ۹7/۲/۸ مبلغ ۴۸۹/055/۱۴۱ ریال به انضمام جریمه دیرکرد 
تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تأخیر از روز درخواست صدور 
اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر 
عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴0 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه 
فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد ، چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت با تعیین تکلیف 

بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
 تاریخ انتشار: 1397/5/3          غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده نمایندگان
 اتاق تعاون خراسان جنوبی )نوبت اول( تاریخ انتشار: 97/5/3

به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع 
نمایندگان به طور فوق العاده راس ساعت ۱0 روز یکشنبه مورخ ۹7/6/۱۱ در محل این اتاق به آدرس: 
پاسداران ۳۸- پالک 6 برگزار می گردد. فلذا برابر بند ۱ ماده ۱0 اساسنامه اتاق از کلیه اتحادیه های 

استانی عضو اتاق تعاون دعوت به عمل می آید  در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت رئیسه  و بازرسی - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹6 - تعیین رقم 
حق عضویت اتحادیه ها و تعاونی های عضو اتاق - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹7 - 

انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
توضیحات:

اعضای محترم مجمع نمایندگان می بایست نماینده قانونی خود را براساس بند ۱ ماده ۱0  اساسنامه 
و تبصره ۲ ماده 5۹ قانون بخش تعاون جهت حضور در جلسه به همراه صورت جلسه هیئت مدیره و 
نامه رسمی ممهور به مهر اتحادیه را قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی نمایند ۲- کلیه 
داوطلبان متقاضی عضویت در سمت هیئت بازرسی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از 

تاریخ انتشار آگهی دعوت نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک موردنیاز اقدام نمایند.
هیئت رئیسه اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 3 مرداد 1397* شماره 4123 

تشییع پیکر مادر شهید در بیرجند
صداوسیما-پیکر مادر شهید عبدالرحمان چوپانی در بیرجند تشییع شد. مسئول روابط عمومی بنیاد شهید خراسان جنوبی گفت: مرحومه فاطمه 
خداپرست مادر شهید عبدالرحمان چوپانی دیروز در بیرجند تشییع شد. مرحومه فاطمه خداپرست  در سن 74 سالگی در اثر بیماری و کهولت سن به 
یکی از مدیران  در سخنانش، از لفظ واژه پرنسس دیدار حق شتافت.شهید عبدالرحمان چوپانی در سال 1348 متولد شد و در دوازدهم بهمن 1365 در عملیات کربالی 5 به فیض شهادت نائل آمد.

استفاده کرده است، آیا به نظر شما طیف عظیم اجتماع 
مثل ایشون تحصیالت دانشگاهی دارند که معانی 
اینگونه الفاظ انگلیسی رو بدونند آیا بهتر نیست با مردم 
عامیانه تر صحبت کنیم. تا مردم در درک صحبت ها 

سردرگم نشوند، زبان فارسی رو فراموش نکنیم.
915...082
تعریض خیابان ارتش، برداشتن دیوار افسرده پادگان، 
واگذاری زمین های خالی آن جهت احداث پارک خطی 
در حاشیه خیابان ارتش و انتقال مقبره حکیم نزاری به 
آن منطقه جهت احداث حکیمیه به عنوان یک خواسته 
مردمی قدم بعدی شورای شهر و شهرداری با تعامل 

ارتش و راه و شهرسازی باشد.
915...254
به مسئوالن بگویید فکری به حال ما مردم روستاهای 
اطراف شهر بیرجند بکنند حاشیه برخی خیابان ها از بوی 
بد و مگس زیاد که علت گاو و گوسفندای اطراف منازل 
مسکونی هست واقعا زندگی کردن سخت شده یه ذره 
فکرکنین منازل شماها اونجا باشه، ببینید می شه زندگی 
کرد اصال شوراها و دهیارها و بهداشت رسیدگی نمی 

کنند شما به گوش مسئوالن برسونید. با تشکر
915...588

آقای مسئول بهداشت و سالمت مردم نباید از شما 
پرسید محوطه کنار مصلی توزیع مواد غذایی چه 
سالمتی دارد واقعا که آفرین. جان مردم فدای سر 

بازی شما و مسئوالن
915...180

لطفا مسئوالن بحران آب را جدی بگیرند اوال خود 
را  ها  لوله  ترکیدگی  جدی  و  سریع  باید  آب  اداره 
پیگیری نماید تا آب هدر نرود  و بهانه دست بعضی 
افراد نیاد ثانیا به مشترکین پر مصرف اخطار و در صورت 
روز قطع شود  برای چند  منزلشان  توجهی آب  بی 
915...180
به نظر می رسد شهرداری طرح و برنامه مشخصی برای 
زیبا سازی شهر ندارد. اگر این طور است الاقل از طرح 
های سایر استان ها کپی برداری کنند. واقعا فضای شهر 

بیرجند در خور مردم و مرکز استان نیست
915...212
زحمتکش  و  دلسوز  و  عزیز  شهردار  خدمت  سالم 
همچنین همکاران عزیز شان تشکر بابت تمام خیابان 
های شهر بخصوص خیابان بهشتی، آقای شهردار 

خیابان مفتح هم یادتان نرود ممنون و سپاس
915...688
مسئوالن  گوش  به  کن  لطف  جان.  آوا  سالم 
شورای شهر و اتوبوسرانی برسان چرا اتوبوس های 
شهری از کسانی که کارت ندارندنفری1000تومن 

می گیرند. ممنون
933...160

با سالم و تشکر از مطلب خوب و پیشنهاد بسیار عالی 
جناب آقای مهرآیین در خصوص مقبره حکیم نزاری که 

به جایی دیگر منتقل شود.
915...086

باسالم خدمت شهردار محترم بیرجند. کاش منزل 
جنابعالی سپیده می بود که هر روز نبود فضای سبز و 
ورودی غیر استاندارد این محل به شما گوشزد می کرد 

که مردم اینجا حقی بر گردن من دارند. 
915...744

از اتوبوس رانی تقاضا دارم در این فصل گرم فکری 
برای نصب کولر و پرده در اتوبوسها کنند با وجود 
افزایش کرایه ها هیچ تغییری در کیفیت سرویس 

دهی اتوبوس ها انجام نمی شود.
990...220
از هم  اعتراض یکی  به دلیل  بود  آمده  در خبرها 
قطار،  واگن  بودن  گرم  به  طبس  در  ها  استانی 
مدیرکل راه آهن شرق ضمن عذرخواهی دستور به 
روشن شدن کولر قطار سه ساعت قبل از حرکت و 
نصب سایبان برای ایستگاه طبس داده بودند. این 
حرکت را مقایسه کنید با اعتنای مسئوالن به حرف 
مردم جهت احداث راه آهن که هیچ، روشن شدن 

کولر اتوبوس ها در شهر.
990...220
از زحمات دکتر قائمی در جهت بهبود اوضاع درمانی 
متشکریم فقط لطفا متخصصینی که کمبودشون در 
استان و شهرمان بیشتر احساس می شود را دعوت کنید.
یک شهروند

جوابیه های شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
1397/3/29 در خصوص تعطیلی اتوبوس های علی 
آباد )شهرک بعثت( در روز جمعه بنا بر اعالم سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به استحضار می 
رساند: با توجه با کاهش حجم مسافر در روز جمعه و 
سرانه بسیار پایین جابجایی مسافر در روستای علی 
آباد )شهرک بعثت( فعالیت اتوبوس به صورت تمام 
وقت در روز جمعه قابل توجیه نمی باشد لذا در صورت 
استقبال اهالی محترم جهت شرکت در نماز جمعه 
امکان تخصیص در مسیر ایاب و ذهاب صرفا در 

ساعات برگزاری نمازجمعه میسر می باشد.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
1397/3/12 در خصوص جمع آوری خرده شیشه 
های داخل صندلی ها و اطراف ایستگاه ها بنا بر 
اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به 
استحضار می رساند: این سازمان در راستای زیباسازی 
مبلمان شهری اقدام به احداث ایستگاه های سطح 
 شهر نموده که متاسفانه گهگاه توسط افراد ناشناس ،
وصول  محض  به  که  شکسته  ها  سایبان  شیشه 
گزارش،ضمن جمع آوری شیشه های شکسته در 

خصوص جایگزینی آن اقدام می گردد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

مصطفی محمددوست مدیر مؤسسه جهادی و فرهنگی عباد 
است که کار جهادی را از سال 1383 در یکی از مناطق محروم 
چهارمحال و بختیاری آغاز و تاکنون در بیش از 100 اردوی 
»اردوهای  فارس،  گزارش  به  است.  کرده  شرکت  جهادی 
جهادی« واژه ای آشنا است که همه ما بارها و بارها مطالب 
زیادی در خصوص آن شنیده و گاه فعالیت این جهادگران 
گمنام را که بدون هیچ چشمداشتی انواع و اقسام سختی ها 
و مشقات را در بدترین اوضاع جوی و جغرافیایی با جان و 
دل می خرند، نظاره گر هستیم.گروه جهادی »عباد« از جمله 
بنیانگذار  سخنان  به  لبیک  با  که  است  جهادی  گروه های 
جمهوری اسالمی مبنی بر کمک به مناطق محروم عشق 
و ایمان را توشه راه کرده و در کویری ترین و محروم ترین 
استان های کشور در راستای خدمت رسانی به مردم تالش 
می کنند.گروه جهادی »عباد« بعد از گذشت 10 سال تاکنون 
شش هزار نفر در قالب 67 گروه جهادی را به مناطق مختلف 
کشور اعزام کرده که بیشترین اعزام ها به خراسان جنوبی بوده 
است.مصطفی محمددوست مدیر مؤسسه جهادی و فرهنگی 
عباد متولد روستای آویجان شهرستان درمیان خراسان جنوبی 
است که کار جهادی را از سال 1383 در یکی از مناطق محروم 
چهارمحال و بختیاری آغاز و تاکنون در بیش از 100 اردوی 

جهادی شرکت کرده است.

“ماه عسل” با طعم اردوی جهادی
کودکانی که جهادگر شدند

محمددوست زمانی که به خواستگاری می رود بحث اردوهای 
جهادی را برای همسرش بیان و خط مشی زندگی خود را 
برایش ترسیم می کند. ماه عسل زندگی وی مقارن با ایام 
تابستان می شود و وی این سه ماه را به همراه همسرش 
می گذراند. بختیاری  و  چهارمحال  محروم  مناطق   در 

وی هم اکنون دو دختر 9 و دو ساله دارد؛ در تمام این سال ها 
همسر و فرزندانش دوشادوش وی با جان و دل در مناطق 

محروم حضور و از خدمت رسانی به مردم دریغ نمی کنند.

گروه جهادی عباد از کجا و با چه اهدافی شکل گرفت؟
برای  دوستان  از  تعدادی  با   1384 سال  در  محمددوست: 
فعالیت های جهادی به مناطق مختلف کشور از جمله لرستان، 
چهارمحال و بختیاری و خوزستان می رفتیم. بعد از گذشت 
مدتی با توجه به اینکه چند نفر از افرادی که در این گروه ها 
حضور داشتند از طالب خراسان جنوبی بودند و در این استان نیز 
مناطق محرومی وجود داشت، به این نتیجه رسیدیم که مناطق 

محروم استان شناسایی و کار را در این مناطق شروع کنیم.

درح شهرستان سربیشه؛ 
اولین مقصد گروه جهادی عباد

مختلف  فرهنگی  گروه های  و  مؤسسات  با  از سال 1385 
مختلف  مناطق  جهادی  گروه های  در  و  کردیم  همکاری 
حضور یافتیم و از سال 1387 اولین اردوی جهادی در منطقه 
درح شهرستان سربیشه در خراسان جنوبی با هدف آموزش، 
رشد و شکوفایی منطقه مرزی با افغانستان و ایجاد جامعه ای 
شایسته برگزار و هم اکنون ادامه دارد. به دلیل استقرار دفتر 
گروه جهادی عباد در قم و فاصله زیاد مرکز با خراسان جنوبی 
ایام آخر هفته وقت مان آزاد بود و تصمیم گرفتیم  منطقه 
دیگری را که نزدیک تر باشد پیدا کنیم تا روزهای پنجشنبه 
و جمعه هدر نرود لذا در راستای ورزیده شدن جهادگران، 
افزایش مهارت آن ها و استفاده بهینه از اوقات تعطیلی از سال 
1390 منطقه نورآباد لرستان به حیطه کاری این گروه جهادی 
اضافه شد و طالب این گروه پنجشنبه  و جمعه ها را در این 
منطقه مشغول به خدمت رسانی بودند و مابقی ایام سال و 
مناسبت های متعدد را در خراسان جنوبی حضور می یافتند و 
با  استان خدمت رسانی می کردند.  به مردم مناطق محروم 
توجه به محرومیت مناطق تحت پوشش و اینکه فعالیت 
محرومیت زدایی و فرهنگی زمان بر است، تصمیم گرفتیم تا 

آبادانی کامل، مناطق تحت پوشش را رها نکنیم.

این گروه چه نوع فعالیت هایی را در نقاط هدف 
پیگیری و اجرا می کند؟

گروه جهادی عباد از سال 1387 در سه حوزه فرهنگی و 
تبلیغی، عمرانی و سازندگی و اشتغال زایی)آموزش و بازاریابی( 
آغاز به فعالیت کرد و هم اکنون نیز در این حوزه ها مشغول به 

خدمات رسانی است.

جهادگرانی که همه سختی ها
 را با جان و دل می پذیرند

در حیطه مسائل فرهنگی بحث های متداول تبلیغی را به صورت 
شاخص های  با  جهادی  طالب  و  می کنیم  برگزار  متفاوت 
جهادی به تبلیغ دین می پردازند. سختی و دوری راه و گاهًا 
سنگ اندازی ها، بدی آب و هوا و عدم استقبال، نیازمند تحمل 
است که طالب جهادی این گروه با جان و دل همه را پذیرفته 
و مشغول به فعالیت می شوند. تبلیغ جهادی را به منبر و مسجد 
بسنده نمی کنیم و در کنار این مهم، تبلیغ چهره به چهره، خانه 

به خانه و مطالبه گری را پیگیری می کنیم.
در بحث عمرانی سعی کردیم اولویت بندی ها را به مردم واگذار 
کنیم و مردم خود نیازمندی ها را تعیین کنند. پروژه های عمرانی 
که پیگیری می کنیم دو گونه است؛ یکی در قالب اردوهای 
جهادی است که با هدف ارتقای منطقه، بهتر شدن زیرساخت ها 
و ساخته شدن جهادگران اجرا می شود. روش دوم نیز این گونه 

است، طلبه ای که وارد روستا می شود به منبر و مسجد اکتفا 
نمی کند و مسائل و مشکالت روستا را پیگیری می کند.

