
روزنامه صبح استان   شنبه  31 تیر  1396     27  شوال  1438      22  جوالی  2017    سال بیستم    شماره  3837

سرمقاله

46 درصد مدارس 
نیازمند مقاوم سازی

صفحه 7

 افزایش مصرف برق مشترکان صنعتی 
به دلیل مشوق های دولت برای صنایع 

صفحه 7

بهره برداری از ساختمان جدید 
اداره کل نوسازی مدارس

صفحه 7

اعتبار 3 میلیارد تومانی
 برای اجرای فاضالب مهرشهر

صفحه 7

هدف حرکت
به سمت شهروند محله

صفحه  7

برای اولین بار: 
انتخابات الکترونیک در نظام پزشکی

صفحه 7

عضو فراکسیون امید: 50 درصد وزرای فعلی زیر متوسط هستند / شجاعت رئیس جمهور برای اذعان به بدعهدی آمریکا قابل ستایش است / کارهایی که اکنون اصولگرایان می کنند کمی به ذوق می زند / فرزند عارف: رای بابا از روحانی بیشتر بود اما انصراف داد /  ایران هیچگاه برای بر هم زدن برجام پیشقدم نخواهد شد / علم الهدی: برجام استقالل کشور را نشانه گرفته است  / صفحه 8

حمیدرضا حاجی بابایی :
صداهای خوشی در مورد
ترکیب کابینه می شنویم 

علی مطهری :
در دوره قبل انتخاب وزرا

 به نوعی معامله صورت گرفت

نائب رییس فراکسیون مستقلین :
به کسی که تحت فشار در لیست بیاید

 رای نمی دهیم

آیت ا... خاتمی:
مردم دیگر 

از شعار خسته شده اند

غالمرضا حیدری:
 اصالح طلبان 
هوشیار باشند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

آنسوی هستی قصه چیست؟

* هرم پور

برای چندمین بار می خواهم باز از توسعه حرف 
بزنم، اینبار اما نه از توسعه ی شهر و  استانمان؛ 
که شما هم شاید تن خسته اید از این بی شمار 
گفتن ها و بی شمار نشندیدن ها! می خواهم از 
توسعه ی خودمان بگویم؛ از توسعه انسانیت ها، از 
پیشرفت آدمیت و از داستان معامله ای که بعضی 
کنند می  خدا  با  یافته  توسعه  های  آدم  این   از  

و سود می برند و جواب می گیرند! داستان من، 
از صبح دو روز  قبل،... نه،... از صبح قرن ها قبل 
آغاز می شود. اینبار اما پنجشنبه است، بیست و 
نیم  و  ده  ساعت  96 شمسی،  سنه  ماه  تیر  نهم 
 صبح، هیئت حسینی بیرجند. برای تشییع جنازه ی

برای  دیگر.  نفر  دهها  مثل  ایم؛  آمده  عزیز  یک 
به  خدمت  راه  در  عمری  که  کسی  ی  بدرقه 
اباعبدا... الحسین)ع( و نوکری عاشقان ثارا...  از 
زندگی اش گذشت. هیچ  آرامش  و  مال  و  جان 
 چیز آن روز اتفاقی نبود،  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

حضور خود جوش مردم و مسئوالن بر مزار پدر علم جغرافیای نوین ایران صفحه 7

گی
گر

س : 
عک

54 میلیارد تومان 
برای اشتغال پایدار 

در روستاها
حسینی- مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به54میلیارد تومان سهم استان از صندوق توسعه ملی با تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار درروستا و مناطق 
 عشایری اشاره و عنوان کرد: شناسایی و معرفی ظرفیت های روستایی، برگزاری کارگاه های توجیهی و آموزشی ،ترویج فرهنگ کارآفرینی ، 
 اطالع رسانی و توجیه مخاطبان در حوزه های کاری مربوطه و همراهی در راستای اجرای برنامه های اشتغال مطرح شده  ...   )مشروح  در صفحه 7( 

مدیر کل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد:

توجــه                         توجــه

فروشگاه نساجی مازندران 
به خیابان معلم بین معلم 37 و تقاطع 15 خرداد 

روبروی فروشگاه نی نی سالن
 انتقال یافت.

 عرضه کننده انواع پارچه ، سرویس خواب
 حوله ، پتو ، بالش و ...

نیـازمندیـم
یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی بیرجند 

 جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیازمند
 کارشناس سرامیک )آقا و ترجیحا دارای سابقه کار(

 می باشد.
واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر

 از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته در  ایام کاری
 از ساعت 8 الی 14 با شماره های 4 - 32255590 - 056 

تماس حاصل فرمایند.

هتل مقدم با کلیه امکانات فروش یا اجاره داده می شود.
32223837 - 32222827

فارغ التحصیلی اولین دوره دانشجویان
 دانشکده دندانپزشکی بیرجند

 موجب مباهات و مرهون زحمات

 هیئت رئیسه محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رئیس و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده

 می باشد. این روز غرور آفرین مبارک باد

مدیر شرکت تجهیزات دندانپزشکی آرادنت - غفرانی

به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز
دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید

هفتمین سالگرد هجران برادری عزیز، پدری مهربان و همسری فداکار 

مرحوم محمد نوری مقدم 
را به یاد مهربانی هایش که فخر زندگی مان بود 

و فقدانش حسرت ابدی ما با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.

خانواده

هو الحی الذی الیموت

یازدهمین سالگرد سفر بی بازگشت

 شادروان غالمرضا آوان 
رفتی ز دست ما و نماند از برای ما 

غیر از غمی، شکسته دلی، جان خسته ای

 همسر و فرزندان همیشه داغدارت 

یادبود
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امروز ، آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

ایسنا-مهلت انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه آزاد اسالمی تا ساعت ۲۴ روز شنبه ٣١تیرماه، با توجه به درخواست مکرر داوطلبان و برای رفاه حال آنها تمدید شده 
بود.الزم به ذکر است، داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی که تاکنون انتخاب رشته نکرده اند، می توانند از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی 
www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.در این فرصت همچنین امکان ویرایش انتخاب رشته برای افرادی که قبال در سایت انخاب رشته کرده اند وجود دارد.

سرمقاله

یارانه های نقدی در دولت 
دوازدهم حذف می  شود؟ 

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت و گو 
با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در پاسخ 
به این سوال که با توجه به پیروزی گفتمان حجت 
االسالم حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
دوره  در  یارانه ها  حذف  برای  برنامه ای  دولت  آیا 
دوازدهم خود خواهد داشت یا خیر گفت:  یارانه ها 
حذف نخواهند شد. وی در عین حال تاکید کرد که 

پرداخت یارانه ها هدفمند می شود.

ظرفیت ثبت نام در رشته تجربی محدود 
است؛می توانید به مدارس غیردولتی بروید

و  آموزش  وزارت  مشاور  و  تربیتی  امور  مدیرکل 
پرورش با اشاره به اینکه ظرفیت مدارس دولتی در 
رشته تجربی محدود است، گفت: اگر دانش آموزی 
اصرار به ثبت نام در رشته تجربی دارد اما ظرفیت 
به  می تواند  باشد  شده  تکمیل  دولتی  مدارس 
شکوهی  کند.مسعود  مراجعه  غیردولتی  مدارس 
ادامه داد: برای ثبت نام دانش آموزان در رشته فنی 
و حرفه ای و کاردانش مشکل چندانی نداریم و فضا 
موجود است. اما ممکن است برای برخی رشته ها 

در هنرستان ها امکانات کافی وجود نداشته باشد.

رئیس جمعیت هالل احمر:»سالمت یار« 
در بیمارستان ها گسترش می یابد

رئیس جمعیت هالل احمر از افزایش طرح سالمت 
یار در بیمارستان هایی که متقاضی اجرای این طرح 
باشند، خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید امیر 
محسن ضیایی به اجرای پایلوت طرح سالمت یار 
اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت 
در چندین بیمارستان انجام شده بود و از سوی کادر 
استقبال مواجه  با  بیماران  بیمارستان ها و  درمانی 
شد؛ بنابراین مهرماه سال جاری طرح سالمت یار در 
بیمارستان هایی که متقاضی اجرای طرح  باشند برای 
اجرا می شود . گفتنی است، طرح سالمت یار شامل 
نیروهای داوطلبی هستند که به صورت رایگان در 
بیمارستانها حضور خواهند یافت و پس از آموزش های 
الزم به بیمارانی که همراه ندارند کمک می کنند، از 
جمله کارهای که سالمت یاران انجام می دهند مواردی 
است که جزو خدمات پرستاری نیست، مانند غذا دادن 
به بیمار، حمام بردن، راه بردن بیمار و حدود ٣٣ مورد 

که پرستاران برای بیماران انجام نمی دهند.

 آنسوی هستی قصه چیست؟

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه ١( 

چیزش  هیچ  که  دیگری  روزهای  ی  همه  مثل 
عزیز  آن  تدفین  و  تشییع  نه  نیست؛  اتفاقی 
جمع   نه   )ع(،  صادق  امام  شهادت  با  همزمان 
شدن آن سیل جمعیت، نه حال و هوای محرمی 
مراسم، نه نوحه ها و نه اشک ها. یکی از دوستان 
کرده  دقت  گفت:  می  کنارم  همانجا  بزرگوار  
روزهای  در  هیأتی  پیرغالمان  اکثر  تقریبًا  ای 
اینچنینی میهمان خدا می شوند؟ گفتم؛ در همین 
صدها  حاضرند  که  هستند  نفر  هزاران  بیرجند، 
خاک  بر  سر  روزهایی  چنین  و  بدهند  میلیون 
برای همین  بدهند  میلیاردها  و  بگذارند،   ابدیت 
و پیش  بیرق حسینی،  پس  و  َعلَم  نیم ساعت، 
تابوتشان به راه بیفتد و نوحه ی محرمی و نوای 
یا حسین بدرقه جهان آخرتشان باشد، اما افسوس 
که نمی شود و صد افسوس که نخواهد شد.. . از 
عجایب روزگار اینکه اهل بیت علیهم السالم بی 
مزد و منت، دلها را متوجه عاشقان خود می کنند 
و پاها  را برای قدم برداشتن در  چنین مراسمی 
بیش از پیش استوار، و زمین و زمان را مأمور به 
که  آنانی  از  قدرشناسی  برای  بزرگ  ای  وظیفه 
البته  و سفره شناس!و  بودند  قدرشناس  دنیا،  در 
میان  در  روزها  این  که  ایست  وعده  همان  این 
شده  فراموشمان  و  شده  گم  ما  های  روزمرگی 
است؛ وعده ای که بر اساس آن، در بزنگاههای 
اگر  گذاشت؛  نخواهند  تنهایمان  زندگی،  مهم 
همین  دنیای  ما،  دنیای  نگذاریم.  تنهایشان 
معامله هاست، دنیای بده بستان های هر روز ما 
با خداست، همین امروز، همین فردا و همین پس 
فردا، نیم صفحه ی پایین روزنامه باز  ُپر می شود 
از نام ها و یادها و عکس ها. چه تضمینی می 
دهیم و می دهید که فردا نام و یاد و عکس من 
اینجا برای دعوت مردم به تشییع جنازه  یا شما 
ای یا مجلس ترحیمی نباشد؟ اینها همان کسانی 
بودند که تا دیروز بودند و کسانی هستند که امروز 
دیگر  نیستند! ...و ما آنقدر گرفتار روزمرگی های 
و  سیاسی  و  اجتماعی  های  روزمرگی  و  زندگی، 
را  ایم که خودمان و دیگران  اقتصادی آن شده 
دنیا،  آن طرف  رفته  یادمان  ایم،  کرده  فراموش 
آخرتی هست، حساب و کتابی ، و  سؤال و جوابی! 
به اندازه ی چشم بر هم زدنی، همه چیز تمام می 
شود، و از ما هم جز نامی و یادی و خاطره ای 
هیچ نمی ماند و آن طرف، چه مدیرکل باشیم، 
چه رئیس، چه کارگری ساده، چه تاجری پرمدعا، 
چه کاسبی قانع، چه دست فروشی بی ادعا، تنها 
می  نجاتمان   و  آید  می  دردمان  به  که  چیزی 
آنسوی  ماست.  های  نیت  و  ما  اعمال  دهد، 
هستی، داستان، داستان معامله ای با خداست که 
هایمان،  خیراندیشی  و  خیرخواهی  ی  اندازه  به 
و  گذاشت  خواهند  ثواب  ای  ذره  دستمان  کف 
صراط  پل  از  همان  با  تا  کرد  خواهند  راهیمان 
بگذریم. دراین فرصت های کوتاه باقی مانده، در 
این لحظه های آغاِز شمارش معکوس زندگی، در 
این آخرین لحظه های سرنوشت ساز عمر، قدر 
معامله های بُرد- بُردمان با خدا را بدانیم. کمی، 
باشیم. تر  خدایی  و  تر  انسان  بهتر،  کمی،  فقط 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09٣0۴9۴٣8٣١ ارسال فرمایید(         

موافقت تمامی مراجع تصمیم گیرنده با 
پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی

ایلنا- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر 
دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق چیان، از 
موافقت تمامی مراجع تصمیم گیرنده با این پیشنهاد 
خبر داد و گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه 
می شد.حجت االسالم  انجام  انقالب  از  پیش  آن چه 
نحوه  درباره  تصمیمات  آخرین  به  اشاره  با  نوروزی 
بنابر  با مواد مخدر اعالم کرد:  قانون مبارزه  اصالح 
مصوبه کمیسیون در آخرین جلسه، درباره کسانی 
که هم اکنون به خاطر جرائم مواد مخدر مقرر کردیم 
اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر 
١00 کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد تولید و 
توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا 
حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، درصورتی 
که سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس 
درجه یک تبدیل می شود.وی با تاکید بر عطف به 
ماسبق شدن این اصالحات جدید در قانون مبارزه با 
مواد مخدر یادآور شد: همچنین کسانی که از این به 
بعد مرتکب چنین جرائمی شوند، برای تولید و توزیع 
مواد صنعتی ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا حمل و 
نگهداری ٣ کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر با حکم 
اعدام مواجه می شوند. او در پاسخ به سوال دیگری 
انقالب  از  با آن چه پیش  این مصوبه  تفاوت  درباره 
به صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می شد، گفت: 
آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریبًا   همان 

چیزی است که پیش از انقالب انجام می شد.

تأمین  سازمان  مدیرعامل  نوربخش  تقی  سید  مهر-دکتر 
اجتماعی گفت: حذف دفترچه های درمانی کاغذی از پروژه 
های بزرگ سازمان تأمین اجتماعی است که در سال های 
اخیر برای اجرای آن اقدامات گسترده ای در دستور کار قرار 

گرفته و در مرحله اول دفترچه های درمانی در مراکز درمانی 
ملکی این سازمان در سراسر کشور حذف شد.وی افزود: این 
پروژه بزرگ که در ادوار مدیریتی گذشته نیز اقداماتی برای 
دولت  در  بود،  مانده  ناموفق  ولیکن  انجام شد  آن  اجرای 
تدبیر و امید با برنامه ریزی اصولی در دستور کار واحدهای 
مختلف سازمان تأمین اجتماعی از جمله بخش های مرتبط 
با فن آوری اطالعات قرار گرفت و به صورت هدفمند و چند 
انجام شده  اقدامات  مرحله ای آغاز شد.نوربخش به مرور 
برای حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی 
پرداخت و گفت: پس از اقدامات اولیه و ایجاد زیرساخت 
های IT و همچنین تعیین برنامه زمان بندی شده دقیق؛ 
این پروژه از اوایل سال 9۵ در برخی مراکز درمانی ملکی 

تمامی  پایان سال در  تا  و  آغاز  اجتماعی  تأمین  سازمان 
کشور  سراسر  در  سازمان  این  به  وابسته  درمانی  مراکز 
تکمیل شد و جشن حذف دفترچه نیز در روزهای پایانی 
شد.وی  برگزار  معیری  دکتر  بیمارستان  در  گذشته  سال 
درمانی طرف  مراکز  در  درمانی  دفترچه  داد: حذف  ادامه 
قرارداد بخش دوم و تکمیلی این پروژه است که از روزهای 
ابتدایی اجرای پروژه مورد توجه قرار داشت. این پروژه از 
شهر یزد به صورت پایلوت آغاز شده و در این شهرستان 
پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان 
شدگان  بیمه  به  خدمات  ارائه  امکان  اجتماعی  تأمین 
کاغذی  درمان  دفترچه  از  استفاده  بدون  اجتماعی  تأمین 
را دارند.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: موفقیت 

تکمیل پروژه حذف دفترچه در مراکز درمانی طرف قراداد با 
سازمان تأمین اجتماعی که در واقع تمامی مراکز درمانی 
کشور را شامل می شود، در درجه اول نیازمند تعامل بین 
بخشی و ایجاد عزم و اراده قوی برای اجرای این برنامه 
است.نوربخش همکاری کامل مراکز درمانی طرف قرارداد 
برنامه حذف دفترچه  از دیگر مسائل جدی در تحقق  را 
دانست و اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی به منظور 
طرف  درمانی  مراکز  همکاری  برای  بیشتر  انگیزه  ایجاد 
این  سهم  های  هزینه  پرداخت  تسهیل  امکان  قرارداد 
سازمان را فراهم کرده است و مراکز طرف قراردادی که 
با این پروژه همکاری دارند 60 درصد هزینه سهم سازمان 
کنند. می  دریافت  آنالین  به صورت  را  اجتماعی  تأمین 

حذف دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی آغاز شد

دسته  ارائه  جدید  شرایط  اعالم  با  مرکزی  بانک  تسنیم- 
دارای  مشتری  به  چک  دسته  تحویل  کرد:  اعالم  چک، 
مشمولین  یا  و  جاری  غیر  بدهی  برگشتی،  چک  سابقه 
است. ممنوع  چک،  صدور  قانون   ۷ ماده  موضوع 
بنابراعالم بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به 
بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک 
مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.
نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد 

قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی است.
سوء  هرگونه  بروز  از  جلوگیری  برای  گزارش،  بنابراین 
چک،  طریق  از  احتمالی  کالهبرداری  و  استفاده 
حقوقی  و  حقیقی  شخص  کامل  شناسایی  بر 
گردد. می  تاکید  جاری  حساب  افتتاح  منظور  به 

دستورالعمل  مقررات  از  تخطی  یا  رعایت  مسئولیت عدم 
و  است  بانک  هر  مدیره  هیات  با  جاری  حساب 
انتظامی  مجازات های  مشمول  تخلف،  صورت  در 

میگردد. کشور  بانکی  و  پولی  قانون   ۴۴ ماده  موضوع 
فرم اشخاص دارای بیش از ۲0 فقره چک برگشتی با نظارت 
واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع 
پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ 
تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند.

مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج 
بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه 
مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.

