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سرمقاله

وقتی اولویت ها
تغییر می کند
*  سردبیر

بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
شدن  راکد  و  تعطیلی  از  جلوگیری   « گفت: 
تامین  اولویتهای  مهمترین  تولیدی  کارگاههای 
و  سیستان  استاندار  معاون  است«.  اجتماعی 
بلوچستان گفت : » همکاری با بخش خصوصی و 
 حل مشکالت ایشان اولویت مدیران  استان است «
استاندار فارس گفت : » اولویت اصلی ما جذب و 
حفظ سرمایه گذار است « مدیر کل تعاون،کارورفاه 
ما  اصلی  اولویت   « : البرز گفت  استان  اجتماعی 
 پیگیری و حل مشکل سرمایه گذاران استان است «
فرماندار شهر ری گفت : » اولویت حفظ و جذب 
سرمایه گذار است و مدیران شهرستان حق ندارند 
برای تولید و صنعت مانع تراشی بکنند « استاندار 
قزوین گفت : » نباید با مانع تراشی مسیر تولید را 
سخت کنیم زیرا تولیدکننده وقتی وارد این مسیر 
می شود به اندازه کافی درگیر مسائل و مشکالت 
بروکراسی  کردن  طوالنی  با  نباید  بنابراین  است 
اداری او را از ادامه کار ناامید کرد و اولویت دلگرم 
 کردن سرمایه گذار است « استاندار گیالن گفت :

» اولویت مدیران  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

مطالبات فردوسی ها در آستانه 
سفر رئیس جمهور به استان

آب و راه آهن
در صدر خواسته ها

سرپرست فرمانداری فردوس در گفتگوی اختصاصی 
این شهرستان  مطالبات  تشریح  به  ما  خبرنگار  با 
پرداخت و افزود: راه آهن و انتقال آب دو موضوع 
جدی است که در صورت تحقق می تواند به توسعه 

در سایر بخش ها نیز  ... ) مشروح گفتگو در صفحه 7 (

 مدیر کل کمیته امداد : 
کسی را در نوبت

دریافت جهیزیه نداریم
صفحه 7

استان برای بارندگی های 
شدید کامال آماده است

مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی از آمادگی 
مدیریت  ستاد  عضو  اجرایی  های  دستگاه  کلیه 
داد.  خبر  رو  پیش  های  بارندگی  برای  بحران 
میرجلیلی ضمن اشاره به هشدارهای هواشناسی 

و اخطارهای سازمان ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مدیر کل ورزش و جوانان عنوان کرد:

روِز بدون خودرو 
 جلسه اتاق فکر ورزش همگانی استان با حضور 
نمایندگان  و  دانشگاه  اساتید  از  جمعی  مدیرکل، 
ادارات ، نیروهای نظامی و انتظامی ، هیئت های 
ورزش همگانی ، روستایی ، عشایری و جمعی از 
بیرجند  جوانان  و  ورزش  اداره  در  نظران  صاحب 

برگزار شد ...  ) مشروح در صفحه 7 (

رئیس قوه قضائیه  : 
با آشتی ملی مخالف نیستم اما موضوعیت ندارد

فتنه گران خطا کردند خودشان باید برگردند

عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان : 
از اصالح طلبان افرادی کاندیدا می شوند اما این 

به آن معنا نیست که ما دو کاندیدا داریم

محمد رضا باهنر : 
اصولگرایان در مقابل روحانی کاندیدا دارند  

اصالح طلبان از روحانی عبور نمی کنند

احمدزاده کرمانی : 
مشایی شخص نبود؛ یک گفتمان و یک تفکری 

بود که احمدی نژاد مؤمنانه به او ملتزم بود

آیا عزت ا... ضرغامی گزینه اصولگرایان در مقابل روحانی است؟ / جلیلی : نمی توان با »تفکر التماسی« منافع ملی را حفظ کرد / رویترز : اجماع در ایران برای ادامه ریاست جمهوری روحانی / بولتون: برجام در حال فروپاشی است / الجزیره : آیا ترامپ با ایران می جنگد ؟ / الریجانی : آمریکایی ها به دنبال عصبانی کردن ایران هستند  / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

شور
 دان

ید
سع

س : 
عک

قربانیان کوچک 
یک معضل بزرگ  

گزارش آوا  از وضع کودکان کار استان
روند افزایشی کودکان کار در استان / فقر به تنهایی عامل افزایش  کودکان کار نیست 
مشکالت بهداشتی  در کمین کودکان کار / شهروندان بر احساسات خود غلبه کنند 
 آمار متناقض و غیر دقیق / پدیده کودکان کار نیازمند یک اجماع واحد
مشروح گزارش در صفحه ۳

جناب آقای موالئی 
 مدیریت محترم امور مالی بیمارستان ولی عصر )عج(  

مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض می نماییم، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده
 علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت باربد بنای شرق 

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت

 شادروان حاج علی حسن زاده مفرد 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 را به اطالع همشهریان می رساند: مراسم تشییع آن عزیز سفر کرده امروز 
سه شنبه 95/11/26 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل غسالخانه 

 انجام می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: حسن زاده مفرد ، ثابت رای ، ملکوتی ، زارع و زربان 

جناب آقای مهندس قباد گنجی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بیرجند 
که نشان از تعهد کاری، پشتکار و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

آرزوی موفقیت روز افزون و بیش از پیش شما را از درگاه ایزد منان داریم.

دفتر طراحی ایرسا 17 

جناب آقای مهندس نصرآبادی
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
 که نشان از تعهدکاری و تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

 توفیقات روزافزون شما را آرزومندیم.  
مجتمع کشتارگاهی شرکت فروزان

جناب آقای مهندس علی اکبر مزیدی
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته شما را از طرف

 معاون محترم وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به سمت 
مدیریت پایانه مرزی ماهیرود استان خراسان جنوبی

 تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم.
جمعی از طبسی های مقیم بیرجند 

جناب آقای مهندس پور حسین  مدیر کل محترم ثبت احوال استان
جناب آقای مهندس موحدی خواه  معاون محترم امور اسناد هویتی 

جناب آقای مهندس مهرآور  معاون محترم فناوری اطالعات 
پرسنل محترم ثبت احوال شهرستان درمیان

جناب آقای مهدی حسن پور
کارشناس محترم ثبت احوال نمایندگی قهستان

احتراماً از زحمات بی شائبه شما عزیزان در راه اندازی و حضور در مراسم افتتاح نمایندگی 
ثبت احوال بابت صدور کارت هوشمند ملی و شناسنامه در دفتر پیشخوان دولت قهستان 

 کمال تقدیر و تشکر را داریم.
مدیریت دفتر پیشخوان خدمات دولت قهستان 

مزایده فروش خودرو
استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد: با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده 2 الیحه قانونی 
نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد نسبت به فروش 7 دستگاه خودرو 
به شرح لیست ذیل اقدام نماید. عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 1395/11/26 
تا 1395/12/03برای بازدید و دریافت اسناد مزایده به ساختمان اداره اتباع و مهاجرین خارجی 

استانداری واقع در میدان ابن حسام ، ابتدای بلوار صنعت و معدن )معصومیه(
 و یا به وب سایت www.sko.ir  لینک پایگاه اطالع رسانی استانداری مراجعه نمایند. 

اداره کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی 

خودروهای قابل فروش

مدلشماره خودرونوع خودروردیف
1921381 الف 14 ایران 12نیسان پیکاب1
2521381 الف 25 ایران 22پژو 2405
7681381 الف 21 ایران 12سمند 3
4651381 الف 28 ایران 22پژو 4405
1341380 الف 11 ایران 52پراید5
1961381 الف 12 ایران 52پژو 6405
2451381 الف 13 ایران 12سمند7

اجرای نمای آلومینیوم  09151655537- 09157201009  بلوچــی

سرکار خانم اسالمی  
بدینوسیله انتصاب شایسته شما را به عنوان    

مشاور استاندارخراسان جنوبی در امور بانوان  
که نشان از تعهد و کارآمدی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 

برایتان آرزوی موفقیت و کامیابی دارم.

تناکی- گروه تبلیغاتی رویاپردازان

نمایندگی خراسان جنوبی شاهسوند )چای، دمنوش، ادویه جات و...(
برای ارگان ها و فروشگاه های معتبر با قیمت کارخانه    09152016208-32258273

جناب آقای مهدی گلدانی مقدم
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند خواهانیم.

سید محمد آذرکار - مدیریت هتل سپهر بیرجند

جناب آقای مهندس علیرضا نصرآبادی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

سید محمد آذرکار - مدیریت هتل سپهر بیرجند

شرکت بیمه کارآفرین مدیریت استان خراسان جنوبی 

در شهرستان های فردوس،  بشرویه،  درمیان، سربیشه از بین افراد عالقه مند 
 به حرفه بیمه گری طبق مقررات بیمه مرکزی نماینده فعال جذب می نماید.

آدرس: خیابان طالقانی، روبروی بیماستان امام رضا)ع(،بیمه کارآفرین مدیریت خراسان 
جنوبی         تلفن: 71 - 05632213970 

 khorasan-j@karafarin_insurance.ir :ایمیل

جناب آقای دکتر سعیدی متخصص محترم  ارتوپدی
سرکار خانم کاظمی

مترون محترم بیمارستان حضرت ابوالفضل )میالد 3(  
پرسنل محترم و خوش اخالق بخش زنان - پرسنل محترم اتاق عمل

 پرسنل محترم و خوش اخالق پذیرش ، ترخیص و نگهبانی 
از لطف و محبتی که در مدت بستری و بهبودی کامل بنده داشتید، سپاسگزاری نموده

 و از خداوند متعال برای شما عزیزان موفقیت و پیروزی را آرزومندم.

سریع السیری 

جناب آقای دکتر گرمرودی 
مدیر عامل محترم بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( )میالد 3( 

جناب آقای جاللی 
معاون محترم بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( )میالد 3(

حسن برخورد پرسنل، امکانات موجود و به روز، رعایت بهداشت و نظافت بیمارستان حاکی از 
مدیریت شایسته شما عزیزان بوده که بدینوسیله الزم دانستیم مراتب سپاس و تشکر خود را 

ابراز نموده و توفیق روز افزون را برای شما آرزو نماییم.

اکبر پور 
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برگزاری نمایشگاه های بهاره برای تنظیم بازار

ایسنا- رئیس اتاق اصناف از برگزاری نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کاال برای تنظیم بازار خبر داد. علی فاضلی 
اظهار کرد: نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کاالهای مخصوص شب عید در همه استان ها برگزار می شود که 

هدف اصلی آنها تنظیم بازار است و برخی اقالم مانند برنج، شکر و غیره در این نمایشگاه ها عرضه می شود. 

 تمدید مهلت ارسال
 صورت معامالت فصل پاییز

ایرنا- معاون مالیات های مستقیم سازمان امور 
صورت  ارسال  زمان  تمدید  از  کشور  مالیاتی 
 1396 فروردین  پایان  تا  پاییز  فصل  معامالت 
پیشنهاد  به  کرد:  اعالم  جنتی  نادر  داد.  خبر 
وزیر  موافقت  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال اطالعات 
پایان  تا   1395 سال  پاییز  فصل  معامالت 

فروردین ماه سال 1396 تمدید می شود.

اسامی نمک های غیر بهداشتی اعالم شد

جام جم- نمک های غیر بهداشتی به دلیل نداشتن 
مجوز های الزم به عنوان محصوالت غیر مجاز 
معرفی شده اند.نمک دانه درشت از شرکت مهرداد 
طعام پارسیان با نام تجاری گل دانه، نمک آسو، 
زرین، نمک کریستاله  تجاری گوهر  نام  با  نمک 
تبلور مجدد ریزدانه، نمک شرکت تولیدی و بسته 
بندی نمک تصفیه با نام تجاری بهتاش و نمک 
نانوایی شرکت طبیعت مشرق به دلیل جعل پروانه 
بهداشتی غیر مجاز هستند.نمک تصفیه شده یددار 
تصفیه شده  نمک  تجاری سوهر،  نام  با  خوراکی 
یددار با نام تجاری ساحل، نمک تولید کننده دیبا 
با نام تجاری مالو و نمک با نام تجاری شفا دریاچه 
ارومیه به دلیل نداشتن مجوز های الزم به عنوان 

محصوالت غیر مجاز معرفی شده اند.

دامپزشکی:مرغ ها هورمون ندارند

ایرنا- معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی 
کشور وجود هورمون را در مرغ های تولیدی کشور 
رد کرد و گفت: استفاده از هورمون برای تولید مرغ 
های صنعتی کاربرد ندارد.وی علت اصلی رشد مرغ 
ها را اصالح نژاد، بهبود شرایط تغذیه ای و بهبود 

شرایط مدیریتی نگهداری و پرورش عنوان کرد.

ورود ساینای اتومات تا پایان سال

سایپا  گروه خودروسازی  مدیرعامل  ایران-  عصر 
جاری  پایان سال  تا  اتوماتیک  ساینای  از عرضه 
خبر داد و گفت:  ساینای اتوماتیک تا پایان سال 
جاری به بازار عرضه می شود و تالش داریم تا این 
خودرو را با کمترین میزان قیمتی روانه بازار کنیم.

فارس- سخنگوی دولت از پرداخت عیدی پایان 
سال کارکنان دولت همراه با حقوق بهمن ماه 
تا قبل از پایان این ماه خبر داد و گفت: حقوق 
ماه  آن  بیستم  تا  دولت  کارکنان  اسفندماه 
جاری  ماه  یارانه  افزود:   می شود.وی  پرداخت 
نیز تا  امروز یعنی بیست و ششم پرداخت 
خواهد شد همچنین تالش ما این است که تا 
آخر بهمن ماه نیز هم حقوق این ماه و عیدی 
کنیم. پرداخت  همزمان  را  دولت  کارکنان 

سخنگوی دولت تأکید کرد:  تالش می کنیم تا 

نیمه اول اسفندماه و حداکثر 20 اسفند تمامی 
را  دولت  کارکنان  اسفندماه(  )حقوق  حقوق 
پرداخت کنیم، همچنین سعی می کنیم یارانه  
این ماه را نیز 2 و 3 روز زودتر به مردم پرداخت 
کنیم.نوبخت درباره پرداخت حقوق و عیدی 
بازنشستگان گفت:  تمام بازنشستگانی که تا 
اول سال 95 پاداش شان را دریافت نکرده بودند 
و نیز تعدادی هم تحت عنوان حق التدریس 
و ... بودند که مطالبات خود را دریافت نکرده 
بودند، بر این اساس 2700 میلیارد تومان در 30 

آذرماه به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز 
کردیم تا این وزارتخانه نسبت به پرداخت این 
مطالبات اقدام کند.وی اضافه کرد: البته در این 
2700 میلیارد تومان بخشی از کسانی که در 
سال 95 بازنشسته شده اند و شرایط خاصی 
داشتند اعتباری برای آنها هم در نظر گرفته 
شده بود اما کسانی که در سال 95 باز نشسته 
شدند یا کسانی که تا پایان امسال بازنشسته 
می شوند این افراد پاداش بازنشستگی شان را 
هنوز دریافت نکرده اند که انتظارمان این است 

تا در اولین زمان و فرصت پاداش بازنشستگی 
کنیم.سخنگوی  پرداخت  نیز  را  آنها  امسال 
دولت درباره اقدامات دولت در سال 96 نسبت 
بازنشستگان  دریافتی  در  عدالت  ایجاد  به 
گفت:  براساس آنچه در الیحه برنامه ششم 
گنجاندیم و سال 96 هم اولین سال اجرای 
برنامه است طبق آن هزار میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص داده ایم که نسبت به ایجاد عدالت 
در نابرابری دریافتی ها اقدام کنیم. البته رقم آن 

نیز به اندازه وسع مان است.

یارانه اسفند زودتر پرداخت می شود 

فرهنگیان  مجمع  دبیرکل  تسنیم- 
پرورش  و  آموزش  گفت:  اسالمی  انقالب 
روبرو  معلم  بحران  با  آینده  سال های  در 
مجمع  دبیرکل  کمیجانی  شد.فرج  خواهد 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  فرهنگیان 
مشکالت آموزش و پرورش، اظهار داشت: 
بیشتر  توجه  در  تاکیدات  همه  علیرغم 
اتفاقی  در عمل  اما  پرورش،  و  آموزش  به 

و  آموزش  بودجه  افزود:  است.وی  نیفتاده 
اما  است،  تومان  میلیارد  هزار   32 پرورش 
حقوق  به  مربوط  بودجه  این  از  درصد   99
و  آموزش  وزارت  بنابراین  است،  کارکنان 

پرورش با یک درصد اداره می شود.
دبیرکل مجمع فرهنگیان انقالب اسالمی 
با طرح این سوال که چگونه یک وزارتخانه 
پرورش  و  آموزش  وزارت  مثل  بزرگی 

را  خود  بودجه  از  درصد  یک  با  می تواند 
مشکالت  فکر  به  کسی  چرا  و  کند  اداره 
این مجموعه نیست؟ گفت: تا سال 1400، 
320 هزار معلم بازنشسته می شوند و این در 
حالی  است که دانشگاه فرهنگیان سالیانه 
می کند  استخدام  را  معلم  هزار   10 فقط 
و  آموزش  وزارت  می تواند  مسئله  این  که 
کند.وی  مواجه  بحران  یک  با  را  پرورش 

برای  ایران  احزاب  خانه  که  کرد  پیشنهاد 
اجماع ملی در جهت رفع مشکالت وزارت 
وزیر  آشتیانی  با  دیدار  پرورش  و  آموزش 
باشد.حشمتیان  داشته  پرورش  و  آموزش 
رئیس خانه احزاب نیز در پاسخ به پیشنهاد 
کمیجانی اظهار داشت که این مسئله قبال 
شده،  مطرح  احزاب  خانه  هیئت رئیسه  در 

بنابراین با این پیشنهاد موافقت می شود.

سالهای آینده »بحران معلم« در آموزش و پرورش

ثبت نام 66 هزار بیمار خاص در سامانه رفاهی 

ایسنا- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
به زودی به بیماران خاصی که ثبت نام انجام نداده اند پیامکی برای نام 
نویسی در سامانه ارسال خواهد شد.احمد میدری  
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اینکه  به  اشاره  با 
اجتماعی چندماه گذشته اعالم کرد که بیماران 
خاص برای جلوگیری از قطع یارانه دارویی تا 
آخر پاییز فرصت ثبت نام در سامانه پنجره واحد 
بیماران خاص به نشانی www.samanerefah.ir دارند اظهار کرد: به این 
ترتیب با پایان این مهلت حدود 66 هزار نفر از بیماران خاص که تحت 
پوشش سازمان های بیمه سالمت، تامین اجتماعی و کمیته امداد امام 

خمینی )ره( بودند به سامانه پنجره رفاهی مراجعه و ثبت نام کردند.