مسئوالنی که راحت ترین کار را انتخاب می کنند!
در زمینه اشتغال هم انگیزه سازی، ترویج فرهنگ کار جمعی 
و تالش را انجام می دهیم. مهم ترین بخش کاری ما بازاریابی 
ترین بخش در بحث  تولیدی است که عمده  محصوالت 
اشتغال است. اگر متصدیان اشتغال این بخش را دریابند و بازار 
را مهیا کنند قطعاً مردم می توانند وام را مهیا و آموزش های 
الزم را فرا گیرند. متأسفانه مسئوالن راحت ترین کار را انتخاب 
می کنند و به دنبال وام و آموزش می روند که کار سختی نیست 
زیرا اگر بخش بازار درست شود، این بخش نیز درست می شود.
تولیدی  نیز تالش می کنیم محصوالت  معیشت  در بحث 
که  نشود  گونه ای  به  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  روستائیان 
محصوالت لبنی و غیره از شهر به روستا وارد شود، در این 

زمینه نیز فرهنگ سازی های الزم را انجام می دهیم. 
در گروه جهادی عباد ستاد خواهران و معاونت دانش آموزی 
در  خواهران  ستاد  به  مربوط  فعالیت های  که  است  فعال 
زمینه های فرهنگی است و در حیطه توانمندسازی و آموزش 

فعالیت  همچنین  می کنند.  فعالیت  بانوان  و  دانش آموزان 
معاونت دانش آموزی تمرکز بر بحث های فرهنگی مدارس 
است و بیشتر برنامه های این معاونت در مدارس راهنمایی و 

دبیرستان پیگیری می شود.

جهادگرانی که به منبر و مسجد اکتفا نمی کنند
در  جهادگر  یک  عنوان  به  روحانی  یک  فعالیت 
مناطق محروم چه پیامی را به مردم و جامعه هدف 

این گروه منتقل می کند؟
زمانی که یک طلبه وارد روستا می شود یقیناً مردم وی را نماینده 
دین، انقالب و نظام می بینند و هر چقدر این فرد مفیدتر، پویاتر و 
پرتالش تر باشد و روحیه مردمداری و جهادی را در خود تقویت 
کرده باشد باورهای مردم نسبت به دین، انقالب و نظام ارتقا 
می یابد و این یکی از مؤلفه هایی است که در کار جهادی دنبال 
می کنیم. وقتی که طلبه جهادی در روستا حاضر می شود عالوه 
بر منبر در زمینه پیشرفت و آبادانی روستا مثل ساخت  و ساز، 
مطالبه گری در خصوص مسائل و مشکالت روستائیان از جمله 
آب، برق، مدرسه و غیره نیز تالش می کند. یقیناً مردم حرف 
چنین فردی را بهتر در مسائل دینی می پذیرند تا کسی که فقط 
به منبر و مسجد بسنده کند بنابراین این جهادگران یک جامعه 

را با همه ابعاد آن می سازند، نه اینکه به سخنرانی بسنده کنند.

بروکراسی های اداری؛ 
علت دور شدن روحانیت از مردم

تا چه حد ادعای دور شدن روحانیت از مردم را 
قبول دارید و مهم ترین دالیل آن را چه می دانید؟

توقعات مردم و جامعه نسبت به قبل از انقالب اسالمی بیشتر 

شده و روحانیت از طرفی برای برخی نیازها درگیر امور اداری 
شده و از طرفی فرآیندهای آموزشی طوالنی تر و وقت گیر 
شده است، لذا ارتباطی که مردم توقع دارند کمتر و فاصله  
بیشتر شده است. یکی از علت های دور شدن روحانیت از 
مردم بروکراسی های اداری است که گاهاً روحانیت را دچار 
کرده و برخی روحانیونی که در کار اداری وارد می شوند، به 
طور کامل در آن کار هضم می شوند و مردم به فراموشی 

سپرده می شوند.

سیستم آموزشی؛
 علت دیگر دور شدن روحانیت از مردم

علت دیگر دور شدن روحانیت از مردم خود سیستم آموزش 
حوزه علمیه است، طالب یا مشغول به تحصیل هستند یا 
کار اداری و یا کار فرهنگی و تبلیغی. طالبی که مشغول به 
تحصیل اند درگیر مسائل آموزشی می شوند که با روال قبل 
از انقالب متفاوت است و طالبی که مشغول به کار اداری اند 
به بروکراسی اداری دچار می شوند و اگر این مشکالت حل 
شود و نسبت به توقعات مردم، روحانیت در جامعه حضور یابد 

اتفاقات بهتری در جامعه خواهد افتاد.

در  خود  خاطره حضور  شیرین ترین  و  تلخ ترین 
مناطق محروم را بیان کنید

تلخ ترین خاطرات در جاهایی است که انسان دردها را می بیند 
ولی نمی تواند کاری انجام دهد. به روستاهایی وارد می شویم که 
باالی30 خانوار هستند اما آب برای خوردن ندارند و یا آب خوردن 
آن ها به بدترین شکل است و این مشکالت است که انسان 
را رنج می دهد. برخی روستاها نیز به خاطر دوری راه و کمبود 
امکانات بهداشتی و درمانی افراد جان خود را از دست می دهند.
سال گذشته به یکی از روستاهای سمت نهبندان و سربیشه 
رفتیم. بعد از اتمام کار نزدیک ظهر جهت بررسی وضعیت 
دو  حین  همین  در  که  رفتم  بام  پشت  به  روستا  خانه های 
بازی مشغول  به  یا 8 ساله در نزدیکی آن محل  کودک 7 
بودند. گفت وگوی شیرینی بین این دو کودک رد و بدل شد، 
گفت وگویی که خستگی کار را از تن ما دور کرد و برایمان 
بسیار شیرین بود، این بود که آن ها از اینکه سرویس بهداشتی 
و حمام داشتند، خوشحال بودند. این نشان داد که نتیجه کار ما 
برای آن ها مثبت بوده و گرهی از زندگی آن ها باز کرده است.

خانه ای به وسعت کوخ!
 پاسخ تأمل برانگیز رزمنده دفاع مقدس

با یکی از رفقا به یکی از روستاها رفتیم و گفته بودند که یکی 
از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در این روستا زندگی 
می کند. عزم خود را جزم کردیم که سری به این یادگار دوران 
دفاع مقدس بزنیم. زمانی که وارد خانه وی شدیم خانه ای 
ساده و به وسعت کوخ بود نه کاخ. رفیق مان گفت: کجایند 
مسئوالن که بیایند و ببینند؟ در همین هنگام پیرمرد کربالیی 
با صفا اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: »من ناراحت این 
هستم که برای انقالب کاری نکردم، از اول هم قرار نبود که 

انقالب برای ما کاری کند و این ما بودیم که باید برای انقالب 
کار می کردیم، جواب امام)ره( را چه می خواهیم بدهیم؟« آنجا 
بود که با خود گفتم اگر یک درصد از مدیران ما این نگاه را 

می داشتند، اتفاقات خوبی در کشور رقم می خورد.

دلیل برخی محرومیت های تأسف بار در نقاط 
دورافتاده کشور را در چه می دانید؟

آنقدر  انقالب  از  بعد  اینکه  یکی  دارد،  مختلفی  دالیل 
محرومیت ها و مشکالت کشور زیاد بوده که یک ساله و 
دوساله حل نمی شد. در قبل و اوایل انقالب اسالمی حجم 
نیز  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  بود.  زیاد  محرومیت ها 
کشور درگیر جنگ تحمیلی شد و یک دهه بعد از جنگ درگیر 
بازسازی خرابی های جنگ بودند و فرصتی که کامال کشور 
آماده این قضیه باشد و بر این قضیه متمرکز شود، نبوده است.

مدیرانی که دغدغه آن ها براساس اتاق شان است!
دومین دلیل این محرومیت ها مدیرانی هستند که متأسفانه 
خیلی دغدغه مند نیستند و یا دغدغه آن ها براساس اتاق شان 
است. اگر این مدیران و مسئوالن بین مردم بروند و مشکالت 

را لمس کنند، می فهمند که باید کار کنند و می شود با همین 
هزینه های پایین هم کار کرد و گره های زیادی را باز کرد، 
متأسفانه مدیران ما در اتاق شان می نشینند و براساس همان 
امکانات اتاق شان تصمیم می گیرند ولی وقتی می روند در بین 
مردم می فهمند، می شود براساس ظرفیت ها کارهای کوچک 

زیادی انجام داد که سبب باز شدن گره های بزرگ می شود.

داستان ادامه دار تصمیم گیری
 مسئوالن در اتاق هایشان!

نکته دیگر این است که مسئوالن و مدیران به مردم اعتماد کنند 
که متأسفانه این اعتماد وجود ندارد و این موضوع جزو مسائل 
بسیار مهم است. یکی از دالیلی که روستاهای ما آباد نشده، این 
است که مردم درگیر نیستند و مرور زمان باعث شده که مردم 
نسبت به پیشرفت و آبادانی روستا دغدغه ای نداشته باشند.زمانی 
که جهاد سازندگی بود، مردم را درگیر می کردند و وقتی این نهاد را 
برداشتند اینگونه نبود، آقایی در تهران طرحی به ذهنش می رسد و 
آن را کشوری می کند و اینکه برای فالن استان و شهرستان مفید 
است یا خیر مهم نیست. در خود استان و شهرستان نیز مسئوالن 
می نشستند و برای روستاها تصمیم می گرفتند که متأسفانه این 
موضوع همچنان ادامه دارد و مسئوالن استان در اتاق هایشان 

برای روستائیان تصمیم می گیرند.

لزوم واگذاری تعیین اولویت  
روستاها  به روستائیان

باید به مردم اعتماد کنیم و بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند 
زیرا آن ها بومی هستند و قرار است خودشان در آنجا زندگی 
کنند. باید تعیین اولویت های روستاها را به خود روستائیان 
واگذار کنیم.یکی از روستاهای سمت درح به همت مسئوالن 

به جاده آسفالته، مدرسه و برق مجهز شد. زمانی که وارد این 
روستا می شویم چیزی از امکانات امروزی کم ندارد. امسال 
که با چند تن از جوانان روستا صحبت می کردیم، می گفتند 
این امکانات که برای ما نان و آب نمی شود، این گفته ها 
یعنی شما اولویت روستا را در نظر نگرفتید، درست است که 

امکانات الزم است اما اولویت ها مهمتر است.

امید و تالشی که از روستائیان گرفته شد
 تصمیم گیری مسئوالن با نگاه از باال به پایین است اما اگر 
تصمیمات از پایین به باال باشد و مردم روستا با هم مباحثه کنند 
و به این نتیجه برسند چه چیزی در اولویت قرار دارد یک معجزه 
رخ خواهد داد و روستاها آباد خواهد شد. مهم ترین مؤلفه ای که 
مردم را سرپا نگه می دارد، امید است و وقتی یک جامعه نسبت 
به آینده و آبادانی خود تالش می کند یعنی امیدوار است اما 
وقتی این تالش را از روستائیان بگیرند و یکی دیگر خواست 
تصمیم بگیرد یقیناً امیدی نخواهد بود و ناخودآگاه روستا فرو 
می پاشد. االن این امید و تالش نیست و آن را از مردم روستا 
گرفتند و مردم عزت نفس و اعتماد به نفس خود را از دست 
می دهند و به دنبال شهرنشینی می روند. االن روستاهای ما 

یک محیط کوچک بی هویت است، نه روستاست و نه شهر.

روستائیان برای مسئوالن برنامه تعریف کنند
نکته دیگر این است که مردم باید نوع نگاه شان عوض شود. 
نگاه به باال داشتن خوب است، اما اگر تمام این نگاه معطوف به 
باال و مسئوالن باشد، مناسب نیست. روستایی ما باید یک قدم از 
مسئوالن جلوتر باشد و زمانی که مسئوالن وارد روستا می شوند 
برایشان برنامه تعریف کنند و منتظر نباشند که مسئوالن برای 
آن ها کاری انجام دهند، این فرهنگی است که باید نهادینه شود.

طلبه هایی از جنس مردم/ اشک هایی که پشت 
سر جهادگران بی ادعا ریخته می شود

رفتار و واکنش مردم روستا به حضور یک روحانی 
به عنوان نماد حاکمیت چگونه بوده؟

خوشبختانه در روستاهایی که حضور داشتیم تاکنون به مشکلی 
برنخوردیم و مردم صمیمانه ما را پذیرفتند. در برخی روستاها که 
برای اولین بار حضور یافتیم نگاه آن ها کمی متفاوت بود و فکر 
می کردند روحانیت یک مسئول، آدم شیک و با کالس و متمایز 
از مردم روستا است و برای این چنین فردی چه امکاناتی مهیا 
کنیم. در برخی روستاها مردم به محض ورود روحانیت اعالم 
می کردند کسی نیست که پای صحبت شما بنشیند و امکانات 
آن چنانی نداریم که برای شما مهیا کنیم در همین روستاها وقتی 
که روحانی برمی گشت، پشت سرش گریه می کردند. شاید اول 
گالیه هایی نسبت به وضعیت داشته باشند اما وقتی می بینند ما 
هم از جنس خود آن ها هستیم کم کم ارتباط برقرار می شود و 
دردها و مشکالت خود را مطرح و اعتماد می کنند که ما برای 

پیگیری و حل آن تالش می کنیم.

“ماه عسل”  با طعم اردوی جهادی
روحانیونی که به مسجد و منبر بسنده نکردند

س
 فار

ها :
کس

ع
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 دریافت پول گزاف از مردم بابت لب خوانی هم اختالس است 
علیرضا بدیع، ترانه سرا و شاعر گفت: به جان پدرم سوگند که شیادی تنها به اختالس نیست. دریافت پول گزاف از مردم بابت لب خوانی و 
اصطالحا پلی بک یا به عبارت دیگر پخش سی دی به جای زنده خوانی هم اختالس است! یک نفر نگفت که در عرض دو ماه چگونه این 
خواننده فالش، گوش و صدایش توانست تربیت شود؟ شرم کنید از این بساط خیمه شب بازی که به راه انداخته اید!

 چهارشنبه *3 مرداد 1397 * شماره 4123

شعر ارسالی

رضا رضا

تا ابد دل رضا رضا گوید / جان عالم بر او فدا گوید
در دو دنیا رضا بود ضامن / دل کجا از رضا جدا گوید

گر چه ام پنج و ده ز عمر گذشت / جان و دل سوی 
او دعا گوید

کودکی بگذرد به عشق رضا / در جوانی رسد وال گوید
پیر گردم اگر خدا خواهد / دم بدم دل رضا رضا  گوید

* زنده یاد میرمحمد شهسواری

ارائه  توانمندی های صنعت 
هوانوردی در فرودگاه مهرآباد

با توجه به اینکه صنعت هوایی نسبت به سایر صنایع 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پیش بینی می شود 
در ماه های آینده فشار ناشی از تحریم ها افزایش یابد، 
ساخت  و  طراحی  فرصت های  نمایشگاه  نخستین 
قطعات صنعت هوانوردی در فرودگاه مهرآباد برگزار 
شد. در این نمایشگاه، نیازمندی های سخت افزاری 
خدمات  و  هواپیمایی  شرکت های  نرم افزاری  و 
فرودگاهی به منظور شناسایی و استفاده از توانمندی 
گردید. معرفی  آنها  تامین  در  داخلی  شرکت های 

کوچکترین پهپاد دوربین دار دنیا 
ساخته شد

پهپاد دوربین دار SKEYE Nano 2 کوچکترین 
پهپاد در جهان است که قیمت به  صرفه ای نیز دارد. 
کوچک بودن این پهپاد را نباید به حساب ضعیف 
بودن آن گذاشت و اندازه کوچک آن نباید شما را 
فریب دهد. چرا که این پهپاد 4 سانتیمتری با وزن 
قدرتمند  دوربین  یک  قابلیت حمل  گرم،  تنها 17 
زمان  در  را  کیفیت  با  تصاویر  که  دارد  را   HD
به  سخت  دسترسی  با  مکان هایی  از  حتی  واقعی 
طور مستقیم به گوشی هوشمند شما ارسال می کند.