 شرایط جدید صدور دسته چک اعالم شد

اجرای طرح جدید معاینه فنی از مرداد ماه
 

فارس-مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور گفت: از 
مردادماه طرح جدید معاینه فنی خودروها در سراسر کشور اجرایی می شود 
و بر همین اساس استانداردهای آالیندگی سامانه سیمفا تغییر می کند.
و  کارگروه هماهنگی  اساس تصمیمات  بر  داشت:  اظهار  قیصر  وحید 
نظارت در اجرای کاهش آلودگی کالن شهرها از شهریورماه ممنوعیت 
تمامی  در   )LEZ( کاهش  طرح  محدود  در  فرسوده  خودروهای  تردد 
کالن شهرها اجرا می شود.وی افزود: این طرح شامل خودرودهای سنگین، 
سبک، شخصی، عمومی و دولتی است که سن این خودروها بیش از حد 
مجاز است. وی بیان داشت: از این پس باید بر اساس استانداردهای جدید 
معاینه فنی ها صادر شود.قیصر افزود: از سال گذشته خودروهایی که فاقد 

معاینه فنی باشند، توسط سامانه سیمفا جریمه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی  از توقیف اموال مدیران 
سودجوی موسسات اعتباری غیرمجازخبر داد

مهر- رئیس کل بانک مرکزی از توقیف اموال مدیران سودجوی موسسات 
اعتباری غیرمجاز، خبر داد. ولی ا... سیف با اشاره به روش بانک مرکزی در 
تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان موسسات مالی غیرمجازگفت:این 
روش با اصول و مبانی حرفه ای و منطقی و نیز تجربیات در حل و فصل 
این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل 
زیان های وارده به مردم، پاسخگو می مانند و به جای تحمیل هزینه های 
مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن 
ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی ها و اموال ایشان، تأمین 
دارایی ها  و  اموال  توقیف  و  دلیل شناسایی  خواهد شد و به همین 
جهت استیفای حقوق سپرده گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

خبر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از طراحی 
»کارکارت« برای بازنشستگان حوزه کارگری

مقابل  در  را  دولت خود  اجتماعی گفت:  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  مهر- 
بازنشستگان موظف می داند و مسئولیت سنگینی در این حوزه داریم 
و باید برای رفاه این افراد تالش شود. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و  می داند  موظف  بازنشستگان  مقابل  در  را  خود  دولت  کرد:  تصریح 
مسئولیت سنگینی در این حوزه داریم و باید برای رفاه این افراد تالش 
شود. خوشبختانه امروز رکود را تا حد زیادی پشت سر گذاشته ایم اما برای 
ملموس شدن آن نیازمند زمان هستیم.ربیعی با اشاره به طراحی »کار 
کارت« برای بازنشستگان حوزه کارگری عنوان کرد: کارگران بازنشسته 
می توانند با استفاده از این کارت از خدمات رفاهی بیشتری برخوردار شوند 

و تخفیف هایی به آنها از این طریق ارائه می شود.

به یک نفر خانم جوان دارای 
گواهینامه خودرو جهت کار 
در شیفت عصر خشکشویی 

نیازمندیم.
32423265

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960345 محکوم علیه آقای مسعود و محمد جانفدا محکومند به پرداخت مبلغ 
407/512/261 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له اسد خراشادی زاده فرزند حسن و پرداخت مبلغ 19/500/000 

ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 6992 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه 
شخص ثالث آقای محمد حسین جانفدا که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه به مساحت 66/54 متر مربع واقع در خیابان نسترن 
نسترن 2- پالک 8 به صورت دو طبقه روی پیلوت اجرا گردیده که ارزش واحد مذکور در طبقه همکف با احتساب انشعابات به مبلغ 
1/122/200/000 / یک میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
شنبه تاریخ 1396/05/14 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سامان صدر آب )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 510221 و شناسه ملی 10360044630

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که در تاریخ 1396/5/9 ساعت 9 صبح در محل تهران- شهر تهران- پونک شمالی- خیابان فجر- خیابان فجر 

1- پالک 12- طبقه سوم- کدپستی 1476955554 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه:

انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره - انتخاب بازرسان - انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت

هیئت مدیره شرکت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

شماره ثبت: 312    شناسه ملی: 10360013028  تاریخ انتشار: 1396/4/31

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی ساعت 17/30 روز 
پنجشنبه تاریخ 1396/5/12 در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در خیابان پاسداران بعد از پاسداران 11 خیابان 
شهید فالحی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. همراه داشتن دفترچه عضویت 

جهت ورود به جلسه مجمع الزامی می باشد. ضمنا کپی شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشید.
دستور جلسه:

طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 پس از  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 2- تصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1396 3- تعیین مبلغی بابت استرداد سهام اعضای مستعفی 4- تفویض 
اختیار به هیئت مدیره جهت اخذ تسهیالت از منابع بانکی در صورت نیاز 5- در صورت نیاز اجازه فروش یک یا چند 
قطعه زمین پنجاه متری بابت بازپرداخت سهام اعضای مستعفی 6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی 7- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت

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

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(

09159658659

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی
 و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065  
    علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*31  تیر 1396* شماره 3837

راه اندازی بیست و ششمین فرستنده دیجیتال خراسان جنوبی
صدا و سیما- بیست و ششمین فرستنده دیجیتال خراسان جنوبی با حضور مسئوالن در ایستگاه امامزاده داوود بخش زهان شهرستان زیرکوه راه اندازی شد. 
برای راه اندازی این پروژه 210 میلیون تومان هزینه شده که 190 میلیون تومان از اعتبارات صدا و سیما و بقیه از سوی مردم و مسوالن محلی تامین شده 
است.این فرستنده 7 روستا را زیر پوشش قرار می دهد تا بیش از 2 هزار و 500 نفر از مردم این منطقه 18 شبکه تلوزیونی و 19 شبکه رادیویی را دریافت کنند.

آمده  بیرجند  به  مسافرت  برای  ما  اقوام  از  یکی 
و در مسیر خود از پل بزرگ واقع در کمر بندی 
بزرگ  پل  میکند  سوال  تعجب  با  و  کرده  عبور 
از  بزرگتر  تابلوی  یا منظورشان  همین پل است؟ 
پل است!!!شهرداری و مسئوالن شهر نهایت کار 
بزرگ و پروژه سنگین خودشان را این پل میدانند؟؟
915...395
باید یک خسته نباشید هم به پیمانکارایی که میدون 
های خیابان جنت مهرشهر رو ساختن گفت آخه 
یکی نیست بگه برادر میدون تخم مرغی هم داریم 
حاال از اون که بگذریم شب اصال دید نداره غریبه 
هرکی شب از این خیابون رد شد بی برو برگشت 

میوفته تو میدون لطفا مسئوالن یه فکری بردارن.
933...202

آواجان سالم درختان همیشه سبز کاج درخیابان 
بیست متری دوم مدرس غربی از شدت بی آبی 
داره نفسای آخرشو میکشه مسولین پیگیری کنند 

قبل از اینکه کاراز کاربگذره؟!
915...735

سالم تعداد زیادی از همشهریان در منطقه بلوار 
مجیدیه شمال شهر زندگی می کنید متاسفانه اکثر 
خیابانهای فرعی و یک الین بلوار آسفالت نشده 

وساکنان آن رنج زیادی می برند
915...816

باسالم . ما آوا  را سنگ صبورمان می دانیم به 
رفته  تاحاال  نه  وگر  ماست  پدری  خانه  خدا شهر 
پنجاه ساله  از آتش دادن درختان  این  آوا  بودیم. 
اون از شب گذرانی های با عربده،فرهنگ پارک 
رفتن هم وجود ندارد شب ها سرسام می گیریم 
روزها از دست دوچرخه جرعت راه رفتن در فضای 

پارک نداریم انعکاس بدید.باتشکر
915...812
با سالم دوستان خراج بگیر ما شا ا... روز به روز  
ساخت سازشان به روزتر و جدید می شود خواهشا 
قدری از این خراج را خرج عمران آبادی شهرمان 
کنند . هر وقت گفتیم گفتند دست ما نیست میرود 
خزانه باید از باال بیاید شما خراج بدهید به موقع 
رتبه ما باال رود تا ما توان چانه زنی داشته باشیم  
دست آخر در جراید استان ما را شرمنده می کنند .
915...948
ضمن تشکر از شهرداری منطقه 1 بابت آسفالت 
خیابان شهید فهمیده خواهشی از شهرداری داشتم 
که مجتمع کارگاهی تعمیراتی کی حاضر می شود 
تا عزیزان تعمیر کار خودرو به آنجا منتقل شوند 
چون این دست کارها با سر وصدا و مزاحمت برای 
عابران پیاده همراه هست و اوایل شب این خیابان 
با ترافیک سنگین مواجه می شود چون سد معبر 
نمایشگاههای ماشین غیر از خیابان و پیاده رو ها 
به داخل میالن ها هم کشیده می شود و موجب 
نارضایتی اهالی این محل دارد البته دور از انصاف 
هست که همسایگان و صاحبان مغازه ها یک دفعه 
دستور تخلیه مغازه خود را بدهند ولی خوب هست 
شهرداری هم استین همت باال زند و این عزیزان 
را در جایی بهتر ساماندهی کند تا این خیابان از 

حالت تعمیر گاهی در اید 
915...151
باسالم خدمت ریاست محترم اداره راه وشهرسازی 
محله  وآسفالت  کشی  جدول  لطفادرخصوص 

جلیلیان واقع دربلوارصیاد شیرازی اقدام نمایید.
915...358
تشکر از سرمقاله شما.اما یکی از دالیلی که برخی 
از خراسان جنوبی کرده  انتزاع  شهرستانها هوس 
بیرجند یک  باور که  این  به  اینست که هنوز  اند 
مقصر  هم  شاید   . اند  نرسیده  است  استان  مرکز 
مسئوالن استانی و شهرستانی در عدم معرفی و 
خدمت رسانی ویژه بعنوان مرکز استان بوده اند.
مانند  بیرجند  مفاخر  معرفی  در  ما  که خود  وقتی 
ای  مقبره  و ساخت  نزاری  و حکیم  دکتر گنجی 
در خور شان آنها که میتواند قطب فرهنگی استان 
باشد ممانعت می کنیم یا باغهای تاریخی شوکت 
آباد ، امیرآباد ، رحیم آباد ، عمارت های باشکوه 
این شهر  بهارستان  و  فرنگی  های کاله  ارگ  و 
را که ظرفیت ثبت جهانی دارند و میتوانند قطب 
فراموشی  و  ویرانی  به  را  باشند  استان  تاریخی 
سپرده ایم و ورزشگاه پانزده هزار نفری بیرجند و 
زمین خالی اطرافش که میتواند پیست انواع ورزش 
فراموش  را  استان شود  باشد و قطب ورزشی  ها 
کرده و مدام میزبانی مسابقات ورزشی و فرهنگی 
را به شهرستانهای کوچک استان می سپاریم یا 
صنایع مهم مانند فوالد ، چدن ، سیمان ، شمش و 
نیروگاه های متعدد را با بی خیالی و بی توجهی به 
شهرستانهای دیگر می دهیم و برای مرکز استان 
هیچ باقی نمی گذاریم و یا در مبلمان شهری و 
رسیدگی به ورودی های شهر و پارک های جنگلی 
و آزادی و صیاد با آن وسعت و بند دره با احداث تله 
کابین که می توانند قطب گردشگری و تفریحی 
استان باشند.یا رسیدگی به امامزادگان باقریه که 
می تواند قطب مذهبی استان باشد را نادیده می 
گیریم ، ساکنان شهرستانهای کوچک استان هم به 
چشم مرکز استان به بیرجند نگاه نخواهند کرد.این 
شهر بار مراجعین و خدمات از دیگر شهرستانهای 
استان را هم به دوش می کشد و باید عالوه بر 
بودجه شهرستانی بودجه استانی هم بر آن تعلق 
استان  روزنامه  ما در  تنها دغدغه  گیرد.در عوض 
شده نبود سطل آشغال در فالن کوچه . دیگر چه 

پرستیژی برای شهر باقی می ماند؟
ارسالی به تلگرام آوا
آوا در کنار تمام انتقاداتی که از پلیس راهور می 
زنی کاش یکبار هم از خدماتش هم تشکر کنی 
وشهر  جاده  تو  نباشن  عزیزان  این  اگر  کن  باور 

امنیت جانی نداریم 
915 ... 990

طرح انتقال آب به استان خراسان جنوبی یکی 
از  بعد  امروز  که  بوده  قبل  دولت  مصوبات  از 
گذشت 12 سال انتظار وعده های جدیدی از 

این طرح به گوش می رسد.
از  یکی  آب  انتقال  طرح  مهر-  خبرگزاری 
مصوبات نخستین سفرهای دولت نهم بوده که 
قرار بود مرهمی برای لب های خشکیده کویر 
از گذشت  بعد  امروز  اما  باشد  جنوبی  خراسان 
است.اهمیت  نبرده  بجایی  راه  هنوز  سال   12
اجرای این پروژه از زمانی بیشتر احساس شد 
که منابع آبی روز به روز تحلیل رفت و سال 
به سال خشک شدن قنات ها، چاه ها و منابع 
آبی زمین خشکیده کویر را تشنه تر کرد.امروز 
دهه،  دو  به  نزدیک  گذاشتن  از پشت سر  بعد 
خشکسالی ها خالی شدن 700 روستای استان 
را رقم زده و 179 آبادی را نیز با تنش آبی و 
164 روستا را نیز با بحران آب رو به کرده و از 
طرف دیگر امروز باالی 400 روستای خراسان 
جنوبی را چشم انتظار تانکرهای سیار گذاشته 
است.در این شرایط بود که طرح انتقال آب از 
کوتاه  های  برنامه  در  استان  مرزهای  خارج  
مدت، میان مدت و بلند مدت مسئوالن مطرح 
شد.طرح انتقال آب از سد دوستی یکی از طرح 
های میان مدتی بود که قرار بود درمان موقتی 
برای درد بی درمان بی آبی در استان باشد اما 
روند طوالنی اجرای این پروژه نیز خود به یک 

برنامه بلند مدت تبدیل شده است.
هرچند از همان ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان 
به دلیل کمبود آب در استان خراسان رضوی 
اما  دانستند  می  غیرکارشناسی  را  پروژه  این 
های  برنامه  لیست  در  آن  همچنان  مسئوالن 
خود قرار داده بودند و امروز بعد از گذشت 12 

سال هنوز هم این طرح مسکوت مانده است.
طرح انتقال آب از دریای عمان نیز یکی دیگر 

برنامه های  لیست  در  است که  از طرح های 
بلند مدت مسئوالن برای تامین نیاز آبی استان 
قرار داشته و که آن هم بعد از گذشت یک دهه 

هنوز در مرحله مطالعاتی قرار دارد.

دولت در طرح انتقال آب 
نسبت به استان کوتاهی کرد

در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 

با  گو  و  گفت  در  اسالمی  شورای  مجلس 
روند  شدن  طوالنی  از  انتقاد  با  مهر  خبرنگار 
اظهار کرد:  استان،  به  انتقال آب  اجرای طرح 
حال  در  دولت  که  است  سال   10 از   بیش 
مطالعه این طرح بوده اما اکنون دیگر مطالعات 

کافی است و باید اقدام عملی انجام شود.
حجت االسالم سید محمد باقر عبادی با بیان 
این  در  نیرو  وزارت  و  جمهور  رئیس  از  اینکه 

این  در  دولت  کرد:  بیان  داریم،  گالیه  زمینه 
زمینه واقعا در حق استان کوتاهی کرده و این 

را به خود وزیر نیرو نیز تذکر داده ایم.

در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
و  استان  فاضالب  و  آب  مدیران  تاکنون 
مجموعه نمایندگان در این زمینه پیگیری های 
زیادی داشته اند، افزود: از دولت انتظار داریم 

سیستان  همچون  هایی  استان  که  همچنان 
به  بییند  می  ویژه  صورت  به  را  بلوچستان  و 
داشته  را  ویژه  نگاه  این  نیز  جنوبی  خراسان 
نگاه  مخالف  اینکه  بر  تأکید  با  باشند.عبادی 
باید  اما  نیستیم  بلوچستان  و  به سیستان  ویژه 
در کنار آن استان های دیگر همچون خراسان 
این  اگر  داشت:  عنوان  شود،  دیده  نیز  جنوبی 
صورت  انتخاباتی  شائبه  نگیرد  صورت  اتفاق 
دولت  که  کنند  تصور  مردم  شاید  و  گیرد  می 
به برخی از استان ها نگاه دیگری داشته و این 

امر سبب دلخوری مردم شود.

آب مهمترین خواسته مردم استان
 از دولت است

وی با تأکید بر اینکه نیاز است که اجرای طرح 
انتقال آب به استان تسریع شود، ادامه داد: آب 
از دولت است،  مهمترین خواسته مردم استان 
فریاد  ما همچنان  نشود  تسریع  این طرح  اگر 
خود را خواهیم زد چراکه این کار برای منافع 
مردم است.همچنین بر لزوم استفاده صحیح و 
تاکید کرد و گفت:  آبی موجود  از منابع  بهینه 
آنچه مسلم است طرح انتقال آب اگر از همین 
امروز نیز اغاز شود تا چند سال دیگر طول می 
خواسته  مهمترین  آب  استان  به  آب  تا  کشد 
طرح  این  اگر  است،  دولت  از  استان  مردم 
تسریع نشود ما همچنان فریاد خود را خواهیم 

از  است  مردم  منافع  برای  کار  این  چراکه  زد 
این رو نیاز است دولت برای استفاده بهینه از 
انجام  درستی  ریزی  برنامه  موجود  ابی  منابع 
مردم  کنند.نماینده  همراهی  نیز  مردم  و  داده 
شورای  مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 

اسالمی با بیان اینکه دولت در این زمینه نیز 
کوتاهی کرده و بر اساس مطالعه عمل نکرده 
است، عنوان داشت: به عنوان مثال خودکفایی 
گندم در کشور بسیار خوب است اما  دولت باید 
این  در مورد مکان های کشت  اقلیم شناسی 

گیاه انجام دهد.

کور سوی امید طرح انتقال آب

عبادی اضافه کرد: با شرایط موجود منابع آبی 
کشت حتی یک کیلو گندم در استان به صرفه 
خواهد  آب  به  نیازمند  آینده  در  را  ما  و  نیست 
کرد.هر چند مردم خراسان جنوبی تاکنون وعده 
های زیادی در مورد طرح انتقال آب شنیده اند 
اما  است  نشده  اجرایی  آن  که هنوز هیچکدام 
به  آب  انتقال  از طرح  جدیدی  خبرهای  امروز 
استان به گوش می رسد و برگزاری مناقصات 
آن  های  دل  را  امیدی  نور  پروژه  واگذاری  و 
این  در  شرکت  است.فراخوان  کرده  روشن  ها 
مناقصه از ابتدای امسال اعالم شده و به گفته 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تاکنون 
چندین شرکت داخلی و خارجی برای شرکت در 
این مناقصه اعالم آمادگی کرده اند.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفت 
و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح انتقال آب 
از دریای عمان، اظهار داشت: این طرح برای 
تامین آب شرق کشور شامل سه استان خراسان 

رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
اجرا خواهد شد.حسین امامی با بیان اینکه این 
طرح برای تامین آب مورد نیاز بخش شرب و 
صنعت استان خواهد بود، بیان کرد: این پروژه 
شامل تاسیسات آبی و انتقال آب بوده که طرح 

کلی آن مشخص شده است.