مالیات راهکار مناسب شناسایی افراد پردرآمد

یارانه  حذف  روش  ترین  عادالنه  به  اشاره  با  الهوتی  بائوج  مهرداد 
اقشار پردرآمد گفت: با وجود آنکه تمامی اقشار جامعه اعم از کارمند، 
پرداخت  درآمد  بر  مالیات  و...   تاجر،پزشک 
می نمایند از این رو مالیات یکی از عادالنه ترین 
روش های حذف دهک های پردرآمد است.وی 
اعضای  و  تجار  مدیران،پزشکان،  یارانه  افزود: 
هئیت علمی دانشگاه ها باید قطع شود و به امور 
عمرانی و دهک های پایین جامعه اختصاص یابد.بائوج الهوتی  بیان کرد: 
پرداخت یارانه یکسان به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به افراد تحت 
کمیته امداد، بهزیستی و طبقات مرفه جامعه یک نوع بی عدالتی است 

که هر چه سریع تر باید دولت به حذف یارانه اقشارپردرآمد اقدام نماید.

افزایش قیمت نباید در بازار مسکن رخ دهد

فارس: وزیر راه وشهرسازی، با بیان اینکه افزایش قیمتی نباید در 
خالی  های  قیمتی،خانه  تورم  کنترل  دهد،گفت:  رخ  مسکن  بازار 
عباس  گرداند.  می  باز  مسکن  بازار  به  را 
آخوندی وزیر راه وشهرسازی با اشاره به وجود 
سال  در  خالی  مسکونی  واحد  هزار   650
خانه های  ورود  راه حل  داشت:  اظهار   ،1385
تورم  که  است  این  مسکن  بازار  به  خالی 
شود.وی  کنترل  تدریج  به  داده  رخ  گذشته  سنوات  در  که  قیمتی 
بازار  در  قیمتی  افزایش  گذشته  سال   4 در  که  گونه  همان  افزود: 
مسکن رخ نداده، پس از این نباید افزایش قیمتی در بازار مسکن 

بازگردند. بازار مسکن  به چرخه  خالی  خانه های  تا  دهد،  رخ 

سرمقاله

وقتی اولویت ها
تغییر می کند
*  سردبیر

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  استاندار گیالن گفت 
پیش  موانع  رفع  باید  گیالن  مدیران  اولویت   «  :
روی سرمایه گذاری در استان باشد و هیچ مانعی 
نباید بر سر راه صادرکنندگان و تولیدکنندگان وجود 

داشته باشد « .
آنچه در مقدمه این سرمقاله خواندید اولویت ها در 
سایر نقاط کشور بود و اما اولویت مسووالن استان 
ما چیست ؟ این سوالی است که می تواند مسیر 
سرمایه گذاری در خراسان جنوبی را تعریف کند !

بدون شک استاندار ، معاون اقتصادی و سیاسی و 
عمرانی  و نمایندگان نیز دیدگاه هایی شبیه آنچه 
که در باال گفته شد را دارند و آنچه که از خروجی 
همین  موید  نیز  آید  می  بیرون  استان  جلسات 
موضوع است اما در عمل اولویت ها چه تغییری 

کرده است ؟ 
بانک محترم به محض واریز تسهیالت حمایتی 
دولت از یک صنعت ، نقد کردن بدهی های خود 
را در اولویت قرار داده است و کاری به مشکالتی 
که در این راه برای سرمایه گذار ایجاد می کند و 
سیاست هایی که دولت برای سرپا نگه داشتن این 
سرمایه گذار داشته ندارد و حتی حاضر نیست بپذیرد 
که اصال  برداشت بدهی از تسهیالت جدید مغایر 
است  گذار  آن سرمایه  برای حفظ  روح تالش  با 
. تامین اجتماعی هم که بدهی بیمه ای را الزم 
 الوصول می داند و حتی گاهی احساس می شود

طبیعی  منابع   . بدهد  فرصتی  خواهد  نمی  دلش 
هم اولویت را به سخت گیری برای سرمایه گذار 
گذاشته و استعالمات هزارگانه این نهاد اولین زهر 
چشم از این جماعت است که متاسفانه همان اول 
راه ،بسیاری را مایوس می نماید . از ترس های 

مالیاتی که دیگر نگفتنش بهتر از گفتن است . 
اب و برق و گاز هم که اگر قبض مشترک فالن 
مسوول سفارش شده باشد که شاید سالی یکبار 
است یک  کافی  ولی  نیفتد  آنطرف  گذرشان  هم 
تولید کننده بیچاره قبضش چند دوره ای شود که 
آنالین در محل حضور پیدا کرده  و نسبت به قطع 
خدمات اقدام می کنند و اصال گوششان بدهکار 
دستورالعمل های استانی مبنی بر کسب اجازه از 

استانداری برای قطع خدمات به صنایع نیست .
و صد البته نقطه بد این داستان آنجاست که همین 
عزیزان اعضای کمیته ها و کارگروه ها و شوراهای 
سرمایه  تسهیل  و  کنندگان  تولید  مشکالت  حل 
گذاری هستند و به زعم خود برای رفع موانع تولید 

تصمیم می گیرند . 
به نظر می رسد علیرغم قاطعیت تصمیم گیران و 
مدیران عالی در حل مشکالت استان ، متاسفانه 
بدنه اجرایی و مدیران زیر مجموعه استان حاضر به 
هیچ نوع انعطاف قوانین به سمت اولویت ها نبوده 
و این دقیقا همان اشتباهی است که مسیر توسعه 

استان و اشتغال آن را به بیراهه می برد . 
همین هفته گذشته کارخانه ای فعال با 60 نیروی 
با  و  تعطیل شد  دولت  به  بدهی  دلیل  به  انسانی 
این روند کارخانه های بیشتری هم به این مسیر 
خواهند رفت و کامال مشهود است اشتغال استان 
مدیران  از  ای  عده  ای  جزیره  تصمیمات  بازیچه 
قرار می گیرد . در این مجال انتظار می رود اگر 
به دلیل محدودیت ها ، توانی برای ایجاد اشتغال 
از  را  موجود  گذاران  نیست حداقل سرمایه  جدید 
استان فراری ندهیم . شاید اگر در انتخاب مدیران 
اولویت حل مشکالت مردم در نظر گرفته شود و 
خوش خدمتی برای مدیران پایتخت نشین حذف 
و یا به اولویت های بعدی انتقال پیدا کند روزی 

بتوانیم مسیر توسعه استان را روشن تر ببینیم 

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 
تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
چون در پرونده اجرایی 93/1404 در قبال محکومیت خانم زهره پرونده به پرداخت مبلغ 527.292.730 ریال بابت 

باقیمانده محکوم به در حق ورثه مرحوم عصمت فرخی خانم ها طاهره و نرگس پرونده و پرداخت مبلغ 59.250.000 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف سه دانگ پالک ثبتی شماره 3575 فرعی از 249 اصلی بخش دو بیرجند 
 از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس پالک مذکور واقع در خیابان پاسداران - خیابان بو علی سینا - حافظ 3 پالک 49  
می باشد و مساحت عرصه آن 300 مترمربع و اعیان شامل زیر زمین 28/10 مترمربع - همکف 178/85 مترمربع مسکونی و 
28/75 مترمربع تجاری که جمع کل زیربنا 235/70 مترمربع می باشد و دارای امتیاز آب و برق و گاز است و با توجه به موارد 
ذکر شده کل ششدانگ پالک به مبلغ 6.900.000.000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 
95/12/11 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به فروش می رسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

شرکت تعاونی مسکن مدافعان آسمان شرق هیچ گونه وابستگی به فرماندهی 

منطقه پدافند هوایی شرق ندارد و مستقل می باشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مدافعان آسمان شرق

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه



پیام شما
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسوولین به پیام شما
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سه شنبه* 26 بهمن 1395 * شماره 3723

لغزندگی برخی جاده های خراسان جنوبی

صدا و سیما-برخی از جاده های خراسان جنوبی به علت بارش باران لغزنده است.رئیس پلیس راه استان گفت: محورهای مواصالتی بیرجند 
به سربیشه، قاین لغزندگی برخی جاده های استان و اسدیه و محورهای سه قلعه، سرایان و خوسف به علت ریزش باران لغزنده است.سرهنگ 
سالم متاسفانه فکر می کنم اینقدر سیاسیون ما رضایی همچنین از کاهش دید افقی در محورهای نهبندان- شهداد، دیهوک به سمت کرمان و بشرویه و فردوس به علت گرد و خاک خبر داد.

درگیر مسائل جناحی و سهم خواهی خود شده اند 
که فراموش کرده اند برخی در استان دارند تیشه 
به ریشه دولت می زنند و با این عملکرد آنها دیگر 
کسی به آقای روحانی رای نخواهد داد . اصولگرایان 
هم که متاسفانه دنبال نقطه ضعف از دولت هستند 
. برند  می  لذت  و  کنند  می  تماشا  و  اند   نشسته 
آقایان سیاسی مدیرعامل به حساب اصالح طلب 
شرکت ... خون کارمندان را در شیشه کرده است 
مدیران  است  نارضایتی  ایجاد  سعیش  تمام  و 
آوردن  فشار  با  هم  دولتی  خدماتی  های  شرکت 
جمهور  رئیس  تاکید  علیرغم  صنایع  و  مردم  به 
محترم بر تالش برای رونق کسب و کار دارند به 
نارضایتی جامعه دامن می زنند اگر کسی واقعا به 
فکر انتخابات و رای مردم است باید حواسشان به 

عملکرد این افراد باشد 
910 ... 0۳9
باسالم باتوجه به زمزمه هایی مبنی برورود رئیس 
رو  نکته  به خراسان جنوبی یک  جمهور محترم 
ایشان برسانم که اگه چهار سال  باید به عرض 
پیش با معرفی  یک کلید به مردم ،می خواستید 
قفل رو باز کنید امروز بعد از گذشت نزدیک به 
چنانچه  کنونی  شرایط  به  توجه  با  و  چهارسال 
مایلید دوباره کاندیدا شوید باید دسته کلیدی رو 
به مردم معرفی کنید برای انبوه قفل هایی  که 

ایجاد شده است . 
915...69۳
بلوار مجیدیه خیابان الهیه ، خاکی است و موقعی 
هیچ   ، جاری شده  آب  آید  می  برف  و  باران  که 
شوند  آن  وارد  آبها  تا  ندارد  که  هم  آبی  جوی 
بنابراین چاله های عمیق ایجاد می شود. بیچاره 
راننده ها و وای به حال ماشین ها. اگر قصد ندارید 
آسفالت کنید حداقل 2 گاری شن بیاورید و چاله 
ها را پر کنید یا ی جویی واسه آبهای روان درست 
کنید. یه کمی به فکر مردم قشر سطح پایین جامعه 
بدترین جای شهر بهزیستی خونه  .تو  باشید  هم 

داده دیگر امکانات رفاهی و بهداشتی صفر.
915...192
ورودی  بود  گفته  که  اقایی  به  پاسخ  سالم 
اونجا  بگم  کنند  باز  را  آدینه  میدان  شمشادبه 
از  متاسفانه  و  پرستارنیست  و  غفاری  خیابان 

مسئوالن کسی نمیشینه !
915...406
انتهای  جدید  میدان  اندازه  مهندسی  امیدوارم 
مدرس مثل مهندسی سرعتگیرهای قبل ازچراغ 
ازتذکر مردم مجبوربه حذف  نباشدکه پس  قرمز 
آن شوند کارشناسی اولیه درست باعث عدم هدر 
رفت بودجه اضافی و هدر رفت بیت المال است 

قابل توجه شهرداری
915...۳57
مدیر محترم آب و فاضالب   لطفا  برای آب شرب 
در  شن   روز  مقداری   ریگ  و  سجاد شهر که  هر 
 توری  وصل   به شیرظرفشویی  و دوش   حمام  جمع  

می شود اقداماتی   بفرمایید . 
915 ... 915
آمده  تورم  میگن  که  اونایی  به  جان  آوا  سالم 
پایین بگین مردم فهمیدندکه قیمت گوشت قرمز 
وچیپس  پفک  وفقط  باال  میره  داره  هی  ومرغ 

تغییر نمی کنه
915 ... 406
اما  دارد  کارگران  اسم  که  بانکی  برای  متاسفم 
دوتامین  در شعبه  بانک  عابر  به نصب یک  قادر 
اجتماعی بیرجند جهت رفاه کارگران نیست وباعث 
تاسف است که مسئوالن تامین اجتماعی نیزدر این 

خصوص پیگیری نمی کنند
915 ... ۳57
 سالم. این سومین دفعه است که شهرداری کارت های
پول  مردم  از  و  میکنه  تعویض  رو  خودرو  پارک 
بیخود میگیره. من 2 بار بابت این کارت ها پول 
یا  شده  خراب  یا  اعتبارش  پایان  از  قبل  و  دادم 
ها پارکبان  اونطرف  از  بشه.  عوض  باید   میگن 
جریمه   و  برمیدارن  رو  خودرو  پالک  شماره 
میکنن حاال مردم چه گناهی کردند که هم باید 

پول بدن و هم باید جریمه بشن. 
915 ... 1۳7
به  پیشاپیش  مقدم  خیر  عرض  ضمن  سالم،  با 
رییس جمهور و هیات دولت به خراسان جنوبی 
بدون غرض سیاسی و وابستگی به جناح خاصی 
دولت  بگویم  عزیز  مردان  دولت  به  خواهم  می 
ورزشی،  استادیوم  ساخت  به  نسبت  که  قبل 
بیمارستان   ، میالد  بیمارستان  رازی،  بیمارستان 
از  قسمتی  کردن  دوبانده  و  های خاص  بیماری 
جاده ی بیرجند  - مشهد اقدام و با پیشرفت نسبتا 
خوبی تحویل دولت تدبیر و امید داد و این دولت 
نیز در ادامه پروژه های فوق را به بهره برداری 
رساند، حاال در آستانه سفر از دولت تدبیر و امید 
ی جاده  اعتبار  تامین  به  نسبت  خواستاریم   نیز 
بیرجند  - قاین و پروژه ی آب و ریلی استان و 
به  را  آن  کلنگ  سفر  این  در  حداقل  پتروشیمی 
زمین زده که در آینده چه این دولت باشد و چه 
دولتی دیگر مجاب به ساخت آن شوند تا کمی از 

محرومیت استان خراسان جنوبی کم شود.
915 ... 156
 با سالم خدمت مسئوالن محترم شرکت مخابرات 
مرکز  شهر  شمال  برای  است  خواهشمند  استان 
استان هم مثل روستاها ارزش قائل شوید اینترنت 
بسیار ضعیف و اکثر اوقات قطع می باشد تماس 
که می گیریم میگن دستگاه ها مشکل داره لطفا 
پیگیری نمایید ما ماهیانه پول اینترنت می دهیم 

اما هیچ استفاده ای نمی کنیم
915 ... 002
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به  مربوط  اول  برزجی-پرده  عصمت 
خودورهایی است که چندین مرتبه در روز 
پشت چراغ قرمز های شهر ترمز می کشند 
و از شیشه های غبار گرفته کودکانی را می 
محابا  بی  ها  چهارراه  اطراف  در  که  نگرند 
خرید  تقاضای  و  دوند  می  جلوی خودروها 

بادکنک یا دستمال و گل دارند.
پرده دوم کودکانی هستند که معلوم نیست 
مهم  شان  آینده  اما  دارند  ای  گذشته  چه 
از  داند  نمی  کس  هیچ  که  کودکانی  است 
روی نیاز ،شبهای سرد زمستان چهارراه ها 
و خیابان ها را بین خودشان تقسیم کرده و 
مدام برای رفتن به جلوی ماشینی هم دیگر 
را به عقب هل می دهند یا از روی تفریح و 
بازی!پرده سوم، والدینی هستند که دانسته 
به  را  معصوم  کودکان  سرنوشت  نداسته  یا 

سپارندو  می  سرد شهر  های  خیابان  دست 
از  آنطور که خود کودکان می گویند شبها 
چقدر  که  کشند  می  کتاب  و  حساب  آنها 
بعدشان  روز  حساب  و  اند  کرده  کاسبی 
چیست؟و اما پرده چهارم مسئوالنی هستند 
که در این شهر باید باشند تا این کودکان 
در خیابان ها مشغول کار نباشند مسئوالنی 
نانوشته  یا  و  نوشته  های  قانون  طبق  که 

مسئولند و گویا پشت پرده هستند.
در  چه  امروز  خیابان  و  کار  کودکان  وجود 
تعمیرگاه  و  ها  کارگاه  ،مانند  تولید  عرصه 
ها  و مانند آن و چه در عرصه خیابان مثل 
ها،  ماشین  کردن شیشه  پاک  گل،  فروش 
شهرهای  در  آن  امثال  و  فروشی  آدامس 
انکار  غیرقابل  استان  کوچک  و  بزرگ 
است.  شده  تبدیل  عادی  ای  پدیده  به  و 
بنیان طبیعی و حقوقی  کارکودکان نه تنها 
تهدیدی  بلکه  کند  می  پایمال  را  انسانی 
و  رشد  و  اجتماعی  آینده  برای  جدی 
اساس  براین  است.  اقتصادی  پیشرفت 
اجتماعی  معضل  یک  بعنوان  کارشناسان 

به آن می نگرند.
 

آمار متناقض و غیر دقیق

و  کار  کودکان  تعداد  مورد  در  دقیقی  آمار 
ندارد یک  فعال حقوق بشر    خیابان وجود 
معتقد است به آمار کودکان خارج از چرخه 
همزمان  که  را  کودکانی  باید  تحصیل 
که  کودکانی  کنند،  می  کار  و  تحصیل 
کار  کودکان  کنند،  می  کار  تابستان  در 
اضافه  نیز  را  افغانی  پناهنده  و  پناهجو 
مشخصی  آمار  مورد  سه  این  در  کرد. 
هستند  هم  کودکانی  اینکه  ضمن  نداریم. 
که هنوز به سن مدرسه نرسیده اند، اما در 
مزارع، کوره پزخانه های و قالی باف خانه 

ها کار می کنند.  

روند افزایشی 
کودکان کار در استان

بهزیستی  کل  اداره  آمارهای  اساس  بر 
خراسان جنوبی حدود  209 نفر کودک کار 
این  طبق  است.  شده  شناسایی  استان   در 
آمار تقریبا 80 درصد کودکان کار شناسایی 

شده در استان دانش آموزهستند.
خراسان  بهزیستی  مسئوالن  که  آنطور 
جنوبی اعالم کرده اند آمار کودکان کار در 
استان سال 94 نسبت به 9۳ افزایش داشته 
هستند  معتقد  مسئوالن  این  البته  است. 
آموزشی   - حمایتی  طرح  اجرای  با   که 
رائه  و   94 اواخر سال  از  خانواده  و  کودک 
و  روانشناسی   ، مددکار  سرپایی  خدمات 
ارائه  وی  خانواده  و  کودک  توانمندسازی 
خدمات به کودکان کار بهتر شده است  و  

از ابتدای سال 95 میلیون مبلغ 20 میلیون 
تومان توسط بهزیستی برای توانمند سازی 
خانواده های کودکان کار هزینه شده است.
اما گویا این خدمات تاثیرچندانی در کاهش 
شهر  در  خصوص  به  کار  کودکان  تعداد 
سرد  شبهای  چون  است  نداشته  بیرجند 
زمستانی گویای این واقعیت است که هنوز 
و  بادکنک  فروش  دنبال  به  کودکان  این 

دستمال کاغذی و... هستند. 