تولید داروی درمان پارکینسون 
با استفاده از آنزیم

داروی درمان پارکینسون از سوی محققان کشور 
حمایت  با  کاتالیزورها  بیو  و  آنزیمی  صورت  به 
تولید  فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق 
ماده  پیش  )ال-دوپا(  ضدپارکینسون  داروی  شد. 
“دوپامین” است و می تواند از سد خونی- مغزی 
در  دارو  عنوان  به  ماده  این  رو  ازاین  کند؛  عبور 

درمان پارکینسون استفاده می شود.

در  کشور  شرق  شمال  استارتاپی  رویداد  اولین 
به همت  که  رویداد  این  پایان رسید.  به  فردوس 
گسترش  های  شرکت  )گروه  لیدکو  استارتاپ 
صنعت علوم زیستی( با محوریت اشتغال زایی در 
مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته برگزار شده 
بود، به صورت تخصصی روی مزیت های متناسب 

با استان و شهرستان تمرکز داشت.
مهرناز انتصاری از تیم اجرایی لیدکو با بیان این که مردم 
منطقه خراسان جنوبی بسیار خونگرم، مهمان نواز و به دنبال 
توسعه و پیشرفت هستند، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای 
شهر فردوس ، وجود نخبگان و تحصیل کرده هایی است 
که مهاجرت نکرده و مانده اند. وی به سختی های برگزاری 
این رویداد اشاره و عنوان کرد: برخی افراد، فقط از ایده خود 
ماه  از چندین  بودند و پس  ارسال کرده  و  عکس گرفته 
با این حال طرح  انجام دادیم.  درگیری، داوری آن ها را 
 هایی که از استان و این شهرستان آمد بسیار خوب بود ،

ولی انتظار داشتیم بیشتر از این ها طرح بدهند، چرا که 
مردم خود منطقه بهتر و بیشتر با مشکالت آن آشنا هستند. 
عضو تیم اجرایی لیدکو، با اشاره به این که باید برای مناطق 
مرزی و شهرهای دورتر نیز کاری انجام شود، خاطرنشان 
کرد: سرمایه گذاری روی ایده های مرتبط با مرز یکی از 
این کارها است، مخصوصا که غیر مستقیم مدیون این افراد 
هستیم زیرا که بدون آن ها، در این جا و در تهران هم 

امنیتی نخواهیم داشت.
مجموعه کامل فناور، مسئول و سرمایه گذار در 

این رویداد منحصر به فرد بود
نخبگان  بنیاد  معاون  و  رویداد  این  داور  محمدی،  ساالر 
کرمانشاه نیز بیان کرد: وقتی چنین سرمایه گذار بزرگی 
مانند “لیدکو” پای کار می آید حتما طرح هایی که در رویداد 
مطرح می شوند، به مرحله تجاری سازی می رسند. وی 

تصریح کرد: برخی از این طرح ها در حد ایده بوده، ولی طرح 
هایی فراتر از ایده نیز داشتیم که با هدف تجاری سازی در 
اولویت قرار می گیرند. هداوندی، داور دیگر این رویداد و 
 استاد دانشگاه صنعتی بیرجند هم رویداد لیدکو را متفاوت تر

 از رویدادهای استانی دانست و افزود: در این رویداد زمینه 
مشخصی متناسب با مزیت های منطقه انتخاب شده بود. 
خالی  اکوتوریسم  زمینه  با  هایی  طرح  جای  حال  این  با 
را  آن  مزیت  نیز  رویداد  این  )مربی(  منتور   بود. محسنی، 
راه اندازی توسط سرمایه گذار عنوان کرد و گفت: در هیچ 
کدام از رویدادهای استانی مجموعه فرد فناور، مسئوالن و 
سرمایه گذار را نداشتیم ولی در این رویداد این اتفاق افتاده 
بود و این می تواند گام بزرگی برای منطقه باشد. وی درباره 
طرح ها نیز بیان کرد: از 439 طرح این رویداد، 6 طرح باال 
آمده اند که به صورت موردی ، فقط مزیت های این منطقه 

را مورد توجه قرار داده بودند.
اکنون که سرمایه گذار خود وارد گود شده است، 

مسئوالن نیامدند!
در گفتگو با صاحبان این 6 طرح، همه آن ها  عنوان کردند 
که وقتی خود سرمایه گذار چنین رویدادی را برگزار می 
کند، بسیار خوب است زیرا که فرد دارای ایده همیشه به 
دنبال سرمایه گذار است ولی اکنون خود سرمایه گذار پیش 
قدم شده است و امیدواریم دیگر سرمایه گذارانی هم که 
توانایی انجام این کار را دارند متناسب با مزیت و نیاز خود 

چنین رویدادهایی را برگزار کنند.
مدیرعامل گروه شرکت های مادر تخصصی دانش بنیان 
این  بیان  با  نیز  )لیدکو(  زیستی  علوم  صنعت  گسترش 
داد:  ادامه  ایم،  کرده  شروع  را  کار  است  ماه   9 حدود  که 
حضور  و  دعوت  استان،  این  به  ورود  از  ما  اصلی  انگیزه 
 دکتر امیرحسنخانی بود که در تمام مراحل با ما همکاری 
می کردند. اسالم پناه با اشاره به این که زیرساخت های 
بسیاری برای توسعه در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: 
باید چنین مسئوالنی در استان بیشتر باشند تا شاهد تحقق 

توسعه متوازن منطقه باشیم. به گفته وی اکثر مسئوالن 
شعار می دهند که باید به دنبال جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی بود ، ولی اکنون که گروه سرمایه گذاری لیدکو 

خودش حضور پیدا کرده، هیچ کدام از ما خبری نگرفتند!
نباید به این متکی بود که تا زیرساخت نیست، 

شرکت های بزرگ هم نخواهند آمد
نماینده مردم شهرستان های فردوس، بشرویه، طبس و 
سرایان در مجلس هم عنوان کرد: امیدواریم این رویداد 
این  و  استان  توسعه  و  فردوس  در  خوب  اتفاقات  باعث 
اقتصاد  که  این  بیان  با  امیرحسنخانی  شود.  شهرستان 
مقاومتی مبتنی بر دولت نیست و شرکت های دانش بنیان 
و بخش خصوصی باید این کار را انجام دهند، اضافه کرد: 
موضوع “زیرساخت ها و توسعه” مانند مثال “مرغ و تخم 
مرغ” است و نباید به این متکی باشیم که تا زیرساخت وجود 
ندارد شرکت های بزرگ هم نخواهند آمد، بلکه شرکت 
های بزرگ را باید بیاوریم تا دولت هم ملزم شود زیرساخت 
 هایی مانند راه، ریل و پروازهای هواپیمایی را فراهم کند. 
به گفته وی یکی از مشکالت ، لغو پروازها بود که موجب 
نتوانند  رویداد،  به  مقام کشوری دعوت شده  شد چندین 
حاضر شوند، در حالی که هدف ما شناساندن ظرفیت های 
منطقه و جذب سرمایه گذار است. این نماینده مردم در 
بهانه  با  استان  پروازهای  لغو  این که  از  انتقاد  با  مجلس 
که  این  کرد:  اضافه  ندارد،  پذیرش  جای   ، بهانه  بی  یا 
پروازهای  دولتی  خط  عنوان  به  هواپیمایی  شرکت  یک 
باید  شود،  می  اضافه  دیگر  های  و شهرستان  ها  استان 
امیرحسنخانی  کنند.  پیگیری  جدی  استان  مسئوالن 
نیز  رویداد  این  در  استان  مسئوالن  نداشتن  حضور  به 
اشاره کرد و گفت: حضور مسئوالن استانی می توانست 
نوع سرمایه گذاران  این  افزایش حضور  برای  انگیزه ای 
خروجی  از  وی  باشد.  استان  دیگر  های  شهرستان  در 

استان  و  شهرستان  این  توسعه  به  منجر  که  رویداد   این 
می شود، ابراز امیدواری کرد و ادامه داد: ظرفیت های خوبی 
در استان نهفته است که هنوز معرفی نشده و شناخته شده 
نیست. وی از اسماعیلی معاون استاندار درخواست کرد که 
استانداری از شرکت های دانش بنیان و نخبگان حمایت کند.

نوین  کارهای  و  کسب  از  دولت  و  استانداری 
استان حمایت می کند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی هم با 
در عرصه  تحقیقات جدید  و  توسعه   ، این که رشد  بیان 
دانش های گوناگون بشر به سمتی می رود که چاره ای 
جز استفاده از تکنولوژی وجود ندارد، اضافه کرد: مشاغل 
سنتی نیز جای خود را به این گونه استارتاپ ها خواهند 
داد. وی با اشاره به این که خراسان جنوبی از نظر استعداد 
و نیروی انسانی کمتر از سایر استان ها نیست، خاطرنشان 
برخالف همه محدودیت ها، روحیه سخت کوشی  کرد: 
مردم باعث می شود در رقابت های علمی خوش بدرخشند. 
وی بیان کرد: استانداری و دولت از هر گونه تکنولوژی و 

کسب و کارهای نوین در این استان حمایت خواهد کرد.
با  مراسم  این  در  نیز  استان  فناوری  و  پارک علم  رئیس 
قرائت پیام سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، بیان کرد: فرهنگ سازی برای این که جوانان 
به سمت کارآفرینی بیایند و تصحیح نگاه های غلط درباره 
مراکز رشد، همیشه از اهداف ما بوده است. ناصری قول 
داد: اگر نیاز باشد حتما سه طرح برتر را بدون ارزیابی در 

پارک پذیرش می کنیم.
گفتنی است از 6  تیم حاضر در رویداد، ایده تیم “احیاگران 
کویر با موضوع نمک درمانی” اول، تیم “زرناب در زمینه 
فرآوری زرشک و عناب” دوم و تیم “ساالتک با موضوع 
اپلیکیشن هوشمند تهیه ساالد” سوم شدند که به زودی 

وارد مرحله تجاری سازی خواهند شد.

وقتی سرمایه گذار خود وارد میدان کارآفرینی می شود
معرفی کتاب

ماه هشتم

پدید آورنده کتاب ماه هشتم مهدی غالمعلی است 
این  است.  شده  منتشر  دارالحدیث  نشر  توسط  و 
کتاب 140 صفحه ای،  از آثار مرتبط با امام رضا 
علیه السالم است. بهره گیری از منابع معتبر، گزیده 
گویی، بهره مندی از صنایع هنری، تنوع، قابل  استفاده 
از ویژگی های آن  بودن برای سلیقه های گوناگون 
می باشد. شیوه نویسنده، بیان مطالب مهم و علمی 
تاریخی ـ  زبان متون  بنابراین  بیانی ساده است  با 
روایی را امروزی کرده، این شیوه باعث شده عطش 
خواندن و ادامه مطالعه کتاب در مخاطب پدید آید. 
کتاب ماه هشتم زندگی نامه امام رضا )ع( از والدت 
تا شهادت در ۵۵ بخش است. هر فصل این کتاب 
نمایی از تالش ها و مظلومیت های یک حجت الهی 
است. ترسیم زندگی امام رضا علیه السالم از منابع 
معتبر و کهن، نگارش مطالب به شکلی خوش خوان 
و کوتاه ، گزیده گویی و اختصار از ویژگی هایی است 
به سوی خود سوق می دهد. را  که هر مخاطبی 

کتابخانه   - مریم خودکار  تنظیم:  و  تهیه   *
امیرالمومنین )ع(  مود

صداوسیما هم کار شبکه »جم«
را تکرار می کند

برنامه های  گفت:  سینما  کارشناس  گبرلو  محمود 
تلویزیون ما باید مبانی اصلی انقالب که رهبری هم 
بر به چالش کشیدن و پرداختن گسترده به سبک 
 زندگی اسالمی تأکید دارند، به چالش کشیده شود. 
نه اینکه آنقدر به سبک زندگی غربی بپردازیم؛ کاری 
که شبکه های ماهواره ای مثل جم )کار ضد خانواده( 
انجام می دهد. این نگاه به جذب حداکثری، باعث شده 
مخاطبین واقعی و جدی رسانه ملی فراموش شوند.

برای حفظ حجاب نقش های زیادی 
را رد کردم

آفرین عبیسی بازیگر سینما  گفت: پوشش من نشان 
دهنده اخالق و منش من است و همیشه همین طور 
پوشش و حجابم را حفظ کرده ام. همه می دانند که 
 من جلو و یا پشت دوربین با همین ظاهر زندگی 
می کنم. همین پوشش و حجاب من باعث شده 
در بسیاری از آثار نباشم و خیلی از آنها را رد کنم 
من  حجاب  به  شدند  می  باعث  آثار  همین  زیرا 
رد کردم. را  آنها  به همین خاطر  وارد شود  خدشه 

سینمای قبل از انقالب بودار بود

امیر نادری کارگردان سینما گفت: سینمای قبل از 
انقالب سینمای بوداری بود و من در این سینما با 
افراد محدودی همچون علی حاتمی، کامران شیردل 
دوست بودم که آنها روی من خیلی اثر گذاشتند و 

خیلی چیزها از این دو نفر یاد گرفتم.

یافته های جدید باستان شناسان نشان می دهد 
مردم فرهنگ ناتوفیان در خاورمیانه از حدود 1۵ 
هزار سال پیش اقدام به پخت نان می کردند. 
آغاز  از  پیش  دوران  به  مربوط  زمان  این 
کشاورزی و یکجانشینی بوده و به همین دلیل 
کشف فوق، بسیار بااهمیت محسوب می شود.