شیرین سازی ۲۲۰ میلیون متر مکعب 
آب در سال

وی با اشاره به اینکه این پروژه در فاز نخست 
سال  در  را  آب  مترمکعب  میلیون   220 حدود 
خواهد  نقاط  به  انتقال  به  و  سازی  شیرین 
متر  میلیون   190 میزان  این  از  افزود:  داشت، 
به  نیرو  بوده که وزارت  نیاز آب شرب  مکعب 
را خرید تضمینی خواهد  آن  تمام شده  قیمت 
کرد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
 25 میزان  این  از  همچنین  داد:  ادامه  جنوبی 
خواهد  صنعت  بخش  در  مکعب  متر  میلیون 
انتقال آب  برای  بود.برگزاری مناقصات طرح 
واگذاری طرح به بخش خصوصی آگهی شده 
وتعدادی سرمایه گذار داخلی و خارجی در این 
حاضر  حال  در  که   اند  کرده  مناقصه شرکت 
حال  در  ها  شرکت  این  فنی  و  مالی  توان 
ارزیابی است امامی با بیان اینکه در این طرح 
است،  دیده شده  تاافق 1410  استان  آبی  نیاز 
عنوان داشت: طبق برآوردهای انجام شده 30 
میلیون متر مکعب در سال برای استان خواهد 
آن 20  کنار  در  اضافه کرد: همچنین  بود.وی 
درصد ظرفیت خالی دیده شده که اگر بخش 
صنعت یا بخش دیگری نیاز داشته باشد وارد 

خواهد شد.

اعالم آمادگی سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای طرح انتقال آب

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی از اجرای فاز نخست مطالعات این طرح 
خبر داد و افزود: در این فاز مطالعات جمعیتی 
و همچنین نیاز صنعتی و آب شرب استان ها 
بیان  با  است.امامی  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
ابتدای امسال نیز برگزاری مناقصات  از  اینکه 
طرح برای واگذاری طرح به بخش خصوصی 
تعدادی  تاکنون  کرد:  بیان  است،  شده  آگهی 
سرمایه گذار داخلی و خارجی در این مناقصه 
شرکت کرده اند که  در حال حاضر توان مالی 
و فنی این شرکت ها در حال ارزیابی است.وی 
گذاری  سرمایه  و  اجرا  طراحی،  اینکه  بیان  با 
شد،  خواهد  انجام  خصوصی  بخش  توسط 
عنوان داشت:  دولت نیز خرید آب به صورت 

تضمینی را در دستور کار دارد.

نیاز ۴ میلیارد دالری
 برای اجرای پروژه

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه 
را چهار میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: مدت 
از  پنج سال  نیز حدود  این طرح  اجرای  زمان 
زمان آغاز عملیات اجرایی پیش بینی شده است.
امامی با بیان اینکه امسال پروژه انتقال آب از 
بلوچستان،  و  استان سیستان  به  دریای عمان 
خراسان جنوبی و رضوی در اولویت وزارت نیرو 
قرارگرفته است، افزود: در حال حاضر برای این 
که  دنبال جذب سرمایه گذار هستیم  به  پروژه 
امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم عملیات 

اجرایی طرح را آغاز کنیم.

انتقال آب از سد دوستی 
همچنان مسکوت است

وی همچنین به طرح انتقال آب از سد دوستی 
مطالعات  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
آبی  نیاز  دلیل  به  اما  شده  انجام  طرح  این 
مشهد فعال این موضوع مسکوت مانده است.
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی ادامه داد: این طرح تاکنون نه رد شده 
و نه اینکه اقدام عملی برای اجرای آن انجام 
گفته  به  بنا  است  مسلم  که  است.انچه  شده 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اگر از 
همین روز عملیات اجرایی طرح انتقال آب به 
خراسان جنوبی وارد فاز اجرایی شود این پروژه 
حداقل پنج سال دیگر زمان خواهد برد و مردم 
استان تا پنج سال دیگر نباید امیدی به طرح 

انتقال آب داشته باشند.

از   دولت یازدهم در اشتغالزایی به عنوان یکی 
بخش های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، فعالیت 
سازنده ای داشته است. براساس آمار نرخ اشتغال 
از سال 1392 تا 1395 در دولت یازدهم 6.4 برابر 

میانگین دوره دولت پیشین است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، 
در 12 سال گذشته، 3 دولت نهم، دهم و یازدهم 
مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و این 
 88 تا   84 سال های  زمانی  بازه  سه  در  مدت، 
)مدیریت دولت نهم(، سال های 88 تا 92 )مدیریت 
دولت دهم( و سال های92 تا 96)مدیریت دولت 
یازدهم( قابل تقسیم بندی است. بر این اساس، 
از 11.5  بیکاری کل کشور در دولت نهم،  نرخ 
به  در سال 85،  و  آغاز شد  در سال 84  درصد 
و در  به 10.5 درصد  11.3 درصد، در سال 86 
سال 87 نیز به 10.4 درصد رسید تا اینکه نرخ 
بیکاری 11.5 درصدی در ابتدای دولت نهم به 

10.4 درصد در سال پایانی این دولت برسد.
به   88 سال  در  بیکاری  شاخص  پیکان  نوک 
عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی 
درصد  به 11.9  درصدی  افزایش 1.5  با  و  شد 
رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت 
تا اینکه این نرخ در سال 89 به 13.5 درصد برسد 
و رکورد باالترین نرخ بیکاری در11 سال گذشته 
را به خود اختصاص دهد.پس از آن، از سال 90 
مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود 
گرفت تا از 12.3 درصد به 12.1 درصد در سال 
91 و سال پایانی دولت دهم برسد.نرخ بیکاری 
در  دهم  دولت  در  عالی  تحصیالت  با  جمعیت 

فاصله سال های 84 تا 88 دولت نهم ، به ترتیب 
15.5 درصد ، 15.7 درصد ، 15.9 و 16.5 بوده 
است این نرخ در دوره دولت دهم )88 تا 92 ( به 
ترتیب 18.6، 20.3، 19.4 ، 20.9 رسید .در سال 
حدود  سال 94  در  شغل،  هزار  حدود 712   92
667 هزار و در سال 95 حدود 616 هزار اشتغال 
خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره 
های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و 
پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم 
قابل توجه است.بر اساس برنامه ششم توسعه و 
بودجه 96 و ظرفیت اقتصادی کشور، هدفگذاری 
ایجاد 950 هزار شغل تعیین شده است.این نکته 
نیز قابل توجه است که عملیاتی سازی سیاست 
کارآمدن  روی  زمان  از  مقاومتی  اقتصاد  های 
دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه 
بوده  اجرایی  مسئوالن  گیری  تصمیم  و  ریزی 
است.یکی از موضوع هایی که همواره در مباحث 
اقتصادی مطرح می شود، نرخ بیکاری و اشتغال 
کنند  می  سعی  ها  دولت  زمینه  این  در  است. 
بیکاری کاسته و  از میزان  برنامه هایی  ارائه  با 

اشتغال را افزایش دهند. 

نرخ تمایل به کار و اشتغال
دهه  یک  در  کشور  کار  بازار  وضعیت  بررسی 
گذشته نشان از فرازوفرودهایی در شاخص های 
ایران  آمار  مرکز  براساس گزارش  دارد.  مختلف 
نرخ مشارکت - که حاصل تقسیم جمعیت فعال 
بر جمعیت در سن کار است- با نوساناتی مواجه 
بوده که این نوسانات به صورت مستقیم بر نرخ 

مشارکت  نرخ  است.افزایش  اثرگذار  بی کاری 
اقتصادی درواقع به معنای تمایل نیروی کار در 
تولید و فعالیت های اقتصادی است، حتی اگر این 
تمایل منجر به رشد اقتصادی نشود. کاهش این 
نرخ بیانگر کاهش تمایل نیروی کار برای ورود 
این  به  متوسط  طور  به  است.اگر  کار  بازار  به 
شاخص توجه شود، می توان دریافت که متوسط 
نرخ مشارکت در دولت نهم 39.8 درصد بود که 
به 37.9 درصد در سال های فعالیت دولت دهم 
رسید. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم این نرخ 

بهبود پیدا کرد و به 38.1 درصد افزایش یافت که 
نشان از تمایل مردم برای مشارکت در بازار کار 
دارد.با این حال گزارش های مرکز آمار و نهادهای 
مرتبط به بازار کار نشان می دهد که نرخ بیکاری 
نسبت به سال پیش از 92 رو به بهبود بوده است. 
در سال 89 نرخ بیکاری 13.5 درصد، در سال 90، 
12.3 درصد و بعد از سال 92 به 11. 10 درصد 
رسیده ایم. پس علی رغم رکود نسبی رشد ارزش 

افزوده فعالیت ها و سرمایه گذاری باعث شده تا 
خالص مثبت اشتغال را برای کشور فراهم کند.

 سیاست های اشتغالزایی دولت 
زمینه  در  مطالعات  و  کارشناسی  های  بررسی 
صنعت هوانوردی نشان می دهد، اشتغالزایی در 
این صنعت 3.8 برابر سایر مشاغل مولدتر است. 
بر این اساس به ازای یکصد شغل درآن، تقاضا 
برای 610 شغل در صنایع دیگر ایجاد می شود. 
در یک جمع بندی کلی می توان متوسط مجموع 

اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و القایی به ازای هر 
هواپیما در کل دنیا را1010 نفر، در کشورهای 
درحال توسعه 1018 نفر و در کشورهای عضو 
اقتصادی و توسعه 971  سازمان همکاری های 
جابه جایی  به  توجه  با  آنکه  دانست. ضمن  نفر 
بیش از 54 درصد گردشگران بین المللی از طریق 
تحلیل های  در  است  هوایی الزم  نقل  و  حمل 
از  هوایی  حمل و نقل  اساسی  حمایت  به  کالن 

صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن اشاره 
کرد. از این رو برنامه توسعه ناوگان هوایی کشور 
تفاهنامه  و  قراردادها  انعقاد  و  یازدهم  در دولت 
موجبات  دنیا،  در  هواپیما  با سازندگان مهم  ها 
اشتغال مولد و جذاب ده ها هزار نفر جوان را در 

کشور فراهم خواهد کرد.

رشد ۲۰ درصدی اشتغال
 در شهرک های صنعتی

اشتغال  و  تولید  بلند  اهداف  تحقق  زمینه  در 
اصالح  و  بهبود  نوسازی،  چون  شاخص هایی 
بهبود  صنعتی،  واحدهای  در  تولید  ساختارهای 
به  تولید  افزایش  و  توسعه  برای  رقابتی  فضای 
از  صادرات  توسعه  و  داخلی  نیاز  تامین  منظور 
اهمیت ویژه ای برخوردار اند.چندی پیش »علی 
یزدانی« معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
نخست  ماه  سه  در  که  کرد  اعالم  نیز  صنعتی 
امسال اشتغال ایجاد شده در شهرک های صنعتی 
کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 
درصد رشد داشته است. بر این اساس در دو ماه 
اول امسال نیز تعداد قراردادهای ایجاد واحدهای 
صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی نسبت 
رشد  درصد   47 گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
داشته است. صنایع کوچک و متوسط 92درصد 
اشتغالی  با  را تشکیل داده و  کل صنایع کشور 
افزون  بر یک میلیون نفر، سهم 45درصدی از 
کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص 
داده است. در این روند جهت گیری سیاستگذاری 

دولت می تواند به سمت حمایت بیشتر از صنایع 
کوچک و متوسط باشد. 

 برنامه اشتغال فراگیر
اول  معاون  سوی  از  فراگیر  اشتغال  برنامه 
افزایش  هدف  با   96 سال  برای  رئیس جمهور 
جمعیت شاغل کشور به میزان 970هزار نفر در 
سال 96 ابالغ شده است. در این تصویب  نامه 
برای  مختلف  دستگاه های  الزامات  و  تکالیف 
آماده کردن پیش نیازهای اجرایی شدن طرح از 
جمله تامین منابع و اعتبارات، ارائه آموزش های 
ارائه  کارفرمایی،  مشوق های  ارائه  مهارتی، 
است.  شده  مشخص  و...  بانکی  تسهیالت 
فرش دستباف ایران به عنوان یکی از مهمترین 
کاالهای صادرات غیرنفتی محسوب می شود. با 
توجه به این که فرش دستباف در میان رشته  
های منتخب بخش »صنعت، معدن و بازرگانی« 
بخش  این  کمی  هدف  گذاری  در  و  دارد  قرار 
تعداد 20هزار شغل جدید  برای فرش دستباف 

پیش بینی و تکلیف شده است.

رشد جمعیت شاغالن در دولت یازدهم
به 22 میلیون و  یازدهم  در دولت  تعداد شاغالن 
580  هزار نفر رسیده است که در یک دهه گذشته 
بی سابقه است که خود می تواند مهم ترین دستاورد 
دولت روحانی در حوزه اشتغال باشد. ضمن اینکه 
نسبت  یازدهم  دولت  در  متوسط  بی کاری  نرخ 
متوسط  نرخ  با  و  است  بهتر  دهم  دولت  به 
ندارد. چندانی  تفاوت  نهم  دولت  در  بی کاری 

سکانس جدید انتقال آب

نرخ اشتغال 6.4 برابر میانگین دولت دهم

وعده ای دیگر برای پایان ۱۲ سال انتظار
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خاک ماه ۱.۸ میلیون دالر فروخته شد

مهر- نمونه خاک ماه به قیمت ۱.۸ میلیون دالر در حراجی ساتبیز فروخته شد. نمونه خاک ماه که نیل آرمسترانگ پس 
از ماموریت آپولو ۱۱ به زمین آورده بود، به قیمت ۱.۸ میلیون دالر در حراجی ساتبیز نیویورک فروخته شد. تخمین اولیه 

از قیمت فروش نمونه خاک ماه ۲تا ۴ میلیون دالر بود. شنبه *31 تیر 1396 * شماره 3837

انقالب فرهنگی عصر صادقین )ع(
»شیعه  یا  جعفری«  »فقه  اصطالح  هم  شما  شاید   
حال  تابه  باشید.آیا  شنیده  کرات  به  را  جعفری« 
به  به طور اخص  ائمه  بین  در  فقه  اندیشیده اید که چرا 
حدیث  تاریخ  در  است؟  منتسب  )ع(  صادق  جعفر  امام 
به دوران امامت امام  باقر و امام صادق علیهما السالم 
فقه جعفری  دوران صادقین اطالق می شود و پی ریزی 
و  شاگرد خصوصی  هزار  چهار  از  بیش  تربیت  قالب  در 
عمومی و صدور هزاران حدیث موثق مربوط به این دوره 
تعمیم  و  تغلیب  باب  از  صادق  لفظ  اطالق  شاید  است. 
باشد چه شروع نهضت با روایات توثیق شده امام  باقر)ع( 
بود و نتیجه و حد اعالی آن در دوران امام صادق )ع( 
همین  در  نیز  )ع(  باقر  امام  تسمیه  وجه  یافت.  تکوین 

خصوص است چه باقر یعنی شکافنده علوم.
احادیث صادر شده از امام علی )ع( در حد متوسط، امام 
حسن )ع( و به ویژه امام حسین )ع( اندک و همین طور امام 
سجاد)ع( نیز. ولی احادیث صادر شده از صادقین )ع( بالغ بر 
هزاران حدیث است. این روند در دوران امامت امام موسی 
نزولی داشته  به شدت  امام زمان)عج( سیر  تا  کاظم )ع( 
ائمه به جهت  از  احادیث صادره  تعداد  است. اختالف در 
تفاوت در درجات علمی ایشان نبوده است بلکه به استناد 
»کلهم نور واحد« همگی دارای مرتبه ی علمی عصمت 
الهی و علم لدنی بوده اند بلکه تفاوت صرفا در مجال صدور 
حدیث بوده است. امام علی)ع( غالب دوران زعامت خود 
را در جنگ بر تأویل گذراندند و با تشدید اقدامات نظارتی 
حکام اموی، امام حسن)ع( تا امام سجاد)ع( فرصت صدور 
اندکی داشتند. در زمان صادقین )ع( به دلیل درگیری های 
سیاسی و نظامی امویان و عباسیان این دو امام بزرگوار 
فرصت مناسبی برای نشر احادیث یافتند. از آغاز امامت 
امام پنجم تا سال شهادت امام ششم ده خلیفه اموی و 
عباسی به خالفت رسیده اند که این نشانه تزلزل و اختالف 
در آن ها است ولی با تثبیت پایه های حکومت عباسی در 
پیگرد  و  نظارت  تحت  به شدت  ایشان  هفتم  امام  زمان 
قرار گرفتند طوری که بیشتر عمر شریفشان را در زندان ها 
به سر می بردند و همین طور امام رضا )ع( معاصر مأمون 
خلیفه  زیرک عباسی قرار داشتند و مجال برگزاری جلسات 
علمی را نداشتند. این نظارت ها در دوران امام نهم، دهم 

امام  این جهت  از  را  یازدهم  امام  شد.  تشدید  یازدهم  و 
تولد  با شنیدن خبر  به ویژه  نامیده اند که  حسن عسکری 
امام زمان، حضرت در یک پادگان نظامی تحت شدید ترین 
تدابیر امنیتی به سر می بردند و مأموران قصد شهادت امام 

زمان را در اوان تولد و کودکی داشتند.  
جعفری  فقه  تکوین  و  حدیث  صدور  عمده  دلیل  دو 
و تربیت شاگردان فراوان عصر صادقین، یکی درگیری 
امویان و عباسیان و فرصت عمل بیشتر و دیگری تغییر 
رویکرد و شیوه  مبارزاتی امام محمد باقر)ع( و امام جعفر 
ابعاد نظامی و سیاسی به رویکرد فرهنگی  از  صادق)ع( 
بود. یکی از مهم ترین اقدامات در تاسیس حکومت حق 
شیوه مبارزه با استکباراست. این شیوه را امام حسین)ع( 
از  )ع(  امام سجاد  و  در صلح  امام حسن)ع(  و  درجنگ 
و  غیرمستقیم  و  نرم  صورت  به  و  نیایش  و  دعا  طریق 
صادقین )ع( در اقدام فرهنگی و حتی امام رضا )ع( حفظ 
اسالم را در قبول والیت عهدی مامون دید. تمام این ها 
یک هدف داشته اند و آن حفظ و اعتالی اسالم بوه است. 
کما اینکه در حدیث آمده است که حسن و حسین هر دو 

امامند چه قیام کنند چه قعود. 
کار در زمینه فرهنگی فردا نگر، فراگیر و بسیار ماندگار تر 

از حیطه های سیاسی و نظامی است و تا نسل ها اثر آن 
می ماند. این دو امام بزرگوار عالوه بر تشیع شاگردانی از 
مکاتب فقهی عامه )اهل سنت( نیز داشتند که از وجود امام 
بهره مند می شدند. مراسم سیاسی عبادی حج نیز فرصت 

مغتنمی بود تا تدریسی فراگیر داشته باشند.
 مسئله مهم دیگر این که مدرسه امام جعفر صادق )ع( 
تنها یک مدرسه دینی و فقهی نبود بلکه در حیطه های 
علوم تجربی و ریاضی و طب، شاگردان مبارزی تربیت 
دوران طالیی  در  اسالمی  تمدن  بالندگی  قطعا  نمودند. 
اسالم قرون ۴ تا ۸ هجری که اسالم پرچمدار تمام علوم 

بود، ریشه در مدرسه صادقین علیهما السالم داشت.
شیوه برخورد امام صادق )ع( با کفار و زنادقه نیز بسیار 
مرآت  روایات  در  است.  استداللی  و  نگر  عبرت  متین، 
العقول آمده است که »قال للزندیق یا اخی ...« امام با 
لفظ برادر از آن ها یاد کرده و به احتجاج علمی می پردازد. 
امام هیچ گاه روی این ها شمشیر نکشید بلکه در برخورد 
قیام  به  قایل  که  بودند  شیعه  از  طایفه ای  که  زیدیه  با 
نشان  بودند، روی خوشی  با مستکبران  با سیف  نظامی 
زیدیه  با  عشری  اثنی  شیعه  تفاوت های  از  یکی  و  نداد 

قیام به سیف بوده است.  