فقر به تنهایی عامل افزایش
 کودکان کار نیست

با  گفتگوی  در  بیرجندی  شهروندان 
افزایشی  روند  از  تاسف  ابراز  ضمن  آوا 
اند  کرده  نگرانی  اظهار  کار  کودکان 
مافیایی  باندهای  اسیر  کودکان  این  که 
سازماندهی شده باشند. برخی معتقدند که 
افزایش  عامل  تواند  نمی  تنهایی  به  فقر 
این  در  شهروند  یک  باشد.  کار  کودکان 
بسیار  شب  یک  در  گوید:  می  خصوص 
سرد زمستانی کودکی را در چهارراه صیاد 
او  از  دیدم  دستفروشی  مشغول  شیرازی 
کنی  کار  باید  چقدر  روزی  که  پرسیدم 
موقع  همان  تومان!  هزار   20 حدود  گفت 
20 هزار تومان را به او دادم و ساندویچی 
هم برایش خریدم و از او خواستم به خانه 
اش بروند اما بعد از نیم ساعتی که دوباره 
پسر  هنوز  دیدم  گذشتم  خیابان  آن  از 
کشیدن  سرک  مشغول  چهارراه  در  بچه 
چند  بهانه  به  تا  خودروهاست  داخل  به 
خود  به  که  معصومانه  ژست  با  بادکنک 
بکنند.شهروند  او  به  کمکی  گرفت  می 
این  که  شده  بارها  گوید:  می  نیز  دیگری 
با تردد در بین چهارراهها موجب  کودکان 
مبادا  اند که  رانندگان شده  دلهره  و  ترس 

بیفتد. برایشان  ناگواری  اتفاق 
به  فکری  مسئوالن  باید  است  معتقد  او   

آنها  حضور  چون  کنند  کودکان  این  حال 
نیست. شهر  زیبنده 

علل پدیده کودکان کار و خیابان

علمی  فصلنامه  پنجم  سال   19 شماره  در 
تحقیقی  کار  یک  اجتماعی  رفاه  پژوهشی 
حسینی  حسن  سید  دکتر  نظر  تحت  که 
مورد  در  گرفته  انجام  شناس  جامعه 
کودکان کار و خیابان منتشر شده  ،  این 
نتیجه  خود  های  داده  براساس  پژوهش 
دارای  گویان  پاسخ  درصد   90 گیرد،  می 
برای سکونت هستند.  و سرپناهی  خانواده 
تعاریف  در  که  آنچه  دیگربرعکس  بعبارت 
بعنوان  آن  از  المللی  بین  های  آژانس 
با  ما  آنچه  شود،  می  یاد  خیابان  کودکان 
خیابانی  کودکان  پدیده  هستیم  روبرو  آن 

است که دارای خانه و خانوداه هستند ولی 
یا پرسه زنی  را به کار و  بیشتر وقت خود 
برخی  پردازند.  می  شهر  های  خیابان  در 
فشارهای  تاثیر  تحت  که  کودکان  این  از 
طاقت فرسای اقتصادی هستند، به میل و 
رغبت خود برای کمک به خانوده و برخی 
والدین  های  الزام  و  اجبار  تاثیر  تحت  نیز 
و بزرگ ترها به کار کردن درخیابان روی 
تحصیل  از  محرومیت  با  آنان  اورند.  می 
داوطلب  کاذب  مشاغل  در  اشتغال  برای 

می شوند.
یافته دیگر این پژوهش نشان می دهد که 
افزایش میزان درآمد سرپرست  به موازات 
افزوده  خانوار بر تعداد کودکان مدرسه رو 
کودکان  تعداد  از  بالعکس  و  شود  می 
در  شود.  می  کاسته  کرده  تحصیل  ترک 
ابتاع  را  کودکان  درصد   55 تحقیق  این 

دهند. می  تشکیل  افغانستان 
اقتصادی  فقر  مانند  عواملی  پژوهش  این 
خانواده های کودکان خیابان، ناتوانی آنان 
شهرهای  زندگی  های  شیوه  با  انطباق  در 
حاشیه  محالت  بودن  زا  آسیب  بزرگ، 
مانند  اجتماعی  نهادهای  نارسایی  و  شهر 
از  کافی  نظارت  نبود  و  مدرسه  و  خانواده 
عوامل  از  را  مسوول  های  سازمان  سوی 
پدیده کودکان کار وخیابان برمی شمارد.

مشکالت بهداشتی
 در کمین کودکان کار

انجمن  مدیره  هیات  رییس  پناه  عزیز   
نیز  کشور  کودک  حقوق  از  حمایت 
گفته  ای  رسانه  میزگرد  در  گذشته  سال 
45 درصد  انجام شده  بود:”طبق تحقیقات 
بیماری  معرض  در  خیابان  و  کار  کودکان 
ممکن  و  دارند  قرار  مختلفی     های 
کمبود  قد،  کوتاهی  تغذیه،  سوء  از  است 

بیماری  و  روانی  روحی  وزن،مشکالت 
های پوستی رنج می برند.“

 
پیمان جهانی حقوق کودک

پیمان  یک  کودک  حقوق  جهانی  پیمان 
کودک  حقوق  از  دفاع  برای  المللی  بین 
و  آمد  در  اجرا  به   1990 درسال  که  است 
مشارکت  و  حمایت  رشد،  بقا،  محور   4 بر 

است. استوار 
گوید:  می  کودک  جهانی  پیمان   ۳2 ماده 
“کودک باید در برابر هر کاری که رشد و 
سالمت او را تهدید می کند حمایت شود. 
دولت ها باید حداقل سن کار و شرایط کار 
آن  بر  افزون  کند.”  مشخص  را  کودکان 
تاکید می کند هر کودکی  ۳6 پیمان  ماده 
حق دارد از بیمه اجتماعی برخوردار شد.در 

پیوست  پیمان  این  به  ایران   1۳7۳ سال 
کودکان  با  درپیوند  را  خود  تعهدات  و 
پس  درعمل  اما  پذیرفت.  خیابانی  و  کار 
آمار  هنوز  دهه  دو  به  نزدیک  گذشت  از 

دقیقی در مورد این کودکان وجود ندارد.

قانون کار درمورد کار کودکان

کودکان  کار  اشتغال  کار،  قانون   79 ماده 
زیر 15سال را ممنوع کرده است. هر چند 
خانوادگی  کارگاه های  در  کارگران شاغل 
که کارفرما، بستگان و خویشاوندان نسبی 
کار  قانون  مشمول  باشند،  یک  درجه 
شامل  کار  سن  حداقل  نتیجه  در  نیست. 

نمی شود. کارگرانی  چنین 
 

شهروندان
 بر احساسات خود غلبه کنند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
به  خصوص  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
و  کار  گوید:کودکان  می  ما  خبرنگار 
خیابانی از پدیده های نابهنجاری است که 
می  دار  خدشه  را  شهر  فرهنگی  وضعیت 
طرح  با  نیا   وحدانی  االسالم   کند.حجت 
با  کار  کودکان  دید  باید  که  سوال  این 
اظهار  نه  یا  دارند  تفاوتی  کودکان خیابانی 
این  مشترک  نقاط  همه  کنار  در  کرد: 
کودکان وجه تمایزهایی نیز وجود دارد که 
درآمد  کسب  خاطر  به  بیشتر  کار  کودکان 
خیابانی  کودکان  اما  آیند  می  خیابان  به 
از  را  این  و  دارند  تری  اسفناک  وضعیت 

توان فهمید.  آنها می  نوع عملکرد 
وی معتقد است که برخی از این کودکان  
کمکی  آنها  به  بخواهد  کسی  اینکه  از 
ابایی  بکند  آدامس  یک  خرید  از  فراتر 
آسیب  معرض  در  آنها  امر  این  و  ندارند 

معاون  دهد.  می  قرار  نیز  گری  تکدی 
استان  دادگستری  از وقوع جرم  پیشگیری 
با تاکید بر شناسایی این کودکان خواستار 
و  امر شده  مسئوالن  اصولی  ریزی  برنامه 
نیز  مردمی  نهادهای  بین  این  در  گفت: 

باید یاری رسان باشند. 
در  اگر  کند:  می  نشان  نیاخاطر  وحدانی 
برخورد  پدیده  این  با  ابتدایی  های  گام 
آن  ناگوار  پیامدهای  منتظر  باید  نشود 
سازمان  که  توضیح  این  با  وی  باشیم. 
ساماندهی  و  آوری  جمع  متولی  بهزیستی 
این  البته  گوید:  می  است  کار  کودکان 
سازمان به تنهایی نمی تواند با این پدیده 
نابهنجار مقابله کند و باید سایر نهادها نیز 

باشند.  داشته  همکاری 
می  خواست  در  نیز  شهروندان  از  وی 
بر  کودکان  این  با  مواجهه  در  که  کند 

سوء  زمینه  و  کرده  غلبه  خود  احساسات 
نکنند.  فراهم  را  استفاده 

برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  نیا  وحدانی 
مناسب  راهکاری  را  کودکان  این  خانواده 
قانون  گفت:  و  دانست  بحران  حل  برای 
و  شده  قائل  اهمیت  قضیه  این  برای  نیز 
بی شک جایگاه دادستانی به عنوان حافظ 

نیست.  تاثیر  بی  اجتماعی  حقوق 

پدیده کودکان کار
 نیازمند یک اجماع واحد

موجود  گزارش های  و  آمارها  به  توجه  با 
قشری  عنوان  به  کار  کودکان  از  حمایت 
چند  هر  است  ضروری  امری  آسیب پذیر 
برای  بسیاری  تال ش های  و  فعالیت ها  که 
صورت  کشور  در  کار  کودکان  ساماندهی 
گرفته و انجمن های حمایت از کودکان کار 
با پی ریزی انواع برنامه ها و طرح های ویژه 
را شناسایی  تا کودکان کار  تالش کرده اند 
و زمینه فراهم کردن امکانات و تسهیالت 
این  برای  نیازها  حداقل  از  مندی  بهره  و 
مسلم  آنچه  اما  کنند  فراهم  را  کودکان 
خصوص  به  کودک  کار  انواع  تمام  است 
شود  ریشه کن  باید  آن  اشکال  بد ترین 
طبیعی  بنیان  تنها  نه  کودک  کار  که  چرا 
بلکه  می کند  پایمال  را  انسانی  حقوقی  و 
تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد 
و پیشرفت اقتصادی محسوب می شود.  به 
نظر می رسد که پدیده کودکان کار نیازمند 
از  جانبه  همه  تعامل  و  واحد  اجماع  یک 
نهادهای  و  دولتی  دستگاه های  سوی 
که  تعاملی  است،  غیردولتی  و  اجتماعی 
کودکان  شناسایی  آن  ماحصل  می تواند 
کار، ایجاد مشاغل پایدار برای خانواده های 
سازمان های  نظارت  حیطه  گسترش  آنان، 
دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان کار 
به NGOها برای حمایت و پوشش باشد. 

قربانیان کوچک یک معضل بزرگ  
گزارش آوا  از وضع کودکان کار استان ؛ جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

آوای  روزنامه  در  مندرج  موضوع  به  عنایت  با 
خراسان جنوبی در خصوص هزینه دفع فاضالب 
نتیجه موضوع پس از  بررسی صورت گرفته به 
شرح ذیل اعالم می گردد : » به اطالع شهروند 
گرامی می رساند: به استناد بند 4-18 آیین نامه 
و  آب  های  تعرفه  عمومی  شرایط  و  عملیاتی 
فاضالب ، خدمات فاضالب عبارتست از: فراهم 
بودن امکان تخلیه و دفع فاضالب به شبکه جمع 
آب،  مصرف  تناسب  به  فاضالب  عمومی  آوری 
اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید 

یا ننماید، تعرفه دریافت می گردد.«

واکنش مدیرعامل آتش نشانی به جوابیه 
انجمن صنفی جایگاه داران استان

در پاسخ به اظهارات ریاست محترم هیئت مدیره 
خراسان  داران  جایگاه  کارفرمایی  صنفی  انجمن 

جنوبی، موارد مشروحه ذیل به اطالع می رسد : 
1-  به استحضار می رساند سازمان آتش نشانی 
دستور  برابر  بیرجند،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
دادستان محترم به شماره 9015/5۳88/۳000 – 
قانون   55 ماده   14 بند  اجرای  جهت  و   9۳/7/8
به  ملزم  اساسنامه  ماده  ادامه  در  و  ها  شهرداری 
اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات الزم جهت پیشگیری 
از وقوع حریق و رفع خطر از بناها بوده و در همین 
سطح  ساز  خطر  اماکن  شناسایی  به  اقدام  راستا 
که  نموده  آنها  نواقص  برداشت  و  بیرجند  شهر 
جایگاه های سوخت نیز از آن جمله می باشد. و 
برابر بازرسی های صورت گرفته و مدارک مستند 
از  برخی  در  ایمنی  الزامات  و  استانداردهای الزم 

جایگاه ها به درستی رعایت نگردیده است.
2-  مواد سوختنی قابل عرضه در جایگاه های 
سوخت کامال آتش زا بوده و فاصله آنها از محل 
بایست  می  اشتعال  قابل  مواد  نگهداری  های 
ایمنی  و  قانونی  اینکه حریم  بویژه  گردد  رعایت 
باید با کاربری های اطراف که بعضًا دارای مواد 
آتش زا می باشند باید حفظ شود و وجود کاربری 
های مختلف از قبیل تعمیرگاه ها، تعویض روغن 
و ... که دارای مواد قابل اشتعال فراوانی نیز می 
باشند در حریم ایمنی تبعات غیر قابل جبرانی را 

به همراه خواهد داشت.
۳-  همیشه شروع آتش سوزی در جایگاه ها با 
انفجار همراه نمی باشد. به عنوان مثال در حین 
انفجار  بدون  حریق  بعضًا  خودرو  سوختگیری 
توسط  آن  اطفای  به  نیاز  و  گیرد  می  صورت 
فرا  را  الزم  های  آموزش  که  جایگاه  کارکنان 
موجود  فیلم  با  )مستندات  باشد  می  اند  گرفته 
است از جمله مستندات آتش سوزی جایگاه پمپ 

بنزین استان فارس(
4-  انتظارمی رود هماهنگونه که سازمان آتش 
نشانی با انجام اقدامات متعدد و تعامالت مختلف 
با رسانه ها فرهنگ رسانی الزم را در زمینه های 
داده و می دهد و شایسته  انجام  ایمنی  مختلف 
جدیت  خصوص  این  در  نیز  انجمن  آن  است 

بیشتری داشته باشد.
5-  استعالمات صورت گرفته که در ردیف 6 به 
به عمل  نشانی  آتش  از  است  گردیده  اشاره  آن 
بابت  گرفته  صورت  استعالمات  معدود  و  نیامده 
ساختمان اداری جایگاه از آتش نشانی می باشد 

نه محل توزیع فراورده و مخازن.
6-  همانگونه که خود صراحتًا اظهار نموده اید 
ایمنی  الزامات  اگر  و  خاموشند  بمب  ها  جایگاه 
آتش نشانی و استانداردهای HSE شرکت نفت 
شرکت نفت به درستی رعایت نگردد تبعات غیر 
انتظار  لذا  داشت  خواهد  همراه  به  جبرانی  قابل 
می رود نواقصی که کتبًا و مستداًل  ابالغ گردیده 

است از سوی آن انجمن رعایت گردد.
به  سازملن  این  گردد  تاکیدمی  پایان  در    -7
کتبی  درخواست  و  االشاره  فوق  قوانین  استناد 
دادستان محترم وقت اقدام به بازرسی از جایگاه 
های سوخت سطح شهر و برداشت نواقص ایمنی 
نموده که در مورخه های 9۳/7/28 و 9۳/11/۳0 
به  فقط  موضوع  این  مختلف  مکاتبات  طی 
مطالب  و  است  گردیده  ابالغ  ذیربط  مسئولین 
مندرج در روزنامه نیز پاسخ به سواالتی بود که در 
مطرح  اسالمی شهرستان  محترم  جلسه شورای 
رسانه  اصحاب  حضور  به  توجه  با  و  است  شده 

موضوع رسانه ای شده است.
با شرکت  موضوع  این  به  مربوط  مکاتبات    -8
در  نفتی  های  فراورده  پخش  و  نفت  محترم 
ندارد  اکنون  به  سال 9۳ صورت گرفته و ربطی 
به  ابالغی  نواقص  از  انجمن  آن  اطالع  عدم  و 
سازمان  و  بوده  مافوق  مسئولین  قصور  دلیل 
آتش نشانی بیرجند در این راستا وظایف خود را 

بدرستی انجام داده است.
علی ایحال انتظار می رود مسئولین محترم مرتبط 
با آن حوزه جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت 
المال و حوادث احتمالی نسبت به رفع نواقص به 
شرح پیوست اقدام نمایند. الزم به ذکر است این 
سازمان قصد هیچگونه فرافکنی و تشویش اذهان 
ندارد ولی در صورت لزوم همه موارد  عمومی را 
ایمنی سطح شهر جهت اطالع مردم عزیز شفاف 
احتیاط  محترم  شهروندان  تا  نمود  خواهد  سازی 
های الزم را معمول دارند. امید است که همه مردم 
و مسئولین تالش نمایند تا شعار »شهری ایمن با 

مشارکت شهروندان« محقق گردد.
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ایرنا-  محقق دانشگاه شیراز با انجام یک پژوهش آزمایشگاهی موفق به ساخت یک حسگر مبتنی بر فناوری نانو شده است که می تواند حضور گاز متان در محیط را با دقت و حساسیت 
باالیی تشخیص دهد. به گفته دکتر علی مصاحب فرد، گاز متان یا همان گاز شهری یک گاز قابل اشتعال است که در غلظت های زیاد عالوه بر خطر انفجار، از لحاظ ایجاد خفگی نیز یک 
گاز خطرناک محسوب می شود. ازاین رو وجود یک حسگر با حساسیت و دقت باال در مکان هایی که خطر انفجار وجود دارد و یا حتی در منازل مسکونی بسیار حائز اهمیت است.