موفق  باستان شناس  پژوهشگران  از  تیمی 
به کشف بقایای زغال شده تکه نانی پهن و 
مسطح شده اند که حدود 14 هزار و400 سال 
پیش توسط انسان های شکارچی و گردآورنده 
غذا تهیه  شده بود. اهمیت این یافته به دلیل 
قدمت آن است که بسیار قدیمی تر از تصورات 
پیشین بوده و مرتبط با دوران پیش از شروع 

کشاورزی است.
با توجه به این کشفیات می دانیم که محصوالتی 
مشابه نان پخته شده، بسیار پیش تر از زمانی که 
آغاز کشاورزی  از  قبل تر  و  ما تصور می کنیم 
تهیه شده اند. گام بعدی تحقیقات پژوهشگران، 
این است که ارزیابی کنند آیا تولید و مصرف 
نان تحت تأثیر ظهور کشت و پرورش گیاهان 

قرار دارد یا خیر؟
بر اساس گزارش ها در این رابطه، کاوش های 
باستان شناسی در یک محوطه در کشور اردن 
منجر به کشف تکه های متعددی از نان شده 
شرقی  شمال  در  تاریخی  محوطه  این  است. 
اردن قرار دارد. در این مطالعات، باستان شناسان 
موفق شدند بقایای گونه های وحشی متعددی از 
غالت را کشف و آنالیز کنند که می توان آن ها 
اهلی  شده  و  بومی  گیاهان و غالت  اجداد  را 
این غالت می توان  از جمله  دانست.  امروزی 
گندم  باستانی  گونه  نوعی  یا   einkorn به 

مدیترانه ای، جو و جو دو سر اشاره کرد.

کشف قدیمی ترین نان جهان

می دهد  نشان  دانشمندان  جدید  مطالعات   
که خرس آبی حتی بعد از مرگ خورشید نیز 
می تواند زنده بماند.  خرس  آبی موجودی آبزی 
قادر  این موجودات  پا است.  با هشت  کوچک 
هستند تا 30 سال در یک فریزر، فضای خارج 
از زمین و یا سایر محیط های خشن زنده بمانند. 
این  از  اما مطالعه ای جدید جزئیات دقیق تری 
موجودات را برای ما به تصویر می کشاند. خرس 
آبی می تواند بیشتر از همه ما عمر کرده و حتی 
بعد از مرگ خورشید هم زنده بماند! گذشته از 
این، خرس های آبی می توانند حتی در صورت 
ادامه  خود  زندگی  به  جانداران،  تمامی  مرگ 
دهند. در اینجا یک واقعیت عجیب وجود دارد! ما 
انسان ها موجودات بسیار ظریفی هستیم و حتی 
با کوچک ترین تغییرات اقلیمی ممکن است به 
کلی از بین برویم اما شرایط برای خرس آبی 
تا  می تواند  جاندار  این  واقع  در  است،  متفاوت 
10 میلیارد سال آینده در کره زمین زندگی کند!

موجودی که می تواند تا پس 
از مرگ خورشید زنده بماند

عکس: حسینی

عکس: حسینی

سال  طی  ایران”  “ساخت  کاالهای  محبوبیت  میزان 
گذشته در کشور پاکستان با 41 درصد، بیشترین و در 

کشور فرانسه با 3 درصد، کمترین بوده است.
“ساخت  شاخص  محاسبه  در  اثرگذار  ویژگی های 
قیمت  ایمنی،  استانداردهای  کیفیت،  شامل  کشور” 
مناسب،   منحصر به فرد بودن، طراحی  عالی، استفاده 
از فناوری پیشرفته،  اصالت کاال، پایداری و سازگانی با 
هدف  با  که  است  منصفانه  تولید  نیز  و  زیست  محیط 
کشورهای  محصوالت  محبوبیت  و  شهرت  بررسی 
نیز  و  کشور   49 برای   2017 سال  در  جهان  مختلف 

اتحادیه اروپا محاسبه شده است که به طور کلی ایران 
در ارزیابی کاالهای ۵0 کشور با امتیاز شاخص 27 در 
رتبه ۵0 قرار دارد و محبوبیت کاالهای ایرانی براساس 
ویژگی های ارزیابی در مقایسه با سایر کشورها کمتر از 
حد متوسط است. این نکته قابل ذکر است که محدود 
بودن تعداد کشورهای ارزیابی شده از عواملی است که 
می تواند بر رتبه کشورمان اثرگذار باشد. همچنین وجود 
نام ایران در بین ۵0 کشور ارزیابی شده گویای شناخت 
است  ایران”  برچسب “ساخت  کنندگان  نسبی مصرف 

که می تواند وجه مثبتی باشد.
درصد محبوبیت کاالهای ساخت ایران در بین ۵2 کشور 
دنیا در سال 2017 به گونه ای است که کاالهای ساخت 
ایران با 41 درصد دارای بیشترین میزان محبوبیت در 
با  و بحرین  ویتنام  آن  از  پاکستان هستند. پس  کشور 
3۵ درصد، چین با 33 درصد، هندوستان با 29 درصد، 
 مالزی با 27 درصد، اکوادور با 2۵ درصد، مکزیک با 24 
درصد و شیلی و آمریکا با 23 درصد قرار دارند. پس از 
این کشورها، کاالهای ساخت ایران در کشورهای کنیا با 
22 درصد، سنگاپور، کانادا و ونزوئال با 21 درصد، پرتغال 

و  آرژانتین،  انگلستان  ترکیه،  با 20 درصد،    فیلیپین  و 
روسیه با 19 درصد،  مراکش و پرو با 1۸ درصد دارای 
هلند،  دانمارک،  همچنین  هستند.  محبوبیت  بیشترین 
با 16 درصد،  و سوئیس  برزیل  با 17 درصد،  اندونزی 
هنگ کنگ، سوئد و نروژ با 1۵ درصد، عربستان با 14 
درصد، کلمبیا،  ایتالیا، ژاپن،  تایوان و کره  جنوبی با 13 
درصد،  اتریش با 12 درصد، ایرلند و تایلند با 11 درصد 

در رتبه های بعدی قرار دارند. 
بر اساس اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بنا بر 
گزارش موسسه statista )یکی از موسسه های پیشرو 
در حوزه آمار(، در این بین اما کشورهای فرانسه با سه 
درصد،  اسپانیا،  اوکراین و الجزایر با چهار درصد، آلمان، 
مصر و آفریقای جنوبی با شش درصد، یونان و بلژیک 
با هشت درصد و امارات، استرالیا و لهستان با 9 درصد 
کشورهایی هستند که کمترین درصد محبوبیت کاالهای 
دارد.  وجود  گذشته  سال  طی  آن ها  در  ایران  ساخت 
طراحی منحصر به فرد و نگاره های زیبا و کیفیت و دوام 
فرش ایرانی و صنایع دستی، طعم و عطر زعفران داخلی 
و کیفیت و تنوع پسته ایرانی از دالیل گرایش مصرف 

کنندگان جهانی و داخلی به مصرف این محصوالت است 
همچنین خاویار و خرمای ایرانی از محصوالت منحصر 
از  بسیاری  می رود.  به شمار  بین المللی  بازار  در  فرد  به 
لوازم خانگی ایرانی از جمله لوازم سرمایشی و گرمایشی 
همانند کولر، بخاری و آبگرمکن های برقی و گازی، اجاق 
گاز و چرخ خیاطی به دلیل کیفیت و دوام و خدمات پس 
از فروش و رعایت استانداردهای ایمنی در سبد انتخاب 
محصوالت  و  گرفته اند  قرار  ایرانی  کنندگان  مصرف 
و  سیمان  سرامیک،  کاشی،  انواع  نظیر  ساختمانی 
محصوالت فوالدی عمدتا مصارف داخلی دارند. از سوی 
دیگر در کاالهایی نظیر محصوالت نساجی، الکترونیکی 
و خودرو تمایل بیشتر مصرف کنندگان به خرید کاالهای 
با  بازار است. به طور حتم  خارجی در صورت وجود در 
به  داخلی  کنندگان  مصرف  خاطر  تعلق  سطح  ارتقای 
ایرانی  تولیدی  و  واحدهای صنعتی  ایران،  ساخت  نماد 
دارای مزیت در بازار جهانی با رغبت بیشتری به سمت 
دستیابی به بازارهای خارجی حرکت کرده و با سرمایه 
متناسب  محصوالتی  تولید  مختلف  سطوح  در  گذاری 
با سلیقه مصرف کننده خارجی تولید و عرضه می کند.

میزان محبوبیت کاالهای ایرانی در دنیا

سیده الهام حسینی

عجایب  از  پر  کشوری  شناسیم.  می  همه  را  هندوستان 
و شگفتی ها و مملو از رنگ و لعاب، با آئین ها و رسوم 
مختلف و جذاب. اما این کشور سرشار از اتفاقات عجیب و 
غریب و شگفت انگیز هم می باشد. داستان از سال 2001 
آغاز شد. وقتی که در ماه جوالی 2001 از 2۵ جوالی تا 
23 سپتامبر، بارانی از خون بر سر مردم ایالت  “کراال” در 
جنوب هند باریدن گرفت. همه بسیار متعجب بودند. چگونه 
خدایان آسمانی! در حال خون گریستن هستند؟ آیا این  خبر 
از واقعه ای دردناک در روزها یا ماه های نزدیک خواهد بود؟

را کامال قرمز رنگ و خونین  لباس ها  باران ها   این   
می کرد و  به شدت مردم را می ترساند. دقیقا در همین 

زمان ها بود که از نقاط مختلف هندوستان و دیگر ایاالت، 
و  زرد  و  سیاه  رنگ  به  هایی  باران  باریدن  از  خبرهایی 
سبز بین مردم پخش می شد. این خبرها نیز بیشتر بر 
ترس مردم این ایاالت می افزود. خبرها و تحلیل های 
مختلفی در همان روزهای نخستین بین مردم و محققین 
شکل گرفت: خدایان آسمانی، عامل فرازمینی. باران های 
رنگین و متعدد در ایاالت مختلف هندوستان فکر بسیاری 
را مشغول کرده بود. تا اینکه باالخره چند سازمان دولتی 
دست به کار شده و تحقیقات را آغاز کردند. پس از مدتی 
تحقیق و بررسی تمامی عوامل،علت قطرات رنگین باران 
و آب و هوای عجیب این چند ایالت، سرانجام مشخص 

شد. نتیجه تحقیقات بسیار جالب بود. این رنگ ها و بارش 
های  عجیب، مربوط به عاملی جالب و مهم در آن مناطق 
بود. آسمان این مناطق پر از هاگ های بسیار ریز معلق در 
هوا بوده و همچنین جلبک های دریایی فراوانی نیز در این 
مناطق رشد کرده بودند که وقتی این هاگ ها مانند گرد و 
غبار در آسمان پراکنده می شدند، پس از ریزش باران، با 
قطرات آب مخلوط شده و بعد از رسیدن به زمین، به رنگ 

های مختلفی درآمده و مردم را وحشت زده می کردند.
یا  باران سرخ  از سال ها مشخص شد،  سرانجام و پس 
باران خونین هندوستان، نه عاملی فرازمینی، بلکه عاملی 
زمینی داشته و آن هم مقادیر بسیار زیاد نیتروژن و کربن 

است که در آسمان این منطقه معلق بوده و حین بارش 
باران، پس از مخلوط شدن با قطرات آب، به رنگ خون 
درآمده و بر زمین می بارد. این بود عامل وحشت بسیاری 
طوالنی. های  سال  در  هند  مختلف  ایاالت  مردمان  از 

باران خون در هندوستان

برگزاری اولین رویداد استارتاپی شمال شرق کشور با همت شرکت لیدکو

علمی و فناوری

سینما و تلویزیون
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بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
 صمد بهرنگی 

... بعد دو تایی نگاه کردند به قاسم. بعد سه تایی نگاه 
کردند به من: چکار بکنیم ؟ شر راه بیندازیم یا بگذاریم 
به  بلند  بلند  من  ؟  بیندازند  دستمان  و  بخندند  هرهر 
محمود گفتم: تو دزدی !... تو کفشها را دزدیده ای !... که 
هر دو بقی زدند زیر خنده . چشم کوره با آرنج می زد به 
پهلوی آن یکی و هی می گفت : نگفتم محمود ؟ ... ها 

ها !... نگفتم؟ .... هه ... هه .... هه !
ماشین های سواری رنگارنگی کنار خیابان توقف کرده 
بودند و چنان کیپ هم قرار گرفته بودند که انگار دیواری 
از آهن جلو روی ما کشیده بودند . ماشین سواری فرمزی 
که درست جلو روی من بود حرکت کرد و سوراخی پیدا 
شد که وسط خیابان را ببینم. ماشین های جوراجوری 
از تاکسی و سواری و اتوبوس وسط خیابان را پر کرده 
بودند و به کندی و کیپ هم حرکت می کردند و سر و 
 صدا راه می انداختند ، انگار یکدیگر را هل می دادند، جلو 

می رفتند و به سر یکدیگر داد می زدند .
به نظرمن تهران شلوغ ترین نقطه ی دنیاست و این 
خیابان شلوغ ترین نقطه ی تهران چشم کوره و رفیقش 

محمود کم مانده بود از خنده غش بکنند.

ادامه دارد...

استعداد، دنبال کردن عالقه است.
 هر چیزی که حاضر باشید تمرین کنید،

 می توانید انجام دهید.

درست است که هر چیزی که ما با آن رو به رو 
می شویم نمی تواند تغییر کند، با این حال هیچ چیز 
نمی تواند تغییر کند مگر اینکه با آن رو به رو شویم.

تا در ره عشق آشنای تو شدم
با سد غم و درد مبتالی تو شدم
لیلی وش من به حال زارم بنگر
مجنون زمانه از برای تو شدم

هرگز نترس که صدای خود را برای صداقت و 
حقیقت و دلسوزی در مقابل بی عدالتی و دروغ 
گویی و طمع باال ببری. اگر تمام مردم دنیا این 

عمل را انجام دهند، زمین را تغییر می دهد.

من روزي یه آهنگ با ناهارم مي خورم یکي با شامم. 
من آدما رو فقط تو ماشینم مي بینم نه تو دفتر اونا نه 

تو دفتر من )زنده یاد خسرو شکیبایي - حکم(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

و به راستی این گفتار را برای آنان پی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم امید که آنان 
پند پذیرند. سوره القصص/ آیه 51

حدیث روز  

ایمان یك درجه باالتر از اسالم است، و تقوا یك درجه باالتر از ایمان است و به فرزند آدم چیزی باالتر از یقین داده نشده است.
امام رضا )ع(

سبک زندگی

امام رضا)ع( مظهر صفات ناب الهی و خشنودی خداوند است
ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السالم هشتمین اختر 
تابناک آسمان امامت و والیت است. بنابر نقل های تاریخی سال 
تولد آن امام همام 148 ق است و چنان که مشهور است روز 
میالد وی یازدهم ذیقعده می باشد. کنیه حضرت »ابوالحسن« 
است و چون حضرت امیر علیه السالم »ابوالحسن« خوانده می 
شود، حضرت رضا علیه السالم به ابوالحسِن ثانی معروف شده 

است مشهورتریِن لقب های وی »رضا« است
امام در عصر هارون الرشید

اگرچه در زمان هارون الرشید اختناق و استبداد حاکم بود با 
این حال دوران آزادی نسبی و فعالّیت های فرهنگی و علمی 
امام رضا علیه السالم به شمار می رود؛ زیرا در این مّدت 
هارون به صورت آشکار متعرض امام نشد و امام موفق به 
تربیت شاگردانی در علوم و معارف اسالمی گردید. شاید عدم 
تعرض هارون به سبب نگرانی وی از تکرار عواقب قتل امام 
موسی بن جعفر بوده است؛ چراکه وی سعی داشت خود را از 
این جنایت تبرئه کند و از آن جا که امام از این سیاست آگاه 
بودند بی باکانه افشاگری می کردند و مردم را می آگاهانیدند.