اصحاب اجماع که در علم رجال اشخاص ثقه و عادلی 
که  بودند  )ع(  صادقین  مدرسه  مبارز  شاگردان  هستند، 
عبارت اند از: زراره، ابو بصیر اسدی، جمیل ابن دراج، یونس 
عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی که در سه گروه 6 نفره 
نظارت  هم  باز  عمل  فرصت  وجود  با   . شده اند  فهرست 
امویان و عباسیان بر این دو امام بوده است و این دو نیز 
اصل تقیه را رعایت کرده اند. عالمه مجلسی در تعارض 
اخبار صادقین بحث تقیه را مطرح می کند که برخی اخبار 

در جلسات عمومی در شرایط تقیه بوده است.
جویای  هرگاه  است  آمده  صادق  امام  از  روایتی  در 
احادیث اهل بیت شدید، به زراه ابن اعین مراجعه نمایید. 
این جلسات )خصوصی( غالبا در منزل امام بوده است و 
است.  نوع  این  از  آمده،  علی...«  »دخلت  با  که  روایاتی 
مهم ترین ره آورد عصر صادقین )ع( تدوین اصول اربعماه 
معتبر  و  موثق  کتب  معنای  به  اربعماه  اصول  می باشد. 
و  بیت  اهل  علوم  از  جامعی  که  است  گانه ای  چهارصد 
از جمله  دالیلی  به  متاسفانه  و  است  بوده  مصدر حدیث 
بین رفته است.  از  آتش سوزی و حمله مغول غالب آن 
مشایخ ثالثه توانسته اند تعدادی از آن احادیث را در قالب 
کتب اربعه، مستقیم یا به واسطه کتب دیگر جمع آوری 
کنند که نسبت به سایر احادیث توثیق بیشتری دارند. شیخ 
بهایی می گوید از عالئم صحت روایات در نزد قدما وجود 
حدیث در شماری از اصول مشهور اربعماه یا درج مکرر آن 

در یک یا دو اصل از آن هاست.  . 
به هر حال بالندگی امروز فقهه شیعه که در تمام زوایای 
فردی و اجتماعی دستور العمل دارد، غالبا مدیون تالش 
علمی و فرهنگی دو امام همام  بوده است. امروزه نیز دولت 
مردان الزم است همت خود را از جهات سیاسی، نظامی 
به ابعاد فرهنگی، اقتصادی معطوف دارند. سفارشات مکرر 
رهبری در خصوص جنگ نرم گویای همین تغییر رویکرد 
با  مبارزه  شیوه  بهترین  امروزه  می فرمایند  ایشان  است. 
شهید  امثال  قلم  است.   مردم  به  رسانی  خدمت  آمریکا 
مطهری و عالمه و... بسیار کارامد تر از سایر زمینه ها است.    

علی اکبر یاری القار
 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.    

مشاهده  از  متعددی  گزارشات  اخیرا  نیوز-   گجت 
حلقه دودی سیاه رنگ در آسمان نقاط مختلف جهان 
با  ما  یوفولوژیست ها،  عقیده  به  است.  شده  منتشر 

بیگانگان طرف هستیم! دروازه ورود 
ناظران زمینی که شاهد این پدیده در آسمان بودند، 
وحشت زده شدند! در ابتدا گزارشات مردمی از مشاهده 
این حلقه دودی سیاه رنگ در آسمان ، توسط ساکنین 
منتشر  روسیه  در   )Novosibirsk( نووسیبیرسک  شهر 

به  دست  اجتماعی  شبکه های  در  سرعت  به  و  گردید 
در  را  پدیده ای  چنین  که  افرادی  اولین  شد.  دست 
خانواده  اعضای  و  دوستان  سرعت  به  دیدند،  آسمان 
خود را از آن مطلع ساختند و در زمانی کوتاه، هزاران 
در  رنگ  سیاه  دودی  حلقه  این  تماشای  به  موفق  نفر 

ابرها شدند. میان 
نیز  پدیده  این  از  ویدیویی  فایل  چندین  همچنین 
ناظران ضبط شد و به شبکه های اجتماعی راه  توسط 
دودی  حلقه  این  با  رابطه  در  که  نظراتی  کرد.  پیدا 
نیز رد و بدل می شد، در  این شبکه ها  سیاه رنگ در 
بودند  باور  این  بر  عده ای  بود.  جالب  بسیار  خود  نوع 
از  تکان دهنده  هشدار  یک  واقع  در  مذکور  پدیده  که 
سوی بیگانگان است و ما در معرض یک تهدید جدی 
از سوی گونه ای پیشرفته از موجودات فضایی هستیم.

این  که  بودند  باور  این  بر  ماجرا  این  واقعی  ناظران 

عقیده  به  است.  آب وهوایی  رویداد  یک  تنها  پدیده، 
آن،  از  گردابی  تشکیل  و  سیاه رنگ  هیدروکربن  آنان، 
منجر به تشکیل این حلقه دودی سیاه رنگ و حرکت 
پدیده های  به  را  آن  نمی توان  و  شده  ابرها  سمت  به 
امر چیز دیگری ست؛  واقعیت  اما  داد.  فرازمینی نسبت 
زمینه  در  شده  شناخته  متخصص  یک  که  چرا 
موافق  ماجرا  این  ناظران  اظهارات  با  هواشناسی، 
هواشناسی  در  تعریفی  چنین  که  کرد  اعالم  و  نبود 

وجود ندارد!تعداد مشاهدات این حلقه ها در آسمان در 
ژوئن  ماه  در  و  بوده اند  افزایش  به  رو  اخیر  سال های 
دیزنی لند  در  آن  از  دیگر  نمونه  یک  نیز  گذشته  سال 
از  رمزگشایی  منظور  به  شد.  مشاهده  نیز  کالیفرنیا 
علت  که  داشتند  آن  بر  سعی  گروهی  پدیده،  این 
را  آسمان  در  رنگ  سیاه  دودی  حلقه  گیری  شکل 
مسئله  این  اما  دهند؛  نسبت  بزرگ  آتش بازی های  به 

هنوز به طور قطعی به اثبات نرسیده است.
گذشته  روزهای  در  نیز  دیگری  مرموز  سیاه  حلقه 
یورک شر  تاریخی  شهرستان  و  بریتانیا  آسمان  در 
را  بسیاری  صدای  و  سر  و  شد  ظاهر   )Yorkshire(
پا  به  مطبوعاتی  رسانه های  و  اجتماعی  شبکه های  در 
کرد. عالقمندان به نظریه  توطئه و فعاالن موضوعات 
ما  که  باورند  این  بر   ، فضایی  موجودات  با  مرتبط 
این  احتماال  و  هستیم  طرف  غیرزمینی  پدیده ای  با 

از  بیگانگان  خروج  و  ورود  برای  دروازه ای  حلقه ها، 
دیگر جهان هستند. ابعاد 

تردید  و  شک  پایه  بر  اظهارات  این  اینکه  وجود  با 
رسمی  مقامات  هم  هنوز  اما  شده اند،  بنا  بسیاری 

ارائه کنند. نتوانسته اند توضیح دقیقی را برای آن 
گذشته  روزهای  در  که  غریب  و  عجیب  دایره  این 
بسیاری  شباهت  گرفت،  شکل  یورک شر  آسمان  در 
آسمان  در  شده  مشاهده  رنگ  سیاه  دودی  حلقه  به 

دود  از  مذکور  حلقه های  اینکه  دلیل  به  دارد!  روسیه 
که  می رود  احتمال  این  شده اند،  تشکیل  رنگی  سیاه 
داده  رخ  آتش سوزی  وقوع   علت  به  آن  شکل گیری 
می گویند  محلی  آتش نشانی  سرویس های  اما  باشد. 
که هیچ گزارشی از آتش سوزی در روز حادثه به ثبت 
ساله   ۲۲ دختری  توسط  فوق  تصویر  است!  نرسیده 
در   )Kimberly Robinson( رابینسون  کیمبرلی  نام  با 
اظهار  باره  این  در  او  رسیده،  ثبت  به  رانندگی  حین 
دودی  حالت  به  آسمان  در  گرفته  شکل  حلقه  کرد: 
شکل بود، اما تا حد بسیاری مانند یک حلقه جامد به 
را  آن  با  مشابه  چیزی  حال  به  تا  من  می رسید.  نظر 
پدیده  این  علت  از  هیچ کس  و  بودم  ندیده  آسمان  در 
بریتانیا  هواشناسی  سازمان  سخنگوی  ندارد.  اطالعی 
نیز این موضوع را تایید کرد و از غیرطبیعی بودن این 

پدیده خبر داد!

موسس  عنوان  به   )Sarah Clarke( کالرک  سارا 
شهرستان  این  در  جنگ  زمان  نمایش های  اجرای 
بازسازی  منظور  به  پدیده  این  که  کرد  اظهار  تاریخی 
انجام گرفته است.  نبرد جنگ های جهانی  صحنه های 
شنبه  روزهای   ، رنگ  سیاه  دودی  حلقه  این  تولید 
کشته شدگان  بزرگداشت  برای  ترتیب  به  یکشنبه  و 
جنگ جهانی اول و دوم انجام گرفت. اما با این وجود، 
این  شدن  ظاهر  توضیح،  این  با  نمی توان  هم  هنوز 
نیز  را  جهان  کشورهای  سایر  آسمان های  در  پدیده 
از  هستند،  جهان  سراسر  در  که  افرادی  کرد.  توجیه 
شگفت زده  دودی  رنگ  سیاه  های  حلقه  این  مشاهده 
ایجاد  آنان  ذهن  در  را  بسیاری  سواالت  و  شده اند 
کرده است. یکی از رایج ترین آنان این است که: »آیا 
حلقه دودی سیاه رنگ ، دروازه ای برای ورود و خروج 

زمین است؟« به  بیگانگان 
با عنوان  را  این حلقه های دودی، آن  ناظران  اولین 
سومین  این  کردند.  نام گذاری  دود«  »گرداب های 
صدر  در  رنگ  سیاه  دودی  های  حلقه   که  باری ست 
پدیده  این  بار  اولین  می گیرد.  قرار  خبری  رسانه های 
و  شد  مشاهده  قزاقستان  کشور  در   ۲0۱5 سال  در 
کشور  در  بار  این  و  آمریکا  در   ۲0۱6 سال  در  سپس 
رنگ  سیاه  حلقه های  این  که  خبری  بمب  انگلستان! 
آن  رد کردن  امکان  بود که  گونه ای  به  ایجاد کردند، 

شد. غیرممکن  نیز  بلندپایه  مقامات  توسط 
 یکی از کارشناسان در این باره می گوید که حلقه  های

ایجاد  فضایی  موجودات  توسط  رنگ  سیاه  دودی   
آن  پدیدآورنده  زمینی  عامالن  احتماال  و  نگردیده 
این  به  فرازمینی  موجودات  اگر  حال  این  با  هستند. 
چه  باشند،  یافته  دست  کهکشانی  بین  دروازه های 
را  زمینی ها  با  آنان  مخفیانه  همکاری  می تواند  کسی 
از  بهتر  کسی  چه  ماجرا،  این  نقض  برای  کند؟  انکار 

مقامات بلندپایه و افراد دارای قدرت؟
که  می کنند  ادعا  مرتب  طور  به  دانشمندان 
علت  به  سیاه رنگ  دودی  حلقه های  این  شکل گیری 
آتش نشانان  توسط  محلی  آتش سوزی های  مهار 
که  نحوی ست  به  آنان  مکرر  ادعاهای  است.  بوده 
پوشش گذاری  مسئله  طرح  به  را  یوفولوژیست ها 
توسط  زمین  در  بیگانگان  فعالیت های  بر  گسترده 

وادار می کند. مقامات دولتی 
توطئه،  نظریه  طرفداران  از  بسیاری  عقیده  به 
به  را  خود  فعالیت های  و  هستند  ما  بین  در  بیگانگان 
انجام می دهند. به نظر شما  صورت مخفیانه در زمین 
پدیده حلقه دودی سیاه رنگ  آیا می توان شکل گیری 
فعالیت های  به  را  جهان  مختلف  نقاط  آسمان های  در 

داد؟ ارتباط  فضایی  بیگانگان 

یادداشت

 شورای عالی فضای 
مجازی و ضعیف ترین 
خروجی ممکن

*  ستار مالجوادی

دولت  بین  چالش  از  ها  مدت   - نیوز  صاحب 
و قوه قضاییه بر سر فضای مجازی در کشور و 
بستن کانال های تلگرامی می گذرد. رئیس دولت 
مجازی،  فضای  عالی  شورای  رئیس  عنوان  به 
ریزی  برنامه  و  ساماندهی  مستقیم  مسئولیت 
این  عمال  اما  دارد،  را  مجازی  فضای  حوزه  در 
بارزترین نشانه  را فروگذار کرده است.  مسئولیت 
شورا  این  جلسات  مستمر  برگزاری  عدم  هم  آن 
است. مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹0 حکم 
به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در 
آن حکم گسترش فزاینده فناوری های اطالعاتی 
آثار  و  اینترنتی  جهانی  شبکه  به ویژه  ارتباطی  و 
چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 
لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت  و 
بهره گیری از فرصت های ناشی از آن در پیشرفت 
برای  برنامه ریزی  همچنین  و  کشور  همه جانبه 
از  را  فناوری  این  از  ناشی  آسیب های  از  صیانت 
جمله دالیل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی 
حکم،  این  براساس  و  برشمردند  مجازی  فضای 
این شورا  مقرر شد هر سه هفته یک بار جلسات 
ترین  شود.تازه  برگزار  رئیس جمهور  ریاست  به 
موضعی که از سمت مسئوالن قوه قضاییه در این 
زمینه ابراز شده است، صحبت های عبدالصمد خرم 
آبادی، معاون دادستان کل کشور است که گفت: 
اختیار  در  کشور  مجازی  فضای  دوسوم  مدیریت 
بیگانگان است و کنترلی روی آن نداریم؛ وزارت 
هشت  همچنان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
که  را  مجرمانه  محتوای  با  تلگرامی  کانال  هزار 
درخواست مسدودسازی آن از سوی مقام قضایی 
صادر شده مسدود نکرده است. همان منافقینی که 
۱7 هزار شهید از ملت ایران گرفتند امروز به راحتی 
می پردازند.باید  فعالیت  به  تلگرام  های  کانال  در 
دانست که ما درخصوص کانال های تلگرامی قانون 
خاص نداریم، اما قانون جرایم رایانه ای مصوب 
سال ۱3۸۸ به دلیل داشتن بار عام در حوزه  فعالیت 
تخلفات  و  جرایم  شامل  عمال  رایانه  ای،   های 
مربوط به کانال  های تلگرامی نیز می  شود و در 
برخی از موضوعات مرتبط با این حوزه، به ویژه 
»جرائم علیه عفت و اخالق عمومی« و »هتک 
حیثیت و نشر اکاذیب« مقرره  گذاری خاص نموده 
و مجازات هایی را برای مرتکبان این جرایم در 
موضوع  جامع  قانون،  این  اما  است،  گرفته  نظر 
قضیه  در  بخواهد  اگر  دولت  القاعده  نیست.علی  
و رسمی  تلگرام، حضور جدی  و  فضای مجازی 
با  مرتبط  عالی  مرجع  طریق  از  باید  باشد  داشته 
آن، یعنی شورای  عالی فضای مجازی است که 
این  به  دارد،  برعهده  را  ریاستش  جمهور،  رئیس 
فعالیت  های  درخصوص  و  نموده  ورود  مسأله 
مرتبط با این مقوله، به صورت جدی ریل  گذاری 
و  پیشگیری  فرهنگ سازی،  زمینه  های  در  و  کند 
درنهایت، مجازات اسناد باالدستی  را تدوین و به 
فضای  تا  نماید  ابالغ  مرتبط  نهادهای  و  مراجع 
مجازی در ایران نیز به صورت دقیق سازماندهی 
شود، اما به نظر می  رسد علیرغم تأکیدهای مکرر 
رهبر انقالب بر اهمیت »فضای مجازی« و ابالغ 
مأموریت به شورای عالی فضای مجازی به سیاست  
گذاری در این حوزه، متاسفانه در چهار سال دولت 
آقای روحانی، جلسات نامنظم و انگشت  شماری 
در این زمینه برگزار شده و حتی دبیر سابق این 
اعضای  از  که  انتظاری-  -محمدحسن  شورا 
از  اش  دبیری   زمان  در  است،  شورا  این  حقیقی 
روند برگزاری جلسات این شورا، ابراز گالیه کرد.

با این دید، واضح است که اختالف بین دولت و 
قوه  قضاییه در زمینه پیگیری کانال های تلگرامی 
و مقوله  مجازات اشخاصی که از طریق کانال  های 
تلگرامی مبادرت به ارتکاب جرایم مختلف سیاسی 
و فرهنگی و اخالقی می  کنند، بیش از آنکه یک 
اختالف سیاسی یا حقوقی باشد، اختالفی است که 
به دیدگاه  ها و حساسیت های دو قوه در این خصوص 
برمی  گردد. عدم اهتمام جدی ریاست جمهور در 
این زمینه و عدم وجود خروجی  های کاربردی و 
عملیاتی مرتبط با فضای مجازی و به طور ویژه، 
کانال های تلگرامی شاهدی بر این مدعا است.با 
این وصف، باید پذیرفت که فارغ از هرگونه نگاه 
سیاسی، شورایعالی فضای مجازی که در رسیدگی 
تلگرام،  کانال های  و  مجازی  فضای  وضعیت  به 
اصلی  ترین وظیفه را دارد، ضعیف ترین عملکرد را 
داشته است.البته باید خاطر نشان کرد که از منظر 
تخصصی و حقوقی، ما به دالیل متعدد در بسیاری 
از حوزه های حقوقی و تقنینی خود مشکل جدی 
اسالمی  شورای  مجلس  آن،  خاستگاه  که  داریم 
است و از آن جمله، فضای مجازی و کانال  های 
در  توانند  می   مجلس  نمایندگان  است.  تلگرامی 
قالب طرح، در این خصوص پیشقدم شده و مقرره  
در  مجلس  جدی  حضور  عدم  نمایند.اما  گذاری 
برخی حوزه  های کاربردی نیز خود دالیل متعددی 
دارد که می  توان به وجود نگاه سیاسی اشاره کرد 
رسالت  به  کمتر  ما  مجلس  می  شود  باعث  که 
البته  بپردازد؛  خودش  قانون گذاری  تخصصی 
فرهنگ سازی عمومی در زمینه  وظایف نمایندگی 
نیز همواره با این ضعف جدی همراه بوده است که 
مردم از نمایندگان خود در مجلس، بیشتر انتظار 
حضور در حوزه  های مدیریت شهری و عمومی 
عرصه   در  فعاالنه  تا حضور  دارند  را  خود  منطقه  

تقنین و قانونگذاری صحیح.

