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سرمقاله

وزیر محترم اطالعات بخوانند

امنیت  برای
 توسعه  ؛ 

توسعه برای  
امنیت

* سردبیر

 موقعیت ویژه و خاص استان خراسان جنوبی به ویژه 
قرار گرفتن آن در مجاورت کشور افغانستان، همواره 
باعث شده است بخشی از مؤلفه های مهم توسعه و 
پیشرفت آن در کنار ضمایم و پیوست های امنیتی تعریف 
شود؛ پیوست هایی که عالوه بر لزوم تغییر روند اجرای 
برنامه ها، به ضرورت تغییر در نوع نگاهها و تصمیم 
 گیری ها نیز صّحه می گذارند....) ادامه در صفحه ۲ (

تامین آب 
کلیدی ترين 
محور توسعه 

در استان است
بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  در  استاندار 
استان گفت: براي پیمودن مسیر توسعه و ایجاد 
اشتغال در خراسان جنوبي، باید موضوع خشکسالي 
و تبعات ناشي از این پدیده یعني کمبود منابع آبي 

را بسیار جدي بگیریم ...  ) مشروح در صفحه ۷ ( بحران  باران در استان ! 
مدير بحران کشور در نشست شورای اداری خراسان جنوبی : وضع بحران آب را جدی تر بگیريم

* رئیس سازمان مديريت بحران کشور: بزرگ ترين چالش خراسان جنوبی کمبود آب و بارندگی است * نماينده فردوس، طبس، سرايان و بشرويه در مجلس : خراسان جنوبی بحران زده است ؛ روند مهاجرت در شرق کشور، خطر بزرگی است 
 * پرويزی ، استاندار سابق : خراسان جنوبی با بودجه های ادواری توسعه پیدا نخواهد کرد * خدمتگزار استاندار سابق : مديران قانون را “استانی” انجام داده و به اولويت های عمومی و اختصاصی توجه کنند * فرهادی ، معاون استاندار سابق : 

بايد هر کاری را جهت باقی ماندن جمعیت در خراسان جنوبی انجام داد * آرين ، رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان : خراسان جنوبی با مهاجرت دو هزار و ۳۵۴ نفر جزء استان های مهاجرفرست قرار گرفته است ) مشروح در صفحه ۳ (

دیدار استاندار خراسان جنوبی با رئیس مجلس شورای اسالمی / برگزاری آزمون معاون آموزشی عتبات  عالیات/ مجوزهای سرمایه گذاری در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود/جلسه مشترک معاون دادستانی  با فرمانده ارشد آجا در استان/11 میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت های مجتمع های گلخانه ای/صفحه 7

حسن عباسی : 
عده ای خوش خیال فکر می کردند بعد از 

برجام گشایش های بزرگ اقتصادی صورت می گیرد

حسینعلی امیری:
 وعده های انتخاباتی

 روحانی با بودجه ۹7 محقق می شود

سردار رمضان شریف:
خانواده صدام در اغتشاشات

اخیرنقش آفرینی کردند

محمد هاشمی:
چه مصلحتی است که

 کاری با احمدی نژاد ندارند

اسدا... بادمچیان:
در حمایت از احمدی  نژاد

 به تکلیف الهی عمل کردیم 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جنـاب آقای مهنـدس تـوانا
با خرسندی فراوان انتصاب جناب عالی را به سمت 

شهردار منطقه یک بیرجند 
تبریک عرض نموده، بی شک تجارب ارزنده و موفق شما 

منشأ خدمات ارزشمندی در این عرصه خواهد بود
 از خداوند منان موفقیت شما را آرزومندم.

قاسمـی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 
پدری دلسوز، همسری فداکار و برادری مهربان 

بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 حـاج محمـدعلی عسکـری
را به اطالع کلیه دوستان،آشنایان و فامیل وابسته می رساند:

به همین مناسبت مراسم تشییع پیکر آن مرحوم
امروز شنبه مورخ ۹6/10/23 ساعت 14 الی 15 

 از محل سالن اجتماعات بهشت متقین برگزار می شود
تشریف فرمایی شما عزیزان و ذکر فاتحه موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: عسکری، نیک کار و سایر بستگان

هنرمند فرهیخته جناب آقای حسین امیرآبادی زاده
بدینوسیله کسب رتبه اول کشوری مسابقات عکاسی اربعین سال ۹۶ 

را تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای جناب عالی توفیقات روز افزون 
از حضرت احدیت مسئلت می نمایم.

حسین تناکی - مدیریت مجتمع تبلیغات رویاپردازان

جناب آقای دکتر جاوید شهردار محترم بیرجند
با کمال مسرت و افتخار انتخاب بجا و مدبرانه

جناب آقای مهندس علی حسینی 
را به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند

که نشان از درایت و توانمندی و مسئولیت پذیری ایشان دارد 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از خداوند باریتعالی توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.

 شورای اسالمی کار سازمان آتش نشانی - جمعی از پرسنل سازمان آتش نشانی

جناب آقای مهندس علی حسینی
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند
 تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.

رجاء واثق داریم که در این عرصه همچون گذشته موفق و مؤید باشید.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند در نظر دارد: برای انجام عملیات نقشه برداری پروژه های 

سطح شهر بیرجند نسبت به بکارگیری مشاور واجدشرایط اقدام نماید

لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی که توانایی کار را دارا می باشند

دعوت به عمل می آید جهت دریافت شرایط و اسناد استعالم بهاء به آدرس 

اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 32222200-056 تماس حاصل فرمایند.

محمدعلی جاوید - شهردار بیرجند

استعالم بهاء )معامالت متوسط( 
شناسه آگهی: 1303۹5

به تعدادی بازاریاب مجرب برای کار در شرکت پخش مواد غذایی
 با حقوق ثابت و پورسانت نیازمندیم. 32227۹4۹- 0۹153614425
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زمان واریز یارانه نقدی مشخص شد
 
مهر- هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی، ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود.مبلغ یارانه نقدی کماکان ۴۵۵۰۰ تومان است که در ساعت 

۲۴ روز سه شنبه هفته جاری، واریز خواهد شد.