ورود حضرت رضا علیه السالم به قم
وقتی که حضرت رضابه دستور مأمون ناگزیر به ترک مدینه 
شده، به سوی خراسان حرکت کردند، از راه بصره به بغداد و 
از آن جا به سوی قم روانه شدند. اهالی قم استقبال باشکوهی 
ازایشان کردند. بسیاری آن حضرت رابه منزل خود دعوت 
کردند، اما حضرت فرمودند:»شتر من هر جا توقف کرد همان 

جا می روم« سرانجام شتر حضرت  در خانه مرد صالحی 
 توّقف کرد که شب در خواب دیده بود امام هشتم مهمان 
اوشده اند اکنون آن خانه به نام مدرسه »رضوّیه« در خیابان 
آذر قم معروف است.یکی از یاران حضرت می گوید: باحضرت 
در سفر خراسان همراه بودم. یك روز آن حضرت را به رسم 
مهمانی بر طعامی فرا خواندند. او تمام خدمت کاران خود 
را ازسیاه و سفید گرد آن سفره گسترده جمع کرد. به امام 
نزدیك شدم و گفتم: فدایت شوم بهتر بود سفره آنها را جدا 
می فرمودید. در پاسخم فرمودند: »این سخن را مگو. همه از 
یك مادریم و آدم ابوالبشر پدر مشترک همه ماست و کیفر و 

پاداش هم به اعمال تعلّق خواهد گرفت. 
دانش بی کران

دانشمندان معاصر با حضرت رضا علیه السالم بر فراوانی 
دانش و بینش وی و نیرومندی اش در استدالل و برتری 
در گفت و گوها و مناظرات علمی گواهی داده اند؛ تا جایی 
که محمدبن عیسی یقطینی اظهار داشت: »وقتی مردم، در 
مسئله امامت امام رضا )ع( اختالف پیدا کردند من که مسئول 
جمع آوری پرسش های مردم و پاسخ های آن حضرت بودم، 
پانزده هزار مسئله گرد آوردم که از حضرت سؤال شده بود و 

وی به تك تك آنها پاسخ فرموده بودند«.
ترسیم بهشت زمینی

در دین مقدس اسالم بر حفظ حقوق برادران دینی و تکریم 
شخصّیت و مقام آنان سفارش بسیار شده است. ائمه ما در 

توصیه های اخالقی خویش بر این مسئله تأکید کرده اند؛ از 
جمله امام رضا علیه السالم در این باره می فرمایند: 

»از حقوقی که هر مؤمن نسبت به برادر دینی خود دارد این 
است که از صمیم قلب او را دوست بدارد و از نظر مالی به 
او  او ظلم کرد  به  اگر کسی  نماید و  او کمك و مواسات 
 رایاری کند... شخص با ایمان هرگز به برادر دینی خود ستم 
نمی کند، او را فریب نمی دهد، به او خیانت نمی کند، غیبت 

او را روا نمی دارد، به او دروغ نمی گوید. 
کرامات حضرت

از شهادت وی  شیخ طبرسی می گوید: »آنچه مردم پس 
تا زمان ما از برکت مشهد مقدس آن حضرت و عالمات و 
عجائبی که مشاهده کرده اند و موافق و مخالف بدان تصدیق 
نمودند از حد شمارش خارج است. در این مشهد مقدس کور 
مادر زاد و دیگر مریضان شفا یافتند و دعاها وحاجت ها برآورده 
شده که بسیاری از اینها را خود مشاهده کردیم و نسبت به آن 
علم یقینی که شك در آن راه نیابد پیدا نمودیم«. شیخ حر 
عاملی هم می گوید: »من هم مثل شیخ طبرسی بسیاری 
از این معجزه ها را مشاهده کردم و یقین برای من حاصل 
شد، همان گونه که برای او یقین حاصل شده بود و در مدت 
مجاورت من در مشهد که 26 سال می شود دراین خصوص 

چیزهایی شنیدم که از شمارش گذشته و در خاطر ندارم«.
جلسات مناظره

مذاهب  دانشمندان  و  نظران  از صاحب  دعوت  با   مأمون 

و فرقه های مختلف، جلسات مناظره تشکیل داد تا شاید 
بتواند چهره مقدس امام علیه السالم را خدشه دار کرده، 
امام  شود.  جامعه  در  حضرت  محبوبّیت  کاهش  باعث 
از  و  زبان خود  با  دانشمندان،  از  با هر یك  السالم  علیه 
اسالم  حقانّیت  و  آنها  نظریه  بطالن  بر  آنان،  کتاب خود 
تا  نمود.  استدالل  )ص(  اکرم  رسول  حضرت  صداقت  و 
آورده،  فرو  تعظیم  برابر حضرت سر  در  که همگان  آنان 
بر بطالن نظریه خویش و صّحت سخنان امام رضا علیه 
السالم اعتراف نمودند و بعضی همانند عمران صائبی که 
مشرک و در علم کالم و فّن خطابه متبّحر و متخّصص بود 

به حقانّیت اسالم اعتراف می کردند. 
تواضع امام

شخصی به قصد دیدار امام رضا علیه السالم مسیر طوالنی 
ای را طی کرد. صبح زود به مقصد رسید. با خود گفت: به 
حمام بروم و غبار سفر از تن بشویم و پاک و مطهر به زیارت 
امام بروم. لحظاتی در آن جا درنگ کرد. شخصی آن جا بود. 
از او خواست که در شستن بدن به او کمك کند. بعضی از 
مردم که وارد حمام می شدند احترام عجیبی به او می نهادند 
و اظهار ارادت و ادب می نمودند. مرد مسافر اندک اندک امام 
را شناخت به سرعت کنار کشید و به شدت شرمنده شد و 
عذر خواهی کرد. اما امام رضا به او دلداری دادند و همچنان 
مشغول کار خود شدند و فرمودند: »شما این همه راه را با پای 

پیاده برای زیارت ما آمدی من هم این جا منتظرت بودم!«

چرا آدم ها دنیا را متفاوت می بینند؟ 

1( آدم ها روی اشتباهات خودشان متمرکز هستند. اکثر 
کسانی که مشکل اعتمادبه نفس دارند از این واقعیت آگاه 
نیستند که اکثر افراد خیلی بیشتر از اشتباهات دیگران روی 
اشتباهات و کمبودهای خودشان متمرکز هستند. مردی 
بلند بودن  یا  که فکر می کند قدکوتاه است، قد کوتاه 
مردهای دیگر بیشتر به چشمش می آید تا الغر یا چاق 
بودن آنها. درحالیکه یك مرد قدبلند چاق نگران تصور 
یك مرد قدکوتاه الغر درمورد خودش است درحالیکه آن 
دیگری بیشتر روی قد اولی تمرکز دارد نه وزنش. این 
واقعیت به تنهایی برای اینکه کنار آدمهای دیگر احساس 

راحتی و اعتمادبه نفس کنید، کافی است.
می بینند.  را  خودشان  ترس های  از  انعکاسی  آدم ها   )2
دختری که از گربه ها می ترسد ممکن است هر چیزی 
که تکان بخورد تصور کند گربه است تا وقتی که به آن 
نگاه کند و متوجه شود که اینطور نیست. این مشکل درک 
و دریافت در برخورد آدمها با همدیگر هم اتفاق می افتد. 
کسانی که قباًل به آنها خیانت شده، در برخورد با دیگران 
معمواًل روی یك چیزهای خاص متمرکز می شوند. آدمها 
زندگی  در  را  خودشان  ترس های  از  انعکاسی  معمواًل 
روزمره شان می بینند و به همین دلیل است که نگرش 

متفاوتی به دنیا دارند.
دستگاه  دارند.  متفاوتی  باورهای  و  اعتقادات  آدم ها   )۳
اعتقادی آدمها بر نگرش آنها از واقعیت تاثیر دارد. مثاًل 
اگر باور داشته باشید که همه آدمها بدجنس هستند، آنوقت 
رفتارهای آنها را براساس این باور قضاوت خواهید کرد و 
سعی خواهید کرد ثابت کنید که این باور درست است. . 
باورها از تجربیات قبلی ما به وجود می آیند و به همین 
دلیل است که محیطی که فرد در آن رشد و زندگی 

می کند بر نگرش او از دنیا تاثیر دارد.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودوکو

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10
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اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی 
مطلوب جهت کار در دفتر بیمه دعوت می شود.  

32457278 -09153400034

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

را تجربه کنید.   09158668002

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

یک شرکت معتبر در حوزه نصب 
و بازاریابی دستگاه کارت خوان 

در شهرستان بیرجند نیرو 
می پذیرد. واجدین شرایط با شماره 
09157682571 تماس حاصل فرمایند.

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

نقاشـی ساختمـان کـارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

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

اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 
)کاغذ، سنگ و ...(   09156655054 

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100
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چای زردچوبه مناسب
برای پاکسازی کبد

چای زردچوبه می تواند درد و التهاب را بدون هیچ 
گونه عوارض جانبی از بین ببرد. چای زردچوبه 
می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و به 
عنوان یک عامل ضد سرطان از آن استفاده کنید. 
مصرف چای زردچوبه برای افراد مبتال به درد 

ناشی از التهاب، بیشترین تاثیر را دارد. اما توصیه 
می شود افرادی که دچار دیابت یا مشکالت خونی 
هستند، قبل از مصرف چای زردچوبه با پزشک 
خود مشورت کنند. چای زردچوبه از موثرترین 
درمان ها برای پاکسازی کبد به شمار می رود. 
افرادی که دچار بیماری های کبدی هستند به 
طور معمول دچار نفخ، لکه کبدی، اختالل در 
کارکرد صفرا، سردرد و حالت تهوع می شوند.

این بار از فایده های نوشابه بخوانید

به  که  بزرگ  روده  سرطان  به  مبتال  بیماران 
کنند  می  مصرف  گازدار  نوشابه  منظم  طور 
کمتر با ریسک بازگشت بیماری یا مرگ ناشی 
از بیماری شان مواجه هستند. مصرف نوشابه 
بیماران  از عود مجدد و مرگ در  های گازدار 
روده  پیشرفته  سرطان  خاطر  به  شده  درمان 

برخی  حال  این  با  کند.  می  جلوگیری  بزرگ 
نتیجه را غیرقابل استناد عنوان  این  محققان، 
می کنند و اذعان می دارند که مصرف طوالنی 
افزایش  موجب  کننده های مصنوعی  شیرین 
می  متابولیک  های  بیماری  و  چاقی  ریسک 
شود که از فاکتورهای پرخطر بسیاری از انواع 
انجام  بر  محققان  البته  هستند.  ها  سرطان 
دارند. تاکید  زمینه  این  در  بیشتری  تحقیقات 

اگر سنگ کلیه دارید، آب لیمو 
نجات تان خواهد داد 

هر چه میزان اسید سیتریک در ادرار بیشتر باشد 
اسید  شود.  می  کمتر  سنگ  تشکیل  احتمال 
 سیتریک هم از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری 
در  را  موجود  کلیه  های  و هم سنگ  کند  می 
همچنین  کرد.  خواهد  حل  زمان  مرور  به   خود 

نه تنها شانس تشکیل سنگ کلیه را به صفر می 
رساند، بلکه اجازه نمی دهد که مواد موجود در ادرار به 
سنگ ریز چسبیده و آن ها را بزرگ تر کند. بنابراین 
رژیم غذایی خود را سرشار از مواد غذایی حاوی اسید 
سیتریک کنید. آب لیمو سرشار از اسید سیتریک 
است که می تواند درمان بی نظیری برای سنگ 
کلیه باشد. درمان های تجویزی برای این بیماری 
هم چیزی به جز قرص اسید سیتریک نیست.

 پیش از اینکه دیر شود
 این نشانه را جدی بگیرید

  
برخی نشانه ها در بدن از بیماری هایی وحشتناک 
خبر می دهند. درد قفسه سینه یکی از رایج ترین  
عالئم سکته محسوب می شود؛ در واقع وقتی 
فردی احساس درد در مرکز قفسه سینه احساس 
کرد باید آن را جدی گرفته و زنگ خطری برای 

بروز خطرات بعدی بداند هر چند گاهی درد در 
قفسه سینه چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد و 
مدتی بعد از بین می رود. درد قفسه سینه موجب 
ناراحتی شدید در ناحیه سینه می شود البته این 
درد از باالی ناف  تا فک  و آرواره ها بروز می کند 
و نشان دهنده حمله قلبی در فرد است. باید بدانیم 
سکته قلبی  به یکباره  اتفاق نمی افتد بلکه همواره  
با عالئم متعددی طی روزها خود را نشان می دهد.

مراقب عوارض ریمل باشید

یکی از لوازم آرایشی پرمصرف ریمل می باشد. 
ریمل چون وسیله ای است که مرتبط با چشم 
زیرا  کرد  افراط  آن  از  استفاده  در  نباید  است 
خطرناک است. مصرف کنندگان ریمل خود را 
حتما از فروشگاه های معتبر تهیه و از دستفروش 
ترین  حساس  از  یکی  چشم  نکنند.  خرید  ها 

حدی  به  چشم  حساسیت  است.  بدن  اعضای 
است که بر اثر عوامل محیطی مانند اشعه مضر 
آفتاب، کم خوابی، تغذیه نامناسب، عوامل استرس 
زا و لوازم آرایش نامرغوب به سرعت آزرده شده 
و دچار پیری زودرس می شود. عوارض عمده که 
از مصرف ریمل و خط چشم تقلبی در مصرف 
کننده ایجاد می شود، آبریزش، خارش ، پف و 
است. شدید  التهابات  حتی  و  چشم  سوزش 

یادداشت

کسب مقام نایب قهرمانی دانشجوی بیرجندی 
در مسابقات تنیس روی میز کشور

زهره حسن پور معاون تربیت بدنی و فوق  برنامه دانشگاه بیرجند اظهار 
نایب  مقام  توانست  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی  افسانه حسن نژاد،  کرد: 
قهرمانی مسابقات تنیس روی میز چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی 
بیان  با  از آن خود کند. وی  را  دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور 
برگزار شد، خاطرنشان  دانشگاه شیراز  میزبانی  به  این مسابقات  اینکه 
کرد: این مسابقات از 27 تیر آغاز شده و تا 6 مرداد ادامه دارد. معاون 
تیم تنیس روی  یادآور شد: دیگر اعضای  بیرجند  تربیت بدنی دانشگاه 
میز اعزامی از دانشگاه بیرجند به این مسابقات، مژگان جعفری و رضوانه 
رضوی به مربیگری پریوش شیرزایی و سرپرستی مهتاب ناصح بودند.