خواندنی ها

 روستای خرانق
گمشده ای در کویر ایران

در  شده  فراموش  روستایی  بازهم  همگردی-  
یزد! بازهم نامهربانی و نامالیمت! این بار نه خانه 
از  بار صحبت  این  اثر هنری!  نه  و  تاریخی است 
روستایی است که در ۸5 کیلومتری یزد واقع شده، 
روستایی به نام روستای خرانق. خرانق که از جاذبه 
های گردشگری یزد محسوب می شود، در معرض 
آسیب و خطر است. روستایی که زیبایی های آن، 
زوج گردشگر نروژی را به وجد آورده و باعث شده تا 
خاطرات سفر خود را منتشر کنند. با همگردی برای 

شنیدن این خاطرات زیبا همراه باشید.

خاطرات زوج نروژی از روستای خرانق

زوجی از شهر فردریکستاد نروژ، چندسالی است 
اروپا،  های  قاره  به  و  کنند  می  گردی  جهان  که 
آفریقا، اقیانوسیه و آسیا سفر کردند، گزارشی جالب 
و خواندنی از سفر های خود در وب سایتشان منتشر 
می کنند و هدفشان از این کار، تشویق و ترویج 
دیگران به سفر رفتن است. فراموش نکنید که این 
پس  باشد.  می  جهانگرد  زوج  این  زبان  از  نوشته 
گوش بسپاریم به این خاطره. به روستایی رسیدیم 
که قدمت هزارساله داشت. آفتاب بر روستا می تابید 
و روستا را از فرسخ ها دورتر زیباتر می کرد. اتوبوس 
در مکانی سرسبز و پر از درخت و در کنار مجسمه 
هایی ایستاد. از دورها معماری خشتی و قدیمی به 
چشم می خورد، اما کمی نزدیک تر، ساختمان های 
مدرن و جدید وجود داشت که تضاد در آن بیداد 

می کرد. در گشت و گذاری که در روستا بر روی 
از  این روستا خالی  انگار  سنگ فرش ها داشتیم، 
سکنه بود. روستای جدید بر روی تپه ای نمایان 
بود و چشم انداز زیبایش، آدمی را مات و مبهوت 
می کرد و در انتها به میدانی رسیدیم که در نزدیک 
کانالی، خانمی بر روی دو زانویش نشسته و لباس 
می شست. در پشت بادگیری که به تازگی مرمت 
شده بود و در این میدان قرار گرفته بود، روستای 
کاهگلی خرانق به چشم می خورد. کوچه پس کوچه 
های روستای خرانق، شبیه به تار عنکبوتی متروک 
شده بود. آن هنگام که در کوچه های روستا قدم 
می زدیم، منتظر هر اتفاقی بودیم. هر لحظه امکان 
پرت شدن خشتی بود، اما این روستا آنقدر زیبا بود 
متوجه  و  زدیم  و مبهوت، فقط قدم می  که مات 
خطرات احتمالی قدم زدن و باال رفتن از ویرانه ها 
نبودیم. ما با گروه منظمی رفته بودیم، اما آنقدر مات 
و مبهوت زیبایی این روستا بودیم که اصال متوجه 
گروه نبودیم و بعدها متوجه شدیم که ما ماندیم و 
اکتشافات و خانه های ویران که هنوز دیوارهای آن، 
زیبایی این روستا را به رخ بازدید کنندگان می کشد. 
از پنجره های خانه های به جا مانده، منظره ای 
سرسبز نمایان بود و گنبد آبی روشن در آن طرف 
دره خودنمایی می کرد و مردان مسنی که در زمین 
ها در حال کشاورزی بودند. صخره های عجیبی که 
در امتداد افق و بیابان ها به طرف دره ها کشیده شده 
بودند. اینجا شبیه به دنیایی سورئال است که آسمانی 
آبی و منظره ای قهوه ای با هاله های طالیی دارد 
که نقطه های سبز روشن از دور دست ها در آن 
می درخشد و فضایی زیبا به روستا بخشیده. این 
روستا مانند دیگر روستاهای ایران معموال کسی در 
آن زندگی نمی کند، جوانترها روستارا ترک کردند 
و تنها چند پیرزن مسن، چراغ این روستا را روشن 
نگه داشته اند. با قدم گذاشتن به جلو به حمامی با 
کاشی کاری سفید و سکوهای شستشو می رسیم 
های  حفره  از  یکی  در  ای  سازه  چنان  وجود  که 
زمین، غافلگیر کننده بود. یکی از دالیل مهاجرت 
و ترک این روستا کمبود آب بود است. خرانق یکی 
از روستاهای ماجراجویانه برای عالقه مندان به سفر 
و تاریخ می باشد. اگر مسیرتان به این طرف ها افتاد، 
سری  یزد،  گردشگری  های  جاذبه  دیگر  کنار  در 
هم به روستای خرانق بزنید که فقط یک ساعت 
تا یزد فاصله دارد اما ارزشش را دارد و حتما دوباره 
را به خاطرات 5  این روستا ما  باز خواهید گشت. 
سالگیمان برد و باهیجانی غیر قابل توصیف و با 

اشتیاق به گشت و گذار پرداختیم.

»حلقه سیاه« راه ورود به دنیای آدم فضایی هاست؟!
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نقش برجسته پدران
 در موفقیت تحصیلی فرزندان

نتایج یک تحقیق در کشور بریتانیا نشان می دهد که 
میزان تحصیالت پدر نقشی به مراتب قوی تر در پیش 
زمانی  کند.  می  ایفا  فرزندان  تحصیلی  موفقیت  بینی 
که پدر از سطح تحصیالت پائین تری برخوردار است، 
احتمال افت تحصیلی، ادامه دور باطل فقر و ناتوانی در 
رسیدن به موفقیت با احتمال بسیار باالتری در فرزندان 
به وجود می آید. این گزارش که توسط اداره ملی آمار 
بریتانیا منتشر شده است نشان می دهد که کودکانی 
که پدر تحصیل کرده ندارند، 7 و نیم برابر کمتر از سایر 

کودکان به موفقیت تحصیلی می رسند.
نقش  که  بوده  این  تحقیق  این  جالب  نتیجه  یک 
تحصیالت مادر گرچه موثر است اما به مراتب نقشی 
کمرنگ تر در موفقیت فرزندان در آینده ایفا می کند. 
بنابر این پژوهش در صورتی که کودکان مادرانی غیر 
تحصیل کرده داشته باشند، تنها 3 برابر ممکن است با 
شکست تحصیلی مواجه شوند. این تحقیق همچنین 
نشان می دهد که شکست تحصیلی باالترین علت 
تداوم فقر در بریتانیا به شمار می رود و افرادی که 
از سطح تحصیلی پایین تری برخوردار هستند بیش 
باال  با میزان تحصیالت  افرادی  از  بیشتر  برابر  از 5 
تحقیقی  مدیر  برنارد،  کنند.هلن  می  زندگی  فقر  در 
در بنیاد جوزف رانتری در این باره می گوید شواهد 
دال بر این است که فرزندان و والدینی که از پیشینه 
اقشار ضعیف جامعه هستند، از کودکان خود انتظارات 
کمتری دارند و به زودی از تصور امکان موفقیت و 
پیشرفت اجتماعی و تحصیلی فرزندنشان ناامید شده 

و کمتر برای موفقیتشان یاری می رسانند«.

کمال الملک نقاش چیره دست ایرانی )دوران قاجار( برای 
آشنایی با شیوه ها و سبکهای نقاشان فرنگی به اروپا سفر 
کرد. زمانی که در پاریس بود، فقر دامانش را گرفت و 
حتی برای سیر کردن شکمش هم پولی نداشت. یک روز 
وارد رستورانی شد و سفارش غذا داد در آنجا رسم بود که 
افراد متشخص پس از صرف غذا پول غذا را روی میز می 
گذاشتند و می رفتند،معموال هم مبلغی بیشتر، چرا که  این 
مبلغ اضافی بعنوان انعام به گارسون می رسید اما کمال 
الملک پولی در بساط نداشت. بنابراین پس از صرف غذا از 
فرصت استفاده کرد. از داخل خورجینی که وسایل نقاشی 
اش در آن بود، مدادی برداشت و پس از تمیز کردن کف 
بشقاب عکس یک اسکناس را روی آن کشید بشقاب را 
روی میز گذاشت. و از رستوران بیرون آمد گارسون که 
اسکناس را داخل بشقاب دید دست برد که آن را بردارد 
ولی متوجه شد که پولی در کار نیست و تنها یک نقاشی 
ست بالفاصله با عصبانیت دنبال کمال الملک دوید یقه او 
را گرفت و شروع به داد و فریاد کرد. صاحب رستوران جلو 
آمد و جریان را پرسید: گارسون بشقاب را به او نشان داد 
و گفت این مرد یک دزد و شیادست. بجای پول عکس 
اش را داخل بشقاب کشیده صاحب رستوران که مردی 
هنر شناس بود دست در جیب برد و مبلغی پول به کمال 
الملک داد. بعد به گارسون گفت رهایش کن برود این 
بشقاب خیلی بیشتر ازیک پرس غذا ارزش دارد. امروز 
این بشقاب در موزه ی لوور پاریس بعنوان بخشی از تاریخ 

هنری این شهر نگهداری می شود.

قهرمان واقعی همیشه به اشتباه قهرمان شده 
است؛ او رویای این را دارد که مثل هر
 کس دیگری، بزدلی راستگو باشد.

اراده برای پیروز شدن، تمایل برای موفق شدن، اشتیاق 
برای رسیدن به ظرفیت کامل تان. این ها کلیدهایی 
هستند که قفل در های تعالی فردی را باز می کنند.

با داده قناعت کن و با داد بزی
در بند تکلف مشو، آزاد بزی

در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور
در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی

هیچ چیزی را باور نکن. مهم نیست کجا آن
 را خوانده ای، چه کسی آن را گفته است، نه
 حتی اگر هم من آن را گفته باشم، مگر اینکه
 با منطق و عقل سلیم خودت سازگار باشد.

اعتراف به اشتباهات همچون جارویی است 
که کثیفی را جارو کرده و نمایی 

درخشان تر و شفاف تر باقی می گذارد.

مورد  در  شان  های  گیری  تصمیم  در  افراد  مواقع  خیلی 
دانند  نمی  و  شوند  می  تردید  دچار  زندگی  مهم  مسائل 
انجام کدام کار بهتر است و نگران پیامدهای بد احتمالی 
انتخاب های شان هستند. به طور مثال آنها نمی دانند چه 
موقع باید از هدف، کار پرمخاطره ای، رابطه ای و یا مسیر 
زندگی ای که در آن گام بر می دارند و یا شغل شان دست 
بردارند و موارد دیگری را امتحان کنند. در این گونه مواقع 
اکثر مردم به دنبال فرمولی مطمئن و خطاناپذیر در انجام 
تغییرات هستند. متاسفانه باید گفت چنین فرمول کامال قابل 

اعتمادی وجود ندارد.
قبل از تغییر شغل خوب بیندیشید:

چرا می خواهید شغل تان عوض شود؟ با خود بیندیشید 
دلیل اصلی تان چیست؟ شاید صرفا دچار افسردگی فصلی 
شده اید تا آنجا که مسائل را با هم قاطی کرده اید؟ کمی 
به روحیه خود توجه کنید و مراقب باشید درست عمل کنید.
عالیمی که می گویند، شغلت را عوض کن اگر در تغییر 
شغل تردید دارید، به عالیم زیر توجه کنید. وجود موارد 
زیر نشان دهنده هرچه سریع تر عوض کردن شغل تان 
 است زیرا نه تنها، آن موقعیت شغلی، شما را به هدف تان 

نمی رساند، بلکه به روح و روان تان هم صدمه می زند.
از مهارت هایتان استفاده نمی شود:

بخش مدیریت محل کارتان، به تمام کارها و مهارت هایی 
که می توانید برای حرفه تان انجام دهید، اهمیت نمی دهد و 

صرفا از شما کارهایی می خواهد که چندان با مهارت و دانش 
تان مرتبط نیست.ماندن در این شغل به معنای هدررفتن 
دانش و توانایی های تان است. همچنین آینده و ارتقاء شغلی 

که الیق آن هستید، هرگز نصیب تان نمی شود.
 حرفه تان را دوست ندارید

اگر عاشق کاری که انجام می دهید نیستید، هرگز نمی 
توانید از استعدادهای بالقوه تان به خوبی استفاده کنید و 
کارتان را صرفا برای تمام شدن روز کاری و کسب درآمد 
در انتهای ماه انجام می دهید و هرگز به دنبال خالقیت و 
نوآوری نخواهید بود. بنابراین اگر حرفه تان را دوست ندارید، 
خیلی زود آن را رها کرده و به دنبال کار مورد عالقه تان 

بروید تا زندگی کاری تان مفهوم پیدا کند.
رییس تان رفتار بدی با شما دارد

اگر فکر می کنید، رفتار رییس بخشی که در آن کار می 
کنید با شما مناسب نیست، با فردی که باالتر از اوست، 
محل  آزاردهنده  شرایط  تا  کنید  تالش  و  کنید  صحبت 
کارتان را تغییر دهید، اما اگر هیچ یک از این تالش ها فایده 
ای نداشت و همچنان به وسیله رییس تان یا نادیده گرفته 
می شوید و یا به شما توهین می شود، هرچه سریع تر باید 

حرفه تان را عوض کنید.
تغییرات سازمانی در جریان است

 گاهی اوقات در شرکت و یا سازمانی، تغییراتی صورت می 
گیرد و بخش های کاری و کارمندان تغییر می کنند و حتی 

تعدیل نیرو رخ می دهد. اگر احساس کردید، احتمال دارد، 
چنین وضعیتی هم برای شما پیش بیاید، تا دقیقه 90 منتظر 
نمانید و شما هم به سرعت یک کار جدید پیدا کنید تا با 
عمل انجام شده مواجه نشده و افسردگی به سراغ تان نیاید.

بیشتر حجم کار به عهده شماست
تعدیل نیرو در محل کار، یعنی افزایش حجم کار افرادی که 
باقی مانده اند و بعضی مواقع این افزایش چنان زیاد است که 
جسم و روان افراد را بسیار خسته و ناتوان می کند. بنابراین 
اگر احساس کردید به دلیل حجم باالی کار، دچار مشکالت 
جسمی و روحی شده اید، ادامه آن کار پیامدهای بسیار بدی 

برای تان خواهدداشت. خیلی زود آن شغل را رها کنید.
ارزش های شما و محل کارتان، همخوانی ندارند
تان  بینید، رازش های اخالقی و معنوی  زمانی که می 
با چیزی که در محل کارتان شاهد هستید، تفاوت دارد، 
آن محل کار دیگر مناسب نیست. تفاوت های فرهنگی، 
بسیار  توانند  می  غیره  و  کاری  اخالقی  برخوردهای 
آزاردهنده باشند و شما به جای اینکه روی کارتان متمرکز 
شوید، دایم باید نگران اختالف فرهنگی و اخالقی میان 
محیط کارتان با خودتان باشید. بنابراین خیلی زود محل 

کارتان را تغییر دهید.
شغل تان شما را بیمار می کند

برخی از مشاغل، افراد را دچار بیماری های جسمی مانند 
حساسیت ها و یا کمردرد و غیره می کند. برخی از شغل 

ها هم به دلیل باال بودن حساسیت های کاری، فرد را 
مدت  طوالنی  در  که  کند  می  ترس  و  اضطراب  دچار 
چنین  خواهدآمد.  او  سراغ  به  هم  جسمی  های  بیماری 
اوضاع جسمی و روحی، فقط انرژی تان را گرفته و شما در 
کارتان عالوه بر اینکه پیشرفتی نخواهید داشت، تحلیل 

رفته و حتی افسرده می شوید.
شاهد رفتارهای نامناسب هستید

 اگر در محل کار قربانی رفتاری نامناسب و صدمات روحی 
و جسمی از سوی رییس و یا همکارتان شده اید، باید اول 
از همه، از فرد خاطی شکایت کرده و پس از آن بالفاصله 
محل کار خود را ترک کنید. چنین جایی، کل زندگی تان 

را به هم خواهدریخت.
از نارضایتی شغلی تا تغییر شغل

افراد در تصمیم گیری های شان در مورد  خیلی مواقع 
دانند  نمی  و  تردید می شوند  دچار  زندگی  مهم  مسائل 
انجام کدام کار بهتر است و نگران پیامدهای بد احتمالی 
انتخاب های شان هستند. به طور مثال آنها نمی دانند چه 
موقع باید از هدف، کار پرمخاطره ای، رابطه ای و یا مسیر 
زندگی ای که در آن گام بر می دارند و یا شغل شان دست 

بردارند و موارد دیگری را امتحان کنند. 
در این گونه مواقع اکثر مردم به دنبال فرمولی مطمئن و 
خطاناپذیر در انجام تغییرات هستند. متاسفانه باید گفت 

چنین فرمول کامال قابل اعتمادی وجود ندارد.
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هبینیوانوردنا15

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

فروش خانه ویالیی در شهر مود 
با  16۷ متر زمین و زیر بنا 110 متر
فی: ۷0 میلیون    09۳۷۳۳51۷11

فروش زمین 280 متری شمالی 
واقع در پونه 2  فی: کارشناسی 

09۳82616806

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
091596۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 2۷- انتهای پارک
  0915۳1۷۳218 - 0915105۳۳5۳

056۳2۴۴8696

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک
 مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912۳۴0

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

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
۳0 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک ۷۷
  ۳22۳1۷۷۷  

 09155611896 - چاجی

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت

 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
09۳6666165۴ - 09105۷۷6020- موسوی

بورس پارچه های مبلی ترک در قصر پرده حریر 
آدرس: بین مدرس 55 و 5۷           0915002۳00۴ - انجیری

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

0915۳6۳۷50۷ - حسینی 

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  091516۳۳90۳ - دهشیبی

به یک همکار خانم مسلط به کامپیوتر
 و روابط عمومی باال نیازمندیم.

09159۳۷105۳ - ۳2۳2۳292

شرکت مزمز شعبه بیرجند جهت تکمیل 
کادر خود به تعدادی بازاریاب با حقوق 
ثابت و پورسانت عالی ، هزینه ایاب و 
ذهاب ، بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی 

نیازمند است. 
091566۷68۷۴ - ۳22۳150۳

ساعت تماس ۷ صبح لغایت 19

یک شرکت پخش لبنیات جهت تکمیل 
کادر فروش خود ازافراد ذیل
 دعوت به همکاری می نماید.