یادداشت

بازی های رایانه ای 
یا سنتی؟

* جواد قوسی

و  رایانه  ای  بازی های  که  کنونی  جامعه  در 
مجازی، تحرک و جنب و جوش را در کودکان 
سویی  از  و  رسانده  اند  حداقل  به  نوجوانان  و 
ابزار  همین  با  فرهنگی  تهاجم  قصد  به  دشمن 
بازی و سرگرمی  های مجازی، قدرت اندیشیدن 
و  است  رفته  نشانه  نوجوان  نسل  در  را  تفکر  و 
سعی در تغییر نگرش و تفکر این نسل در حال 
رشد را دارد، انجام بازی های سنتی در فضاهای 
شاد خانه و به صورت دسته  جمعی می  تواند به 
این  مخرب  اثرات  کاهش  در  راهکاری  عنوان 

نوع بازی های رایانه ای باشد.
و  کودکان  ای  رایانه  های  بازی  بررسی  در 
از  ها  بازی  اغلب  که  شده  مشاهده  نوجوانان 

نوع خشن )اکشن( می باشد. 
هر  از  خشن  ای  رایانه  های  بازی  میان  در 
پنج بازی، که برای کودکان شش سال و باالتر 
بازی  مناسب تشخیص داده شده است، در سه 
به ازای کشتن یا صدمه زدن به کاراکتر رایانه ای، 
بازی ها   این  با  بچه ها  شود.  می  کسب  امتیاز 
هماهنگ  دانسته هایشان  با  را  خود  نمی توانند 
هیچ  به  گاهی  که  بازی  مهارت های  کنند. 
درد بچه ها نمی خورد مثل کشتن یك غول در 

رایانه، آنها را دچار احساس تنهایی می کند. 
کمتری  فعالیت  و  می نشینند  زیاد  آنها 
مورد  مقدار  از  کمتر  خیلی  یا  می کنند 
پشت  زیرا  بیشتر،  خیلی  یا  می خورند  نیاز 
دستگاه های بازی اصال فرصت خوردن به خود 
آنقدر می خورند که  یا در آن هنگام،  نمی دهند 
و  میل  بچه ها  این  می شوند.  وزن  اضافه  دچار 
رغبت کمتری به بازی های جمعی و پر تحرک 

دارند و یك جا نشستن را ترجیح می دهند.
از طرفی اسباب بازی مناسب می تواند کودک 
که  اسباب بازی هایی  کند.  مبتکر  و  هوشمند  را 
خالقیت کودک را به کار می گیرند، مثل پازل 
دارند.  خلق کردن  و  ساختن  قابلیت  لوگو  و 
کودکان  اندام های  حرکتی،  حسی-  بازی های 
آشنا  بیرون  دنیای  با  را  او  و  تقویت می کند  را 
مثل  بازی هایی  می کند.  نقش  پذیرش  آماده  و 
قدرت  کاردستی  و  ماژیك  نقاشی،  خمیر، 
نوآوری کودک را به کار می گیرند و بازی های 
فکری مانند شطرنج و پازل و بازی های فکری 
می کنند.  فعال تر  را  کودک  هوش  معمایی،  و 
به  را  مغزی  سلول های  بیشتر  که  بازی هایی 

کار وادار میکند و فکر آنان را درگیر کند. 
یکی از خطرناک ترین اثرات منفی بازی های 
رایانه ای “اعتیاد” به این بازی هاست که بیش 
از هر چیز کودکان و خصوصًا نوجوانان را  در 

به شدت تهدید می کند.  جامعه 
توان  نمی  جوامع  شدن  مدرنیته  با  اگرچه 
بعضی محاسن ناچیز چنین بازی هایی را نادیده 
کم شدن   شرط بندی ،  پرخاشگری ،  اما  گرفت؛ 
از  اجتماعی،فرار  و  بدنی   فعالیت های   به   عالقه  
مدرسه ، دزدی  برای  تهیه  پول  بازی ، صرف  پول  
بینایی   آسیب   و  گوشه گیری   بازی ،  برای   تغذیه  
عوامل   از  دیگر  مخرب   مورد  ده ها  و  کاربران  

اعتیاد به  چنین بازی هایی است.
اسباب بازی ها  گفت  می توان  مجموع  در 
برای  وسیله ای  آموزشی،  نقش  بر  عالوه 
سنجش توانایی های کودک به شمار می روند. 
را  بیشتری  زمان  والدین  که  دلیل  این  به 
و  گذرانند  می  خودشان  فرزندان  کنار  در 
و  فرزندان  بین  صحیح  ارتباط  و  صمیمیت 

شد. خواهد  بیشتر  خانواده 
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سپندارمذگان یا ولنتاین ؟!
است که  تأسف بار  ولنتاین؛  نه  سمیرا قاسمی- سپنتا، 
با فرهنگ بیگانه بیشتر از فرهنگ خود آشنا باشیم و به 
اصطالح فکر کنیم که مرغ همسایه غاز است. برای اینکه 
ملتی در تفکر عقیم شود باید هویت فرهنگی و تاریخی را از 
او گرفت، فرهنگ مهم ترین عامل در حیات، رشد، بالندگی 
و یا نابودی ملت ها است. چند سالی است که حوالی 25 
بهمن ماه )14 فوریه( شاهد هیاهو و هیجانی در خیابان ها 
هستیم، مغازه های اجناس کادوئی لوکس و فانتزی غلغله 
می شود و همه جا اسم Valentine به گوش می رسد و از هر 
بچه مدرسه ای که در مورد ولنتاین سوال شود این روز را به 
عنوان روز عشق می شناسد، در حالیکه حتی از ریشۀ آن خبر 
ندارد. هنگامی که از مردم در مورد روز »ولنتاین« پرسیدیم 
فقط نام »ولنتاین« را به عنوان روز عشق می دانستند و حتی 
از دلیل نامگذاری آن هم خبر نداشتند و گاهاً حتی اسمی از 
»سپندارمذ« نشنیده بودند و هیچ اطالعی از آن نداشتند و 
جوانان فقط یك تقلید کورکورانه از غرب انجام می دهند که 

حتی فرهنگ و تمدنی همچون ما ندارند. 
بازمی گردد  میالدی  سوم  قرن  به  »ولنتاین«  داستان 
بوده  بنام کلودیوس دوم  باستان فرمانروایی  که در روم 
متأهل ها  از  بهتر  داشته سربازان مجرد  اعتقاد  است که 
می جنگند و از این رو ازدواج را برای سربازان امپراطوری 
و  رحم  بی  قدری  به  کلودیوس  می کند.  غدغن  روم 
جرأت  کس  هیچ  که  بود  قاطع  ای  اندازه  به  فرمانش 
کمك به ازدواج سربازان را نداشت، اما کشیشی به نام 
با  را  رومی  سربازان  عقد  مخفیانه  )والنتاین(،  والنتیوس 
دختران محبوبشان جاری می کرد. کلودیوس دوم از این 

جریان خبردار می شود و او را محکوم به مرگ می کند.

ایران سرشار از جشن های باستانی

ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی اش با جشن 
مناسبت های  به  و  است  داشته  فراوانی  پیوند  و شادمانی 
نشان دهنده  جشن ها  این  می گرفتند.  جشن  گوناگون 
فرهنگ، نحوه زندگی، خلق و خوی، فلسفه حیات و در 

کل جهان بینی ایرانیان باستان است. 
از آنجایی که ما با فرهنگ باستانی خود ناآشناییم شکوه و 
زیبایی این فرهنگ با ما بیگانه شده است. »سپندارمذگان« 
به حدود بیست قرن پیش از میالد بازمی گردد که در این 
روز مردان به همسران خود هدیه می دادند و مردان زنان 
اطاعت  آنها  از  و  می نشاندند  شاهی  تخت  بر  را  خانواده 
می کردند و این یك یادآوری برای مردان بود تا مادران 
و همسران خود را گرامی بدارند و چون یاد این جشن تا 
مدت ها ادامه داشت و بسیار باشکوه برگزار می شد همواره 

این آزرم و احترام به زن برای مردان گوشزد می گردید.

سپندارمذ جشنی باستانی

روز  دربارۀ  بیرجند  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد 
باستانی  جشن  اسفندگان  جشن  یا  »سپندارمذگان« 
ایران  در  زرتشت  و  اوستا  دوران  در  جشن  این  گفت: 
رواج داشته است. حامد نوروزی در مورد ریشه آن بیان 
لغت  بازمانده  »سپندارمت«  یا  »سپندارمذ«  که  کرد 
»سپندارَمئیتی« است که ریشه اصلی است و از دو بخش 
سپنته به معنی پاک و مقدس و دور از گناه و ارَمئیتی به 
معنای فروتن و متواضع است که در کل به معنی فروتن 
و متواضع پاک و مقدس می شود. وی در ادامه تصریح 
بازمی گشت که  به زمین  این رو  از  نامگذاری  این  کرد: 
مانند مادر و زن، زایا، آفریننده و متواضع می باشد چون با 
این که حیات بخش است ولی متواضع می باشد و زیرپای 

تمام انسان ها قرار دارد و باعث زندگی می شود.

5 اسفند روز جشن سپندارمذگان

استاد زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر اینکه این جشن باید 
در 5 اسفند برگزار شود، گفت: اختالف نظرهایی وجود دارد 

چون بعد از خیام تقویم تغییر کرد و مردم به همین دلیل 
معتقدند که این 29 بهمن است، در حالیکه زرتشتی ها و 
اغلب ایران شناسان 5 اسفند را روز »سپندارمذگان« می نامند 
زیرا در این روز زمین آماده تولد و زایا شدن برای فصل بهار 
می شود. نوروزی در ادامه افزود: در گاه شماری های مختلف 
ایرانی عالوه بر این که ماه ها اسم داشتند هریك از روزهای 
ماه نیز یك نام داشته است و روز پنجم هر ماه، »سپندارمذ« 
بوده است که چون با نام ماه یکی می شده است، این روز 
اسماش پندان نامیده و جشن می گرفتند. وی بیان کرد: در 
یکی  را جشن می گرفتند،  روز  این  گروه  دو  باستان  دورۀ 
اصل  در  زنان  که جشن  دیگری  و  کشاورزان  و  برزگران 
بوده است که این روز را به دلیل زندگی و زایایی آن به 
زنان نسبت می دادند و در این روز زنان حکومت می کردند 
و مردان موظف بودند حرف ها و فرمان های آنان را اطاعت 
نیز  نام مردگیران  به  این روز  به مرور زمان  کنند و حتی 
نامیده می شده است. استاد زبان و ادبیات فارسی از آیین های 
دعاهای  و  دادن  هدیه  کردن،  قربانی  جشن ها  این گونه 
مخصوص آن جشن و حتی نمازهایی که رسم بوده است نام 
برد و گفت: در این روز غالباً بزرگداشت زنان و مادران بوده 
و احترام خاصی به آنان داده می شده است و هدیه می دادند.

آیین های ملی باید حفظ شوند

نوروزی اظهار کرد که این آیین ها را به عنوان آیین ملی 
و  بدر  سیزده  و  نوروز  همچون  کنیم  حفظ  باید  ایرانی 
چهارشنبه سوری که با آمیخته شدن با با فرهنگ ایرانی 
اسالمی ماندگار شده این مراسم نیز شناسایی و با تلفیق و به 

روز رسانی آن دوباره احیا شوند.  
»سپندارمذگان«  هرچند  که  کرد  عنوان  همچنین  وی 
زایایی  بر  با روز ولنتاین نیست چون تأکید یکی  مساوی 
و آفرینندگی زن است و دیگری بر عشق و دوستی ولی 
می توان با جایگزینی کارکرد، آن را جانشین ولنتاین کرد 
چون زن عالوه بر نماد آفرینندگی و فروتنی، نماد عشق و 
محبت نیز می باشد و این روز می تواند بهترین مناسبت برای 

بزرگداشت نماد عشق و زندگی باشد.

ریشۀ اساطیری سپندارمذ

استاد زبان و ادبیات انگلیسی و )کارشناس ارشد فرهنگ 
و زبان باستانی( دانشگاه بیرجند نیز در این مورد گفت: 
از  یکی  نام  و  باستان  ایران  اساطیر  از  یکی  سپندارمذ 
از  یکی  نام  به  را  ماه  هر  که  چون  می باشد  نیز  ایزدان 
افزود:  امامی  حسن  می نامیدند.  فرشتگان  و  ایزدان 
سپندارمذ نام ایزد زمین بوده است چون در این ماه زمین 

برای فصل بهار آماده می شده است.

ایران باستان سرشار از مراسمی 
به جای ولنتاین

وی با بیان اینکه در ادبیات ایران باستان، حیات، عشق و 
مهر به ایزدان مثبت نسبت  داده شده است، اظهار کرد: هر 
کدام از آنان را می توان به جای روز ولنتاین مشخص نمود، 
همچون آبان ماه که در دوران باستان به نام آناهیتا بوده و 
نشان باروری و تولید بوده است و یا در مهر که به نام میترا 
است و در زبان فارسی به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، 

پیوستگی، پیوند و محبت می باشد. 
جشن  فلسفه  باستانی  زبان  و  فرهنگ  ارشد  کارشناس 
نعمت هایی  خاطر  به  خداوند  از  سپاسگزاری  را  مهرگان 
که به انسان ارزانی داشته است و استوار کردن دوستی ها 
تأکید  همچنین  وی  دانست.  انسان ها  میان  مهرورزی  و 
کرد که ولنتاین هیچ ریشه شرقی ندارد و حتی برخی از 
کشورهای شرق آسیا همچون چین و ژاپن روز مخصوصی 
براساس فرهنگ خود دارند.  شاید هنوز دیر نشده باشد که 
روز عشق را از روز 25 بهمن ماه )ولنتاین( به روز 5 اسفند 
)سپندارمذگان ایرانیان باستان( منتقل کنیم.                                

بهترین زمان و بهترین روش 

برای شارژ گوشی موبایل چیست؟

آخرین خبر- هرچه گوشی های موبایل پیشرفته 
تر و هوشمندتر می شوند عوامل مهمی مانند افزایش 
کیفیت صفحه نمایش و سیستم عامل های سنگین 
و پیچیده لزوم به کار گیری و قرار گرفتن یك باتری 
قوی با میزان شارژدهی باال بیش از از پیش احساس 
از  که  ای  استفاده  به  بسته  باید  شما  شود.  می 
ها،  اپلیکیشن  ها،  دارید)بازی  خود  های  گوشی 
شبکه های اجتماعی و ... ( انتظار خالی شدن زود 
هنگام یا دیرهنگام باتری گوشی خود را داشته باشید. 
شاید در یك روز مجبور شوید چندبار گوشی موبایل 
خود را به شارژ بزنید. خانم »ِشین بروسکی« مدیر 
عامل شرکت فاربی تکنیك )لوازم جانبی موبایل(، 
برای شارژ درست و موثر گوشی توصیه هایی دارد: 
اتصال طوالنی مدت موبایل در شب اثر زیان آوری 
های  گوشی  چون  ندارد  همراه  به  گوشی  برای 
راه مسیر  به محض تکمیل شارژ  هوشمند جدید 
َشارژ را می بندد. اما به این یك نکته نیز باید توجه 
داشت که در اکثر گوشی های همراه، باتری های 
لیتیوم همراه با یون وجود دارد و هنگام شارژ موبایل، 
دمای دستگاه باال می رود و این امر باعث کاهش 
عمر گوشی موبایل و فرسایش باطری گوشی تلفن 

همراه می شود. 
مدل ایده آل برای شارژ کردن تلفن همراه: 
بهترین و مطلوب ترین حالت برای شارژ موبایل 
هوشمندی که دارای باتری لیتیوم یونی هستند شارژ 
کردن این گوشی ها بین 5۰ تا ۸۰ درصد می باشد 
که با این کار از ضررهای و تخریب های احتمالی به 

گوشی تلفن همراه جلوگیری می شود. 
از چه روش هایی باید برای شارژ باتری ها 
آسیب  عوامل  مهمترین  از  یکی  کرد:  پرهیز 
رسان و ضرر رسان به باطری های گوشی همراه 
شارژ کردن آن در زمانی است که شارژ موبایل 
به صفر می رسد که این نوع شارژ باعث کاهش 

عمر باتری و کم شدن ظرفیت باتری می شود.
استاندارد  های  کابل  و  ها  شارژر  از 
میلی  با  مناسب  های  شارژر  از  کنید:  استفاده 
چنین  هم  و  همراه  تلفن  گوشی  با  سازگار  آمپر 
کابل های اصلی و اورجینال که کیفیت و کارایی 
باالیی دارند، استفاده کنید و سعی نکنید همواره 
ارزان ترین لوازم جانبی گوشی را تهیه نمایید چرا 
باتری  به سالمت  باعث می شود  اقدام  این  که 

گوشی شما آسیب جدی وارد شود. 
پس این نکات را از یاد نبرید: 

* تا حد توان از قرار دادن صبح تا شب گوشی 
در شارژر پرهیز نمایید.

* سعی کنید همیشه از لوزام جانبی استاندارد و با 
کیفیت بهره گیری نمایید.

* در هنگام شارژ قاب گوشی را خارج نمایید.
* همواره سعی کنید بین بازه 5۰ تا ۸۰ درصد 

گوشی را از شارژر جدا نمایید.
* دقت کنید هیچ گاه میزان شارژ شما به صفر 

نرسد و باتری گوشی کامل خالی نشود.

فناوری

خبرها از گوشه و کنار

نکته های جالب و خواندنی 
که کمتر شنیده اید!!  

* مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش 
نیش بزند و %9۰ مار از پروتئین تشکیل شده است.

از قطع گردنش  بعد  ۸ دقیقه  تا  انسان  * هر 
هنوز به هوش است!

* حدود 25۰ نفر از محققان ناسا ایرانی هستند 
و رئیس کامپیوتر ناسا یك ایرانی است!

* مورچه ها هم مانند انسان ها صبح ها خمیازه 
می کشند! و حس بویایی اش با سگ برابری می کند!

* با 3۰ گرم طال می توان نخی به طول ۸1 
کیلومتر درست کرد!

از  بزرگتر  بار   2۰۰۰ پیدایش  آغاز  در  زمین   *
حجم کنونی اش بود!

* کوسه با شنیدن ضربان قلب می تواند طعمه 
خود آن را پیدا می کند!

* ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر هستند 
حتی ثروتمندتر از ملکه الیزابت!