سرمقاله

امنیت  برای توسعه  ؛ 
توسعه برای  امنیت
* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( به عنوان مثال برنامه 
ریزی ها در حوزه ی توسعه خراسان جنوبی ضرورتًا 
نیازمند نگاه امنیتی و فرا زمانی به آینده استانی است 
که بخشی از جغرافیای کشوری پهناور و تمدن ساز به 
نام ایران اسالمی را شامل می شود،  آنهم در جوار مرز 
و در مجاورت کشوری که  زاینده ی تحوالت مهم 

امنیتی در دنیای امروز است. 
 شاید یکی از ملموس ترین و محسوس ترین مثال های

دیگر، بحث خشکسالی و کم آبی در استان باشد. 
قریب بیست سال است ساالنه میانگین بارش ها 
در شهرها و شهرستانها و روستاهای استان مدام در 
حال کاهش است و خشکسالی که از آن به زلزله ی 
خاموش تعبیر می شود، بسترهای توسعه استان را نیز 
 خشکانده و زمینه بسیاری از معضالت و آسیب ها

های  آسیب  ها،  نشینی  حاشیه  ها،  مهاجرت  مثل 
اجتماعی و فقر و بیچارگی و از جمله خالی از سکنه 

شدن روستاهای مرزی را به وجود آورده است. 
به نظر می رسد اینک ما نه تنها با یک فاجعه ی 
انسانی و زیست محیطی بزرگ و تدریجی به نام 
خشکسالی مواجهیم، بلکه در آستانه ی وقوع یک 
بحران امنیتی نیز قرار گرفته ایم. چندی پیش و در 
جریان بازدید دریادار شمخانی دبیر محترم شورای 
عالی امنیت ملی از نمایشگاه مطبوعات تهران ، با 
توجه به اهمیت موضوع، ایشان ضمن تأکید بر مطرح 
از نگاه  شدن داستان استان در شورا ، به صراحت 
کارشناسان و اعضای این شورا به بحث خشکسالی 
های استان با رویکرد امنیتی صحبت کردند. از اینها 
که بگذریم، امروز شنبه  وزیر محترم اطالعات و از 
جمله اعضای شورای توسعه و امنیت پایدار شرق 

کشور میهمان استان ما هستند. 
این شورا از چند سال قبل با تأکید و دستور مقام معظم 
رهبری و تصویب شورای امنیت ملی آغاز بکار کرده 
جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان  استانهای  است. 
سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان  عضو این 
رفع محرومیت،  آن،  اصلی  کارکرد  و  شورا هستند 
پایدار،  امنیت  برقراری  منطقه،  جانبه  همه  توسعه 
تقویت وحدت ملی، رصد اطالعاتی و امنیتی و ایجاد 
بسترهای مناسب برای توسعه استانهای مورد اشاره 
است. به دلیل عضویت وزرای مهم  در این شورا از 
جمله وزیرانی مثل کشور، اطالعات، ارشاد اسالمی، 
بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و ... مصوبات معمواًل 
 همپوشانی های چند منظوره ای را شامل می شوند
ها محرومیت  رفع  به  توجه  آنها  همه  محور   که 

و توسعه منطقه به شمار می رود. 
استان خراسان جنوبی نیز به دلیل قرار گرفتن در 
خراسان  استانهای  شامل  کشورکه  پنجم  منطقه 
رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و 
بلوچستان، یزد و کرمان می شود و به دلیل مساحت 
باال)منطقه پنجم کشور 1۴ میلیون نفر جمعیت و یک 
سوم مساحت کل کشور را در بر گرفته است( و نیز 
همسایگی با کشور افغانستان،  از مؤلفه هایی قابل 
توجه تر از برخی استانهای دیگر عضو در این شوراها 

و مناطق برخوردار است.
امروز وزیر  بهانه ی سفر  به  و   باال  با مقدمه ی   
محترم اطالعات به استان و به عنوان یکی از اعضای 
شورای  توسعه و امنیت پایدار شرق کشور، مانیز ضمن 
عرض خیرمقدم و . . . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

) ادامه سرمقاله  (خداقوت به ایشان و همکارانشان در وزارت 

اطالعات به سبب تالش هایی که به ویژه در روزهای 
اخیر د رعرصه ی برقراری آرامش و امنیت در کشور 
انجام دادند، فرصت رامغتنم شمرده و دو نکته ی مهم 
و اساسی را یادآور می شویم: اول آنکه از نگاه مردم، 
کارشناسان و رسانه های استان، زمان آن فرا رسیده است 
که توسعه استان و جبران عقب ماندگی های تاریخی 
آن و نیز تأمین خسارت هایی مثل خشکسالی با رویکرد 
امنیتی و نگاه تخصصی در این حوزه دنبال شود .
 دوم اینکه برخی از اعضای شوراهای مهم امنیتی 
پرتالش  و  مردمی  و  خدوم  وزیر  جمله  از  کشور 
و  اطالعاتی  تسلط  و  اشراف  بر  باتکیه  اطالعات، 
منطقه ای خود در داخل و خارج از مرزها، تجربه های 
گرانقیمت سفرهای متعدد به این استان و نیز تحلیل 
پرمحتوای  و  مستند  و  متقن  های شفاف، صریح، 
کارشناسان وزارت اطالعات و دستگاههای امنیتی، 
این استان و فریاد کننده ی رنج ها و  مدافع حق 
و  ها، شوراها  ها، کمیته  در کمیسیون  دردهایشان 
جلسات مرتبط در پایتخت باشند. امیدواریم و انتظار 
می رود یکی از مهم ترین دستاوردهای سفر وزیر 
محترم اطالعات به استان)که از جمله موفق ترین 
وزرای دولت یازدهم و دوازدهم به شمار می روند( 
، تالش مضاعف ایشان در دولت برای رساندن فریاد 
محرومیت و مشکالت مردم خراسان جنوبی و تصمیم 
و تعامل سازنده برای حل مشکالت استان از جمله 
بحث انتقال آب به خراسان جنوبی با نگاه و رویکرد و 

افق دید امنیتی برای سالهای آینده باشد.

وضعیت آب ایران در شرایط
 زیر نرمال قرار دارد

ایسنا - بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر 
۲۵ درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمدی بوده 
و این در حالی است که باید این عدد زیر 1۵ درصد 
باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که مصرف آب کشور باید از 1۰۰ میلیارد مترمکعب 

به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.

افزایش مصرف »گل« بین نوجوانان

ایسنا - مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه 
توزیع درسنامه پیشگیری  به  اشاره  با  با موادمخدر 
از اعتیاد برای معلمان سراسر کشور و تدریس آن 
در کالس های درس گفت: بر خالف شیوع باالی 
در  گل  مصرف  اکنون  قبل،  سال های  در  شیشه 

جوانان و نوجوانان باال رفته است.