اعزام 5 شمشیرباز به مسابقات کشوری

دبیر هیئت شمشیربازی خراسان جنوبی از اعزام 5 شمشیرباز نوجوان 
و جوان به مسابقات قهرمانی شمشیربازی کشور در اردبیل خبر داد. علی 
یوسفی با بیان اینکه این مسابقات از 7 تا 12 مرداد امسال به میزبانی 
استان اردبیل برگزار می شود، افزود: محمدعارف دانشمند، نیما نخعی و 
مبین غفاری ورزشکاران اعزامی در گروه نوجوانان هستند. وی یادآور 
شد: همچنین مهدی یوسفی و دانیال حسین زاده ورزشکاران اعزامی 

در بخش جوانان هستند.

ملی پوش سابق بیرجندی، سرپرست تیم ملی بسکتبال

ملی پوش سابق بیرجندی، به عنوان سرپرست، تیم ملی بسکتبال را 
در جام ویلیام جونز همراهی کرد. حسن رضا خزاعی ملی پوش سابق تیم 
ملی بسکتبال ایران و رئیس هیئت بسکتبال استان به عنوان سرپرست، 
تیم ملی جوانان ایران را در جام بین المللی »ویلیام جونز« همراهی کرد. 
این رقابت ها با حضور تیم های مختلف آسیایی، اروپایی، آمریکایی و 
آفریقایی از 23 تیر تا 2 مرداد در چین برگزار شد که تیم کشورمان با 7 

پیروزی و یک باخت عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

بیرجند، میزبان مسابقات بدنسازی کارگران شرق 
و جنوب شرق کشور شد  

بدنسازی  فدراسیون ورزش های کارگری، میزبانی مسابقات قهرمانی 
منطقه شرق و جنوب شرق کشور را به خراسان جنوبی واگذار کرد. چهارمین 
دوره مسابقات پرس سینه و ددلیفت راو قهرمانی رده های سنی نوجوانان، 
جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان این ماراتن منطقه ای از 25 تا 27 مرداد 
رقابت  این  در  برگزار می شود.  بیرجند  کارگران  ورزشی  در سالن  جاری 
قریب  به 1۸۰ پوالدمرد استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، 
خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان جنوبی برای کسب مدال و صعود به 
رقابت های متمرکز کارگران کشوری مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.

ورزش استان

کاریکاتور - رحیمی  داده نما

وقتی غذا باقی می ماند معموال دل مان نمی آید آن را دور بریزیم و 
ممکن است آن را دوباره گرم کرده و مصرف کنیم، اما به یاد داشته 

باشید این غذاها را هرگز نباید دوباره گرم کنید.
ترکیب پروتئینی در غذاهایی که با مرغ پخته شده و در یخچال نگهداری 
 شده است، با گرم کردن مجدد، تغییر می کند. این تغییر ساختار پروتئین ها

ممکن است باعث مشکالت جدی گوارشی شود. پس اگر تمایل دارید 
مرغ پخته شده را دوباره گرم کنید، مطمئن شوید که به خوبی مغز پخت 

شده باشد. اسفناج، کرفس و چغندر: در صورت گرم کردن دوباره این 
سبزیجات، نیترات به نیتریت تبدیل و خواص سرطان زایی پیدا می کنند. 
بهتر است این سبزیجات را دوباره گرم نکنید. این سبزی کاربرد زیادی در 
پخت سوپ دارد. الزم به ذکر است که کرفس نیز حاوی نیترات بوده و 
در صورت گرم شدن مجدد به ماده خطرناک تبدیل می شود لذا اگر در 
پخت سوپ از آن استفاده می کنید، به هنگام مصرف دوباره کرفس آن را 
جدا کنید. تخم مرغ: اگر این منبع پروتئین را که آب پز یا نیمرو شده دوباره 

گرم کنید، می تواند سمی شود و دستگاه گوارش شما را ویران کند! قارچ: 
بهترین کار این است که قارچ را بالفاصله پس از آماده سازی بخورید. 
پروتئین های موجود در قارچ به محض برش خوردن قارچ آسیب می 
بینند. سیب زمینی: اگر سیب زمینی پخته را به جای اینکه به سرعت در 
یخچال بگذارید تا خنک شود، در دمای اتاق بگذارید گرمای محیط باعث 
تحریک رشد باکتری بوتولیسم می گردد که بسیار خطرناک است.  بنابراین 
بهترین راه این است که بالفاصله آن را در یخچال گذاشته و از گرم کردن 

مجدد آن پرهیز کنید. در مورد برنج نیز همانند سیب زمینی مهم است که 
شرایط نگهداری آن پیش از گرم کردن مجدد چگونه بوده است. برنج خام 
حاوی اسپورهای باکتری است که می تواند باعث مسمومیت غذا شود. 
وقتی برنج را می پزید اسپورها می توانند زنده بمانند! بنابراین اگر برنج پخته 
شده را در دمای اتاق بگذارید، اسپورها تکثیر شده و ممکن است تولید 
سم کنند که باعث اسهال و استفراغ خواهد شد. دوباره گرم کردن برنج 
این سم را از بین نخواهد برد. پس برنج پخته شده را دوباره گرم نکنید.

به هیچ وجه این غذاها را دوبار گرم نکنید

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

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      ۰۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند
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راهبردی  طرح  گفت:  بیرجند  کاوش-شهردار 
شهر و شهرداری بیرجند تهیه می شود.جاوید در 
جلسه ویژه طرح راهبردی شهر افزود: شهرداری 
ها به طور حتم می توانند نقش تاثیرگذاری در 
طراحی و تهیه طرح های راهبردی بر اساس 
باشند.  داشته  منطقه  بخش  هویت   عوامل 
وی با اشاره به اینکه در تهیه طرح های راهبردی، 
بیشتر از طرح های دیگر شهرها کپی برداری می 
کنند، اظهار کرد: مشاورانی که در تهیه این طرح 
با ما همکاری دارند باید بومی باشند تا شناخت 

کافی و میدانی از شهر داشته باشند.
شهردار بیرجند با اشاره به چالش های پیش 
از  برنامه خواستار شفافیت مواردی  این  روی 
قبیل ضمانت اجرایی این طرح، تامین منابع 
های  دستگاه  بین  هماهنگی  ایجاد  و  مالی 
راستای  در  را  طرح  این  جاوید  شد.  اجرایی 
توسعه یافتگی شهر دانست و اضافه کرد: این 
طرح باید به گونه ای باشد که با نظم بخشی به 
ساختار شهر، فرآیندهای گوناگون شهری را با 
هم هماهنگ نماید تا همگام با پیشرفت های 

روز، توسعه یافتگی شهر نیز حاصل شود.
ناصری فرماندار بیرجند نیز در ادامه این جلسه 
گفت: در تهیه طرح راهبردی شهر بایستی نهایت 
دقت در انتخاب مشاور صورت پذیرد تا خروجی 

آن یک برنامه کاربردی، منظم و جامع باشد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 

خراسان جنوبی  نیز با اشاره به اجرای فعال برنامه 
های عمرانی توسط شهرداری بیرجند اظهار کرد: 
هماهنگ کردن  اقدامات دستگاه های اجرایی در 
زمینه اداره شهر، فراهم کردن امکان مشارکت 
فعال گروه های ذینفع شهری و ارتقای جایگاه 
شوراها از جمله اهداف برنامه طرح راهبردی شهر 

می باشد.حالج مقدم تدوین این برنامه در سطح 
عملیاتی و جایگاه آن در میان قوانین و اسناد توسعه 

را از دیگر دالیل پیگیری تهیه این طرح دانست.
ادامه  در  هم  بیرجند  اسالمی  شورای  رئیس 
به  نسبت  بیرجند  شهرداری  بودجه  اظهارکرد: 
جمعیت آن در وضع مناسبی قرار ندارد.تقی زاده 

عنوان کرد: برای کمک به تحول شهر و انجام 
پروژه های عمرانی، نیازمند همراهی  دستگاه های 

اجرایی و پرداخت مطالبات آنها می باشیم.
رونقی معاون عمرانی فرمانداری، این مبحث را 
نقطه عطفی در برنامه های کاری شهرداری ها 
دانست و یادآور شد: با کنترل دقیق فاز اجرایی 
این برنامه می توان بسیاری از مشکالت این 

طرح را مرتفع نمود.
طاهری عضو شورای اسالمی شهر  بیرجند 
ارائه برنامه زمان بندی دستگاه  نیز خواستار 
های اجرایی به شورای اسالمی شهر شد و 
تاکید کرد: استانداری و فرمانداری می توانند 
انجام  به  ملزم  را  ها  دستگاه  زمینه  این  در 

هرچه سریعتر کار نمایند.
موهبتی عضو دیگر شورای شهر نیز با اشاره به 
تهیه برنامه راهبردی 20 ساله شهر در شورای 
اول اضافه کرد: نبود هماهنگی و همراهی در 
فاز اجرایی این طرح ها از مشکالت موجود 
می باشد که الزم است در تهیه طرح جدید به 

دقت مدنظر قرار گیرد.

گروه خبر- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مسئوالن 
باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند، گفت: باید 
تا در  را به گوش مسئوالن رساند  فریاد مردم 
راستای برطرف کردن نیازهای آنان گام بردارند. 
آیت ا... سیدعلیرضا عبادی روز گذشته در دیدار با 
امام جمعه قاین و با اشاره به گالیه ایشان مبنی 

بر نداشتن مدیر در اداره آموزش و پرورش قاین 
افزود: آموزش و پروش برای آینده هر کشوری 
حرف اول و آخر را می زند بنابراین چطور می شود 
یک سال تحصیلی بگذرد و به اما و اگر سپری 
شود. عبادی بیان کرد: انقالب دستاوردهای زیادی 
دارد اما زمانی که کارها نسنجیده انجام شود همین 

سرمایه ها هم در خطر است.

فرماندار قاین سریع تر مشخص شود
امام جمعه قاین خواستار مشخص شدن هرچه 
سریعتر فرماندار این شهرستان نیز شد و گفت: 
برخی فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده اند 
و در چنین شرایطی نبود فرماندار، کار شایسته ای 
نیست. حجت االسالم علی رحمانی در این دیدار  
بیان کرد:  شهرستان قاین به حال خودش رها 
شده است. وی با بیان اینکه متأسفانه به مدت 
هشت ماه آموزش و پرورش آن فاقد مدیر بود و 
با سرپرست اداره می شد، افزود: بی توجهی به این 
نهاد در آینده ای نه چندان دور مشخص خواهد شد. 
رحمانی با بیان اینکه آرایش های سیاسی توسط 
عده ای از دوستان انتخاباتی آغاز شده است، گفت: 
در چنین شرایطی نبود فرماندار، کار شایسته ای 
نیست. امام جمعه قاین با گالیه از استاندار بیان 

کرد: نداشتن فرماندار را بر استاندار خراسان جنوبی 
نمی پسندیم. وی با بیان اینکه باید این گره هرچه 
زودتر گشوده شود چرا که نمی توانم بیش از این 
پاسخگوی مردم باشیم، اظهار کرد: در صورت رفع 
نشدن این موضوع، به عنوان مطالبه مردمی از 

طریق خطبه ها ورود می کنیم.
وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام قاین بیان کرد: 
پروژه های بزرگ زیادی طی چندین سال گذشته 
بر زمین مانده است. رحمانی همچنین از وجود پنج 
هزار جوان تحصیل کرده بیکار در قاین خبر داد و 
افزود: راه اندازی پروژه های نیمه تمام می تواند در 

اشتغال  زایی این افراد بسیار موثر باشد.

سالن ورزشی استاندارد در قاین نداریم
رئیس شورای قاین نیز با بیان اینکه در حال حاضر 
این شهرستان سالن ورزشی استانداردی ندارد، 
گفت: علی رغم اینکه مقرر شده بود خانه جوان در 

این شهرستان تأسیس شود، به شهرستان دیگری 
پروژه های  به  اشاره  با  طالبی  یابد.  می  انتقال 
نیمه تمام قاین بیان کرد: جاده بیرجند- قاین از 
مهم ترین پروژه ها بوده که انتظار می رود مسئوالن 

توجه بیشتری به این امر داشته باشند.
وی بیان کرد: پادگان 04 قاین یکی از مصوبات 
که  بوده  شهرستان  به  والیت  عظمای  سفر 
علی رغم گذشت چندسال، هنوز اقدامی بر خود 
ندیده است. وی با بیان اینکه در راه اندازی کارخانه 
افزود: همچنین  تسریع شود،  باید  قاین  فوالد 
کتابخانه مرکزی قاین تنها بر اسکلت خود استوار 
به دیگر  اشاره  با  بوده و رها شده است.طالبی 
پروژه های نیمه تمام این شهرستان بیان کرد: اگر 
قرار است کلنگی بر زمین بخورد، نباید نیمه تمام 
رها شود.وی با اشاره به دیگر مشکالت پیش روی 
این شهرستان بیان کرد: بانک ها در پرداخت وام 

ازدواج سخت گیری های زیادی دارند.

گروه خبر-معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه 
امروز باید اشتغال را در خارج از سیستم دولتی 
برنامه ریزی کرد، گفت: باید فکر و عینک ورود 
به دستگاه های دولتی را از چشمان مان برداریم. 
به گزارش مهر، علوی مقدم در بازدید از مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند اظهار 
کرد: آموزشگاه های فنی و حرفه ای دانشگاه 
علم و عمل هستند که نقش و ارزش بسیار 

مهمی در اشتغال و آموزش نسل جوان دارد.
ظرفیت  کرد:  عنوان  استاندار  عمرانی  معاون 
دستگاه های دولتی در ایران در حال حاضر باالتر 
از میانگین جهانی قرار دارد و باید این فکر و 
ایده و عینک ورود به دستگاه های دولتی را از 
چشمان مان برداریم. علوی مقدم ادامه داد: باید 
فضا به سمتی برود که افراد با حرفه آموزی به 
سمت بازار و رقابت بروند و ظرفیت های خالی 
موجود در بخش های آزاد را از نظر نیروی انسانی 

ماهر تامین کرد.

خالء آموزش های غیر استاندارد  در کشور
وی با بیان اینکه بخش های گوناگون خدماتی در 
استان وجود دارد که با کمبود نیروی ماهر روبرو 
است، افزود: بیشتر نیروهای انسانی فعال در این 
بخش ها سنتی آموزش دیده اند در حالی که 
آموزش های فنی و حرفه ای می تواند به کمک 

آن بخش ها آمده و به توسعه استان کمک کنند.
معاون عمرانی استاندار همچنین به خالء آموزش 
های غیر استاندارد در کشور اشاره کرد و گفت: 
وجود سازمان آموزش فنی و حرفه ای توانسته، 
خالء آموزش های غیر استاندارد در کشور را پر 
کند. علوی مقدم اضافه کرد: اکنون آموزش فنی 
و حرفه ای در کشور و به خصوص استان هم 
از مدیریت خوبی برخوردار بوده و هم از فضای 
برخوردار  دقت  با  آموزشی  مدیریت  و  مناسب 
است.وی عنوان کرد: باید نسل جوان از ابتدای 
ورود به دانشگاه برای آینده شغلی خود در بخش 

خصوصی برنامه ریزی داشته باشد.