زالندنو 44  گوسفندان  تعداد  سال 13۸۰  در   *
میلیون راس اعالم شد در حالی که جمعیت این 

کشور 4 میلیون نفر بود!
افسرده  ژاپنی ها  و  شادترین  هندی  جوانان   *

ترین های جهان هستند!
* در زبان عربی برای کلمه شمشیر ۸5۰ واژه 

مختلف وجود دارد!
* داوینچی همزمان با یك دست می نوشت و با 

یك دست نقاشی می کرد!
* آب دریا بهترین ماسك صورت است!
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داده نما، آوای خراسان جنوبی

کیلومتری  پنج  در  وان  کردنشین  اسدی- شهر  علیرضا 
قرار  شرقی  آناتولی  در  نام  همین  به  دریاچه ای  شرق 
دره ای  شده،  واقع  آن  در  شهر  این  که  ناحیه ای  دارد. 
عرض  و  بیست  تقریبی  طول  به  حاصل خیز  و  سرسبز 
پیرامون  بلند  کوهستان های  از  که  است  کیلومتر  شش 
از  نیز  استانبول  تهران-  راه آهن  خط  می شود.  سیراب 
همین دره و از شمال شهر وان عبور می کند و در حاشیه 
دریاچه به پایان می رسد. در اینجا، قطار و یا محموله آن 
سوار کشتی های بزرگی می شود تا در آن سوی دریاچه 
ناحیه وان همچنین  قرار گیرد.  ادامه خط آهن  بر روی 
چشمانی  که  معروفش  و  زیبا  سپیِد  گربه های  سبب  به 
دورنگ دارند، شهرتی جهانی دارد. شهر وان و دشت های 
باستانی  کشور  استقرارگاه  کهن ترین  آن،  پیرامون 
»اوروآتری« Uruatri ) در فارسی باستان: »اَرمـیـَنـه 
Arminah/ ارمنیه، بازمانده بناها و آثار اورارتویی توشپا، 

در قلعه و تپه هایی در غرب شهر امروزی وان )که به نام 
»وان قدیم« خوانده می شوند( و در فاصله دو کیلومتری 
کشور  است.  مانده  برجای  همچنان  دریاچه،  کرانه  از 
اورارتو همواره از سوی آشوریان در معرض تاخت و تاز 
حاکی  سوم  شلمنصر  از  نگارکندی  و  کتیبه   است.  بوده 

کردن  خونین  اهالی،  کشتار  شهر،  این  به  او  حمله  از 
کوهستان ها، سوزاندن شهرها و برافراشتن میل هایی از 
سر انسان هاست. ارمنیه یا اورارتو، یکی از سرزمین های 
شاهنشاهی  زمان  در  ایران  مرکزی  حکومت  تابعه 
هخامنشی بوده و در آنجا، خط، زبان، ادیان و پرستش 
و  میترا  )اهورامزدا،  هخامنشی  ایران  سه گانه  خدایان 
»خالدی«  اورارتویی:  بزرگ  خدای  سه  کنار  در  آناهیتا( 
»شیوینی«  و   Teisheba »تِـئـیـِشـبـا«   ،Khaldi
آثاری  قدیم«،  »وان  در  است.  داشته  رواج   Shivini
شامل  که  می شود  دیده  تاریخی  گوناگون  دوره های  از 
مسجد  کلیسا،  کاخ،  مناره،  برج،  آرامگاه،  گورستان،  دژ، 
است.  آشوری  و  اورارتویی  متعدد  سنگ نبشته های  و 
کاوش های  در  یافت شده  باستانی  اشیای  از  بسیاری 
منطقه، در موزه وان و نیز در موزه باستان شناسی شهر 
ارزروم نگهداری می شوند. در ناحیه مهم و باستانی وان، 
سنگ نوشته  یك  آشوری،  و  اورارتویی  کتیبه های  بجز 
فرزند  و  هخامنشی  پادشاه  چهارمین  شاه،  خشیارشا  از 
سینه کش  در  کتیبه  این  دارد.  وجود  بزرگ  داریوش 
صخره ای دست نیافتنی و در زیر قلعه بزرگ اورارتویی 
)واقع در میانه دو بخش جدید و قدیم وان( و با ارتفاع 

طریق  از  دارد.  جای  زمین  از سطح  متر  بیست  تقریبی 
پلکانی سنگی که بسوی قلعه می رود، می توان بیشتر به 
این اثر نزدیك شد. در این کتیبه، برخالف کتیبه شلمنصر 
سوم، هیچ نشانی از خشونت و رفتارهای قهرآمیز وجود 
ندارد و مانند دیگر کتیبه های هخامنشی از »خوشبختی 
 ،)XV مردم« سخن رفته است. کتیبه خشیارشا )با شناسه
اندازه ای در حدود 2 در 4 متر دارد و در سه ستون نوشته 
شده است. ستون سمت چپ )از دید بیننده( که پهن تر از 
دو ستون دیگر است با 92 واژه و 577 حرف، به خط و 
زبان فارسی باستان، ستون میانی به خط و زبان عیالمی/ 
ایالمی، و ستون سمت راست به خط و زبان اکدی/ بابلی 
نو نوشته شده است. هر ستون از 27 سطر تشکیل شده و 
متن های عیالمی و اکدی، ترجمان تقریباً برابر متن فارسی 
باستان همین کتیبه است. این سنگ نگاره برخالف نمونه 
مشابه خود در گنج دره همدان، بدون در یا روپوش بوده 
اما از نظر میزان فرسایش در وضعیت مطلوبی قرار دارد و 
به ویژه متن فارسی باستان آن کاماًل سالم و خوانا باقی 
مانده است. مضمون کتیبه هخامنشی وان، همانند چندین 
کتیبه دیگر از خشیارشا و داریوش است. جز آنکه در اواخر 
آن، خشیارشا بازگو می کند که ایده و آغاز ساخت این اثر 

متعلق به پدرش بوده است و او آنرا به پایان رسانده است.
 

ترجمه سنگ نبشته خشیارشا 
)XV( در شهر وان

 
خدایان  بزرگ ترین  که  اهورامزدا،  است  بزرگ  »خدای 
آفرید،  را  آسمان  آن  که  آفرید،  را  زمین  این  که  است، 
آفرید،  مردم  برای  را  که خوشبختی  آفرید،  را  مردم  که 
را  ـا(  َشـ  َر  ـا  َیـ  َشـ  َخـ  )حرف نوشت:  ْخـَشـیارشا  که 
شاه کرد. تِك بسیاری شاه )متن اصلی: اَئـیـَوم پَـرونـام 
خشیارشا،  من  فرمانروا.  بسیاری  تِك  ـ َیـم(،  ْخـشـاَیـْث
بسیار  با  سرزمین هایی  شاه  شاهان،  شاه  بزرگ،  شاه 
َزنـانـام(،  پَـرو  َدْهـیـونـام  )ْخـشـاَیـْثـَیـه  مردمان 
این زمیِن بزرگ و بس دور. پسر داریوش شاه،  بر  شاه 
هخامنشی. گوید خشیارشا شاه: داریوش شاه که مرا پدر 
فرمان  و  بکرد  بهترین ها  بسا  اهورامزدا  به خواست  بود، 
نپشته ای  که  جایی  بداد،  را  اینجا  )َکـْنـَتـَنـئـی(  کندن 
)دیـپـیـم( ننوشت. پسانگاه، من فرمان نبشتن این نپشته 
را دادم. اهورامزدا بپایاد با دیگر خدایان )بَـَگـئـیـبـیـش(، 

مرا و شهریاری مرا و آنچه که کرده ام«.

کتیبه خشایار شاه در کشور ترکیه

حواستان به تلویزیون های 

هوشمندتان باشد! 

آمریکا  ارتباطات  فدرال  کمیسیون  فارس- 
را  آن  و  داشته  ویزیو  شرکت  با  جدی  برخوردی 
به  غرامت  دالر  میلیون   2.2 پرداخت  به  مجبور 
علت جاسوسی از عادات کاربری مالکان تلویزیون 
جلب  بدون  شرکت  این  است.  کرده  خود  های 
به مدت دو سال عادات کاربری  رضایت کاربران 
این افراد را در زمان استفاده و مشاهده تلویزیون 
های ساخت خود زیر نظر داشته است. این تخلف در 
مورد خریداران بیش از 11 میلیون تلویزیون ساخت 
این شرکت اتفاق افتاده است. قابلیت ردگیری عادات 
کاربران به طور خودکار و در زمان روشن کردن این 
تلویزیون فعال می شده و این در حالی است که 
این  در  گیری  تصمیم  سازنده  های  شرکت  اکثر 
زمینه را به خود خریداران واگذار می کردند. البته 
در مدل های جدیدتر تلویزیون های هوشمند ویزیو، 
قابلیت ردگیری خودکار کاربران به طور پیش فرض 
خاموش و قطع است. ظاهرا این موضوع از ماه ها 
پیش مورد اعتراض کاربران قرار داشته و حتی در 
سال 2۰16 شکایتی با همین موضوع تقدیم دادگاه 
شده است. اما تصمیم گیری قطعی در مورد آن تا 
به حال به تعویق افتاده بود. کارشناسان می گویند 
این موضوع محدود به تلویزیون های ویزیو نیست و 
به احتمال می رود که دیگر شرکت های سازنده 
تلویزیون های هوشمند هم از روش های دیگری 
استفاده می کنند. بینندگان  از  برای جاسوسی 
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آیه روز  

روشن  شما  براى  را  ]خود[  آيات  راستى  به  گرداند  مى   زنده  مرگش  از  پس  را  زمين  خدا  كه   بدانيد 
گردانيده  ايم باشد كه بينديشيد. سوره الحديد, آيه 17

حدیث روز  

مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حق را بگويد، هر چند بر ضد 
خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود. امام صادق)عليه السالم(

سه درد آمد به جونم هر سه يکبار
غريبـى و اسيرى و غم يار
غريبى و اسيرى چاره ديره
غم يار و غـم يار و غـم يار

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

اهمیت مهربانی  های تصادفی

مهربانى  ايده  پشت  كه  نيتى  و  قصد  اينکه  با   
كردن تصادفى وجود دارد، ايده اى فوق العاده است، 
اين  كند.  ايجاد  سوءتعبيراتى  است  ممکن  اما 
سوءتفاهمات از آنجا ناشى مى شود كه ممکن است 
دريافت كننده اين مهربانى تمايلى به آن نداشته باشد 
و اتفاقاً اين محبت ها موجب نگرانى يا بى اعتمادى او 
شود. بيشتر اين بخاطر دنياى پر از شک و سوءظنى 
است كه در آن زندگى مى كنيم نه ذات مهربانى 
كردن. اگر مشکل اينجا باشد واقعاً جاى خجالت 
است ولى چاره كار اين نيست كه اين دسته مهربانى 
كردن ها را كنار بگذاريد. درمقابل بايد تعداد بيشترى 

از ما و به دفعات بيشتر اين كار را بکنيم.
داريد  دوستشان  كه  كسانى  به  باشيد.  سخاوتمند 
ببخشيد،  دارند  دوستتان  كه  كسانى  به  ببخشيد؛ 
به بيچاره ها و خوشبخت ها و حتى به آنهايى كه 
اين  باشيد  مطمئن  ببخشيد.  نداريد  دوستشان 
خواهد  برايتان  قابل توجهى  برگشت  بخشش ها 
دست  به  بيشتر  ببخشيد،  بيشتر  هرچه  داشت. 
مى آوريد.0مهربانى تصادفى يعنى “عملى عارى از 
خودخواهى كه توسط فرد يا افرادى به منظور كمک 
انجام مى گيرد...  يا شاد كردن فردى ديگر  كردن 
به طور كلى هيچ دليلى جز آوردن لبخند بر لبان 

ديگران و شادتر كردن آنها ندارد.”
شايد استفاده از واژه تصادفى كمى گمراه كننده است 
و شايد استفاده از واژه هايى مثل ناگهانى بهتر باشد. 
يعنى كارى كه به صورت خودبخود و آزادانه بدون 
چشم داشت به برگشت چيزى انجام مى شود. مطمئنًا 
چنين رفتارى زمينه داشتن جامعه اى سالم و شاد را 
فراهم مى آورد كه در آن افراد بى توقع به هم نوعان 

خود كمک مى كنند.

هنگامى كه انوشيروان خواست ايوان كاخ مدائن را 
را خريدارى  اطراف آن  داد زمينهاى  بسازد دستور 
كنند، زمينهاى اطراف از صاحبانش خريدارى شد 
مگر پيرزنى كه امتناع ورزيد و گفت:من همسايگى 

شاهنشاه انوشيروان را به تمام عالم نمى فروشم .
انوشيروان سخن او را پسنديد و گفت:خانه ى پيرزن 
در جاى خودش باقى باشد و آنگاه ساختمان او را 
محکم و با دوام كرد ايوان را محيط بر آن ساخت. 

اهل آن نواحى آنجا را خانه ى پيرزن ناميدند .
گويند هر روز دود از آشپزخانه پيرزن بر ديوارهاى 
كنده كارى شده زيباى عمارت مى نشست و هر 
گذر ايوان  فرشهاى  روى  از  گاوش  و عصر   صبح 

مى كرد و غالمان شکايت به شاهنشاه بردند اما وى 
گفت هر چه خراب شد دوباره از نو تعمير كنيد.

گويند قيصر روم سفيرى به ايران فرستاد و وقتى 
سفير به مدائن آمد از عظمت و زيبائى آن بنا در 
شگفت شد . در گوشه ايوان يک نقص و كجى توجه 
او را جلب كرد پرسيد:آن قسمت چرا درست نشده 
است؟ گفتند اين محل خانه ى پيرزنى است كه مايل 

به فروش نشد و پادشاه هم او را مجبور نکرد.
سفير گفت:اين چنين كجى و نقص كه از عدل و 
دادگرى بهم رسد بهتر از آراستگى و درستى است. 

ام.به  بوده  حسودى  شخص  هميشه  من 
عنوان يک كارآفرين فکر مى كنم گرايش به 
حسادت بطور ريشه اى در من وجود دارد. من 
هميشه مى خواهم كه بهترين باشم و هميشه 

براى چيزهاى بيشتر تالش مى كنم.
مانند اكثر والدين،والدينم به من آموختند كه 
حسادت يک احساس منفى است و من بايد 
بجاى اينکه روى چيزهايى كه ندارم تمركز 
كنم، براى چيزهايى كه دارم سپاسگزار باشم.

من در حالى بزرگ شدم كه باور داشتم مهم 
است حسادت را كنار بگذارم و به آن بى توجه 

باشم.حاال كامال به عکس آن معتقدم.
لندن  در  مهمى  قبل،كنفرانس  ماه   4 حدود 
برگزار مى شد كه مى خواستم در آن حضور 
از  باشم. مى دانستم كه تعداد زيادى  داشته 
آنجا  افراد موفق در حرفه من قرار است در 
سخنرانى كنند واين موضوع مى توانست يک 
تحول در زندگى من باشد.اما به داليلى مردد 
بودم كه ثبت نام كنم. بعد از چند ساعت كه 
كامپيوترم دور شدم، فهميدم كه موضوع  از 

پيش  من  كردم.  مى  حسادت  من  چيست: 
شوهرم اعتراف كردم كه مى ترسم كه وقتى 
به آنجا مى رسم زيادى حسودى كنم، چون 
كنفرانس  سخنرانان  از  يکى  خواستم  مى 
بعد  من  شنوندگان.  از  يکى  فقط  نه  باشم 
در  خودم  دهان  از  حرفها  اين  شنيدن  از 
 حالى كه مى دانستم چقدر به نظر مضحک 

مى آيد، با صداى بلند خنديدم.
بعد ازآن تجربه، فهميدم كه تمام احساسات 
به طريقى به ما كمک مى كنند. بنابراين با 
اينکه  آنها، من فرصت كشف  كنار گذاشتن 
 از خود و زندگيم چه مى خواهم را از دست 
مى دهم.احساسات من از جمله حسادت مى 
تواند مثل يک قطب نما يا عينک ذره بينى 
عمل كند و وقتى به اهداف كارى و زندگى 
مفيد  كامال  تواند  مى  شود،حسادت  مربوط 
باشد.در زير 5 دليل براى اينکه حسادت چيز 

خوبى است آمده است:
 قدم بعدیتان را نشان می دهد.

مى  چيزى  چه  دقيقا  كه  بدانيد  بايد  شما 

وقتى  است؟  برسيد.درست  آن  به  تا  خواهيد 
كه در حال تالش براى رسيدن به اهدافتان 
هستيد،آگاهى يک كليد است و من معتقدم 
مقياسى  دقيقا  كه  است  چيزى  حسادت  كه 
مناسب براى جايى است كه مى خواهيد در 

زندگى در آن باشيد.
اشاره مى كند به اينکه در كجا ممکن است 
عقب بمانيد و اينکه كدام يک از احساساتتان 
به هدف و قدمهاى زندگى شما توجه دارد.
من تا زمانى كه آن حسادت دردناک را حس 
نکرده بودم كامال از آرزويم براى سخنرانى 

در همايش بى خبر بودم.
به شما کمک میکند که با بقیه

 ارتباط برقرار کنید.
كارى كه شما  بينيد كه  را مى   وقتى كسى 
مى خواهيد انجام دهيد را انجام داده يا چيزى 
را كه شما مى خواهيد دارد، بايد با او ارتباط 
برقرار كنيد. در مورد من، در كنفرانس من با 
چند نفر كه در حرفه خودم واقعا تحسينشان 
مى كردم ارتباط برقرار كردم و آنها هنوز هم 

به طرق مختلف به من كمک ميکنند.)و چه 
كسى مى داند! شايد من يک روز حتى بتوانم 

با آنها همکارى كنم.(
 به کنجکاوی تبدیل می شود.

وقتى كه شما به كسى حسادت مى كنيد،آن را 
به كنجکاوى تبديل كنيد.اگر قادر نيستيد كه 
از آنها بپرسيد كه چطور به موفقيت هايشان 
دست يافته اند، حداقل در مورد راه و روششان 
كنجکاو شويد و درباره آنها جستجو وتحقيق 
كنيد. من تضمين ميکنم كه با تحقيق درباره 
پيدا  را  بيشترى  افراد  نفر،شما  يک  ماجراى 
خواهيد كرد كه به جايى كه شما مى خواهيد 
مفيدى  نکات  توانيد  و مى  اند  رسيده  برويد 

براى تحقق روياهايتان بدست بياوريد.
چیزهای ممکن را نشان می دهد

زندگى  از  كه  دانند  نمى  مردم  از  بسيارى 
نفع  به  از حسادت  بنابراين  چه مى خواهند، 
درباره  كه  هروقت  كنيد.  استفاده  خودتان 
افرادى كه در حرفه من بهتر هستند حسادت 
مى كنم، سعى مى كنم به ياد بياورم كه آنها 

به من كمک مى كنند كه بفهمم در اين راه 
چه چيزهايى ممکن است،كه درباره بيشتر آن 

چيزهاى ممکن تا بحال فکر نکرده بودم.
 به سپاسگزاری بیشتر منجر می شود

اين  كنيد،  مى  حسادت  احساس  وقتى 
به  آن  جاى  به  نکنيد.  سركوب  را  احساس 
و  كنيد  نگاه  آيينه  يک  عنوان  به  اطرافتان 
داده  انجام  بحال  تا  را  كارى  چه  كه  ببينيد 
به  اگر  باشيد.  سپاسگزار  آن  بخاطر  و  ايد 
روشنى  به  را  واقعيت  تا  داريد  نياز  كمک 
كه  اعتماد  قابل  دوست  يک  با   ببينيد، 
مى تواند به شا درباره هر كارى كه انجام داده 
ايد يادآورى كند و از شما در قدم هاى بعدى 
تماس  برداريد حمايت كند،  كه مى خواهيد 
بگيريد. به ياد داشته باشيد، به هرچيزى كه 
پيشرفت مى  و  رشد  كنيد  رسيدگى  و  توجه 
كند)حتى چمن هم با آب دادن سبزتر ميشود(

بنابراين روى چيزى كه در زندگيتان واقعا در 
جريان است تمركز كنيد،به آن توجه كنيد و 

شاهد رشدش باشيد

عارفانه روز

الهى؛در اين روز زيباترين  انرژى هاى  مثبت 
را نصيب  دوستانم  گردان تا؛  تقديرشان  

آنگونه كه  تو مى پسندى  مهّيا شود.