قانونی مبنی بر کاهش سرعت در 
جاده های کشور تصویب نشده است

مهر - سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا در نشست خبری 
با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان 
های  جاده  سطح  در  سرعت  کاهش  بر  مبنی  قانونی  اینکه  بیان  با 
کشور تصویب نشده است، ابراز داشت: پلیس راهور در 1۰1 نقطه از 
گردنه ها و مناطق حادثه خیز حضور فیزیکی دارد که در سمنان نیز 
این مهم به خوبی اجرا می شود.وی با بیان اینکه ۵1 استاندارد برای 
تولید خودروهای داخلی لحاظ می شود، افزود: در تالشیم تا این رقم به 
استاندارهای 1۲۰ گانه جهانی نزدیک تر شود که از جمله خوشبختانه با 
پیگیری های پلیس ترمز ضدقفل و دو کیسه هوا در همه خودروهای 

تولید داخل نصب می شود.

کاهش بیش از 90 درصدی فعالیت 
تلگرام در فضای مجازی کشور 

فارس- عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
در مطلبی در کانال شخصی اش در پیام رسان سروش نوشت:بررسی های 
بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن 
برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 9۰ 
درصد کاهش داشته است.خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام 
به پیام رسان های داخلی مهاجرت کرده اند.طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر 
شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند »سروش«، »بله«، 
»آی گپ« و »گپ« رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند. عده ای با 
دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می کنند.

خبر خوش برای بازنشستگان ارتش 

اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  تسنیم-عضو 
می گوید صندوق بازنشستگی ارتش از وضع خوبی برخوردار نیست 
و مجلس پیش بینی هایی برای حل این مشکل کرده است.ابوالفضل 
حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم درباره افزایش حقوق 
از بحث هایی که در کمیسیون مطرح  نیروهای مسلح گفت: یکی 
شده موضوع کسری ۴۰۰۰میلیاردی حقوق و مزایای نیروهای مسلح 
است.وی افزود: بنا بود با گران شدن حامل های انرژی بخشی از این 
پیشنهاد مخالفت  این  با  تلفیق  کسری جبران شود که کمیسیون 
کرد و ما درحال بررسی منابع پیشنهاداتی برای جبران این کسری 

از منابع دیگر هستیم.

تکلیف سود سهام عدالت متوفیان و جاماندگان چه می شود؟

افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با دریافتی از یک تا ۱۸درصد

سازمان  رئیس  حسینی،  پوری  اشرف  میرعلی  فارس- 
خصوصی سازی در واکنش به این پرسش که چرا مهلت 
31 مرداد 9۶ را برای تفکیک مشموالن سهام عدالت فوت 

اینکه سود سهام عدالت  کرده و زنده در نظر گرفته اید و 
چه  به  کرده اند،  فوت  مرداد   31 از  پس  که  مشموالنی 
حسابی واریز خواهد شد، اظهار داشت: اگر االن کسی برای 
واریز سود سهام عدالت در سامانه سازمان خصوصی سازی 
کد شبا اعالم کرده باشد، با فرض اینکه صاحب سهام بعد از 
مهلت 31 مرداد فوت کرده باشد، سود به همان حساب فرد 
فوت شده واریز می شود چراکه اطالعی از اینکه مشمول 
زنده یا فوت کرده ، نداریم.وی افزود: سامانه های ما هر لحظه 
با ثبت احوال به روز نمی شود، باالخره به روز رسانی این 
روزرسانی  به  آخرین  بود؛  خواهد  بر  زمان  اطالعات  حجم 
اطالعات ما مربوط به 31 مرداد 9۶ است و افرادی که قبل 
از آن تاریخ فوت کرده باشند، دیگر وجود خارجی ندارند و 

باید وراث نسبت به این سود تعیین تکلیف کنند و اسناد 
سازی،  سازمان خصوصی  دهند.رئیس  ارائه  ما  به  قانونی 
گفت: به جهت اینکه نمی  دانیم چه کسانی از مشموالن 
فوت کرده اند، سود به حساب مشموالنی هم که در ۵ ماه 
گذشته از دنیا رفته اند، واریز می شود.پوری حسینی در پاسخ 
دارند  نامه  افرادی که دعوت  درباره  فارس  دیگر  به سوال 
اما به علت وجود فرصت کافی یا هر علت دیگری برای 
ارائه تکمیل مدارک جا مانده اند، چه خواهد شد، گفت: این 
افراد طبق آخرین برآورد ها بیش از یک  میلیون و 8۰۰ هزار 
نفر هستند که در آینده پس از اتمام پروسه پرداخت سود، 
تعیین تکلیف شده و حق شان می رسند.به گزارش فارس، 
پوری حسینی هفته گذشته در یک نشست خبری از آغاز 

واریز سود سهام عدالت به حساب مشموالن سهام عدالت 
خبر داد و در تشریح شرایط آن گفته بود: سود سهام عدالت 
برای افرادی که سهامشان را تا سقف یک میلیون تومان 
واریز نکرده اند حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه شده و مابقی 
افراد شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۵۰ 
که  رقمی  بود:  گفته  تومان سود خواهند گرفت.وی  هزار 
به حساب مشموالن واریز می شود، تنها یک سوم از سود 
متعلق به آنها خواهد بود و سقف آن با توجه به ارزش هر 
سهام تا ۵۰ هزار تومان رسیده است و قطعاً برخی افراد با 
برخوردار  از سود کمتری  پایین سهام شان  ارزش  به  توجه 
خواهند بود؛ مابقی سود سهام مشموالن در صورت تکمیل 
می شود. واریز  عید  شب  و  سال  پایانی  روزهای  مبالغ 

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  ایرنا-عضو 
تا 18  به دریافتی شان یک  حقوق کارکنان دولت نسبت 
عضو  فراهانی  امیرآبادی  احمد  یابد.  می  افزایش  درصد 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح های 
مجلس در تنظیم حقوق های دریافتی کارمندان، افزود: در 
مسئوالن  و  استانداران  وکیالن،  وزیران،  حقوق  است  نظر 
ارشد کشور نسبت به حقوق امسال 1۰ درصد کم شود.وی 

با اشاره به این که این طرح ها از هفته آینده به مجلس 
حقوق  درصد   1۰ شدن  اضافه  داد:  ادامه  شود،  می  ارائه 
فاصله طبقاتی  و  نیست  قبول  قابل  کارمندان  تمام  برای 
بودجه  از  ای  عمده  بخش  گفت:  دهد.وی  می  افزایش  را 
کشور صرف حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان می 
حقوق  برای  تومان  میلیارد  هزار  که 1۰1  طوری  به  شود، 
بازنشسته  برای  تومان  میلیارد  هزار  و 98  دولت  کارمندان 