بدنه دولت باید کوچکتر شود
علوی مقدم افزود:  بخش زیادی از پرداختی های 
دولت االن معطوف به هزینه های جاری بوده و از 
این نظر در وضع خوبی نیستیم.علوی مقدم تأکید 
کرد: در همین راستا نیاز است که برای آموزش 
در فنی و حرفه ای و ورود به بازار کار به صورت 
بخش خصوصی تالش کنیم و با شرایط موجود در 
کشور، امید است بتوانیم با شدت بیشتری جوانان 
 خودمان را با فضای آموزشی فنی و حرفه ای 
آشنا کنیم. وی افزود: فنی و حرفه ای باید از هم 
اکنون این آمادگی را داشته باشد که نیروی ماهر 
مورد نیاز برای برنامه هایی که با نیازسنجی در 

استان انجام می گیرد را تأمین کند.

آموزش های فنی و حرفه ای در بیرجند 
۷ درصد افزایش یافت

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نیز در این 
بازدید  از رشد 7 درصدی آموزش های فنی و 
حرفه ای در این شهرستان طی چهار ماهه نخست 
امسال خبر داد.   دانش اظهار کرد:  در تمامی مراکز 
فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند خوشه خدمات، 
فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی فعال است. 
وی با اشاره به وجود چهار مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای در بیرجند، بیان کرد: در این مراکز بالغ بر 

۱0 بخش آموزشی فعال است.

ارائه بیش از ۱۵۴ هزار نفر ساعت آموزش
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیرجند از ارائه 
۱۵۱ دوره آموزشی برای یک هزار و 4۳۹ نفر طی 
چهار ماهه نخست امسال، عنوان کرد: این میزان 
معادل با ۱۵4 هزار و 2۱4 نفر ساعت بوده که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل هفت درصد رشد 
را نشان می دهد.دانش با اشاره به برگزاری شش 
دوره مهارتی در بخش جوار دانشگاه به میزان ۱2 
هزار و ۹۶۹ نفر- ساعت طی این مدت، افزود: 
این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
22 درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه 
 در کارگاه های ثابت این مرکز برای کارجویان
 44 دوره برگزار شده است، بیان کرد: این دوره ها 

در ۱2 کارگاه ثابت و به میزان 7۶ هزار و ۱2۵ 
نفر ساعت بوده است.وی اضافه کرد: در بخش 
آموزش پادگانی نیز بر اساس تفاهمنامه مشترک 
تاکنون  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  و  سازمان 
۱7 دوره آموزشی برای ۳2۱ نفر از سربازان در 
راستای توانمند سازی مهارتی آنان برگزار شده 
است.به گفته وی این مرکز در سال جاری حدود 
۳70 هزار نفر ساعت آموزش را متعهد شده که 
این آموزش ها شامل آموزش در مراکز ثابت و 
شعب شهری، آموزش کارگران صنعت ساختمان، 
آموزش در پادگان ها، آموزش در مناطق روستایی و 
عشایری، آموزش در صنایع، بنگاه های اقتصادی، 

زندانیان و پادگان ها خواهد بود.

 اشتغال در بخش خصوصی دنبال شود

 قطع آب در بیرجند

غالمی-آب برخی از مشترکان بیرجند امروزچهارشنبه به مدت 4 ساعت قطع است. براساس اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان برای عملیات تعمیر شبکه توزیع آب که منجر 
به ارائه  خدمات مطلوب تر به شهروندان می شود، آب در محله معصومیه باال و سایت مسکونی اداری دچار کمبود فشار و در تمام ادارات حاشیه  بلوار شهدای نیروی انتظامی، 
منازل سازمانی نیروی انتظامی، فرماندهی نیروی انتظامی، پلیس راهور، سپاه پاسداران، یگان ویژه، پزشکی قانونی و شرکت توزیع نیروی برق از ساعت ۱۵ تا ۱۹ قطع خواهد شد.

*علوی مقدم روز دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از 
منابع آب استان همه دستگاه ها به تناسب سهمی که 

در مصرف آب دارند باید صرفه جویی کنند.
*اولین جشنواره شهرستانی شعر ایثار در نهبندان برای 

شرکت شاعران در این جشنواره فراخوان داد.
*کارشناس هواشناسی گفت: تا اوایل هفته آینده به طور 
میانگین ۵ تا 8 درجه سانتیگراد  از دمای هوا  کاسته می شود.

*مدیرکل ارشاد  از برگزاری نخستین جشنواره  منطقه ای 
فیلم و عکس تلفن همراه با حضور استان های اصفهان، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، 

کرمان و یزد در استان خبر داد.
از  فردوس  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  *رئیس 
ششم  گرامیداشت  مهارت”  “گذر  نمایشگاه  افتتاح 
مرداد روز ملی ترویج آموزش های فنی و حرفه ای و 

کار آفرینی در فردوس خبر داد.
*نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: 
مصوبه ارتقای جایگاه فرمانداری نهبندان به فرمانداری 
ویژه سال ۱۳8۱ در هیئت وزیران تصویب شده و 

هنوز بعد از ۱۶ سال اجرایی نشده است.
*مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی تون گفت: 
پروژه آواربرداری و خواناسازی فضاهای معماری راسته 

بازار شهر تاریخی تون در حال انجام است.
از  تعدادی  با  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  *مدیرکل 
مدیران کل کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، تامین 

اجتماعی و بیمه سالمت دیدار و گفت و گو کردند.
*۱8 میلیون و 40۵ هزار و ۳2۶ قطعه طیور در سال زراعی 
جاری زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت.

اخبار کوتاه

بازگشایی ۱۲ کیلومتر دیگر از پروژه 
احداث باند دوم محور سه راهی 

روم -آفریز -سرایان  

دادرس مقدم-در ادامه برنامه ها و سیاست های اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و افزایش ایمنی 
در محورهای استان، ۱2 کیلومتر دیگر از پروژه احداث 
باند دوم محور سه راهی روم - آفریز- سرایان روز 
گذشته بازگشایی و زیر بار ترافیک رفت. مدیر کل راه 
و شهرسازی با اعالم این خبر افزود: طول کل محور 
سه راهی روم -آفریز-سرایان ۱2۶ کیلومتر است که از 
این میزان ۳0 کیلومتر دو بانده شده و ۳2 کیلومتر هم 
دردست اجراست. جعفری با بیان اینکه عملیات دو بانده 
 سازی 8 کیلومتر از این محور در سال ۹۵ صورت گرفته ،

افزود: ۱2 کیلومتر دیگر از این محور با هزینه ای بالغ 
بر ۱0 میلیارد تومان تکمیل و بازگشایی شد.همچنین 
در محدوده روستای آفریز به دلیل تردد باالی وسایل 
نقلیه و افزایش ایمنی حدود 2 کیلومتر به صورت 
4 خطه احداث شده است. وی به تکمیل و احداث 
باندهای دوم و بزرگراه های استان به عنوان اولویت 
اصلی راه و شهرسازی اشاره نمود و گفت: درصورت 
های  پروژه  سریعتر  چه  هر  الزم  اعتبارات  تامین 
راهسازی استان به بهره برداری برسد که نقش مهم 

و اساسی درکاهش تصادفات جاده ای ایفا می نماید.

۱۶۶ نفر در سرایان تحت پوشش 
سوادآموزی قرار گرفتند

مدیر آموزش و پرورش سرایان گفت: سال گذشته 
۱۶۶ نفر در این شهرستان با همکاری ۱4 آموزشیار 
تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند.به گزارش مهر، 
کسمایی  در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی سرایان 
اظهارکرد: بر این اساس صد درصد سهمیه ابالغی 
استان جذب شد. معاون عمرانی فرماندار نیز گفت: هر 
اقدامی که در جهت کاهش تعداد بی سوادان و حذف بی 
سوادی الزم است، انجام شود. مرادی با تاکید بر اهمیت 
فرهنگ سازی برای افزایش سواد آموزی، همکاری و 
به کارگیری ظرفیت های اداری همه دستگاه ها را در 

اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی خواستار شد.

جانباز  پاکباز، حاج رضا سیف اللهی
دعوت حق را لبیک گفت

غالمی-حاج رضا سیف    
اللهی جانباز پاکباز دفاع 
مقدس پس از یک دوره 
مقاومت ۳۶ ساله در برابر 
بیماری و عوارض جنگ 
تحمیلی  به  همرزمان 
شهیدش پیوست. پیکر 
پاک جانباز سرافراز، حاج رضا سیف اللهی دیروز در 
سرایان تشییع شد. مرحوم  سیف اللهی  سال ۱۳۶۱ در 
عملیات بیت المقدس در اثر اصابت تیر و ترکش جانباز  
40 درصد شد و در ۵8 سالگی دعوت حق را لبیک 
گفت. ریاست آموزش و پرورش شهرستان و شورای 
شهر سرایان  از جمله مسئولیت های وی بود. روزنامه 
آوای خرسان جنوبی درگذشت این رزمنده و جانباز 
مردمدار و پرتالش را به خانواده ایشان ومردم شریف 

سرایان تسلیت می گوید.

اتمام مرمت ، بهسازی و زیباسازی
 بلوار شهید بهشتی 

میادین  و  بلوارها  زیباسازی  دادرس مقدم-با هدف 
شهر، مرمت، بهسازی و زیباسازی بلوار بهشتی به 
اتمام رسید.جاوید با اعالم این خبر افزود: در پی بازدید 
میدانی از بلوار شهید بهشتی، عملیات اجرایی این بلوار 
در دستورکار قرار گرفت و اقدامات عمرانی الزم از 
سوی عوامل اجرایی شهرداری آغاز شد. وی اظهار 
کرد: لکه گیری و آسفالت بلوار بهشتی و همچنین 
جدول گذاری آیلند، ایجاد باغچه های وسط آیلند و 
موزاییک کاری بلوار از جمله اقدامات عمرانی این 
عملیات می باشد. جاوید ادامه داد: همچنین اجرای 
سیستم آبیاری نوین و گلکاری بلوار بهشتی نیز با 

هزینه بالغ بر 4۵0 میلیون ریال انجام پذیرفته است.

۹ فقره وقف در طبس 
برای زیارت امام رضا )ع(

تسنیم-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس گفت: در 
شهرستان طبس بیش از 800 فقره موقوفه با سه هزار و 
۳00 رقبه وجود دارد که ۹ فقره وقف در راستای زیارت 
امام رضا )ع( است. حجت االسالم خدایا ظهارکرد: در 
حوزه اوقاف طبس بیش از 800 فقره موقوفه با سه هزار 
و ۳00 رقبه وجود دارد که همه این موقوفات از طرف 
واقفین دارای نیات خاص و منحصر به فرد خودش بوده 
است. وی افزود: از بین موقوفات طبس ۹ فقره موقوفه 
وجود دارد که واقفین با دور اندیشی که داشته اند نیات و 

وقف خود را برای امام رضا )ع( تعریف کرده اند.

دست واسطه ها را در فروش صنایع 
دستی کوتاه کنیم

مهر-معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به 
راه اندازی نمایشگاه های دائمی صنایع دستی، گفت: 
باید تالش کنیم دست واسطه ها را از بازار فروش این 
محصوالت کوتاه کنیم. علوی مقدم در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه توانمندی های فنی و حرفه ای مرکز خواهران 
بیرجند با ابراز خرسندی از برپایی این نمایشگاه در 
 جهت معرفی رشته های مختلف که سبب کارآفرینی

 می شود، اظهار کرد: پیشنهاد می شود کارهای بسیار 
زیبا و هنرمندانه این نمایشگاه به صورت یک پکیج در 
اختیار مسئوالن قرار بگیرد، تا بتوانیم در جلسات تهران و 

یا خارج کشور این توانمندی ها را معرفی کنیم.

برداشت آلبالو و گیالس در استان

باغ های  از  آلبالو و گیالس  صداو سیما- 27۹ تن 
استان برداشت شد.مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گفت: 
این محصوالت به ارزش یک میلیارد و 4۶0 میلیون 
تومان در استان تولید شد.رضایی سطح زیرکاشت آلبالو 
در استان را ۶4  هکتار با پیش بینی تولید ۱۵4 تن آلبالو و 
سطح زیرکاشت گیالس را 40 هکتار با پیش بینی تولید 
۱2۵ تن گیالس اعالم کرد و افزود: بیشترین سطح 
زیرکاشت آلبالو به قاین و بیشترین سطح زیرکاشت 

گیالس به سربیشه اختصاص دارد.

برگزاری جشن میالد امام رضا )ع( 
در کتابخانه امیرالمومنین )ع( مود

کاوش-جشن میالد با سعادت امام رضا )ع(، همزمان با 
شب میالد حضرتش، روز سه شنبه دوم مرداد با حضور 
مدیحه سرایان اهل بیت )ع( و جمع کثیری از اعضا 
)ویژه خواهران( در کتابخانه امیرالمومنین)ع( مود برگزار 
شد. مسئول کتابخانه در سخنانی به اهمیت شناخت 
و جایگاه عظیم امام رضا )ع( و خواهر گران قدرشان 
حضرت معصومه)س( پرداخت و افزود: مطالعه و کتاب 
خوانی در امر آشنایی جوانان با سیره ائمه معصومین)ع( 
در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خودکار، 
همچنین معرفی کتاب و مشاوره دینی به نوجوانان و 
جوانان و تقدیر از خواهران با حجاب برتر و فعاالن 
عرصه کتاب و کتابخوانی رضوی را از دیگر برنامه 
های این مراسم برشمرد و افزود : برگزاری جشن اعیاد 
مذهبی در محل کتابخانه امری الزم جهت شاداب 
سازی محیط های فرهنگی و تشویق جوانان به حضور 

بیش از پیش در محل کتابخانه ها و امر مطالعه است.