هيچ گاه حسرت يا غصه روزهاى گذشته را 
نخوريد: روزهاى خوب شادى مى بخشند، 
روزهاى بد تجربه مى دهند، بدترين روزها 
درس مى دهند و بهترين ها خاطره مى سازند.

قطار اگر بخاطر مقابله با كودكانى كه سنگ  پرتاب 
مى كنند، هرلحظه بايستد هرگز  به مقصد نمى رسد! 

حواسمان به مقصدمان باشد مبادا مشغول كودک 
صفتانى باشيم  كه بسويمان سنگ پرتاب مى كنند

يک انسان باهوش ذهنتان را باز
 خواهد كرد يک انسان زيبا،چشمتان را 

و يک انسان مهربان قلبتان را باز خواهد كرد
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زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

09159634038 -09155642959
32414702
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برگ سبز ماشین اینجانب سمانه رقیمی فرزند 
محمد رضا به شماره پالک 52 ایران 921 ب 64 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه نظارت اینجانب محمد رضا عابدینی
 به شماره عضویت 1-39-300-10087 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناسنامه و کارت ملی اینجانب حسین بهمدی 
فرزند عباس به شماره ملی 0921066821 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

به تعدادی بازاریاب درسطح استان 
نیازمندیم.

32258273 -09152016208

به یک حسابدار پاره وقت نیازمندیم.
 آدرس : بلوار صیاد شیرازی - مجتمع میرداماد  
واحد 82 - دفتر آب پاک    05632222386 

09151031668 -09151634322

به دو نفر فروشنده خانم
به صورت تمام وقت نیازمندیم.

گالری کودک     09153625121

به یک نفر خانم 
برای فروشندگی و چیدمان 
در سوپر مارکت نیازمندیم.

32421407 -09151611447

به چند نفر خانم مجرب برای 
کار در فست فود نیازمندیم.

09012048426
056-3170

به دو نفر فرکار ماهر برای کار 
در فست فود نیازمندیم.

09353694511 -09901125789

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066

09151638890

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس  
انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت 09380160779- علی آبادی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

شرکت پخش مواد غذایی به یک تحصیلدار 
آقا با وسیله نقلیه و ضامن معتبر

 نیازمند است.    09368975977

 فروش یک باب کارخانه تولید لوله پلی اتیلن
 و pvc واقع در شهرک صنعتی شهرستان 

سرایان با قیمت استثنایی 09035803075 

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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بنگر از تراکتورسازی اخراج شد

ایسنا- مدافع تراکتورسازی با تصمیم امیر قلعه نویی از این تیم 
کنار گذاشته شد. پس از اتفاقات دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی 
که منجر به اختالف میان امیر قلعه نویی و  محسن بنگر شده بود، 
کنار  تیمش  تمرینات  از  را  بازیکن  این  تراکتورسازی  سرمربی 
گذاشت و در نهایت با ادامه دار شدن ماجرا بنگر را از تیمش اخراج 
کرد و در اختیار باشگاه تراکتورسازی قرار گرفت.پس از این اتفاق 
اکنون سرنوشت بنگر در اختیار مدیران باشگاه است تادرباره او 
تصمیم بگیرند.محسن بنگر مدعی شده بود که قلعه نویی در طول 

بازی با پرسپولیس و در رختکن به او فحاشی کرده است.

باشگاه استقالل پول ساموئل و ردی را آماده کرد

فارس- باشگاه استقالل که از سوی فیفا بابت دیر پرداخت کردن 
پول عادل شیحی بد نقره داغ شد برای جلوگیری از تکرار این حادثه 
پول دو تن از بازیکنان سابق خارجی خود را آماده کرد. محرومیت 
استقالل از سوی فیفا از پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی باعث شد 
تا مسئوالن این باشگاه درس خوبی بگیرند تا پرداخت بدهی به 
طلبکاران خود را جدی تر بگیرند.در همین راستا چک پرداختی به 
دو تن از بازیکنان سابق آبی پوشان آماده شده است.ساموئل و لیام 
ردی از بازیکنانی هستند که باشگاه استقالل چک های پرداختی 
آنها را تهیه کرده است و قرار است به زودی به آنها داده شود.اکنون 
باشگاه استقالل باید مشکل بدهی خود با پروپیچ را حل کند تا 

شکایت این بازیکن برای باشگاه دردسرساز نشود.

بازیکنان بی کیفیت اوکراینی
 باالخره از پرسپولیس جدا شدند

مهر- براساس اعالم برانکو ایوانکوویچ دو بازیکن اوکراینی که از 
کارایی  نتوانستند  و  پیوستند  سرخپوشان  به  فصل  این  ابتدای 
الزم را داشته باشند از این تیم جدا شدند. برانکو در مورد جدایی 
پلی یانسکی و والدیمیر پریموف دو بازیکن خط دفاعی و حمله 
پرسپولیسگفت: این دو بازیکن قبل از دربی با مسئوالن باشگاه برای 

جدایی به توافق رسیدند و از جمع بازیکنان ما جدا شدند.

کاروان استقالل شنبه آینده به امارات می رود

مهر- تیم فوتبال استقالل شنبه هفته آینده برای بازی های گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا به امارات خواهند رفت. آبی پوشان تهرانی که 
در دور پلی آف توانستند السد قطر را شکست داده و به دور گروهی 
راه پیدا کنند، روز شنبه آینده به امارات خواهند رفت تا اولین دیدار 
خود را در دبی برابر االهلی امارات برگزار کنند.تیم فوتبال استقالل 
تهران روز دوشنبه سوم اسفند ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در دور گروهی 

لیگ قهرمانان به مصاف االهلی امارات خواهد رفت.

سوپ رشته و مرغ، سالحی برای 
کم کردن مخاط گلو 

دلیل  به  مرغ،  حاوی  سوپ  دانا-  راه 
بوده  سیستئین  اسید  آمینو  دارای  اینکه 
قوی  اکسیدان  آنتی  یک  سیستئین  و 
بدن  را کم می کند،  گلو  است که مخاط 
پاکسازی  سنگین  فلزات  سموم  از  را 
باز  هوایی  راه های  و  سرخرگ ها  و  کرده 

ماده  دارای  که  غذاهایی  می دارد.  نگه 
سیستئین باال هستند شامل سویا، گوشت 
مرغ،  آفتابگردان،  دانه  بره،  گوشت  گاو، 
جو، ماهی، پنیر، تخم مرغ، حبوبات است.  
توصیه  روزانه  که  سیستئین  ماده  مقدار 
می شود مصرف شود، 4.۱ میلی گرم برای 

هر کیلوگرم از وزن بدن است.

مرکبات بیشتر به 5 دلیل!

عصر ایران- فالونوئیدهای موجود در میوه 
به  است  ممکن  مرکبات  خانواده  های 
پیشگیری از بیماری های انحطاط عصبی، 
مانند آلزایمر و پارکینسون، که در نتیجه 
تجزیه سلول ها در سیستم عصبی شکل 
می گیرند، کمک کنند.5 دلیل برای این 
آنها  بیشتر مرکبات مصرف کنید ۱-  که 

ترکیبات گیاهی  و  ویتامین ها  از  سرشار 
فیبر  برای  خوبی  منبع  آنها   -2 هستند. 
سنگ  خطر  توانند  می  آنها   -۳ هستند. 
کلیه را کاهش دهند. 4- آنها می توانند به 
مبارزه یا محافظت در برابر سرطان کمک 
تقویت  مواد مغذی  آنها حاوی  کنند. 5- 

کننده سالمت قلب هستند.

نیکوتین باعث مشکالت شنوایی 
در جنین می شود

می دهد  نشان  جدید  تحقیقات  ایسنا- 
نیکوتین،  معرض  در  گرفتن  قرار  که 
بروز  باعث  می تواند  تولد،  از  بعد  و  قبل 
شود. کودکان  در  شنوایی  مشکالت 

که  داده اند  نشان   متعدد  پژوهش های 
رشد  بر  نیکوتین  و  تنباکو  از  استفاده 

همچنین  و  گذاشته  تاثیر  جنین  سالم 
یا حتی مرگ  و  نارس  نوزاد  تولد  باعث 
تولد،  هنگام  می شود.نواقص  نوزاد 
سندرم مرگ ناگهانی نوزاد و وزن کم در 
با مصرف دخانیات،  تولد، همگی  هنگام 
درمان های  و  الکترونیکی  سیگارهای 

جایگزین نیکوتین در ارتباط است.

 A مسمومیت ناشی از ویتامین
جدی گرفته شود

به  غذایی  مواد  کارشناس   - ایرنا   
رویه  بی  طور  به  که  داد  هشدار  مادران 
ندهند   A ویتامین  خود  کودکان  به 
را  ویتامین  این  از  ناشی  مسمومیت  و 
 ، خارش  اشتهایی،  بگیرند.بی  جدی 
بی  پوست،  شدن  خشن  و  زبر  خشکی، 

قراری و تورم استخوان ها ناشی از رشد 
های  نشانه  از  استخوان  طبیعی  غیر 
مسمومیت ناشی از ویتامین A به شمار 
می رود.همچنین در پی مصرف بی رویه 
ویتامین A ، گاهی کبد بزرگ می شود و 
غلظت رتینول در پالسما به حدود 9۰۰ 

میکرو گرم در لیتر می رسد.

عسل به شهد گل ها اطالق می شود که زنبور عسل پس از تغذیه از 
گیاهان مختلف، آن را ساخته باشد. هر گونه تغییری در عسل مانند 

افزودن یک سری مواد به آن، تقلب محسوب می شود. 
راه های تشخیص عسل طبیعی:

1- میزان تخمیر شدن: باید توجه کرد که عسل در زمستان به 
دلیل سرمای زیر ۱۱ درجه تخمیر نمی شود. البته نگهداری عسل 
در دمای ۳۸ درجه سانتی گراد نیز می تواند از تخمیر آن جلوگیری 
کند، ولی در دراز مدت به کیفیت عسل صدمه می زند، زیرا حرارت 

باال کیفیت عسل را از بین می برد.
2- مزه کردن: عسل طبیعی، عالوه بر شیرینی خاص، دارای مزه 
و طعم ویژه ای است که فقط در عسل وجود دارد و عسل های 
مصنوعی فاقد این نوع مزه می باشند. لذا افراد می توانند با مصرف 
از  زیاد و توجه دقیق به درجه خلوص عسل، حتی نوع عسل را 
نظر گیاه مورد مصرف زنبور تعیین کنند، زیرا هر گیاه مزه خاصی 
به عسل می دهد.باید توجه داشت که عسل مصنوعی بیشتر مزه 

شیرینی شکر می دهد تا مزه خالص عسل.

5- عطر و بوی طبیعی:اگر درپوش عسل مدتی بسته باشد، هنگام 
باز کردن درپوش حتماً بو و رایحه قوی و مطبوع عسل طبیعی را می 

توانید استشمام کنید.
6- سرعت حل شدن در آب:اگر عسل را داخل لیوان محتوی آب 
بریزید، چنانچه به صورت عمودی وارد لیوان پر از آب شده و در ته 
آن جمع شود و به سرعت حل نگردد، عسل مطلوبی است، ولی اگر 
عسل هنگام ریختن، در آب حل شود، از مطلوبیت و خلوص کمتر و 

رطوبت باالتری برخوردار است.

راه های تشخیص عسل طبیعی

آسپرین از سرطان پیشگیری می کند

داروهایی  جمله  از  آسپرین  جم-  جام 
است که در درمان درد، کاهش تب و رفع 
التهاب موثر است اما بررسی های تازه نشان 
می دهد که مصرف روزانه این دارو به رفع 
خطر ابتال به سرطان هم کمک می کند.به 
طور طبیعی پالکت ها می توانند به شکل 
تشکیل  و  جدید  خونی  رگ های  گرفتن 

لخته های خون پس از جراحت کمک کنند 
اما این تاثیر به تکثیر تومورهای سرطانی 
طبیعی  فرآیند  می شود.آسپرین  منجر 
از   Cox-۱با آنزیم کلیدی لختگی خون را 
بین می برد. بنابراین تعامل بین پالکت ها 
و سلول های سرطانی متوقف شده و رشد 

تومورها کنترل می شود.

محکومیت یک جاسوس به 10 سال حبس

 ایرنا - سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: فردی 62 ساله در این شهر به اتهام 
اقدام علیه امنیت داخلی از طریق جاسوسی به نفع کشور متخاصم به تحمل ۱۰ سال زندان 
محکوم شد.قاضی حسن حیدری روز گذشته گفت: این متهم که از مدت ها قبل به صورت 
نامحسوس توسط اداره اطالعات خراسان رضوی زیر نظر بود، پنج ماه پیش دستگیر شد.وی 
ادامه داد: بر اساس تحقیقات و پیاده سازی اطالعاتی که وی در اختیار یک کشور عرب قرار داده 
بود موضوع جاسوسی اش تفهیم اتهام شد.سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: این 
فرد که سابقه جاسوسی برای کشور دیگری را نیز در پرونده خود دارد، به بهانه گرفتن رواید حج، 
جذب سرویس جاسوسی بیگانه شده بود.وی افزود: این سرویس جاسوسی محورهای مورد نیاز 
را برای جمع آوری اطالعات در اختیار این فرد قرار داده بود و متهم آنها را جمع آوری می کرد.

هشدار پلیس فتا در خصوص
 خطر هک تلفن های همراه هوشمند

هوشمند  های  گوشی  کاربران  که  ای  نکته 
باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند امنیت 
اطالعات ذخیره شده و جلوگیری از دسترسی 
افراد سودجو به آنها است.گوشی های هوشمند 
زندگی  از  ناپذیری  جدایی  بخش  به  تبدیل 
روزمره ما شده اند؛بیشتر افراد از تلفن هوشمند 
شان برای انجام کارهای مختلفی مانند:خرید 
بلیط سینما،  رزرو  غذا،  روزانه، سفارش  های 
استفاده   ..... و  آنالین  های  پرداخت  انواع 

می کنند. همچنین این دستگاه هوشمند برای 
نگه  برای  محلی  به  تبدیل  افراد  از  بسیاری 
داری از اطالعات محرمانه مانند: کلمات عبور، 
اطالعات کارت های اعتباری و....شده است.در 
ادامه چند راهکار امنیتی ساده که باید کاربران 
حفظ  برای  اندرویدی  هوشمند  های  گوشی 
افراد سودجو  و  مقابل هکرها  در  اطالعاتشان 

رعایت کنند توصیه می شود:
*استفاده از یک رمز عبور برای صفحه قفل:

همیشه از یک PIN یا رمز عبور برای حفاظت از 
اطالعات گوشی هوشمند خود استفاده کنید. 
اضافه کردن این الیه های امنیتی به گوشی 

های هوشمند می تواند بسیار موثر باشد.
*بر روی برنامه هایتان قفل بگذارید.

*برنامه هایتان را از منابع اصلی و قابل اعتماد 
دانلود کنید.

*مجوزهای دسترسی نرم افزار را قبل از دانلود 
مطالعه کنید.

اندرویدی  افزارهای مدیریت دستگاه  نرم  *از 
کمک بگیرید.

*یک آنتی ویروس خوب دانلود کنید.
*از وای فای های عمومی استفاده نکنید.

به  را  همراهتان  تلفن  بلوتوث  *تنظیمات 
درستی پیکربندی کنید.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

انجمن حمایت از بیماران 
ام اس نیازمند یاری سبز 

شما نیکوکاران
برای صرف امور درمانی
 اعضای خود می باشد.

 بانک قرض الحسنـه 
مهر ایران: 

6063737000007540
بانک ملـی :

  6037991899881936 

  بانک کشـاورزی:
6037707000024111 



7
آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز از اول اسفند

صدا و سیما-طرح ویژه بازرسی و نظارتی نوروز 96 از اول اسفند همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز می شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: این طرح با توجه به فرارسیدن روزهای آخر سال و 

افزایش تقاضا برای خرید کاال و خدمات، با هدف نظارت و کنترل بیشتر بر وضعیت بازار، توزیع و مصرف کاال اجرا می شود.
سه شنبه* 26 بهمن 1395 * شماره 3723

7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
بازنشستگان تجربیات خود را به
 نسل های آینده انتقال دهند

ه  یند نما - تسنیم
ولی فقیه با بیان اینکه 
یک  انتظامی  نیروی 
جانبه  همه  نیرویی 
بوده که مسئولیت های 
مختلفی بر دوش دارد 
و نیروی مسلح خاری 

بر چشم دشمنان اسالم است گفت: بازنشستگان 
نیروهای مسلح باید تجربیات خود را به نسل های 
آینده منتقل کنند. آیت ا... سید علیرضا عبادی در 
دیدار با رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی 
کشور اظهار کرد: نیروی انتظامی یک نیرویی همه 
منظوره است که کارهای مختلفی بر دوشش است.

نماینده ولی فقیه افزود: تشکیل نیروی انتظامی در 
طول تاریخ به زمان امام علی)ع( برمی گردد که برای 
نخستین بار به این منظور 5 نفر را معین کردند و 
با آنها شرط گذاشتند تا وظایف را عملیاتی سازند.

وی بیان کرد: در حکومت اسالمی باید شرایط قیود 
هدفمند باشد و لزوم نیاز جامعه به نیروی انتظامی 

همیشه مشهود بوده است.

بارگیری در راه آهن شرق
 ۳۸ درصد رشد داشته است

 ۳۸ رشد  از  شرق  آهن  راه  تسنیم-مدیرکل 
ماهه  در ۱۰  آهن شرق  راه  در  بارگیری  درصدی 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد 
و گفت: راه آهن شرق رتبه سوم بارگیری را از آن 
خود کند.اقبالی اظهار کرد: در ۱۰ ماه امسال توسط 
این اداره کل سه میلیون و  766 هزار و 9۸۸ تن 
بارگیری انجام شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که دو میلیون و 722 هزار و ۳۳4 تن بوده 

است ۳۸ درصد رشد دارد.

چهارمین دشت بحرانی کشور 
در سرایان قرار دارد

حال  در  اینکه  بیان  با  سرایان  تسنیم-فرماندار 
شهرستان  در  زمین  فرونشست  پدیده  با  حاضر 
بحث کشاورزی  در  روبه رو هستیم گفت:  سرایان 

نخستین دشت فوق بحرانی استان و چهارمین دشت 
در کشور در سرایان قرار دارد.کریمی اظهار کرد: در 
حال حاضر با پدیده فرونشست زمین در شهرستان 
گفت: خشکسالی های  روبه رو هستیم.وی  سرایان 
را بر شهرستان و استان  ۱7 ساله شرایط سختی 
حاکم کرده است و میزان تالش و میزان بهره وری 

در استان و شهرستان با هم همخوانی ندارد.