آینده در نظر گرفته شده است.نماینده  بودجه سال  ها در 
قم در مجلس اضافه کرد: هر چه کشور از محل مالیات 
و نفت درآمد دارد صرف حقوق کارمندان و بازنشستگان می 
شود که این رویه باید در بودجه اصالح شود؛ البته امسال 
پیشنهادهایی دادیم تا برای جامعه از نظر برقراری عدالت 
التیام بخش باشد.الیحه بودجه سال 139۷، 19 آذرماه امسال 
از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 شماره ثبتی: 2583      شناسه ملی: 10360042848
شماره:221    تاریخ: 96/10/21    تاریخ انتشار آگهی: 96/10/23

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 
امام  خراسان جنوبی ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه 1396/11/5 در محل سالن حسینیه مسجد 
حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به بررسی موضوع 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 یک هفته قبل از تشکیل مجمع به 
دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس- خیابان شهید تیمورپور- پالک 81 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.
دستور جلسه:

1-اصالح ماده 6 اساسنامه،تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی از تاریخ 1397/3/21 به مدت 5 سال و تایید استمرار فعالیت قانونی شرکت از 
تاریخ 1391/4/21 لغایت 1392/10/24 و از تاریخ 1386/3/21 به مدت 16 سال تا تاریخ 1402/3/21

هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15 

09155614880  

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

)شهر و روستا(  
09904712042

قابل توجه همشهریان گرامی 
سبک سازی و ایمن سازی ساختمان با

جهت کف سازی و شیب بندی ساختمان
تهیه بلوکه سبک، جایگزین مناسب شن و ماسه

عایق صوتی و حرارتی، قابل مصرف در کشاورزی و گلخانه ها
وزن مخصوص در هر متر مکعب فقط 130 تا 140 کيلوگرم

حمل در کیسه های 14 کیلویی با قیمتی بسیار مناسب 

پـرلیت سبک تـرین پـوکه صنعتـی

آدرس:نبش غفاری 33 - مصـالح ساختمـانی غـدیر
شمـاره تمـاس: 09151604113-32344088   نذری

ساخت استخر
 ژئو ممبران  

09153637917



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 23 دی 1396* شماره 3979

استقرار سامانه صدور مجوز شرکت های پخش کاال
گروه خبر-معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت از استقرار سامانه صدور مجوز پخش کاال به آدرس sdpms.ir خبر داد و گفت: این سامانه با هدف 
شفاف سازی و رصد کاال در شبکه توزیع کشوری راه اندازی شده است. الیاس جویبان افزود: تمام شرکتهای پخش فعال فاقد مجوز یا دارای مجوز غیر سیستمی، باید در این سامانه 

ثبت نام و مجوز سیستمی اخذ کنند و هرگونه فعالیت شرکت های پخش بدون اخذ مجوز سیستمی فاقد وجاهت قانونی است و عواقب سوء ناشی از آن متوجه شرکت پخش می شود.
برگزاری  خصوص  در  محترم  استاندار  ابتکار  از 
جلسه با استانداران پیشین استان واقعا تشکر می 
کنم . همین نوع نگاه ها به توسعه استان کمک 
از  را  جنوبی  خراسان  پیشرفت  مسیر  و  کند  می 

تکرار خطاهای گذشته مصون می دارد 
ارسالی به تلگرام آوا

آوای عزیز ؛ نظری دارم که ممنون می شوم چاپ 
کنید با روند موجود به زودی معاون سیاسی استانداری 
جایش را به مدیر کل سیاسی خراسان رضوی خواهد 
داد معاون اقتصادی استانداری جایش را به مدیر کل 
اقتصادی خراسان رضوی خواهد داد معاون عمرانی 
 . داد  رضوی  خراسان  کل  مدیر  به  را  جایش  که 
... هم که کال به خراسان رضوی واگذار  سازمان 
شد دفتر آقای استاندار هم که تا کارمندان ریزش 
هم از خراسان رضوی آمدند راننده هم که شکر خدا 
متخصص در استان نداریم و راننده استانداری هم از 
خراسان رضوی آمده است . شکر خدا در همایش 
سرمایه گذاری هم که سرمایه گذاران این استان 
آمدند و کارهایی که سرمایه گذاران خراسان جنوبی 
برای انجامش مشکل داشتند را هم تصاحب کردند 
و با عنایت مسوولین بخش سرمایه گذاری را هم 
خراسان رضوی در دست گرفت . این اخبار را لطفا به 
گوش آقای استاندار برسانید . کم کم رئیس اتحادیه 
هم  از  ا...  انشا  و  شد  خواهد  عوض  هم  نانوایان 
وطنانمان در خراسان رضوی منصوب خواهند شد  
 و نان مردم را هم این بزرگواران به ما خواهند داد .

 راستی برای تاکسی هم این خبر خوش را بدهم که 
یک شرکت حمل و نقل هم از مشهد آمده و به مردم 
استان خدمت می کند و انشا ا... به زودی زود با توجه 
به تخلیه استان از مردم و شهروندان به دلیل بحران 
بی آبی و ... شهروندان عزیز خراسان رضوی هم به 

عنوان شهروند در استان نقش ایفا خواهند نمود .  
ارسالی به تلگرام آوا

بازرسی یا فرماندهی محترم ارتش 04 خواهشن 
مرخصی  برگه  دژبان  باید  چرا  فرمایید  پیگیری 
سرباز را به تعاونی ... بدهد تا بالجبار سرباز در قبال 
تهیه بلیط 50 تومان برگه را تحویل بگیرد، همان 

بلیط به مردم عادی30 تومان داده می شد.
936...514

سالم آوا دولت مردم را مسخره دارد، سهام عدالت 
20 هزار تومان، یکی 100 هزار تومان انصاف است 

مردم را فیلم دارند!
915...511

منظور مسؤالن از ایجاد شغل همین توبافی و صافی 
و پارچه بافی برای قدیمی هاست؟ خسته نباشید!