بازاریاب حضوری - آقا
بازاریاب تلفنی - خانم

۳2۳00۳21 - 0915۴981189

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 ۳2۴۳81۳۷

  091516۳5860
کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

0915۳6۳۷91۷

کار خوب اتفاقی نیست

اولین ، بزرگ ترین و کامل ترین مرکز تخصصی
 چسب و مواد شیمیایی و محصوالت خودرویی

 در استان خراسان جنوبی
جشنواره فروش فوق العاده تابستان آغاز شد

کلینیک تخصصی چسب سهیل

   خیابان پاسداران - میدان قدس
Soohel@ 056۳22۳۴8۳8- 0915۳612181   کانال تلگرام  



ایرنا-  متخصص پوست و استادیار دانشگاه با تاکید بر 
اهمیت استفاده از کرمهای ضدآفتاب به نکاتی پیرامون 
مصرف اینگونه کرمها اشاره کرد. دکتر آزاده محبی با 
بیان اینکه برای جلوگیری از عوارض اشعه ماورا بنفش 
خورشید حتما باید از کرمهای ضد آفتاب استفاده کنیم 
افزود: اشعه یو وی و ماورا بنفش خورشید موجب به 

وجود آمدن آثاری چون پیری زودرس، لک و سرطان 
های پوست می شود. وی اظهار کرد: کرمهای ضد 
آفتاب بر اساس سن، جنس، زمینه و نوع پوست و یا 
شغل فرد انتخاب می شود و اس پی اف؛ معیار نشان 
دادن قدرت ضد آفتاب است، اما اینگونه نیست ضد 
آفتاب با اس پی اف 50 قدرت کمتری نسبت به ضد 

آفتاب با اس پی اف 100 داشته باشد. این متخصص 
پوست تصریح کرد: کرمهای ضد آفتاب هایی که اس 
پی اف 50 دارند برای انواع پوست و در فصول گرم 
سال مناسب است اما در فصل های سرد اس پی اف 
30 هم کافی است. وی گفت: کرمهای ضد آفتاب بر 
اساس پوست های نرمال، خشک، چرب و جوش دار 

انتخاب می شوند و ضد آفتاب های رنگی ضرر ندارند. 
وی با بیان اینکه بهترین سن برای استفاده کودکان 
از ضد آفتاب 6 ماهگی است گفت: بهتر است همراه 
با ضد آفتاب، از کاله یا نقاب و عینک آفتابی استفاده 
کنیم. محبی افزود: بهترین ضد آفتاب را پزشک و با 
معاینه فرد می تواند تجویز کند و بر اساس تبلیغات 

در فضاهای مجازی نمی توان ضد آفتاب مناسب را 
انتخاب کرد.وی ادامه داد: بهتر است همه افراد در طول 
روز از ضد آفتاب استفاده کنند حتی زمانی که فضای 
خانه حضور دارند.وی گفت: افرادی که پوست حساس 
دارند تا حد امکان از ساعت 9 صبح تا پنج عصر از 

منزل خارج نشوند.

 آنچه در مورد کرم های ضدآفتاب باید بدانیم
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 عنوان قهرمانی برای ایران

تسنیم- تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان با کسب 3 مدال طال، 
5 نقره و یک برنز عنوان قهرمانی رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان 
فرنگی  رقابت های کشتی  کرد.  آن خود  از  را  تایلند  در  آسیا  قهرمانی 
نوجونان قهرمانی آسیا در سال 2017، روزهای 29 و 30 تیر ماه در شهر 
بانکوک تایلند برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب 3 مدال طالی 
محمد حسینوند، علی کبیری و سید مجتبی حسینی در اوزان 54، 69 و 
100 کیلوگرم، 5 مدال نقره میالد رضانژاد حسینوند، محسن مدهنی، 
مصطفی کایدخورده، مهران سعادتی فر و محمد نصرتی در اوزان 50، 
58، 63، 76 و 85 کیلوگرم و یک مدال برنز محمد کریمی نیا در وزن 42 

کیلوگرم و با 87 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.

دورخیز رضا یزدانی برای بازگشت به کشتی

مهر- کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو با تمام 
توان در حال طی مراحل درمانی خود است تا هر چه زودتر به روی تشک 
بازگردد. حضور رضا یزدانی هفته گذشته در تمرینات اردوی نوجوانان و 
جوانان آزادکار رفت و برای دقایقی با آنان به تمرین و گفتگو پرداخت. 
البته بر خالف آنچه گفته شد، حضور آزادکار مصدوم وزن 97 کیلوگرم 
ایران در این تمرینات، تنها به دعوت کادر فنی تیم جوانان و برای روحیه 
دادن به این کشتی گیران آینده ساز صورت گرفت.هر چند که یزدانی هم 
برای بازگشت به دوران اوج خود لحظه شماری می کند و با همین هدف 

و امید، مشغول طی کردن دوران نقاهت خود است.

عراق چهارمین شکست را به تیم »ب« ایران تحمیل کرد

مهر- تیم »ب« بسکتبال ایران چهارمین شکست خود در تورنمنت بین 
المللی جام ویلیام جونز را برابر عراق متحمل شد.  در چارچوب هفتمین 
روز از تورنمنت بین المللی جام ویلیام جونز که در چین تایپه در جریان 
است، روز گذشته تیم »ب« بسکتبال ایران در مصاف با عراق متحمل 
شکست 90 بر 75 شد. این چهارمین شکست بسکتبالیست های امید 
ایران در این تورنمنت بین المللی به حساب می آید.آنها پیش از این برابر 
تیم های لیتوانی، کره جنوبی و کانادا متحمل شکست شده بودند، اما در 
دیدار با چین تایپه سفید، هند و ژاپن به برتری دست یافته بودند. تیم »ب« 
بسکتبال ایران امروز شنبه هشتمین دیدار خود در تورنمنت بین المللی جام 

ویلیام جونز را برابر تیم آبی چین تایپه برگزار می کند.

حامد امیری برنز گرفت

ایسنا- هفتمین روز از رقابت های جهانی دوومیدانی معلوالن با کسب یک 
مدال برنز برای کاروان ایران همراه بود. در ادامه رقابت های دوومیدانی 
معلوالن که در لندن در حال برگزاری است، حامد امیری و جلیل باقری 
در رقابت های پرتاب وزنه کالس  F 55 با هفت پرتابگر دیگر به رقابت 
پرداختند که در پایان رقابت های این ماده، حامد امیری با رکورد 11متر و 

17سانتی متر به برنز دست یافت و جلیل باقری متر چهارم شد.

جزییات حادثه آتش سوزی در پارک توحید

امین جم - در پی حادثه آتش سوزی چند درخت در پارک توحید بیرجند در شامگاه چهارشنبه 
گذشته،با میرزایی رئیس سازمان آتش نشانی بیرجند گفتگو کردیم.وی با بیان اینکه ساعت 21:49 
داده شده  پارک  آتش سوزی  تماس گرفته شده و گزارش  این مرکز  با  دقیقه چهارشنبه شب 
است،گفت:ماموران آتش نشانی ساعت 21:52 دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.وی اظهار 
کرد: آتش در حدود 20 دقیقه بعد مهار شده و تا پایان عملیات،حدود نیم ساعت به طول انجامید.
میرزایی با بیان اینکه آتش سوزی از یک درخت شروع شده بود،گفت:با تالش ماموران آتش نشانی 
و جلوگیری از گسترش آتش سوزی،در نهایت 8 درخت پارک در این حادثه آتش گرفتند.به گفته 
وی ماموران آتش نشانی با استفاده از پنج دستگاه خودرو ، آتش را مهار کردند و در بررسی اولیه 
کارشناسی، علت آتش سوزی، عامل انسانی تشخیص داده شد.وی اضافه کرد: با توجه به گرمای 
هوا وقوع چنین حوادثی در فصل تابستان طبیعی است .میرزایی از شهروندان خواست، هنگام 

حضور در پارک از روشن کردن آتش پرهیز کنند.

حادثه رانندگی در جاده قاین، اسفشاد

علت:بر اثر سرعت زیاد و مشکل کم عرض شدن جاده 
در دور برگردان روبروی روستای مهمویی

اثر جراحات وارده   متاسفانه راننده خودروی پراید بر 
جان سپرد.

کودک 7 ساله خوزستانی داماد شد

صالح کودک هفت ساله مبتال به سرطان، با همکاری گروهی از خیران خوزستانی، به آرزوی خود برای داماد 
شدن دست یافت صالح که از مدت ها قبل به سرطان مبتال شده، هم اکنون مراحل درمان را در بیمارستان 
بقایی اهواز پشت سر می گذارد. او به همراه پدربزرگش از حدود 2 هفته پیش برای انجام شیمی درمانی به 
اهواز آمده بود اما به دلیل ناتوانی پدربزرگ چند نفر از بانوان گروه همیاران بی نام شبانه روز در کنار صالح در 
بیمارستان از او مراقبت می کردند.هدی رشیدی یکی از اعضای ›گروه همیاران بی نام‹ می گوید:  صالح مدتی 
قبل به یکی از بانوان گروه، گفته بود که بزرگ ترین آرزویش برتن کردن لباس دامادی است،تحمل  درد و رنج 
زیاداین کودک حین درمان  باعث شد که برآورده کردن آرزوی او را در اولویت قرار دهیم.روز جشن، مهمانان در 
انتظار ورود داماد کوچک بودند. اما آرایشگاه رفتن و لباس پوشیدن بیش از زمان معمول طول کشیده بود. ظاهرا 
درد بیماری در روز دامادی هم دست از سر صالح برنداشته بود. باالخره داماد کوچک سوار بر ویلچر از خودروی 
تزیین شده پیاده شد. مهمانان اشک می ریختند. موسیقی و رقص محلی بختیاری تکمیل کننده این مراسم بود. 
صالح در پایان مراسم در حالی که از ته دل می خندید و دردش کمی تسکین یافته بود به بیمارستان منتقل شد.

 بستنی های زغالی برای سالمتی
 ضرر ندارند؟

بستنی  از  برخی  در  که  زغالی  بستنی های 
برای  ضرری  می  رسد  فروش  به  فروشی ها 
از  زغال ها  این  که  چرا  ندارد،  افراد  سالمتی 
چوب های مرغوب و استاندارد تهیه شده و حتما 
ضدعفونی می شوند بنابراین هر چند که مصرف 

آن سودی ندارد اما ضرری هم ندارد. تحقیقاتی 
صورت  بستنی ها  از  دسته  این  مضرات  روی 
نگرفته است و می توان گفت در آینده ضررهای 
زغال موجود در بستنی مشخص خواهد شد. 
توصیه می شود زنان باردار و بیمارانی که دارو 
مصرف می کنند از این نوع بستنی ها استفاده 
نکنند زیرا ممکن است زغال روی تاثیرات و 
جذب داروهای مصرفی شان مشکل ایجاد کند.

زنان باردار آلو بخارا بخورند

درد  از  بخارا  آلو  خوردن  خبرنگاران-  باشگاه 
مفاصل و گرفتگی عضالت در دوران بارداری 

پیشگیری می کند و یا از عالیم آن می کاهد.
است  غذاهایی  ترین  سالم  از  یکی  بخارا  آلو 
کنید.  میل  بارداری  دوران  در  توانید  می  که 
خوشبختانه آلو بخارا دارای هیچ گونه عارضه 

جانبی نمی باشد. از یبوست پیشگیری می کند 
و به جرکت روده کمک می کند.  از کم خونی 
و افزایش سطوح آهن بدن پیشگیری می کند. 
افسردگی  با  و  شده  خون  فشار  کنترل  باعث 
از  مفاصل  درد  از  پیشگیری  کند.  می  مبارزه 
دیگر فواید آلو بخارا است. خوردن آلو بخارا در 
طول بارداری می تواند از حالت تهوع در دوران 

بارداری پیشگیری کند.

 نشانه های گرمازدگی در نوزادان
  را بشناسید

از  یکی  زدگی  گرما  خبرنگاران-  باشگاه 
اختالالت شایع سالمتی در فصول گرم سال 
است و تنها به بزرگساالن اختصاص ندارد و 
بر تمامی افراد در رده های سنی مختلف اثر 
منفی می گذارد.از جمله عالئم گرمازدگی می 

بدن، خشکی،  گرفتگی شدید عضالت  توان 
پوست، کاهش سطح هوشیاری،  قرمز شدن 
گرفتگی و درد معده، احساس خواب آلودگی 
درجه   39 از  بیش  به  بدن  دمای  افزایش   ،
تنفس  بدن،  سانتیگراد، مرطوب شدن سطح 
سریع و نامنظم را نام برد.درصورت بروز هریک 
از این عالیم در نوزاد یا کودک خردسال باید 

سریعاً به مراکز اورژانس مراجعه کنید.

 اگر زیاد می خوابید کبدتان بیمار است

 دکتر سالم-  خواب زیاد و بدون دلیل می تواند
70درصد  باشد.  چرب  کبد  از  اشی  عالمتی 
کسانی که بعد از وعده غذایی ناهار احساس 
خواب آلودگی دارند دچار کبد چرب هستند و 
حتما سونوی کبد انجام دهند چون کبدشان 
بیمار است .افرادی که زود احساس خستگی 

می کنند و با وجود خواب کافی صبح ها به 
احتمال  به  شود  می  بیدار  خواب  از  سختی 
زیاد دچار بیماری های کبدی هستند. بررسی 
ارتباط  کبد  و  استراحت  دهند  می  نشان  ها 
مستقیمی با یکدیگر دارند و اگر فرد در صورت 
از ساعاتی کار  خواب و استراحت کافی پس 
کردن احساس کسالت و خستگی زیادی می 

کند دچار نوعی نارسایی کبدی می باشد.

 برترین غذاها برای سالمت دندان

شهر خبر- مصرف غذاهای سرشار از فیبر و 
ویتامین C از بهترین غذاهای مفید برای لثه و 
 دندان  ها هستند.برای سالمتی لثه و دندان  ها

نان  مانند  فیبر  از  بهتر است غذاهایی سرشار 
غالت کامل و لوبیاها را در برنامه غذایی روزانه 
 C ویتامین از  سرشار  دهید. غذاهای  قرار  خود 

برای سالمتی دندان  و به خصوص لثه ها بسیار 
مفید هستند و گالبی،  پرتقال و کیوی برخی 
از این مواد غذایی هستند که می توان از آن ها 
نام برد.مصرف کرفس و دیگر سبزیجات مانند 
کلم بروکلی، نخودفرنگی و سبزی جات برگی 
سبز نیز دارای خواص مفیدی برای لثه و دندان  
هستند. هسته انگور، چای سبز، پیاز، قارچ، نعنا و 
جعفری نیز برای سالمت لثه بسیار موثر هستند.

31104

این شماره حتمًا ذخیره شود!
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پیش بینی هواشناسی از افزایش نسبی دمای هوا در خراسان جنوبی

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: بررسی نقشه های هواشناسی 
بیانگر نبود تغییر عمده در وضعیت جوی دو روز آینده در استان است و افزایش دمای هوا ادامه دارد. زارعی افزود: ادامه 
وزش تند باد گاهی همراه با گرد و خاک و نیز وزش باد شدید در نوار شرقی استان پدیده جوی هفته آتی خواهد بود. 

حضور خود جوش مردم و مسئوالن 
بر مزار پدر علم جغرافیای نوین ایران

امیرآبادیزاده- عصر روز پنجشنبه 29 تیر همزمان با 
سالروز درگذشت پروفسور محمد حسن گنجی پدر 
جغرافیای نوین کشور و بنیان گذار دانشگاه بیرجند 
جمعی از مردم و مسئوالن بیرجند در حرکتی خود 
جوش بر مزار این دانشمند فرهیخته خراسان جنوبی 
گرد آمدند و با قرائت فاتحه یادش را  گرامی داشتند. 
پروفسور محمد حسن گنجی 2۱خرداد ۱29۱ در 
از   ماهوک بیرجند متولد شد و 29 تیر۱۳9۱ پس 
یک قرن تالش علمی و خدمت در تهران درگذشت.

هدف حرکت به سمت شهروند محله

پایدار  بازآفرینی  ستاد  دبیر  و  شهردار  قاسمی- 
شهری بیرجند هدف و فلسفه اصلی این ستاد را 
همکاری میان بخشی و هم افزایی تمام دستگاه 
فرسوده  بافت  های  محدوده  در  گر  مداخله  های 
شهر بیرجند عنوان کرد. مدیح روز چهارشنبه در 

شهرستان  شهری  پایدار  بازآفرینی  ستاد  جلسه 
شهرستان  ادارات  مدیران  حضور  با  که  بیرجند 
درباره تصویب اساسنامه خانه محله در شهرداری 
بیرجند برگزار شد، گفت: شهرداری و شورای شهر 
همیشه پیش قدم در پاسخ به مطالبات مردم بوده 
و از این جهت الزم است که دستگاه های عضو 
نیز با مجموعه شهرداری همکاری الزم را داشته 
باشند تا مطالبات مردم پاسخ داده شود. وی اظهار 
جلب  برای  محالت  در  محله  خانه  ایجاد  کرد: 
از  شهروندان  آگاهی  و  مشارکت  افزایش  اعتماد، 
قوانین و مقررات شهر نشینی و حرکت به سمت 
شهروند محله می باشد. به گفتۀ وی نحوه مدیریت 
خانه محله در بیرجند به صورت مدلی از مدیریت 
هماهنگ و یکپارچه شهری اداره می شود که به 
این شیوه با تأمین خانه محالت، هیأت امنای محله، 
با در نظر گرفتن اولویت های منطقه  تشکیل می 
گردد. شهردار افزود: خانه محله شهرداری بیرجند 
قرآن،  قرائت  و  حفظ  از  اعم  آموزشی  های  دوره 
خیاطی، چرم دوزی، خط تحریر و کمک های اولیه 
امداد و نجات را رایگان در دوره های 40 نفره برای 
محالت هدف برگزار کرده است. »مدیح« همچنین 
در باره کارهای شهرداری بیرجند در بافت فرسوده 
اقدامات  بیرجند  شهرداری  همت  به  کرد:  عنوان 
موثری در این محدوده ها انجام شده و شهرداری 
و  ساماندهی  زمینه های  تمام  در  تا  دارد  آمادگی 
توانمند سازی در محالت هدف بیرجند اقدام نماید.