ششمین جلسه کمیسیون اجرایي ایمني 
حمل و نقل استان برگزار شد

دیروز ششمین جلسه کمیسیون  مالیی-صبح 
رانندگي  مدیریت  و  نقل  و  حمل  ایمني  اجرایي 
استان به ریاست فرهادی معاون عمرانی استاندار 
در سالن جلسات استانداری برگزار شد .به نقل از 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه های 
استان در این جلسه گزارشی از وضع تصادفات و 
ارائه  تلفات جاده اي استان در ۱۰ ماهه گذشته 
گرفت  قرار  بررسي  مورد  قوت  و  ضعف  نقاط  و 
ارتقاء  پیگیري  کمیسیون  این  تشکیل  از  .هدف 
عنوان  ونقل  حمل  ایمني  کمي  و  کیفي  سطح 
کمیسیون  این  یکبار  ماه  دو  هر  تقریبًا  و  شده 
در  استان تشکیل و تاکنون بازدهي مطلوبي از 
جمله کاهش تلفات جاده اي در ماههای گذشته 
داشته است .بر اساس  این گزارش این جلسه ۱5 

مصوب داشت.

آغاز نام نویسی
 در مدارس استعدادهای درخشان

صدا وسیما-ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی به 
اّول  دورۀ  در  درخشان  استعدادهای  دبیرستان های 
و دوم متوّسطه سال تحصیلی 96-97 از امروز در 
استعدادهای  پرورش  اداره  شد.رئیس  آغاز  استان 
درخشان آموزش و پرورش گفت: داوطلبان آزمون 
ورودی پایه هفتم و دهم این مدارس تا سه شنبه 
سوم اسفند مهلت دارند از طریق پایگاه اینترنتی به 

نشانی azmoon.medu.ir ثبت نام کنند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.5ریشتر 
دیهوک خراسان جنوبی را تکان داد

در  بزرگی ۳.5درجه  به  ای  لرزه  زمین  ایرنا - 
 ،۱6 ساعت  در  )ریشتر(  زمین  درونی  مقیاس 
25دقیقه و 5۰ ثانیه روز دوشنبه دیهوک از توابع 
شهرستان طبس در خراسان جنوبی را تکان داد.

نخستین مسابقه عکس سوگواره رهپویان 
حرم در خراسان جنوبی برگزار می شود

جنوبی  خراسان  هنری  حوزه  تسنیم-رئیس 
سوگواره  عکس  مسابقه  برگزاری  به  اشاره  با 
این  گفت:  جنوبی  خراسان  در  حرم  رهپویان 
استانی  صورت  به  و  بار  نخستین  برای  مسابقه 
مهلت  کرد:  اظهار  می شود.کریمیان  برگزار 
امسال  اسفندماه   9 مسابقه  این  آثار  ارسال 
 ۱۱ تاریخ  در  نیز  این مسابقه  نمایشگاه  و  است 

اسفندماه در بیرجند برگزار می شود.

مشارکت 2۸0هنرجوی استان در 
مسابقات علمی و عملی

مقدم-مدیر  دادرس 
پرورش  و  آموزش  کل 
اولین  در  گفت:  استان 
چهاردهمین  مرحله 
علمی  مسابقات  دوره 
های  هنرستان  عملی 
تعداد2۸۰   جنوبی،  خراسان  ای  حرفه  و  فنی 
های  هنرستان  سوم   سال  برگزیده   هنرجوی  
استان شرکت کردند.المعی در بازدید از هنرستان 
برگزاری  ،محل  اسالمی  انقالب  و  ابوذر  های 
این  در  کرد:  اظهار  مسابقات  این  کتبی  آزمون 
در    استان   کل  پسر   ۱4۸ و  دختر   ۱۳2 مرحله  
بیان  با  .وی  پردازند  می  رقابت  به  رشته    22
ناظرین  نظارت  با   آزمون   این  که  مطلب  این 
حوزه   ۱2 در   همزمان  طور  به  و  امروز  استانی 
شود، می  برگزار  استان،  های  شهرستان   در 

حداکثر  هررشته   های   برترین  کرد:  تصریح   
می  راه  استانی   عملی  مرحله  به  هنرجو     ۱2
از برگزاری  مرحله عملی استانی   یابند . المعی 
بیرجند  در  متمرکز  به صورت  ماه  اسفند   ۱۰ در 
و  علمی  های  خالقیت  بروز  افزود:  و  داد  خبر 
جویی  رقابت  روحیه  تقویت  هنرجویان،  عملی  
توانمندی  با  جامعه  آشنایی   ، پذیری  رقابت  و 
های هنرجویان شاخه  فنی و حرفه ای و اشاعه 
مهمترین  از  آموزی  مهارت  و  کار  فرهنگ  
اهداف برگزاری این مسابقات به شمار می رود.

سرپرست جدید اداره راه و شهرسازی 
شهرستان بیرجند منصوب شد

غالمی-با صدورحکمی از سوي مدیرکل راه و 
گنجی  قباد  مهندس  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
اداره راه و شهرسازی  به عنوان سرپرست جدید 
شهرستان بیرجند منصوب شد.در این حکم چنین 
ریزی،کنترل  برنامه  منظورلزوم  به   : است  آمده 
محوله  های  وماموریت  وظایف  بهتر  واجرای 
ازسوی وزارت متبوع،بموجب این ابالغ جنابعالی 
باحفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست اداره راه 
وشهرسازی شهرستان بیرجند منصوب می گردید.

باتعهد وتجربیاتی که درشماسراغ دارم  امیداست 
نسبت به انجام وظایف سازمانی پس ازهماهنگی 
اقدام  اینجانب  با فرمانداری محترم شهرستان و 
به  خدمت  درراه  را  شما  روزافزون  نمایید.توفیق 
خواستارم. متعال  ازخداوند  منطقه  شریف  مردم 

اتمام عملیات اجرایی بیمارستان 141 
تختخوابی فردوس  و تجهیز آن

اجرایی  عملیات  اتمام  مقدم-با  دادرس 
بیمارستان ۱4۱ تختخوابی فردوس جهت تجهیز 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تحویل  برداری  بهره  و 
بیرجند گردید. سپهری با اعالم این مطلب افزود 
: این مراسم با حضور آقای مهندس بهادری مدیر 
کل اجرای طرح های ملی مناطق ۳ و 4 سازمان 
مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و 
آن  مختلف  های  حوزه  کارشناسان  از  چند  تنی 
سازمان، کارشناسان فنی وزارت بهداشت درمان 
و علوم پزشکی ، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی 
گردید. برگزار  پروژه  پیمانکار  و  مشاور  بیرجند، 

نمایشگاه رخت ایران مهر در نگارخانه 
شهرداری بیرجند افتتاح شد

برای   مهر   ایران  رخت  نمایشگاه   - کاری 
فروش و عرضه و سفارش انواع مانتو و کت دامن 
با طرح های ایرانی در محل نگارخانه شهر بیرجند 

برپا شد.سمیه مودی طراح لباس ها گفت:  این 
نمایشگاه شامل بیش از 5۰ مدل لباس به همراه 
ست کامل زیور آالت و کیف های سنتی و کار 
با دست به همراه شال های متنوع است.مودی با 
بیان اینکه به طراحی و کار خیاطی اصیل ایرانی 
نمایشگاه  این  برگزاری  از  وهدف  عالقمندم  
لباس  الگوی  افزود:  است  ملی  تولید  به  تشویق 
اصیل  دوزی  تیکه  و  نرگس  گل  از  الهام  با  ها 
ایرانی است و سبک لباس ها ایده شخصی بوده 
است. وی ادامه داد: با حمایت صندوق کارآفرین 
امید وامی گرفته شد و کارگاه تولید مانتوی ایرانی 
نمایشگاه  این  اندازی کردیم و  راه  را  و اسالمی 
نتیجه این کار می باشد.مودی خاطر نشان کرد: 
برای زیبایی کار و به روز بودن آن در کنار لباس 
هنرمندان  دست  کار  و  سنتی  آالت  زیور  از  ها 
استان و کیف های دست دوز استفاده شده است.

الزم به ذکر است؛ این نمایشگاه شنبه 2۳ بهمن 
ماه سالجاری ساعت ۱6:۳۰ افتتاح و به مدت 6 

روز تا 2۸ بهمن ماه جاری دایر خواهد بود.

  آب وراه آهن در صدر خواسته های مردم فردوس از رئیس جمهور

 کسی در نوبت دریافت جهیزیه نداریم 

استان برای بارندگی های شدید کامال آماده است

  روز بدون خودرو  
مدیر کل ورزش و امور جوانان خبر داد:

مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی:

 مدیر کل کمیته امداد:

 سربازی-سرپرست فرمانداری فردوس در 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما به تشریح 
مطالبات این شهرستان پرداخت و افزود: راه 
آهن و آب دو موضوع جدی است که می تواند 
به توسعه سایر بخش ها منجر شود. اسماعیلی 
گذاران  آهن سرمایه  راه  درنبود  تصریح کرد: 
رغبتی به حضور در  شهرستان ندارند، چون 
حمل و عرضه محصوالت صنعت و معدن به 
بازارهای فروش، با وضع فعلی گران  و مقرون 

به صرفه نیست.
 به گفته وی خشکسالیهای متوالی    انتقال 
و  کرده  تبدیل  ضروریات  از  یکی  به  را  آب 
بسیاری از روستاها با کمبود شدید آب دست 
احداث  وی  گفته  کنند.به  می  نرم  پنجه  و 
بسیاری از واحدهای تولیدی نیز به آب نیاز 
دارد و  کشاورزی و دامداری که اصلی ترین 
گرفته  قرار  خطرجدی  در  است  مردم  شغل 
امداد  باند  است.وی خاطرنشان کرد: تکمیل 
تسریع  فرودگاه،  به  آن  تبدیل  و  نجات  و 

روم،  راهی  ،سه  فردوس  محور  دوم  باند  در 
احداث مجموعه ورزشی کارگران و ساختمان 
از  مهندسی  و  فنی  و  پیراپزشکی  دانشکده 
جمله طرحهایی است که نیازمند اعتبار است.

اسماعیلی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و بندر 
خشک، تسریع در پروژه فاضالب فردوس و 
که  سفید  سیمان  کارخانه  تکمیل  اسالمیه، 
احداث  و  انجام شده  کارآن  از  اندکی  بخش 
سفر  مصوبات  از  ترکیبی)  سیکل  نیروگاه 
دولت قبل( را نیازمند نگاه ویژه رئیس جمهور 
با  فردوس  کرد: شهرستان  عنوان  و  دانست 
داشتن آثار باستانی و گردشگری فراوان می 
تواند به قطب گردشگری منطقه تبدیل شود 
باغستان  گردشگری  نمونه  منطقه  برای  که 
ومجموعه آبدرمانی و توسعه گردشگری باید 
از اعتبارات ملی، تزریق شود.وی با اشاره به 
وجود آبگرم معدنی در فردوس، خواستار تامین 
انرژی  از  مندی  بهره  و  مطالعه  برای  اعتبار 
تنها  مزیت  این  افزود:  و  شد  گرمایی  زمین 

.رئیس شورای  این شهرستان وجود دارد  در 
اسالمی شهر فردوس نیز خواستار اختصاص 
استان   سفر  تسهیالت  ستاد  به  ویژه   اعتبار 
متناسب با حجم مسافر، گردشگر و موقعیت 

هر شهرستان شد و افزود: اصالح شاخصهای 
توزیع اعتبارات استانی که با محوریت وسعت 

و  است  ضروری  شود  می  انجام  جمعیت  و 
شاخص تراکم جمعیت باید پر رنگ تر دیده 
جداسازی  طرح  کرد:  تصریح  هاشمی  شود. 
در  کنون  تا  سبزکه  فضای  از  شرب  آب 

فردوس6۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، با 
توجه بحران کم آبی، نیازمند تخصیص اعتبار 

.وی  است  بحران  مدیریت  منابع  محل  از 
کمک ویژه به اعتبارات شهرهای مسیر زائران 
امام هشتم)ع(  و توجه به نوسازی بافتهای 
فرسوده شهری را ازدیگر مطالباتی دانست که 
باید در سفر رئیس جمهور مطرح شود.به گفته 
وی بیشتر اعتبارات ملی ، به مرکز اختصاص 
می یابد و کمتر به شهرستانها توجه می شود 
که نمونه آن تمام اعتبار ۱4 میلیارد تومانی که 
از سال ۸6  از محل اعتبارات ملی و شرکت 
بافتهای  به  ایران  عمران و بهسازی شهری 
فرسوده، ناکارآمد و تاریخی  اختصاص یافته، 
است.وی  شده  هزینه  استان  مرکز  در  فقط 
آمایش  طرح  اصالح  و  بازنگری  خواستار 
سرزمینی استان   شد و گفت: احداث جاده 
و  فردوس  فاصله  که  -سمنان  فردوس 
بیرجند و برخی دیگر شهرها را 2۰۰ کیلومتر 
پیگیری شود. باید  جدی  کاهش می دهد، 

هاشمی تاکید کرد: دولت باید خسارات فراوان 
سرمازدگی و خشکسالی را جبران کند. 

برزجی- خوشبختانه همه افراد در نوبت 
از  وبعد  دریافت  را  الزم  خدمات  جهیزیه 
جهیزیه  گرفتن  نوبت  در  را  کسی  مدتها 
)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  نداریم. 
اوا  روزنامه  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
به  تومانی  میلیون  پنج  وام  پرداخت  از 
جهیزیه  متقاضیان  و  نوعروسان  تمام 
آبادی  داد.سلم  خبر  هم  امسال  پایان  تا 
در  امداد  کمیته  خدمات  مهم ترین  از 

کمک  پرداخت  را  مددجویان  از  حمایت 
مطرح  و  دانست  آنان  به  ازدواج  هزینه 
اول  هسته  ازدواج  که  آنجایی  از  کرد: 
جامعه  بنای  سنگ  و  خانواده  تشکیل 
کمیته  جهت  همین  به  است،  انسانی 
امداد درکنار حمایت های مالی از زوج های 
پیش  الزم  مشاوره های  و  آموزش   جوان، 
کند.وی  می  ارائه  جوانان  به  را  ازدواج  از 
هزینه  کمک  پرداخت  گفت:  ادامه  در 

تامین جهیزیه و ازدواج برای مرتفع شدن 
در  مددجویان  فرزندان  مالی  مشکالت 
کمیته  های  فعالیت  ازجمله  ازدواج  شرف 

امداد برای مددجویان است.

کسی را در نوبت دریافت
 جهیزیه نداریم

اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این   
برای  پایدار  و  موفق  ازدواج  زمینه  ایجاد 

تامین  ویژه  به  پوشش  تحت  خانواده های 
ازمحل   نیازمند  نوعروسان  برای  جهیزیه 
می  انجام  محلی  و  دولتی  منابع  اعتبار 
کمک  پرداختی  سرانه  کرد:  بیان  شود، 
مددجو  نوعروس  هر  برای  ازدواج  هزینه 
مبلغ سه میلیون تومان به صورت بالعوض 
وام  الحسنه  قرض  تسهیالت  و  است 
به  نیز  تومان  میلیون  دو  سرانه  با  ازدواج 
به  نهاد  این  سوی  از  مکمل  کمک  عنوان 

نوعروسان پرداخت می شود.وی ادامه داد: 
فرزندان  ازدواج  اولیه  مقدمات  تامین  برای 
یک  مبلغ  حمایت  تحت  های  ذکورخانواده 
پرداخت  آنان  به  بالعوض  تومان  میلیون 
کرد:  نشان  خاطر  آبادی  سلم  شود.  می 
بیش از سه میلیارد و 677 میلیون تومان از 
منابع دولتی مردمی و خیریه ها در ده ماهه 

امسال هزینه شده است
 )Ava.news11@gmail.com(

 )Ava.news11@gmail.com(

برزجی- مدیرکل مدیریت بحران خراسان 
جنوبی از آمادگی همه دستگاه های اجرایی 
بارندگی  برای  بحران  مدیریت  ستاد  عضو 
های پیش رو خبر داد. میرجلیلی در گفتگو 
با آوا ضمن اشاره به هشدارهای هواشناسی 
و اخطارهای سازمان مدیریت بحران کشور 
روزهای  شدید طی  های  بارندگی  بر  مبنی 
آینده گفت: حسب دستور استاندار و در پی 
کشور   مدیریت  سازمان  اخطارهای  وصول 
تمام ارگان ها به حالت آماده باش در آمده 
اند. وی با بیان اینکه طبق پیش بینی های 
هواشناسی بارندگی سنگینی را طی روزهای 
افزود:  بود  خواهیم  شاهد  استان  در  آینده 
شهرستان  برای  بحران  مدیریت  شوراهای 
ها  شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  و  ها 
تشکیل شده و همچنین بازدیدهای میدانی 
شهرها  در  سیالب  آوری  جمع  کانالهای  از 

شانه  مواصالتی،  های  راه   ، گرفته   انجام 
راهها، آبنماها و پل ها در جاده ها نیز کنترل 
استان  بحران  مدیریت  مدیرکل  است.  شده 

خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تا انتهای 
های  بارندگی  شاهد  آینده  سال  اردیبهشت 
رگباری در استان خواهیم بود نیازاست مردم 

به اخطارهایی که از سوی رسانه ها منتشر 
می شوند توجه نموده و اقدامات ایمنی الزم 
را انجام دهند. میرجلیلی از بسیج تجهیزات 

در شهرداری های خبر داد و گفت: با توجه 
به اطالع رسانی خوبی که رسانه ها در سال 
گذشته  سال  سه  اند طی  داشته  اخیر  های 
در  سیل  از  ناشی  جانی  خسارت  هیچگونه 
سازمان  آمار  طبق  و  ایم  نداشته  استان 
مدیریت بحران کشور خسارت مالی ناشی از 
سیل در استان نیز ۳۸ درصد کاهش داشته 
است. وی همچنین به بارش برف اخیر در 
استان اشاره کرد و افزود: این برف پس از 
و  شد  مردم  شادمانی  موجب  سال  چندین 
خسارت ناشی از آن نیز بسیار اندک و ناچیز 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  است.  بوده 
چرا دستگاه های خدمات رسان در مدیریت 
همکاری  شهرداری  با  اخیر  برف  بحران 
اعالم  هیچگونه  کرد:  اظهار  نیز  نداشتند 
نیازی از شهرداری نداشتیم و در صورتی که 
طریق  از  بیشتر  تجهیزات  کنند  نیاز  اعالم 
استانداری در اختیار آنها قرار داده می شود.