پرداخت ۵۰ درصد هزینه های
 مشاوره ژنتیک توسط بهزیستی

مدیرکل بهزیستی مشاوره ژنتیک  را مهمترین و آسان 
ترین راه برای جلوگیری از تولد فرزندان ناهنجار ژنتیکی 
دانست و گفت: ۵0 درصد هزینه های مشاوره ژنتیک 
توسط بهزیستی برای همه اقشار جامعه پرداخت می 
شود. به گزارش مهر، عرب نژاد در مراسم تودیع و 
معارفه رئیس اداره بهزیستی سرایان گفت: اگر آسیب 
های اجتماعی مدیریت نشود باید منتظر تبعات اجتماعی 
آن باشیم.عرب نژاد اظهار کرد: پیشگیری، توانمند سازی 
و استفاده از ظرفیت های مردمی سه گام مهم در راستای 
کاهش آسیب های اجتماعی است. وی درباره خدمات 
مشاوره ای بهزیستی نیز گفت: در حال حاضر مرکز 
مشاوره تلفنی ۱480 کلیه شهرستان ها و روستاهای 
استان را تحت پوشش خدمات مشاوره روان شناختی 
تلفنی دارد. وی همچنین از تزریق دو نیرو به اورژانس 
اجتماعی سرایان برای بهبود خدمات خبر داد. در این 
مراسم از سیزده سال خدمت سید مصطفی مهرداد 
 رئیس سابق اداره بهزیستی سرایان تقدیر و حسن 

قلی پور به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

انتخاب دو محیط بان استان به عنوان 
محیط بانان نمونه کشور

کاری- همزمان با فرا رسیدن میالد باسعادت امام 
رضا )ع( و روز محیط بان در مراسمی که در مشهد 
مقدس برگزار شد، از دو نفر از محیط بانان خراسان 

جنوبی به عنوان محیط بانان نمونه کشوری تقدیر 
شدند. محیط بان علی سعیدی از شهرستان خوسف 
و محیط بان محمد محمودی از شهرستان طبس با 
حضور کالنتری معاون ریاست جمهوری و ریاست  
سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور  و جمعی از مسئوالنن  

کشوری، لشکری و استانی تجلیل شدند.

قاین فرماندار ندارد!

طرح راهبردی بیرجند تهیه می شود

کاری- روز گذشته نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی 
معلوالن همزمان با برگزاری اولین جشنواره منطقه 
ای هنرهای تجسمی معلوالن کویر در محل هتل 
سپهر بیرجند برپا شد. عرب نژاد مدیرکل بهزیستی 
در این همایش ضمن تشکر از کسانی که در 
این رویداد بزرگ همراهی داشته اند، افزود: در 
جشنواره هنرهای تجسمی معلوالن حدود ۳۵0 
استان های  سایر  معلوالن  و  از مسئوالن  نفر 
کشور شرکت داشته اند. وی ابراز امیدواری کرد:  
در برنامه های آینده بتوانیم جشنواره های بهتر 
و اهداف بزرگتری برای جامعه هدف بهزیستی 
برگزار کنیم. وی  یادآور شد: برگزاری این قبیل 
جشنواره ها در توانمند سازی معلوالن موثر است و 
می تواند راهکاری برای دیده شدن آنها در جامعه 
باشد.رضا زاده معاون توانبخشی بهزیستی  هم 

با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در کشور، 
در راستای اشتغالزایی معلوالن ارائه شده است، 
اثر از معلوالن پنج استان کشور  ادامه داد: 80 
به این جشنواره راه یافت. وی افزود: این آثار از 
استان های خراسان رضوی، جنوبی، سیستان 
است. شده  ارسال  کرمان  و  یزد  بلوچستان،   و 
صفاری  فرد مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی 
روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور هم 
عنوان کرد: امسال آموزش حرفه ای معلوالن با 
تجهیز مراکز و حضور اساتید مشهور کشوری در 
پایگاه های هنری دنبال می شود. وی نمایش 
آثار هنرمندان معلول در هتل را ایده ای موثر در 
حمایت از کاالی ایرانی و اشتغال معلوالن دانست 
و افزود: با شروع این طرح در استان می توان گام 

مهمی در حمایت از آثار هنری معلوالن برداشت.

راهیابی۸۰ اثر از معلوالن به جشنواره هنرهای تجسمی استان
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آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند
 زیان دیده است.

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

الیحه پالرمو تا اطالع ثانوی 
مسکوت می ماند

با  محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس 
اشاره به نشست کمیسیون قضایی مجلس گفت: 
طرف  از  نامه ای  دولت  دوستان  اینکه  به  توجه  با 
رئیس جمهور ارائه دادند که این نامه به نوعی اشاره 
کرده بود به اینکه رهبر معظم انقالب نیز با تصویب 
این استنادات  بنا شد  پالرمو موافق هستند،  الیحه 
مورد بررسی مجدد قرار گیرد و استعالمات الزم هم 
صورت گیرد و بعد اگر به مصلحت بود بررسی های 
فعال  و  شود  انجام  الیحه  این  خصوص  در  الزم 
بماند. ثانوی مسکوت  اطالع  تا  موضوع  مقرر شد 

روحانی به جای شعار، برنامه بدهد

غالمحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران 
در  روحانی  حسن  اظهارات  به  اشاره  با  سازندگی 
از  خارج  در  ایران  نمایندگی های  روسای  همایش 
رئیس جمهور  به  نسبت  که  هشدارهایی  و  کشور 
آمریکا مطرح کرد، گفت: آقای روحانی و همکاران 
شان باید بیشتر از اینکه در سخنرانی ها احساسی و 
شعاری حرف بزنند برنامه دولت برای اداره کشور در 
شرایط جدید را مطرح کنند و به حل و فصل مسائل 

و مشکالت مردم بپردازند.

بزرگترین تهدید علیه آمریکا
ترامپ است

گفت:  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا،  حسام الدین 
ملت  برای  تهدیدی  ایران  می کند!  اشتباه  ترامپ 
آمریکا نیست. امروز بزرگترین تهدید علیه آمریکا، 
شغلش  که  کسی  است.  کشور  آن  رئیس جمهور 
فروش دروغ و قلدری است نه  تنها خطری برای 
مردم آمریکا، بلکه خطری برای جامعه بین المللی 

است. مردم این خطر را درک کرده اند.

اصالح طلبان دعوای زرگری 
می کنند تا کمتر ترکش بخورند

حسین قربانزاده، مشاور قالیباف با بیان اینکه هر دو 
جریان اصولگرایی و اصالح طلبی کاهش سرمایه 
اجتماعی دارند، گفت: جریان اصالحات زمانی خانه 
نشین بود، اما از آن وضع خارج و به صورت حامی 
اصلی دولت روحانی وارد صحنه انتخابات شد و امروز 
با  با تحوالت اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده، 
چالش روبه روست. اختالفات درون دولت روحانی و 
تفکیک کارگزاران از اصالح طلبان به نوعی این فضا 
را ایجاد کرده که اصالح طلبان می دانند با حمایت از 
روحانی نمی توانند در انتخابات 1400 شانسی داشته 
باشند. برای همین با دعواهای ذاتی یا زرگری بین خود 
و دولت روحانی فاصله گذاری می کنند تا کمتر ترکش 

های تحوالت آینده آنها را تحت الشعاع قرار دهد.

دشمن با پاسخ  غیرقابل تصور 
و پشیمان کننده مواجه خواهد شد

سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: 
همان طور که در سخنان رئیس جمهور به درستی 
اشاره شده، دشمنان به ویژه آمریکا که مراکز استقرار 
و منافع او در دسترس قدرت آشکار و پنهان دفاعی 
پاسخ  با  که  نکنند  بازی  شیر  دم  با  است،  ایران 
محکم، غیر قابل تصور، پشیمان کننده و در سطح 
بسیار وسیع در منطقه و جهان مواجه خواهند شد.

صراف و بقال محل
 بهتر از سیف ارز را مدیریت می کنند

حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر گفت: اولویت 
کشور در حال حاضر مسائل اقتصادی است. امروز 
می سوزند  اقتصادی  مشکالت  این  تب  در  مردم 
که باید آن را درک کنیم. برخی در کشور از روی 
ناآگاهی علیه مردم تصمیم می گیرند. با  آگاهی یا 
 توجه به التهابات اخیر ارز آیا بدتر از این هم می شود. 
بقال سر محل و یک صراف هم می توانستند بهتر 
از آقای سیف سکه را توزیع و ارز را مدیریت کنند.

دنیا در کنار ایران خواهد بود

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: 
خارجی  سیاست  در  هوشیاری  با  ما  که  زمانی  تا 
عمل کنیم و از رفتارهای تحریک آمیز و افراطی 
بپرهیزیم، تالش های جنگ طلبانه نیروهای تندرو 
جمهوری  علیه  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  در 
اسالمی محکوم به شکست خواهد بود و دنیا در 
کنار ما در برابر این گروه جنگ طلب خواهد ایستاد.

حذف اصالح طلبان مثل بیماری 
العالجی به جان کشور افتاده است

میرزایی نیکو، نماینده دماوند گفت: در سال 2001 
وگوی  گفت  نام  به  طرحی  وقت  جمهور  رئیس 
خوبی  به  را  ایران  نام  که  کرد  مطرح  را  تمدن ها 
در بین جهانیان مطرح کرد. حذف اصالح طلبان 
تفتیش  نگهبان،  شورای  استصوابی  نظارت  و 
دانشجویان، شطرنجی کردن سید محمد خاتمی و 
برخورد گزینشی با اقلیت ها و البته حصر رهنورد و 
میر حسین موسوی و مهدی کروبی مثل بیماری 

العالجی به جان کشور افتاده است.

سؤال از رئیس جمهور معنای سیاسی دارد

عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: سؤال 
از رئیس جمهور به  طور طبیعی یک معنای سیاسی 
پیدا می کند و اگر سؤال سیاسی شود، ممکن است 
کارکرد اقتصادی و تخصصی خود را از دست بدهد. 
سؤال از رئیس جمهور منعی ندارد، به شرط اینکه 
رفتار و کردار ما باعث نشود تلقی جامعه، سیاسی بودن سؤال باشد. بهتر است 
در وهله اول سؤال های اقتصادی به  صورت تخصصی از وزرا پرسیده شود.

در هر شرایط نیازهای اصلی مردم را تامین می کنیم

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: 
به هر میزان که احساس کنیم، به قشر متوسط و 
با آن  وارد می شود متناسب  ضعیف جامعه فشار 
شرایط، تمام نیازهای اصلی مردم را چه از طریق 
یارانه، چه از طریق کاالبرگ و چه از روش های 
دیگر تامین خواهیم کرد و سیاست هایی متناسب با شرایط پیش روی 

کشور تنظیم خواهد شد تا زندگی مردم دچار آسیب نشود.

فعال سیاسی  نمین  عباس سلیمی 
گفت: هم در زمان حیات امام و هم 
باالترین  از  نظام  کنونی،  زمان  در 
سطح اعتماد عمومی برخوردار بوده 

جایگاه  که  زمانی  تا  چون  است. 
نیست،  آلودگی  دچار  نظام  باالی 
است.  زنده  جامعه  برای  امیدواری 
به  امیدواری  عدم  اگر  افزود:  وی 
وارد  دشمن  بود  رسیده  صفر  نقطه 

تهاجم می شد. چون قدرت ملی هنوز 
براساس اعتماد به رأس نظام وجود 
دارد. آدم  های با اعتقاد در رأس نظام 
 کم نیستند که محکم هم ایستاده اند

کنند. فداکاری  هستند  حاضر  و 
 اگر رأس نظام آلوده بود دیگر کسی 
انگیزه ای برای دفاع نداشت. چرا من 
باید در کشوری که صدر تا ذیل آن 
ایثارگری کنم؟ معنایی  آلوده است، 

رهبری  فقط  نه  افزود:  وی  ندارد. 
جمهوری  رؤسای  سطح  در  بلکه 
البته  نداشته  ایم.  فسادی  تاکنون 
جمهوری  رئیس  معاونان  سطح  در 
لغزش داشته ایم اما نه خود رؤسای 
جمهوری. شخصیت هایی داریم که 
آیت ا...  هستند.  مردم  اعتماد  مورد 
وسیعی  قشر  برای  مهدوی کنی 
چون  بود  اعتماد  مورد  جامعه  از 
سرمایه های کالنی در اختیار داشت 
اما هیچ استفاده شخصی از آن نکرده 
بود. کافی است نیروهای سالم چه در 
اصولگرا،  جریان اصالح طلب و چه 
دست به دست هم بدهند و آدم  های 
دنیاطلب، تندرو و عافیت طلب که در 
درون هر دو جریان حضور دارند را 
به حاشیه برانند و از طریق وحدتی 
که بین خود ایجاد می کنند گام های 
اساسی در مسیر تعالی جامعه بردارند. 

اصولگرایان و اصالح طلبان، تندروها و عافیت طلب ها 
را حاشیه نشین کنید

محمد هاشمی، فعال سیاسی گفت: 
را  روند  هم  روحانی  آقای  متاسفانه 
اصالح نکرد و در این دولت هم تولید 
کاهش و حجم نقدینگی نیز افزایش 
که  هستیم  این  دنبال  اگر  یافت. 
مشکالت کشور حل شود باید سعی 
کنیم تولید را در کشور باال ببریم تا 
قدرت خرید و فروش مردم افزایش 
یابد. خانواده های ایرانی به نظر بنده 
یارانه که همانند صدقه می ماند  به 
نیاز ندارند بلکه آنها به دنبال اشتغال 
جوانان و تولید در کشور هستند لذا 
باید اقتصاد کشور ریشه ای حل شود. 
اشاره  اقتصاد سایر کشورها  به  وی 
کرد و گفت: اصل مهم اقتصادی این 
است در هر کشوری که این اتفاقات 
رخ بدهد، نقدینگی زیاد و تولید کم 
ایران  اصلی  مشکل  پس  شود  می 
نیز هم اکنون همین موضوع است. 

هاشمی افزود: با تغییر افراد و جا به 
جایی نقش های آنها مشکالت حل 
ما  کشور  اصلی  مشکل  نمی شود، 
گذاری  سرمایه  برای  منابع  کمبود 

در طرح های تولیدی یا حمایت از 
تولید و اشتغالزایی است، یک وزیر 
وقتی منابع الزم را در اختیار نداشته 
دهد،  انجام  کاری  تواند  نمی  باشد 
بلکه باید راهکار داده و بدان عمل 

کرد:  تاکید  هاشمی  محمد  کرد. 
که  بوده  کسانی  از  همواره  روحانی 
نسبت به این موضوع انتقاد داشته و 
توقع می رفت که وی این اوضاع را 

بهبود بخشد، اما ایشان هم راه آقای 
اقتصاد  برای  و  رفت  را  احمدی نژاد 
فکر  باید  حال  نکرد.  اقدامی  کشور 
اساسی برای اقتصاد کشور شود تنها با 
تغییر کابینه مشکلی حل نخواهد شد.

روحانی هم همان راه احمدی نژاد را در پیش گرفت 
و برای اقتصاد کشور کاری نکرد

بافشاردولت برخی نمایندگان امضایشان را پس گرفتند

ذوالنور، نماینده قم گفت: در قضیه سوال و امضا گرفتن 
از نمایندگان، اینجانب از تک تک نمایندگان تعهد گرفتم 
 تا امضاهای خود را پس نگیرند اما با فشار دولتی ها

از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند.   برخی 
وی خطاب به مردم کشور گفت: تا زمانی که دولت در 
شهرهای شما وظایف خود را انجام نمی دهد؛ آب، نان، شغل را به جای آنکه از دولت 
مطالبه کنید از نماینده مطالبه می کنید و نماینده هم برای دور بعد به فکر رای است.
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هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد: به همت 
برای  تامین سبد غذایی  با  خیرین عزیز 
خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها 

هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم
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