46درصد مدارس نیازمند مقاوم سازی

امیرآبادیزاده-مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی گفت: اکنون 46 درصد از فضاهای آموزشی 
موجود استان نیازمند مقاوم سازی هستند. المعی 
اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت؛ ۱۱5 کالس 
رسیده  برداری  بهره  به  جنوبی  در خراسان  درس 
است که با بره برداری از آن ها ۱5 هزار و 279 

متر مربع به فضاهای استان اضافه شده است.وی، 
از مقاوم سازی 24 مدرسه با ۱8۳ کالس درس در 
سال های اخیر خبر داد و تصریح کرد: عالوه بر 
این در سال گذشته ۱7 فضای آموزشی و پرورشی 
با اعتبار ۳8 میلیارد و 227 میلیون تومان به بهره 
از  استان  آموز  دانش  هزار   ۱5۱ و  رسید  برداری 
مزایای آن بهره مند شدند.المعی بر ضرورت احداث 
44 مدرسه در سایت های مسکن مهر استان تأکید 
کرد و افزود: در سال گذشته ۱7 مدرسه با اعتبار 2۳ 
میلیارد و 220 میلیون تومان به سیستم گرمایشی 
استاندارد مجهز شد که با این کار، مدارس دارای 

سیستم گرمایشی استاندارد به 47۳ باب رسید

3 هزار مددجو در دوره های
 مهارت آموزی و کارآفرینی

کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  امیرآبادیزاده-معاون 
معرفی  و  اشتغال  پرداخت تسهیالت  امداد گفت: 
مددجویان به مراکز کاریابی از جمله راهکارهای 
کمیته امداد برای اشتغال زایی و توانمندسازی آنان 
است و طی سال گذشته دو هزار و 9۱۱ مددجو 
ی تحت حمایت با شرکت در دوره های مهارت 
آموزی  حرفه  و  آفرینی  سازی،کار  پایدار  آموزی، 
از ۱67  را فرا گرفتند و بیش  آموزش های الزم 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  برای  ریال  میلیون 
سال  ابتدای  از  گفت:  است.حسینی  شده  هزینه 
جاری ۱20 مددجو در دوره های مهارت آموزی، 
4۳6 نفر در دوره های پایدار سازی و 256  نفر 
در دوره های کار آفرینی از آموزش های الزم در 

جهت ایجاد اشتغال بهره مند شده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
در میان شور و شعف مردم
 به شهر خضری دشت بیاض سفر کرد 

دادرس مقدم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
شهر  مردم  با  دیدار  منظور  به  تیر  شنبه 29  پنج 
خضری و نیمبلوک با استقبال باشکوه مردم این 
علیرضا  سید  ا...  آیت  شد.  خضری  وارد  خطه 
عبادی در بدو ورود به خضری با حضور بر سر مزار 
شهدای گمنام این شهر، به مقام شامخ شهدا ادای 

احترام کرد و سپس تعدادی از خانواده شهدا و علما 
و روحانیون این شهر در حوزه علمیه امام محمد 
خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  باقر)ع( خضری 
جنوبی دیدار کردند.آیت ا... عبادی در حوزه علمیه 
و  روحانیون  جمع  در  خضری  محمدباقر)ع(  امام 
با بیان اینکه زنده بودن انسان  طالب این حوزه 
در بعد انسانی به علم است و مرگ او به جهل و 
نادانی، گفت: البته موجودات دیگر هم حیات دارند 
اما حیات جمادی؛ همه نباتات و حیوانات مقدمه 
برای خلقت انسان هستند.وی با بیان اینکه کمال 
انسان در مثل خدا شدن است، گفت: حیات کامل 
مخصوص انسان است و بقیه موجودات، نباتات و 

جمادات مقدمه حیات انسان هستند.

352 واحد مسکن مهر معلوالن
 و مددجویان بهزیستی در هفته دولت

 به بهره برداری می رسد

کاری- مدیر کل بهزیستی استان خراسان جنوبی 
و  معلولین  مهر  مسکن  واحد   ۳52 کرد:   عنوان 
مددجویان بهزیستی در هفته دولت افتتاح می شود 
. علی عرب نژاد در آیین افتتاحیه ۳82 واحد مسکن 
معلولین و مددجویان بهزیستی در محل پروژه 248 
واحدی مسکن مهر معلوالن ضمن تبریک هفته 
بهزیستی بیان کرد: پروژه مسکن با توجه به اینکه 
موضوع توانمند سازی معلوالن و محرومان را در بر 
می گیرد دو شاخص عمده دارد. وی به دو شاخص  
مسکن و اشتغال اشاره و خاطر نشان کرد: در بحث 
مسکن اولین قدم توانمند سازی است. وی با بیان 
اینکه ۳82 واحد مسکن مهر معلوالن و مددجویان 
امروز به بهره برداری می رسد افزود: اعتباری بالغ بر  
۱98 میلیاردو ۱98 میلیون ریال بابت این امر هزینه 
شده است. وی ادامه داد :۳52 واحد دیگر در هفته 

دولت  به بهره برداری می رسد. 

برای اولین بار: انتخابات الکترونیک
 در نظام پزشکی

قاسمی- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با بیان اینکه انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی 
هر 4 سال یکبار برگزار می شود، اظهار کرد: این 
می  الکترونیک  و  حضوری  صورت  به  انتخابات 
باشد و انتخابات الکترونیک آن برای اولین بار این 
ویژگی را دارد که از هر نقطه می توانند رأی دهند. 
»دهقانی« روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح 
کرد: 70 نفر در استان تأیید صالحیت شدند و در 
هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشکی به رقابت 
پرداخت. وی عنوان کرد که یک هزار و  خواهند 
225 عضو این سازمان در استان نیز واجد شرایط 
رأی دادن می باشند. به گفتۀ وی جمعه ۳0 تیر این 
انتخابات از 8 تا 8 شب در 4 شهرستان بیرجند، قائن، 
فردوس و طبس برگزار شد. اما شنیده ها حاکی از 
آن است که انتخابات الکترونیک به دلیل مشکالتی 
منتفی شده است و تمام افراد حضوری تا ۱0 شب 

مهلت رای دهی داشته اند.

سفر ایمن
 برای خود و خانواده خود رقم بزنید

برداری شرکت گاز  بهره  امور  پیشه ور - معاون 
اوج  به  توجه  با   : گفت  جنوبی  خراسان  استان 
گیری سفرهای تابستانی و خالی شدن منازل به 
مدت طوالنی، هم استانی ها قبل از ترک منزل با 
اطمینان از رعایت نکات ایمنی و بستن شیر اصلی 
گاز سفر ایمن برای خود و خانواده خود رقم بزنید 
ضیائی مقدم عنوان کرد: با اشاره بر لزوم توجه به 
خطرات ناشی از احتمال نشت گاز در منازل خالی 
از سکنه مشترکین گاز طبیعی می بایست پس از 
اطمینان از خاموش بودن وسایل گاز سوز قبل از 
خروج از منزل نسبت به بستن شیر اصلی گاز اقدام 
نمایند.وی خاطر نشان کرد: در صورت استنشاق 
بوی گاز همشریان گرامی می بایست مراقب را از 

تماس با شماره ۱94 اطالع دهند .

54 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه
 به عشایر خراسان جنوبی اختصاص یافت

تسنیم-مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی گفت: 
امسال 54 میلیارد و ۳00 میلیون ریال تسهیالت 
به  ساله  پنج  بازپرداخت  دوره  با  الحسنه  قرض 
یافت.غالمرضا  اختصاص  جنوبی  خراسان  عشایر 
قوسی اظهار کرد: بیش از 8۳ درصد عشایر استان 
عضو شرکت های تعاونی عشایری و صندوق های 
اعتبارات خرد زنان عشایری هستند.وی افزود: در 
از  بیشتری  تعداد  بهره مندی  منظور  به  راستا  این 
تسهیالت  این  درصد   65 عشایری  خانوارهای 
صندوق های  و  عشایری  تعاونی  شرکت های  به 
اعتبارات خرد زنان عشایری و ۳5 درصد باقیمانده 
به افراد واجد شرایط براساس طرح هایی که منجر به 

افزایش تولید می شود قابل پرداخت است.
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دستاوردهای سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به استان

همزمان با دیدار رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور انجام شد
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

قاسمی- درسفر معاون وزیر راه وشهرسازی 
و  زمین  ملی  مدیره سازمان  اعضاء هیأت  و 
مسکن به استان و برنامه بازدید و حضور در 
جلسات، به ویژه تشکیل جلسه هیأت مدیره 
سازمان ملی زمین ومسکن در خراسان جنوبی 
مسائل و مشکالت مرتبط مطرح گردید که 

مصوبات و نتایج مثبتی را به همراه داشت.
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  با  راستا  این  در 
استان گفت و گو کردیم؛ »مهدی جعفری« 
در این باره اظهار کرد: از مهمترین مصوباتی 
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  سفر  در  که 

طرح  اجرای  در  مساعدت  یکی  داشتیم، 
تصریح  وی  بود.  بیرجند  مهرشهر  فاضالب 
کرد: در این مصوبه مجوز پرداخت مبلغ یک 
میلیارد تومان نقدی به شرکت آب وفاضالب 
برای  نیز  تومان  میلیارد   2 معادل  و  استان 
واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به شرکت 
به وسیلۀ هیأت مدیره سازمان ملی  مذکور، 
زمین ومسکن صادرگردید. به گفتۀ وی برای 
 2 گذشته   سال  هم  زمین  واگذاری  قرارداد 
پرداخت شود که  باید  تومان  میلیارد و 500 
تعهد  تومان   500 و  میلیارد   5 مجموع  در 

اجرای  به  درکمک  شهرسازی  و  راه  وزارت 
شد. محقق  بیرجند  مهرشهر  فاضالب 

احداث  برای  میلیاردی   4 کمک 
مدارس در سایت های مسکن مهر

مقرر  کرد:  عنوان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شد با هدف کمک به احداث مدارس درسایت 
نامه  تفاهم  راستای  در  و  مهر  مسکن  های 
کل  اداره  و  وشهرسازی  راه  کل  اداره  مابین 
نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان، حدود 
4 میلیارد و 500 میلیون تومان، غیر نقدي به 

اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس از طرف 
مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  مدیره  هیات 
پرداخت شود. »جعفری« ادامه داد: همچنین 
برای تسهیل عبور و مرور شهروندان مهرشهر 
و کاهش ترافیک، احداث ورودی دیگری برای 
آن مصوب گردید و مقرر شد که اگر اعتبار 4 
میلیارد تومانی آن از محل اعتبارات استانی و 
ملّی تأمین شود، 2 میلیارد تومان باقی مانده 
را سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت کند. 
وی در مورد تأمین مسکن مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( هم بیان 

کرد: به تعداد ۳70 واحد  تعیین شد، برابر مجوز 
سازمان ملي زمین و مسکن نسبت به تأمین 
اراضي مورد نیاز در قالب اجاره طوالنی مدت 
تأیید  مورد  سازنده  توسط  واحدها  ساخت  و 
گفتۀ  به  گیرد.  انجام  استان  مسکن  شورای 
اراضی شهرستان  وی عالوه بر حل مشکل 
خوسف، مقرر شد که تعداد ۱0۱ قطعه زمین 
مسکن  بنیاد  توسط  شده  واگذار  اراضی  از 
از  پس  هم  اسدیه  شهر  در  اسالمی  انقالب 
طی مراحل قانونی و اداري و پس از  الحاق 
شود. حل  آن  مشکل  محدوده،  به  اراضي 

»نظرپور«  چهارشنبه  روز  قاسمی- 
رئیس  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
همراه،  به  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  »فرهادی« 
و  آموزش  کل  مدیر  »المعی«  استانداری، 
پرورش، »بیکی« مدیر کل نوسازی مدارس 
اداره  جدید  ساختمان  افتتاح  ضمن  استان، 
کل نوسازی مدارس طی جلسه با همکاران 
جویا  را  استان  این  مشکالت  و  مسائل 
مدارس  نوسازی  کل  مدیر  گردید.»بیکی« 
این  ساخت  برای  شده  هزینه  اعتبار  استان 
اداره کل را حدود 750 میلیون تومان دانست 

و افزود: این ساختمان در زمینی به مساحت 
سه  در  مربع  متر  بنای ۱2۳6  زیر  و   4۳۳5
طبقه و ۳0 اتاق به بهره برداری رسید. وی 
با بیان اینکه تعامالت مناسبی بین دستگاه 
اداره کل وجود  این  های آموزشی استان و 
دارد، اظهار کرد: تحویل ساختمان آموزشی 
دارای کیفیت مناسب فنی بخشی از فعالیت 
ما بوده است. به گفتۀ وی بخش عمده آن 
نگهداری مناسب این فضاهای آموزشی می 
باشد که همت و توجه ویژه مدیران مدارس 
اعتباری  سهم  است  الزم  و  نموده  طلب  را 
متبوعه  خانه  وزارت  در  موضوع  این  ویژه 

مصوب و در اختیار ادارات آموزش و پرورش 
قرار گیرد.

فضاهای  درصدی   20 ساخت 
خیرین  وسیلۀ  به  موجود  آموزشی 

مدرسه ساز
در  هم  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون   
این دیدار عنوان کرد: رعایت نکاتی برای 
توسط  شده  ساخته  مدارس  ماندگاری 
ادارات کل نوسازی مدارس مهم می باشد. 
 »نظرپور« افزود: از جمله این موارد می توان 
یابی مناسب، طراحی نقشه های  به مکان 

از  و  مکانیکی  و  برقی  تأسیسات  معماری، 
روند  بر  جانبه  همه  نظارت  ر  مهمت  همه 
کرد.  اشاره  آموزشی  فضاهای  این  ساخت 
وی از نقش بسیار خوب خیرین در ساخت 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  آموزشی  فضاهای 
20 درصد فضاهای آموزشی موجود توسط 
این  که  شده  ساخته  ساز  مدرسه  خیرین 
درصد   ۳8 به  امید  و  تدبیر  دولت  در  رقم 
رسیده است. به گفتۀ وی این نشانه اعتماد 
خیرین به مجموعه دولت در حوزه آموزش 
و جذب  جلب  در  مجموعه  این  موفقیت  و 

آنان می باشد.

کمبود 52 هزار کالس درس در کشور/  
بیش از 2 هزار مدرسه نامناسب

معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد: در 
کشور ۱000 مدرسه خشت و گلی وجود دارد 
و هزار و 700 مدرسه نیز کانکس می باشد. 
آینده  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  »نظرپور« 
شاهد حذف این گونه مدارس در کشور باشیم. 
وی از کمبود 52 هزار کالس درس در سراسر 
کشور خبر داد و تاکید کرد: از این تعداد 25 هزار 
مورد آن مربوط به سایت های تأسیس شده 

مسکن مهر در استان های کشور می باشد.
)Ava.news16@gmail.com(

 کاری- اولین جلسه هم اندیشی تشکل های 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع  مردم نهاد 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی در حوزه 
های سه گانه میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
و گردشگری سال 96 باحضور مدیر کل دفتر 
استانداری،مدیر  شوراهای  و  اجتماعی  امور 
کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی و مدیران 
تشکلهای مردم نهاد مرتبط عصر سه شنبه 
27  تیر در سالن کنفراس اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی برگزار گردید.مدیرکل میراث فرهنگی 
ضمن تبیین وظایف و اختیارات سمن های 
فرهنگی  میراث  های  فعالیت  با  همسو 
زمینه  این  در  نهاد  مردم  های  تشکل  از 
همکاری بیشتر داشته باشند وی افزود: اگر 

چه این سازمانها و سمن ها بخشی از ساختار 
دولت محسوب نمی شوند اما می توانند نقش 
و  مردم  بین  واسطه  عنوان  به  مهمی  بسیار 
قوای حاکم و حتی تاثیربر تصمیمات این قوا 
به  داد:   ادامه  رمضانی   باشند.حسن  داشته 
عنوان مثال اگر در دولت سابق تشکل مردم 
فعالیت  فرهنگی  میراث  در حوزه  قوی  نهاد 
داشت هیچگاه شاهد ساخت بنایی چند طبقه 
در حریم درجه یک باغ و عمارت رحیم آباد 
نمی بودیم تا شرایط و قابلیت های تبدیل آن 
به یک میراث ثبت شده جهانی از میان برود. 
وی همچنین گفت این اداره کل آمادگی دارد 
اموری را که قابل انجام توسط سمن ها می 
باشد از قبیل برپایی نمایشگاه ها صنایع دستی 
،مرمت و احیاء بناهای تاریخی و راهنمایان 

گردشگری به سمن ها واگذار نماید.عصمت 
و  اموراجتماعی  دفتر  مدیرکل  محمودی 

شوراهای استانداری استان نیز با بیان نقش و 
جایگاه تشکل های مردم نهاد در دولت تدبیر 
از سمن  امید و اعالم حمایت همه جانبه  و 

اجتماع  مختلف  های  بخش  در  فعال  های 
بیان کرد: افرادی که عالقمند به ثبت تشکل 

مردم نهاد می باشند  می توانند پس از ثبت 
نام در سایت http://moi.ir معاونت امور 
دریافت  کشور  وزارت  شوراهای  و  اجتماعی 

فرمانداری  یا  و  استانداری  به  رهگیری  کد 
تا در سریع ترین زمان  های استان مراجعه 
ممکن مراحل ثبت آن تشکل پیگیری شود 
مردم  تشکل های  این جلسه مسئوالن  .در 
نهاد به بیان دیدگاهها و نظرات و مشکالت 
پیش رو پرداختند و همکاری بیشتر ادارات و 
سازمانهای دولتی را بخصوص در حوزه های 
و  دستی  ، صنایع  فرهنگی  میراث  گانه  سه 

گردشگری خواستار شدند
شایان ذکراست در خراسان جنوبی  9سمن 
در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری  به ثبت رسیده که  از این 
تعداد 6 سمن در حوزه گردشگری 2 سمن در 
حوزه میراث فرهنگی و یک سمن در حوزه 

صنایع دستی دستی فعالیت می کنند.

اعتبار 3 میلیارد تومانی برای اجرای فاضالب مهرشهر

بهره برداری از افتتاح ساختمان جدید اداره کل نوسازی مدارس

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی سمن های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد:

حسینی- مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
صندوق  از  استان  سهم  تومان  به54میلیارد 
پایدار  ایجاد اشتغال  بر  با تمرکز  توسعه ملی 
درروستا و مناطق عشایری اشاره و عنوان کرد: 
روستایی،  های  ظرفیت  معرفی  و  شناسایی 
آموزشی  و  توجیهی  های  کارگاه  برگزاری 
،ترویج فرهنگ کارآفرینی ، اطالع رسانی و 
توجیه مخاطبان در حوزه های کاری مربوطه 
های  برنامه  اجرای  راستای  در  همراهی  و 
در  باید  دولت  سوی  از  شده  مطرح  اشتغال 
شود.سنجری  پیگیری  جدی  طور  به  استان 
بهبود  روستا  تعاون  طرح  تبیین  جلسه  در 

وضع روستاها و اجراي اصول و راهکارهاي 
در  پایدار  توسعۀ  هاي  شاخص  از  برخاسته 
به  عمومي  توجه  نیازمند  را  روستایي  جوامع 
عوامل  همیاري  و  همکاري  موضوع،  این 
توسعه اي انسان محور و انعطاف پذیر دولتی 
و غیر دولتی در روستاها در کنار مردم جوامع 
روستایي دانست و افزود: اجرای صحیح طرح 
های اشتغال روستائیان و عشایر می تواند در 
این باره موثر واقع شود. به گفته وی چشم انداز 
طرح تعاون روستا به بهره برداری رساندن 2 
هزار طرح تعاونی در روستاها است که منجر 
به ایجاد 26 هزار و 2۱8 شغل مولد روستایی 

در سطح کشور خواهد شد. وی با بیان این که 
در استان 22 تعاونی برای طرح تعاون روستا 

هدف گذاری شده است ادامه داد:  هدف اصلی 
بخش تعاون، جذب صحیح منابع در اختیار، 

پایین آمدن خطر سرمایه گذاری و جذب منابع 
خرد و کوچک است. سنجری تسهیل گری را 
اولین کار دولت در راستای توسعه و تقویت 
اضافه  و  دانست  روستاها  در  تعاون  بخش 
کرد: ارتقاء شاخص های اجتماعی-فرهنگی 
و ارتقاء شاخص های اقتصادی از مهمترین 
دستاوردهای قابل پیش بینی برای این طرح 
است. این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت توجه 
به روستاها با توجه به جمعیت باالی این گروه 
در استان ، خواستار همراهی و هم افزایی کلیه 
در  کشاورزی  حوزه  با  مرتبط  های  دستگاه 

اجرای طرح های ابالغی از سوی دولت شد.