902...146
آوا سالم آبونمان قبوض گاز غیرقانونی بود با رای 
به  دیوان عدالت دستور حذف آن داده شد دقیقا 
مستمر  خدمات  نام  به  دیگر  مورد  حذف  محض 
به همان مبلغ یا بیشتر جایگزین گردیده آیا این 

قانونی است ؟لطفا مسئوالن پاسخ دهند.
915...529

سالم از فرماندار محترم شهرستان درمیان جناب 
ادارات  مسئوالن  تمام  و  زاده  بشیری  مهندس 
نوغاب  روستای  مشکالت  برای  که  شهرستان 
بخش مرکزی به این روستای پرجمعیت تشریف 
مااهالی  صمیمانه  تشکر  و  تقدیر  کمال  آوردند 

روستای نوغاب از این عزیزان را داریم.
915...468

شهروند  یک  عنوان  به  امروز  بنده  آقای...  جناب 
عادی جویای کار بدون پارتی به دفتر شما مراجعه 
کردم و تقاضای مالقات با جنابعالی داشتم. مسئول 
مالقات  تقاضای  چه خصوص  در  گفتند  دفترتان 
داری گفتم اشتغال. با برخوردی تند و تمسخرآمیز 
گفتند آقای ... اهل پارتی بازی نیستند! گفتم من که 
اگر پارتیم آقای ... بود اینطوری مراجعه نمی کردم از 
یه کانال یا شخصی مهم به ایشان معرفی میشدم و 
...بنده میخواهم با ایشان صحبت کنم و مشکالتم 
رو بگویم شاید ایشان با استفاده از اختیارات قانونی 
خود بتوانند مشکل بنده را حل کنند که در جوابم با 
لحنی تمسخرآمیز فرمودند درخواست شما مثل این 
هست که ایشون 5میلیارد تومان از منابع رو بدون 
هیچ دلیل و مدرکی به شما بدهند! و چند نفر به 
ظاهر ارباب رجوع که در دفتر شما حضور داشتند بهم 
خندیدند و بنده یک جوان30ساله غرورم به شدت 
شکست و از خجالت داشتم آب می شدم. گناه بنده 
چیه که چون تو این شهر یکی از مسئوالن رده باال 
پارتی من نیست باید اینگونه با بنده برخورد شود؟ 
چرا احترام ارباب رجوع رو نگه نمیدارند و اینگونه 
بنده رو خورد کردند؟ جناب آقای ... بنده واقعا دلم 
شکست با برخورد اینگونه کارمند دفتر شما و وقتی 
ازآنجا بیرون آمدم فقط به خودم نفرین میکردم و 
از خدا آرزوی مرگ میکردم. خیلی غرورم شکست. 
بنده بیکار بودم و جویای کار. فقیر که نبودم که با 
بنده اینطوری برخورد شد.کارمند شما اصال معنی 
عاجزانه  جنابعالی  از   ... داند  نمی  رو  رجوع  ارباب 
بیرجند  تو  دارم. 10سال هست  تقاضای رسیدگی 
با مشکالت شدید روحی دست و  جویای کارم و 

پنجه می کنم.
ارسالی به تلگرام

سالم آوا  آقای استاندار چرا ازپنجره اتاقشان به وضع 
آباد رسیدگی نمی کنند  اسفناکبار روستای رحیم 

جلوگیری   .3 گاز  ندادن   .2 راه  بستن   .1 مانند 
ازساخت و ساز و باتوجه به این زلزله های اخیر اگر 
این خانه های قدیمی برروی مردم خراب شود چه 

کسی جوابگو هست.
915...326

سالم عذرخواهی بابت پرداخت سود سهام عدالت 
نیازی نبود، اگر بعد 10 الی 12 سال واریز نمیکردند 
سنگین تر بودند. کاش رئیس جمهور با پرداخت 

25 هزار تومان سود موافقت نمی کردند.
915...224

ضمن تشکر از شهردار محترم بیرجند ؛ چند نوبت  
این مدیر شهری را در معابر و در حال نظارت بر 
اتفاقا یک نوبت موضوعاتی را  امور شهر دیدم و 
ایشون در میان گذاشتم چقدر خوب است که  با 

مدیران به این شکل و در بین مردم باشند 
ارسالی به تلگرام اوا

آیا   : خداقوت  و  سالم  بیرجند  محترم  شهردار 
همکاران زیرمجموعه ی حضرتعالی به اطالع شما 
رسانده اند که بیش از 100 راننده ی زحمتکش 
سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه؛ در اصلی ترین 
و گازوئیل گرم  نفت  با  رو  میدان شهر خودشون 
میکنند ؟ آیا عنوان کرده اند که دفتر کنترل خط 
میدان ابوذر، تا لوله ی اصلی گاز که بیش از 10 
ساله گاز در آن جریان داره، چند قدم هم بیشتر 
فاصله ندارد؟ آیا فرموده اند که اگر از داخل اطاق 
مجهز به گازکشی و گرم خود به اونور میدان ابوذر 
نگاه کنید، دود سیاهی رو مشاهده خواهید کرد که 
در  گازوئیل  ناقص  از سوختن  دود حاصل  همانا، 
بخاری ایشان است؟ خالصه که بنده به نمایندگی 
از همکاران به شما عرض میکنم که اگر مدیران 
بدانید دکه  اند؛  نگفته  رو  امر شما موضوع  تحت 
نگید  نداره!  گازکشی  هنوز  ابوذر  خط  کنترل  ی 

نمیدونستم!
ارسالی به تلگرام آوا

شهرداری  عمرانی  معاون  عدل  مهندس  جناب 
بیرجند از زحمات جنابعالی بابت عملیات شروع و 

ساماندهی باغچه های بلوار مسافر ممنونیم.
915...465
و  ساخت  به  باتوجه  بیرجند،  محترم  شهردار 
و  ماژانی، شمشاد  های  خیابان  در  اخیر  سازهای 
سنبل خواهشمندم نسبت به ایجاد یک فضای سبز 

مناسب دراین منطقه اقدام نمایند.
915...215
سالم آوا ممنونیم که مشکالت شهروندان راچاپ 
می کنید ملک ما واقع شده درمدرس ... همسایه 
ملک همجوار ما مرتب تخلف ساختمانی دارد چند 
مرحله به کمیسیون ماده 100رفته در این مرحله 
که 96/8/8 برای تعیین خالف مجدد به کمسیون 
ماده 100رفته مجددا پرونده رفته شهرداری منطقه 
دو برای اینکه تخلف بماند. 96/10/19 مسئولین 
شهرداری منطقه دو برای از بین بردن فضای سبز 
جلوی خانه ما زمین را خط کشی کردند مسئوالن 
بازرسی استان در محل حاضر شدند و  اداره کل 
جلوی بی عدالتی را گرفتند. از قاضی کمیسیون 
و  بالکن  قطع  دستور  خواهشمندیم   100 ماده 