مالیی- جلسه اتاق فکر ورزش همگانی 
اساتید  از  جمعی  مدیرکل،  با حضور  استان 
نیروهای   ، ادارات  نمایندگان  و  دانشگاه 
ورزش  های  هیئت   ، انتظامی  و  نظامی 
جمعی  و  عشایری   ، روستایی   ، همگانی 
جوانان  و  ورزش  دراداره  نظران  از صاحب 
و  ورزش  کل  مدیر  شد.  برگزار  بیرجند 
روزی  نامگذاری  از  جلسه   دراین  جوانان 
خبر  خودرو  بدون  روز  عنوان  به  هفته  در 
از  استفاده  با  کارمندان  روز  این  در  دادکه 
شوند  می  حاضر  کار  محل  در  دوچرخه 
زیربنای  همگانی  ورزش  پورافزود  .افضل 
سطح سالمت جامعه حساب می شود و از 
نیازهای اساسی کشور فراگیر شدن ورزش 
همگانی در بین مردم است که بایدبا اطالع 
فرهنگ  مناسب،  تبلیغات  و  رسانی صحیح 
ورزش همگانی  نهادینه شود.معاون توسعه 
امور ورزش این اداره کل نیز در این جلسه 
با اشاره به اینکه بیش از 2۱ هزار ورزشکار 
کرد:  بیان  داریم  استان  در  یافته  سازمان 
بیش از ۳۰ درصد این افراد بانوان هستند.

سند  بررسی  را  جلسه  هدف  نژآد  عجمی 

افزود:  و  دانست  همگانی  ورزش  تحول 
موارد قابل طرح در شورای ورزش همگانی  
طرح   ۱۸ جلسه  این  شوددر  می  عنوان 
منتخب که برگرفته از ۳۸ طرح سند تحول 

ورزش همگانی ارسالی از فدراسیون ورزش 
بندی  اولویت  براساس  بود  همگانی  های 
کارشناسی   جلسات  برگزاری  با  منطقه 
۱۱ طرح  و  سازی  مناسب  و  سازی  ،بومی 
و  ورزش  کل  مدیر  درادامه   شد.  انتخاب 

از  عموم  رایگان  استفاده  طرح  جوانان  
اماکن ورزشی ، احداث جاده های سالمت 
توسعه   ، ورزش  ایستگاههای  ساماندهی  و 
خانواده  و  دولت  کارمندان  ورزش همگانی 

بزرگ  های  همایش  برگزاری  آنان،  
خانوادگی ورزش همگانی به مناسبت های 
مسیرهای  در  و  مذهبی  اماکن  در   ، ملی 
نماز جمعه را از این جمله دانست و افزود: 
طرح سنجش ساختار حرکتی و همیار ورزش 

همگانی مدارس ،پایش سالمت ورزش  در 
مسیرهای پیاده روی ، فرهنگ سازی ورزش 
عمومی از طریق صدا و سیما ،طرح آمادگی 
جسمانی سربازان ، وقف در ورزش همگانی 

ازدیگر طرحهای انتخاب شده است.

10مصوب اتاق فکر
فکر   اتاق  این  پور  افضل  گفته  به   
اختصاص  شامل:  که  داشت  ۱۰مصوبه 

دولتی  دستگاههای  اعتبارات  درصد  یک 
بیشتر  سازی  فرهنگ   ، کارکنان  ورزش  به 
توسعه  برای  ها  رسانه  و  سیما  و  صدا 
ورزش  ساعت  اختصاص   ، همگانی  ورزش 
ورزش  پیگیری  و  ادارات  کارکنان  به 
ساخت  همچنین:  باشد.  می  صبحگاهی  
فضای  گرفتن  نظر  در  یا  سالمت  اتاق 
متناسب  مسکونی  های  مجتمع  در  ورزشی 
بیشتر  توجه  و  شد  الزامی  آنها  جمعیت  با 
در شهرهای  رسانی    اطالع  و  تبلیغات  به 
ورزشی  اماکن  از  رایگان  استفاده   ، استان 
صبح  اولیه  ساعات  در  عموم  توسط  ادارات 
، الگو سازی ورزش کارکنان توسط مدیران 
به  از هفته  روز  اختصاص یک   ، دستگاهها 
با  کارمندان  و حضور  خودرو  بدون  روز  نام 
کل  شد.مدیر  مطرح  کار  محل  در  دوچرخه 
ورزش و جوانان استان انجام پایش سالمت 
جسمانی در ایستگاههای تندرستی و پارکها 
داد:  ادامه  و  دانست  مصوبات  دیگر   از  را 
فرهنگی  های  جشنواره  گسترش  و  تقویت 
رابطین  از  استفاده  و  روستاها  در  ورزشی 

ورزش روستایی برای تحقق این امر است.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاوَُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید 
و به هم خشم نگیرید.

بحاراالنوار،ج78،ص 347(

سبحانی نیا : شعار دولت اعتدال
 اما عملکرد آن اصالح طلبانه است 

اینکه  بیان  با  نیا، نماینده سابق مجلس  سبحانی 
شعار دولت اعتدال، اما عملکرد آن اصالح طلبانه 
اساسی  نقش  دولت  در  آنچه  است، تصریح کرد: 
جریان  نقد  است.  طلبان  اصالح  جریان  دارد، 
اصولگرا نیز به همین دلیل است. برداشت من این 
نیست که اصولگرایان در نهایت به گزینه روحانی 
برسند، بلکه تالش خواهند کرد که گزینه ای از 

درون و با تابلوی اصولگرایی را معرفی کنند 

المانیتور: آیا عزت ا... ضرغامی گزینه 
اصولگرایان در مقابل روحانی است؟

المانیتور نوشت: اخیرا نام ضرغامی به کاندیداهای 
احتمالی ریاست جمهوری آینده ایران اضافه شده 
است. در سپتامبر اصولگرایان لیست هشت تن از 
کاندیداهای احتمالی این جناح را منتشر کردند که 
ضرغامی نیز به عنوان یک مدیر موفق به آتش 
روحانی  با  مقابله  برای  اصولگرایان  خاکستر  زیر 
معرفی شد. در ماه نوامبر احمد پورمختار نماینده 
سایت  با  ای  مصاحبه  در  نیز  مجلس  اصولگرای 
اشاره  ضرغامی  کاندیداتوری  احتمال  به  انتخاب 
کرد. در ماه آگوست یک رسانه اصولگرا به احتمال 
کاندیداتوری ضرغامی اشاره و اضافه کرد: موفقیت 
ضرغامی غیر ممکن است. ضرغامی بارها احتمال 
کاندیداتوری خودش را رد کرده است با این حال 
در ماه های اخیر طوری رفتار کرده که می تواند 
در  شود.  تعبیر  انتخابات  برای  اش  آمادسازی  به 
سپتامبر آشنا مشاور روحانی در توییتر خود نوشت 
به طور دوستانه به آقای ضرغامی یک پیشنهاد می 
کنم: بهتر است صبر کند تا چهار سال دیگر هم 

سپری شود، زیاد دیر نخواهد شد.

 احمدی نژاد مؤمنانه به مشایی ملتزم بود

رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  کرمانی  احمدزاده 
بیان  با  قبل،  دولت  در  فرهنگی  میراث  سازمان 
اینکه »در دولت احمدی نژاد، نظریات و گفتمان 
اسالمی  جمهوری  سیاست های  مسیر  در  برخی 
نبود«، اذعان می کند که »مشایی شخص نبود؛ 
احمدی نژاد  که  بود  تفکری  یک  و  گفتمان  یک 

مؤمنانه به او ملتزم بود.« 

احتمال کاندیداتوری برخی اصالح طلبان
 

اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای  عضو 
مصادیق  به  سیاسی  جریان  این  ورود  احتمال  از 
انتخاباتی تا ۱۰ روز آینده خبر داد. حسین کمالی 
کاندیدایی  از  اصالح طلبان  حمایت  با  رابطه  در 
از  طبیعتا  داشت:  اظهار  روحانی  کنار  در  دیگر 
میان اصالح طلبان افرادی برای انتخابات ریاست 
جمهوری کاندیدا می شوند اما این مسئله به این 

سد حاجی آباد زیرکوه خراسان جنوبی تسلیم قهر طبیعت شد                  عکس: گرگیعکس روز معنا نیست که ما حتما دو کاندیدا داریم.

بولتون: برجام در حال فروپاشی است

نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه 
توافق  اینکه  ادعای  ضمن  الحیات  روزنامه  با 
آستانه  در   5+۱ گروه  و  ایران  میان  ای  هسته 
از  پس  ایران  که  شد  مدعی  است،  فروپاشی 
آزمایش موشکی و تحریم آمریکا علیه این کشور 
از برجام عقب نشسته است. جان بولتون مدعی 
شد که در دوره دونالد ترامپ تمامی گزینه ها در 

برابر پرونده ایران روی میز است.

الجزیره : آیا ترامپ با ایران می جنگد ؟

های  شبکه  در  خودش  ترامپ  نوشت:  الجزیره 
اجتماعی، ایران را کشوری خواند که با آتش، بازی 
می کند و دستور اعمال تحریم های جدید برای 
۱3 ایرانی و ۱2 کمپانی مرتبط با بحث موشکی 
را داده است و تکرار کرده که هیچ گزینه ای از 
روی میز برداشته نشده است. تهران هم در پاسخ 
موشک های بالستیک جدیدش را آزمایش کرده 
داده  نیز هشدار  فرماندهان سپاه  از  یکی  و  است 
که اگر دشمن از خط قرمزش خارج شود موشک 
های ایران بر روی آنها خواهد بارید. به گفته یک 
تحلیلگر، در مورد ایران، آمریکایی ها باید بدانند 
که تهران یک بازیگر منطقی در عرصه سیاست 
خارجی است و مقامات ایران نیز مراقبند که بهانه 
حال  در  دو طرف  فعال  و  ندهند  به دست کسی 

آزمایش یکدیگر هستند. 

رویترز: اجماع در ایران برای ادامه 
ریاست جمهوری روحانی

به  ترامپ  تخاصمی  رویکردهای  نوشت:  رویترز 
کمک  آینده  انتخابات  در  روحانی  جایگاه  حفظ 
را  سیاسی  فضای  در  او  زندگی  اما  کرد  خواهد 
سخت تر می کند. در انتخابات آینده و با توجه به 
رویکردهای خصمانه دولت جدید آمریکا، مخالفان 
برای  هایشان  تالش  از  رسد  می  نظر  به  دولت 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری توسط جناح 
 متبوع شان دست کم برای مدتی دست کشیده اند.

هیچ کاندیدایی در حال حاضر از جناح راست برای 
رقابت با روحانی وجود ندارد. در عوض مقامات از 
اتحاد رقبای ایدئولوژیک پشت سر روحانی برای 
تحلیلگر  یک  زنند.  می  حرف  ترامپ  با  مقابله 
مسایل ایران می گوید در حال حاضر تندروهای 
ایرانی به این نتیجه رسیده اند که هنوز به روحانی 
نیاز دارند تا در صورتی که توافق هسته ای فرو 
در حال حاضر،  بدانند.  را مقصر  واشنگتن  پاشید 
است  ممکن  کشور  این  در  تندرو  جمهور  رئیس 
تنش ها میان ایران و آمریکا را تشدید کند. رای 
دهندگان عادی ایرانی به نظر به حفظ روحانی در 
مورد  در  هایی  گله  دارند.  تمایل  بعدی  انتخابات 
منافع اقتصادی نه چندان زیاد بعد از لغو تحریم 
ها وجود دارد، با این حال تمایل کمی برای روی 
کار آمدن و تغییر مسیر به سمت تندروهایی نظیر 

احمدی نژاد وجود دارد. 

ترقی: دولت تدبیر کی می خواهد تدبیراندیشی کند

عضو شورای مرکزی مؤتلفه گفت: برخورد منفعالنه با 
حوادثی همچون بحران خوزستان، عدم دوراندیشی دولت 
را نشان می دهد و دولتی که نام خود را دولت تدبیر نهاده 
پس کجا و کی قرار است تدبیراندیشی کند؟ ترقی تأکید 
کرد: امروز شاهد نارضایتی مردم از مسئوالن پس از وقوع 
حادثه هستیم و حوادث طبیعی در خوزستان،  سیستان و بلوچستان نشان داده که 

دولت برای مقابله با این نوع بحران ها، مثبت و مفید عمل نکرده است.

نمی توان با »تفکر التماسی« منافع ملی را حفظ کرد

و  تفکر  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نگاه امروزه به جایی رسیده که آب خوردن هم وابسته 
به یکی دیگر است و در این شرایط نمی توان با تفکر 
افزود:  جلیلی  سعید  کرد.  حفظ  را  ملی  منافع  التماسی 
وجه تمایز انقالب اسالمی ایران با نظام های دیگر در 
دنیا مردمی بودن است و کارگزاران نظام باید خودشان نخستین کسانی باشند 

که در مبارزه با فساد قدم پیش می گذارند.

رئیس مجلس شورای اسالمی : آمریکایی ها به دنبال عصبانی کردن ایران هستند
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه »مشکل دولت آمریکا توانمندی ایران است«، گفت: دولت فعلی آمریکا فکر می کند که مسئله برجام بسیار بد است اما 
این که آیا می توانند نقض برجام کنند عجوالنه و ناپخته است، آن ها به دنبال عصبانی کردن ایران هستند و در مسایل پیچیده بین المللی باید با طمأنینه 
تصمیم گرفت و با تدبیر عمل کرد. الریجانی افزود : برخی از مشکالت دیگر که در آمریکا وجود دارد سبب رفتار عجوالنه از سوی آن ها شده است .

رئیس قوه قضاییه : با آشتی ملی مخالف نیستم، اما موضوعیت ندارد
رئیس قوه قضاییه گفت: با بحث آشتی ملی هیچ مخالفتی ندارم، اما شکافی میان مردم وجود ندارد که بخواهیم در این باره صحبت کنیم و بحث 
آشتی ملی موضوعیت ندارد. آیت ا...  آملی الریجانی اظهار داشت : یک عده ای در جریان فتنه از مردم جدا شدند، آنها باید به مردم برگردند، بحث 

آشتی ملی نیست ، آنها خطا کردند و باید از مسیر نادرست شان برگردند، آنها باید مشکل خودشان را حل کنند.

محمدرضا باهنر در پاسخ به این پرسش 
سوی  از  شده  طرح  موضوع  چگونه  که 
را  ملی  آشتی  عنوان  با  اصالح طلبان 
باید  اول  کرد:  اظهار  می کند،  تحلیل  
چه  بین  ملی  آشتی  که  شود  مشخص 
اگر  بگیرد،  صورت  است  قرار  کسانی 
و  مردمند  با  آنها  که  است  مردم  منظور 
قهر نیستند. اگر منظورشان مردم با نظام 
است که مردم همواره همراهی خودشان 
را با نظام نشان داده اند. وی  خاطرنشان 
معنا  مجرم  و  قاضی  بین  آشتی  کرد: 
کنند  مشخص  باید  اصالح طلبان  ندارد. 
که مقصودشان از آشتی بین چه کسانی 
و  قاضی  بین  آشتی  دنبال  اگر  است. 

معنا  آشتی  چنین  اواًل  هستند  مجرم 
ندارد، دومًا اگر مجرمی پشیمان شده باید 

به جرمش اقرار کند. اقرار کند که جرمی 
انجام داده و لطمه هایی به سرمایه های 

وارد کرده است. اصالح طلبان  اجتماعی 
واضح  را  پیشنهادشان  خصوص  این  در 

مطرح نکردند. 
همچنین باهنر با اشاره به اظهار نظرش 
روحانی،  حسن  بودن  اصولگرا  درباره 
آقای  گذشته  در  که  گفته ام  من  گفت: 
نفع  به  سخنرانی  یک  حتی  روحانی 
از  پیش  است.  نداشته  اصالح طلبان 
سال 92 صدها مورد سخنرانی دارد که 
فتنه  در  می کند.  نقض  را  اصالح طلبان 
در  که  آنچه  مانند  برنامه ای   78 سال 
دانشگاه  در  شد  برگزار   88 سال  دی   9
تهران برپا شد که سخنران محوری آن 
برنامه آقای روحانی بودند. وی در همین 

رابطه ادامه داد:  در سال 92 اصولگرایان 
در  و  نکردند  حمایت  روحانی  آقای  از 
عوض اصالح طلبان وی را حمایت کرده 
و همین دلیلی شد تا امروز آقای روحانی 
انتخابات  در  او  قطعًا  باشد.  آنها  وامدار 
سال 96 هم گزینه اصلی اصالح طلبان 
عبور  او  از  اصالح طلبان  و  بود  خواهد 
تصریح  همچنین  باهنر  کرد.  نخواهند 
آقای  مقابل  در  هم  اصولگرایان  کرد: 
معرفی  را  خودشان  کاندیدای  روحانی 
خواهند کرد اما تحلیل من این است با 
وجود آنکه اصالح طلبان می گویند برای 
دارند  جایگزین  کاندیدای  روحانی  آقای 

اما از او عبور نمی کنند.

باهنر: مقصود اصالح طلبان از آشتی ملی بین چه کسانی است؟ 
اصولگرایاندرمقابلروحانیکاندیدامعرفیخواهندکرد/اصالحطلبانازروحانیعبورنمیکنند

به پاس عنایت و توجه مسئولین محترم به اینجانب در جلسه افتتاحیه جشنواره استانی
 بسیج هنرمندان از سروران گرامی 

جناب سرهنگ یوسفی  مدیریت محترم سازمان بسیج هنرمندان 
جناب آقای موسوی کیا  معاون محترم پژوهشی آموزش و پرورش استان

جناب آقای محبی  مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
 جناب آقای کریمیان  ریاست محترم حوزه هنری استان 

جناب حاج آقای جعفرپورمقدم 
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی 

جناب آقای ُلر 
مسئول محترم انجمن های بسیج هنرمندان استان خراسان جنوبی 

کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.

علی فرسادی 

سرکار خانم دکتر افسانه اسالمی 
انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت 

مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور بانوان 
که نشان از درایت و لیاقت و توانمندی شما در این زمینه می باشد، صمیمانه تبریک

  عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را در راه خدمت صادقانه و خالصانه از درگاه ایزد منان آرزومندیم.
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خودراازماهدیهبگیرید.آدرس:جمهوریاسالمی8–پوشاکدادرس32220655

مرکزکامپیوتر ایلیا ازافرادواجدشرایطذیلدعوتبههمکاریمینماید:
1-خانمآشنابهامورحسابداریونرمافزارهلوباروابطعمومیباال
2-فروشندهآقاباروابطعمومیباالواطالعاتکاملسختافزاری

الزمبهتوضیحاست،ساعاتکاریدردوشیفتصبحوبعدازظهرمیباشد.
آدرسمراجعه:خیابانمعلم-نبشمعلم6-کامپیوترایلیا

همکار گرامی خانم دکتر فرشته حسن زاده 
درگذشت پدربزرگوارتان را حضور شما وخانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

 و از درگاه الهی برای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر خواستاریم.

انجمن داروسازان خراسان جنوبی