54 میلیارد تومان برای اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری

 افزایش مصرف برق مشترکان صنعتی به دلیل مشوق های دولت برای صنایع
حسینی-معاون فروش و خدمات مشترکان 
بیان  با  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
نسبت   96 تیر   ۱5 تا  برق  مصرف  که  این 
به  نزدیک   ، قبل  سال  در  مشابه  مدت  به 
4.8 درصد افزایش داشته است عنوان کرد: 
پیک مصرف استان نیز نسبت به سال قبل 
رشد  بخشایی  است.  داشته  رشد  درصد   2
مصرف برق استان را با توجه به حساسیت 
در  داد:  ادامه  و  دانست  طبیعی  مردم،  های 
بخش  در  و  درصد   ۱ حدود  خانگی  بخش 
مصرف  کاهش  درصد   8 حدود  کشاورزی 
که  این  به  اشاره  با  دهد. وی  می  نشان  را 
تجاری  درصد،   ۱7 حدود  بخش صنعت  در 

افزایش  درصد   ۱0 نیز  عمومی  درصد،   ۳
 ۱7 افزایش  کرد:  اضافه  ایم  داشته  مصرف 
درصد در صنعت به دلیل افزایش تسهیالت 
و مشوق های دولت برای صنایع و افزایش 
تعداد مشترکان صنعتی می باشد. وی افزود: 
کاهش 8 درصدی مصرف بخش کشاورزی 
نیز به علت مدیریت برق کشاورزی با نصب 

کنتورهای هوشمند می باشد.

350 هزار مشترک برق در استان

شرکت  مشترکان  خدمات  و  فروش  معاون 
توزیع نیروی برق تعداد مشترکان استان را 

۳50 هزار اعالم کرد که 8۳ درصد خانگی، 
صنعتی،  درصد   ۱ کشاورزی،  درصد   ۱.۳
روشنایی  درصد   ۱ تجاری،  درصد   9.7
عمومی هستند.  درصد   4 و همچنین  معابر 
برای  مهم  کارهای  از  یکی  »بخشایی‹‹ 
مدیریت مصرف برق برای مصرف کنندگان 
و  برقی  وسایل  انرژی  برچسب  به  توجه  را 
باال  انرژی  همزمان  بار  وسایل  از  استفاده 
A دانست و خاطرنشان  انرژی  و بر حسب 
کرد: استفاده نکردن از لوازم برقی پر مصرف 
مانند لباس شویی، اتو، جارو برقی در ساعت 
های اوج بار و استفاده از سیستم سرمایشی 
و  کار  محل  و  زندگی  محیط  با  مناسب 

نیز  آبی  کولرهای  برای  سایبان  از  استفاده 
از دیگر این کارها است.

واحدهای  برق  تخفیف  درصد   50
تجاری طبس در خرداد، تیر و مرداد

تعرفه  که  این  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مشترکان خانگی بر اساس 5 جدول محاسبه 
می شود بیان کرد: این جداول شامل عادی، 
توجه  با  که  شود  می   4 و   ۱،2،۳ گرمسیر 
گرما،  دوره  طول  حرارت،  درجه  حداکثر  به 
منطقه  هوا  رطوبت  و  غبار  و  گرد  میزان 
مشترکان  خدمات  معاون  شود.  می  بندی 
تمام  جنوبی  خراسان  در  که  این  بیان  با 

تعرفه  مشمول  طبس  جز  به  ها  شهرستان 
اردیبهشت  در  کرد:  عنوان  هستند،  عادی 
گرمسیر  جدول  با  طبس  تعرفه  شهریور،  و 
4 محاسبه شده که نسبت به منطقه عادی 
20 درصد هزینه مصرف برق ارزان تر است. 
به گفته بخشایی، در خرداد، تیر و مرداد، با 
گرمسیر ۳ محاسبه شده که 75 درصد نسبت 
افزود:  تر است. وی  ارزان  به منطقه عادی 
نیز  تجاری طبس  پیگیری ها، مشترکان  با 
شامل این تخفیفات شده و از تعرفه گرمسیر 
با 50 درصد تخفیف در خرداد،تیر و مرداد، 

محاسبه می شوند.
)Ava.news13@gmail.com(

عکس:کاری

عکس:اینترنت
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عضو فراکسیون امید: 50 درصد
 وزرای فعلی زیر متوسط هستند

عضو  و  تبريز  نماينده  مقدار  بی  الدين  شهاب 
فراكسیون امید با بیان اينکه دولت تاكنون تعاملی 
با فراكسیون امید نداشته، گفت: ما نظرهايی داشتیم 
كه به رئیس جمهور داده شده و ديدگاه هايی كه در 
مورد كابینه يازدهم داشتیم نیز به زودی به دولت 
اعالم می شود. وی همچنین درباره وزرايی كه نمره 
قبولی از فراكسیون امید نگرفته اند، اظهار كرد: بیش 
از 50 درصد وزرای فعلی از نظر ما متوسط به پايین 

بودند.

شجاعت رئیس جمهور برای اذعان
 به بدعهدی آمریکا قابل ستایش است

حسین كنعانی مقدم با اشاره به اظهارات رئیس جمهور 
مبنی بر نقض روح و متن برجام اظهار كرد: ما از قبل 
هم به بدعهدی آمريکايی ها اشاره داشتیم اما همین 
كه امروز آقای روحانی و تیمش متوجه بدعهدی 
آورد كه  به جای  را  بايد شکر خدا  آمريکا شده اند 
اين موضوع را با شجاعت اعالم می كنند. اين عضو 
شورای مركزی جبهه ايستادگی با بیان اينکه نبايد 
اجازه دهیم اصل برجام زير سؤال برود و نقض شود، 
تاكید كرد: ايران بايد اقدامات الزم جهت مقابله به 

مثل را با اين موضوع انجام دهد.

کارهایی که اکنون اصولگرایان 
می کنند کمی به ذوق می زند

با  اصولگرا  سیاسی  تحلیلگر  سلیمی نمین،  عباس 
)تتلو(  مقصودلو  امیرحسین  اخیر  حضور  به  اشاره 
گفت:   اصولگرايان  محافل  در  زمینی  زير  خواننده 
اين ها مسايل پیش پا افتاده ای است. فردی در يک 
زمانی كارهايی را انجام می داده كه قابل دفاع نبوده،  
اما امروز از عملکردهای گذشته خود فاصله گرفته 
است؛  آيا نبايد به او فرصت اصالح و بازگشت را داد؟ 
سوال اينجاست كه ما بازگشت از خطا را می پذيريم 
يا خیر؟ طبیعتا پاسخ مثبت است. سلیمی نمین در 
ادامه تصريح كرد: از آنجايی كه اصولگرايان قائل 
به ارتباط با اين گونه افراد نیستند،  اين كارهايی كه 

اكنون می كنند كمی به ذوق می زند.

فرزند عارف: رای بابا از روحانی
 بیشتر بود اما انصراف داد

يک  در  عارف«   »محمدرضا  فرزند  حمیدرضا 
مصاحبه  ويديويی گفت »تصمیم دارم يک مدت 
از فضای سیاسی دور باشم!« او در اين مصاحبه   
اظهار كرد: »من اگر پسر آقای دكتر عارف نبودم 
می رفت«.  باالتر  خیلی  حركتی ام  فضای  شايد 
بر  مصاحبه  اين  از  بخشی  در  عارف  حمیدرضا 
درباره   موجود  نظرسنجی های  و  آمار  خالف 
انتخابات سال ۹۲، ادعا كرده روزی كه پدرش از 
كانديداتوری انصراف داد، آرای او از حسن روحانی 

بیشتر بوده است.

 ایران هیچگاه برای بر هم زدن برجام 
پیشقدم نخواهد شد

با  و سیاست خارجی  ملی  امنیت  عضو كمیسیون 
بیان اينکه اقدام آمريکايی ها در اعمال تحريم ها با 
روح و جسم برجام منافات دارد،گفت: ايران هیچ گاه 
در پاره كردن برجام پیشقدم نخواهند شد. وی ادامه 
داد: آمريکايی ها می خواهند جمهوری اسالمی ايران 
برای بر هم زدن برجام پیشقدم شود تا به اين وسیله 
برای  ديگر  كشور  پنج  تحريک  برای  الزم  بهانه  
نقض قرارداد پیدا كنند. عضو كمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان كرد: جمهوری 
اسالمی ايران هیچگاه برای بر هم زدن برجام پیشقدم 
نخواهد شد اما اين گزينه و حق برای ما محفوظ است.

علم الهدی: برجام استقالل 
کشور را نشانه گرفته است

امام جمعه مشهد گفت:  در موضوع برجام بدعهدی 
دشمن را ديديم. متعجم جريان سیاسی كشور بعد از 
دو سال بدعهدی آمريکا در برجام چرا سکوت كرده 
اند و خوشحالم اخیرا متولیان سیاست خارجی ما گفته 
اند اگر آمريکا برجام را رعايت نکند ما هم واكنش 
الهدی  احمد علم  ا... سید  آيت  داد.  نشان خواهیم 
نشانه  را  كشور  استقالل  برجام  كرد:  خاطرنشان 
گرفته كه بايد به اين موضوع توجه داشته باشیم. 
تا امروز هر جا در مقابل آمريکا و استکبار ايستاديم، 
دشمن هم عقب نشینی كرده و ذلیل شده است.

ظریف: تصور مذاکرات دوباره 
هسته ای با آمریکا، خطرناک است

نشريه  با  گو  و  گفت  در  ظريف  جواد  محمد 
نیويوركر آمريکا گفت: اين تصور كه ايران حاضر 
به مذاكره دوباره با آمريکاست، انديشه ای باطل 
است. وی با اشاره به اينکه حتی تصور اين امر 
كه باب مذاكرات جديدی در اين زمینه باز شود، 
بسیار خطرناک است، دلیل آن را افزايش توقعات 

دو طرف اعالم كرد.

در صورت لغو برجام کارت های بازی
 در اختیار ایران قرار می گیرد

 نشريه  آمريکايی فوربز در گزارشی تاكید كرد كه اگر 
آمريکا توافق برجام را لغو كند، همه كارت های بازی 
را در اختیار ايران قرار خواهد داد. اگر ما توافق را لغو 
كنیم تحريم ها باز نخواهد گشت، چرا كه جامعه 

جهانی ما را سرزنش می كند نه ايران.

به کسی که تحت فشار در لیست بیاید، رای نمی دهیم

به  كرد:  اعالم  مستقلین  فراكسیون  رئیس  نايب 
افراد تحمیلی در لیست كابینه رای نخواهد داد.
معرفی  آستانه  در  ايمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
وزرای پیشنهادی كابینه دوازدهم به مجلس، در 
توئیتر خود نوشت: هر فردی كه اسمش تحمیلی 
و تحت فشار در لیست كابینه بیايد در مجلس به او رای نخواهیم داد! 

به چه زبانی بگويیم: روحانی تنها نیست!

نماینده مجلس: اصالح طلبان هوشیار باشند

غالمرضا حیدری عضو فراكسیون امید با تاكید بر 
اين كه »اصالح طلبان در بیان نقدها و نظرات شان 
ايجاد  دنبال  به  برخی  گفت:  باشند«  هوشیار 
اختالف افکنی هستند،  پس هوشیار باشید كه در بیان 
صحبت های تان اين افراد در كمین تان نباشند،  چون 
در نهايت باعث انشقاق می شود. وی اظهار كرد: اختالف نظر واقعیتی در نظام 

خلقت است كه در نهايت می تواند عاملی برای رشد و ارتقا شود.  

آیت ا... خاتمی: مردم دیگر از شعار خسته شده اند

آيت ا... سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت: 
ما كابینه ای می خواهیم كه برای مردم كار كند، با 
حاشیه سازی مخالفیم. مردم ديگر از شعار خسته شده اند. 
مردم مشکل دارند، پس مشکالت مردم را حل كنیم. 
قرآن و روايات به شما می گويند دو معیار را در نظر بگیريد 
كه اولین معیار تعهد است، نمی شود كسی كه در آن جايگاه قرار گرفته تعهدش 
به دين ضعیف باشد.مردم يک كابینه متعهد، متخصص و كارآمد می خواهند.

نماينده  بابايی،  حاجی  حمیدرضا 
شورای  مجلس  در  همدان  مردم 
اسالمی با اشاره به كابینه دوازدهم 
گفت: شرايط و شاخص هايی برای 
وزرا تعريف می شود كه ما امیدواريم 
همه اين شاخص ها در وزرايی كه 
معرفی می كند  به مجلس  روحانی 
داد:  ادامه  وی  باشد.  داشته  وجود 
اين روزها صداهای خوشی در مورد 
می شنويم  دوازدهم  كابینه  تركیب 
خوش  صداهای  اين  امیدواريم  و 
واقعیت داشته باشد. عضو فراكسیون 
واليی مجلس در تعبیر خود از اين 
اين  از  ما  گفت:  خوش  صداهای 
خوش،  صداهای  می گويیم  جهت 
توانمند،  افرادی  می شنويم  چون 
به  است  قرار  كارآمد  و  حاشیه  بی 

معرفی  مجلس  به  وزير  عنوان 
شوند. حاجی بابايی در مورد اينکه 
به معنای  اين صداهای خوش  آيا 
انتخاب و حضور منتقدين دولت در 
خاطرنشان  است،  دوازدهم  كابینه 
كه  ندارم  اعتقاد  اين  به  من  كرد: 
صدای خوش يعنی استفاده كردن 
از منتقدين در كابینه! صدای خوش 
به اين معنا است كه روحانی افراد 

كاربلد و كارآمد را به مجلس معرفی 
كند و البته از منتقدين هم استفاده 
كند. وی در پاسخ به اين سوال كه 
تا چه اندازه امیدواريد در سبد كابینه 
فراكسیون  نمايندگان  از  دوازدهم 
واليی و يا همفکران اين فراكسیون 
دنبال  به  ما  گفت:  شود،  استفاده 
ما  سهم  و  نیستیم  خواهی  سهم 
است. دولت  كارآمدی  كابینه  در 
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صداهای خوشی در مورد ترکیب کابینه می شنویم
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس :

نايب رئیس مجلس با ضعیف خواندن 
عملکرد وزير كشور، نسبت به تکرار 
منجر  قبل  مجلس  در  كه  مسايلی 
به انتخاب اين وزير شد، هشدار داد.
علی مطهری درباره مطالب و اظهار 
نظرهايی كه پیرامون چینش كابینه 
دولت دوازدهم مطرح می شود، گفت: 
»من معتقدم ما به عنوان نمايندگان 
مجلس، در مقطع زمانی فعلی نبايد 
بر نظرات خود درباره اينکه چه افرادی 
داشته  حضور  بعدی  كابینه  در  بايد 
ما  وظیفه  بلکه  كنیم.  اصرار  باشند، 
از زمانی كه آقای روحانی كابینه را 
شد  خواهد  شروع  می كند،  معرفی 
و آن زمان است كه ما بايد نظرات 
رئیس  نايب  بدهیم.«  را  خودمان 
مجلس با تاكید بر اينکه ما اصال گزينه 

 معرفی كردن برای كابینه را درست 
مشورتی  ما  از  اگر  و  دانیم  نمی 
پیشنهاد  فقط  شود،   خواسته 
می دهیم بدون آنکه بر آن مورد اصرار 
»نکته  كرد:  تصريح  باشیم،  داشته 
مهمی كه معتقدم در اين میان نبايد 
برخی  كه  است  اين  بماند،  مغفول 
اتفاقات ناخوشايندی كه در تشکیل 
دولت يازدهم به وقوع پیوست، اين 

در  مطهری  شود.«  تکرار  نبايد  بار 
دوره  »در  گفت:  نکته  اين  توضیح 
قبل به نوعی معامله صورت گرفت و 
به رئیس جمهور گفته شد كه فالن 
فرد را به عنوان وزير معرفی كن تا ما 
كمک كنیم كه آن سه وزير مورد نظر 
شما هم رای بیاورند و در همین راستا 
وزير كشوری معرفی شد كه ما واقعا از 

عملکردش راضی نیستیم.«

در دوره قبل، انتخاب وزرا به نوعی معامله صورت گرفت
علی مطهری،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی :

برادر بزرگوار جناب آقای سید محمدرضا اصغری
درگذشت اندوه بار برادر عزیزتان

 شادروان حاج سید محمد علی اصغری
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات الهی 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی و آموزشگاه علمی امام علی )ع(

مراسم سومین روز درگذشت 

شادروان محمد رضا افالکی 
امروز شنبه 96/۴/31 از ساعت 17/15 الی 18/15 

در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( 
برگزار می گردد.

خانواده های محترم اصغری و بنازاده 

مصیبت درگذشت شادروان حاج سید محمد علی اصغری

پیر غالم  ابا عبدا...الحسین)ع( 
را خدمت شما و خانواده های محترم تسلیت عرض می نماییم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 15 مرداد ماه 1396  در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان ولی عصر )عج( 11 ، دارای امتیاز آب  
برق و گاز با قیمت کارشناسی ۲- یک واحد در حد سفت کاری شده ، دو 

طبقه واقع در حاجی آباد، خیابان مقداد17  قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     
۰۹1۵1۶۴11۲۰

گالری هنری پرنیان اجاره انواع باند و رقص نور 
 اجرا در مراسم  جشن شادی دولتی و غیر دولتی ، اجاره لباس عروس و سفره عقد

۰۹1۵۵۶1۵37۹ - ۰۹1۵۵۶۲۴۲3۵

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي(

شماره های)3-7-96 و 96-21-2(

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصات :

1-خرید پرسی غذاي بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند 2- خرید پرسی غذای بیمارستان 
شهید آتشدست نهبندان 

شرایط شرکت در مناقصات: كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و پروانه صالحیت 
از مراجع ذیربط 

 مدت و محل انجام کار : یک سال كامل شمسي از تاریخ انعقاد قرارداد بیمارستان امام رضا )ع(
بیرجند - بیمارستان شهید آتشدست نهبندان
مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 

الف( واریز مبلغ 000 150 ریال برای هر یک از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 
بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس :
 http://iets.mporg.ir 

ج( جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 32395252-056 تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصات : 

شماره ردیف
مبلغ تضمین موضوع مناقصهمناقصه

نوع تضمین)ریال(

196-7-3
خرید پرسی غذاي 

بیمارستان امام 
رضا)ع( بیرجند

6۴/300/000
ضمانت نامه معتبر بانکي یا 
چك تضمین شده بانکي یا 
واریز نقدي وجه به حساب 
بانك   26۴3856 شماره 
رفاه شعبه معلم بیرجند به 
نام سپرده جاري دانشگاه 

)شرکت در مناقصه( 296-21-2
خرید پرسی غذای 
بیمارستان شهید 
آتشدست نهبندان

20/200/000

  مهلت خرید اسناد: 96/04/31 لغایت 96/5/5
  مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 10 صبح مورخ 96/5/16  

 محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - بیرجند - خیابان غفاري - سازمان مركزي دانشگاه  
دبیرخانه مركزي تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها: بیرجند- سازمان مركزي دانشگاه علوم 
پزشکي- سالن جلسات معاونت توسعه - مورخ 96/05/16 ساعت 11 صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا 
قبول یک یا كلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

به شماره  را  توانید عدد 30  مناقصات خرید غذا می  پیامک های  جهت دریافت  توجه: 
3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس در بشرويه مشکل سه طرح نیمه تمام بررسی شد* عکس: ايرنا