نورگیرها را صادر فرمایند متشکریم.
915...203

با وجود خالی بودن چهل سالن ورزشی در روستاها 
بیست  احداث  بر  اصراری  چه  ورزش  مدیرکل 
زمین چمن مصنوعی در روستاهای خالی از سکنه 
دارد؟بجای این هزینه ها بهتر است به فکر احداث 

سالنی برای میزبانی از مسابقات کشوری باشیم
ارسالی به تلگرام آوا

بنیاد مستضعفان چه زمانی میخواهد دست از سر 
از قبیل ارگ بهارستان و  میراث فرهنگی استان 
دیوار یخی و باغ رحیم آباد بردارد و با حراج این 
مکانها همیشه سرمایه را از استان خارج کرده و 
برندارد.لطفا  استان  برای مردم  کوچکترین قدمی 
باشید  به فکر مردم  و  باشید  داشته  انصاف  کمی 
تا مردم هم خاطره خوبی از شما داشته باشند و 

دعاگویتان باشد نه اینکه ......
ارسالی به تلگرام آوا

با توجه به مطلب استاندار در صفحه هفت مورخ 
1396/10/21 در مورد اسفالت بلوار نه دی. این بلوار 
به طور کامل آسفالت نشده بلکه %90 ان انجام شده 
و با کیفیت خیلی پایین که با گذشت دو هفته ای 
از زمان انجام ان بعضی جاها داره به شن تبدیل 
میشه. و اینکه برای شانزده هزار متر مربع براورد 
هزینه 250میلیون در زمان حال شده که فقط از 
متقاضیان واحدهای شرکت خاورسازه 120واحد و 
نیرومند 60 واحد مبلغ براوردی 200میلیون در دو 
سال پیش هزینه اسفالت توسط شهرداری دریافت 
گردیده که هنوز یک متر مربع ان اسفالت نشده 
است. ضمنا ... بجای پاداش های بزرگ و اهدای 
زمین رایگان به مدیران خود کمی بفکر مردم شهر 

بویژه منطقه۷5هکتاری مهرشهر باشد
ارسالی به تلگرام آوا

حضور مردم بیرجند در راهپیمایی کم نظیر و یا بی 
نظیر بود .فهم و درک مردم از وقایع روز ، بسیار 
باالست و در هیچ یک از دورانها ، رهبری و نظام 
جمهوری اسالمی را تنها نگذاشته اند.گله ای که 
دارم از صدا و سیمای استان است.چرا شما باید از 
و  اندازه ای که صدا  به  پر شور مردم  این حضور 
سیمای کشوری ، از تلویزیون نشان داد ، را شما 
نشان دهید .چه فرقی بین شما و سیمای کشوری 
وجود دارد؟ شما باید این حضور مردم را از سیمای 
استانی،  چندین و چند نوبت و مدت زمان بسیار 
استان  مشکالت  از  دادید.چرا  می  نشان  زیادتری 
نمی  کشوری  سیمای  برای  گزارشی  یا  و  برنامه 
فرستید؟ درد خشکسالی ها و خشک شدن قنوات و 
مهاجرت های اجباری و درد بیکاری و کودکان کار 
و حاشیه نشینی و جوانان با تحصیالت عالیه و بیکار 
و ... آیا هنوز سوژه ای برای دردهای استان پیدا نمی 
کنید که بتواند برای بهبود معیشتی مردم ، راهکاری 

پیدا شود؟ واال از شما توقع بیشتری داریم.
ارسالی به تلگرام اوا

پیام شما

اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
استانداران  کمیسیون  نظرات  از  بهره گیری 
است  استان ها  همه  برای  مطلوبی  ظرفیت 
گفت: مسئوالن استان خراسان جنوبی برای 
خصوصی  بخش  مشکالت  کردن  برطرف 
تالش کنند. به گزارش تسنیم محمدمهدی 
مروج الشریعه پنجشنبه در شورای اداری استان 
خراسان جنوبی اظهار کرد: گفتمان استانداران 
ادوار گذشته خراسان جنوبی و خراسان بزرگ، 
می تواند  که  است  ارزشی  با  تجربیات  انتقال 
فرصت  استان  اداری  شورای  اعضای  برای 
خوبی باشد تا از این گفتمان بهره برداری کنند. 

وزیر اطالعات همزمان با ۲۳ دی  
به استان سفر می کند

بازرگانی  اتاق  رئیس  به حضور  اشاره  با  وی 
اظهار  استان  اداری  شورای  جلسه  در  ایران 

داشت: دکتر شافعی به عنوان رئیس پارلمان 
از چهره های  و  نخبگان  از  بخش خصوصی 
حضور  که  است  استان  این  موفق  بسیار 
ایشان می تواند راهگشای بسیاری از مسائل 
باشد. استان  خصوصی  بخش  مشکالت  و 

ارتحال  سالروز  به  اشاره  با  مروج الشریعه 
یار  ایشان  گفت:  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا... 
دیرین امام و رهبری، ستون و استوانه نظام 
بود که فقدان اینگونه شخصیت ها برای کشور 
و مردم ما بسیار سخت است. استاندار خراسان 
به  اطالعات  وزیر  سفر  از  همچنین  جنوبی 
العاده  فوق  جلسه  گفت:  و  داد  خبر  استان 
حضور  با  ماه  دی   23 استان  اداری  شورای 

وزیر اطالعات تشکیل خواهد شد.

معلوم نیست چه بر سر استان بیاید 
اگر باران نیاید

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در این 
شورا ، بزرگ ترین چالش استان خراسان جنوبی 
ادامه داد:  بارندگی دانست و  را کمبود آب و 
از ابتدای سال جاری تاکنون استان بارندگی 
نداشته و این روند ادامه پیدا کند معلوم نیست 
چه بر سر استان بیاید. اسماعیل نجار اظهار 
کرد: خراسان جنوبی از مزیت ها و ظرفیت های 
در  و  برخوردار  گوناگون  حوزه های  در  خوبی 
مدعی  استان های  با  هم تراز  حوزه ها  برخی 
است. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی مردم 
با فرهنگ و دانش دوست دارد، گفت: قدمت 
برابری  دارالفنون  با  استان  علمیه  مدرسه 
تاریخ  نیز  می کند و مدرسه علمیه معصومیه 
هزار ساله دارد. رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور با بیان اینکه تاریخ استان قابل تکریم 
است، افزود: نخستین لوله کشی آب شرب در 

شهرستان بیرجند انجام شده است.
نجار تصریح کرد: استان دارای معادن بسیاری 
است و استخراج این معادن می تواند ظرفیت 
باالیی در ثبات این دیار به وجود بیاورد. وی 
را  خراسان جنوبی  استان  چالش  بزرگ ترین 
از  ادامه داد:  بارندگی دانست و  کمبود آب و 
بارندگی  استان  تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
نداشته و این روند ادامه پیدا کند معلوم نیست 
چه بر سر استان بیاید. رئیس سازمان مدیریت 
دورترین  در  کرد:  خاطرنشان  کشور  بحران 
امرارمعاش  زحمت  با  مردم  استان  مناطق 

می کنند و از درآمد کمی برخوردار هستند.

در زمینه آبهای ژرف در خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان کار می شود

آب  منابع  مدیریت  باید  اینکه  بیان  با  نجار 
اظهار  بگیرد،  قرار  توجه  مورد  استان  موجود 
اخیر  سال های  در  استان  آبی  بیالن  کرد: 
امروز  و  بوده  مترمکعب  میلیون   183 منفی 
به منفی 150 میلیون مترمکعب کاهش پیدا 
کرده و امیدواریم این روند افزایش پیدا کند. 
وی افزود: مطالعات در خصوص آب های ژرف 
انجام شده و استان های سیستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبی در این زمینه کار می کنند که 
استان  توسعه  برای  موضوع  این  داریم  امید 
مدیریت  سازمان  رئیس  باشد.  داشته  نتیجه 
بحران کشور با بیان اینکه تغییر الگوی کشت 
برابر کم آبی می تواند  و کشت های مقاوم در 
تأثیرگذار باشد، افزود: استمرار ترسیب کربن 
در استان حائز اهمیت است و این موضوع در 

توانمند کردن جوامع محلی تأثیرگذار می باشد.

است/ بحران زده  خراسان جنوبی 
مهاجرت از استان و خطر ناپایداری 

در شرق کشور

بشرویه  و  سرایان  طبس،  فردوس،  نماینده 
در مجلس نیز گفت: مهاجرت های زیادی در 
استان وجود دارد و این یک خطر بزرگی است، 
اگر بخواهیم شرق کشور پایدار باشد باید به 
محمدرضا  فارس،  گزارش  شود.به  توجه  آن 
خراسان جنوبی  کرد:  اظهار  امیرحسنخانی 
علی رغم تمام ظرفیت هایی که دارد یک استان 
برخی  در  اینکه  بیان  با  است.وی  بحران زده 
روستاهای استان نه آب و نه نان برای خوردن 
وجود دارد، گفت: حدود 20 سال با خشکسالی 
روبرو هستیم و میزان بارندگی بشرویه کمتر از 
20 میلی متر بوده است.نماینده مردم بشرویه، 
فردوس، سرایان و طبس در مجلس با بیان 
شده  خشک  بشرویه  چندساله  قنوات  اینکه 
است، افزود: قنات بلده که ثبت جهانی شده 
اصالح  و  کند  پیدا  ادامه  خشکسالی ها  اگر 
روبرو  با خشکی  نشود  الگوی کشت اصالح 
خواهد شد.امیر حسنخانی تصریح کرد: روزی 
که استان ها توسعه پیدا کردند، خراسان جنوبی 
وجود نداشت که بتواند از توسعه سهمی داشته 
باشد.وی با بیان اینکه تراکم جمعیت در استان 
با  داد:  ادامه  است،  کیلومترمربع  در  نفر  پنج 
نمی دهد  جواب  آمایش  طرح  جمعیت  این 
و نمی توانیم دانشگاه و کارخانه ایجاد کنیم.

و  سرایان  فردوس،  بشرویه،  مردم  نماینده 
طبس در مجلس خاطرنشان کرد: در استان 
و  می خواهد  دیگری  نسخه  خراسان جنوبی 
با  نیز  تنها دارای دو فرودگاه هستیم که آن 

محدودیت های زیادی روبرو هستیم.

باید از کشاورزی مدرن
استفاده شود

استانداران  کرد:  اظهار  امیرحسنخانی 
ارائه  تاکنون  خوبی  خدمات  خراسان جنوبی 
کردند اما واقعیت این است که همچنان عقب 
هستیم و شرکت بزرگی تاکنون در این استان 
با  اینکه  بیان  با  ندارد. وی  پایگاه  و  کارخانه 
در  کشاورزی  ساله   20 خشکسالی  به  توجه 
استان از رده خارج شده است، افزود: باید از 
مردم  شود .نماینده  استفاده  مدرن  کشاورزی 

بشرویه، فردوس، سرایان و طبس در مجلس 
وجود  استان  در  زیادی  مهاجرت های  گفت: 
دارد و این یک خطر بزرگی است، اگر بخواهیم 
شرق کشور پایدار باشد باید به آن توجه شود.
خراسان جنوبی  کرد:  عنوان  امیرحسنخانی 
استانی زلزله خیز است و بسیاری از ساختمان 
بحران  مدیریت  امیدواریم  و  نیستند  مقاوم 
کشور اعتباری در نظر بگیرد تا بتوانیم کاری را 

برای استان انجام دهیم.

با وزارتخانه های خود  تمام مدیران 
ارتباط داشته باشند

رئیس بازرسی وزارت کشور نیز در این شورا 
انجام  استانی  برش  با  را  قانون  وزرا  گفت: 
دهند و به اولویت های عمومی و اختصاصی 
توجه شود و استانداران این مباحث را پیگیری 
کنند تا بتوانیم در حوزه عملکرد ارزیابی انجام 

ا... خدمتگزار  به گزارش فارس، وجه  دهیم. 
به مردم همیشه در صحنه  باید  اظهار کرد: 
این  مردم  و  کرد  خدمت  خراسان جنوبی 
گفت:  وی  هستند.  خدمت  شایسته  استان 
بار احکامی که رئیس جمهور  برای نخستین 
برای وزرا صادر کردند پیوست دارد و در این 
اختصاصی  و  عمومی  اولویت های  پیوست 
مدنظر قرار گرفته است.رئیس بازرسی وزارت 
کشور افزود: این اولویت ها باید به مرحله قابل 
نمره  آن  به  بتوان  و  برسد  ارزیابی  و  عرضه 

پیشرفت لحاظ کرد. 

مدیران قانون را “استانی” انجام داده 
و به اولویت های عمومی و اختصاصی 

توجه کنند

خدمتگزار تصریح کرد: این موضوع مورد توجه 
و  مشارکت  توسعه  و  دارد  قرار  رئیس جمهور 
روستایی  و  شهری  توسعه  و  سیاسی  نشاط 
گرفته  قرار  تأکید  مورد  اقتصادی  حوزه  و 
برش  با  را  قانون  وزرا  داد:  ادامه  وی  است. 
استانی انجام دهند و به اولویت های عمومی 
این  استانداران  و  شود  توجه  اختصاصی  و 
حوزه  در  بتوانیم  تا  کنند  پیگیری  را  مباحث 
اسبق  دهیم.استاندار  انجام  ارزیابی  عملکرد 
خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تمام مدیران 
خود  وزارتخانه های  با  اجرایی  دستگاه های 
باید  وزارت خانه ای  و هر  باشند  داشته  ارتباط 
برش استانی تهیه  کند و به استان ها بدهد. 
تأکید  رئیس جمهور  کرد:  اظهار  خدمتگزار 
در  مشخص  اجرایی  برنامه های  که  دارند 
شاخص های عمومی و اختصاصی عرضه شود. 
فرماندار تهران نیز با بیان اینکه امروز وضعیت 
آب شهر تهران به مراتب از خراسان جنوبی 
بدتر است، گفت: در صورت عدم بارندگی 52 
درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب 
فرهادی  بود.به گزارش مهر، عیسی  خواهند 
چند  جنوبی  خراسان  استان  کرد:  اظهار 
خصیصه و ارزش بسیار مهم دارد که در سطح 

کشور کمتر دیده می شود.

باید برای ماندگاری جمعیت
 در استان یارانه بدهیم

واسطه  به  بیرجند  اینکه  بیان  با  فرهادی 
سازگاری و قناعت مردم نسبت به شهر تهران 
بود،  و شهرهای بزرگ تر ماندگار تر خواهد 

گفت:  باید کاری انجام دهیم که جمعیت در 
خراسان جنوبی پایدار بماند و بابت این پایداری 
ماندگاری  به  و  بدهیم  یارانه  و  باید سوسیت 
هستند  نظام  حافظان  که  دلسوزی  جمعیت 
کمک کنیم.وی با اشاره به اینکه زیرساخت 
های خوبی در شهر بیرجند ایجاد شده است، 
عنوان کرد: ایجاد فرودگاه بسیار خوب، ذخیره 
های نفتی، چند بانده کردن جاده ها، انتقال 
پادگان بیرجند و فوالد خوسف از زیرساخت 
کافی  اما  است  استان  در  خوب  بسیار  های 

نیست و نیاز به گام های بزرگتری نیز دارد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای ماندگاری 
جمعیت در استان فرهنگ اشتغال خرد چه در 
صنایع دستی و چه در مرغداری ها و ... است، 
گفت: در استان خراسان جنوبی چهار بازارچه 
بسیار خوب وجود دارد که متاسفانه به دلیل 
ارائه نشدن خدمات تعطیل اند.فرماندار تهران 
و  کاری  وجدان  این  با  کرد  امیدواری  ابراز 

همدلی که در استان خراسان جنوبی وجود دارد 
بتوانیم طی چند سال آتی گام های بلندتری را 

برای مردم استان برداریم. 

خراسان جنوبی با بودجه های ادواری 
توسعه پیدا نخواهد کرد

سید علی اکبر پرویزی استاندار سابق خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه استان با بودجه ای 
آن  برای  کشور  در  ادواری  صورت  به  که 
دیده می شود به توسعه نخواهد رسید، گفت: 
تفکر توسعه باید در بین مدیران استانی ایجاد 
شود.به گزارش مهر، سید علی اکبر پرویزی 
اظهار کرد: امیدواریم با نظرات پیشنهادی و 
شاهد  کمیته  این  در  استانداران  کارشناسی 
توسعه بیش از پیش استان باشیم.وی با بیان 
اینکه موضوعات بسیار مهمی در سطح استان 
در حال انجام است که امیدواریم هرچه زودتر 
به نتیجه برسد، افزود: در دولت یازدهم وعده 
های بسیار خوبی برای استان از سوی ریاست 
حال  در  خوشبختانه  که  شد  داده  جمهوری 
ماه  یک  حدود  داد:  ادامه  است.وی  پیگیری 
گذشته قطعه اول راه آهن کالشور به سمت 
بیرجند اجرایی شده و امیدواریم محور ترانزیت 
توسعه شرق کشور را ایجاد کند.وی با اشاره 
با بودجه ای که به صورت ادواری  اینکه  به 
در بودجه کشور برای استان دیده می شود به 
توسعه نخواهیم رسید، گفت: اگر می خواهید 
برای توسعه استان کاری کنید باید از اتاق ها و 
ادارت استانی خارج و به از سوی مرکز مسائل 

را پیگیری کنیم.

تفکر توسعه در استان ایجاد شود

اینکه زمینه های توسعه در  بیان  با  پرویزی 
استان را باید فراهم کرد که این مهم تنها با 
تفکر  کرد:  عنوان  شود،  نمی  حل  سخنرانی 
توسعه باید در بین مدیران استانی دیده شود 
تا به توسعه برسیم.وی با اشاره به اینکه استان 
خراسان جنوبی در حوزه گردشگری ظرفیت 
های عظیمی دارد اما متاسفانه فضای مناسب 
گردشگری در استان وجود ندارد، افزود: تنها 
شود  نمی  توسعه  باعث  فرودگاه  و  راه  ریل، 
و باید فراتر از این ها اندیشید.استاندار سابق 
خراسان جنوبی بیان کرد: اگر تفکر توسعه ای 
وجود نداشته باشد قطعا امکان سرمایه گذاری 

هم در استان فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همواره باید به دنبال حل 
مسائل برویم، گفت: تمام کسانی که در استان 
توسعه  راه  کنند  کمک  باید  هستند  مسئول 
استان باز شود چراکه توسعه نیاز به یک توان 
جمعی دارد.پرویزی با بیان اینکه اگر راه توسعه 
استان باز شود قطعا تداوم نیز خواهد داشت، 
عنوان کرد: مردم استان نیازمند کمک هستند 
لذا بخشی از مشکالت مردم باید با تعامل فی 
ما بین برطرف می شود و حتما نیاز به ورود 

دولت نخواهد بود.

۲۳54 نفر در استان مهاجرت کردند

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  خراسان جنوبی 
با مهاجرت دو هزار و 354  خراسان جنوبی 
نفر جزء استان های مهاجرفرست قرار گرفته 
کرد:  اظهار  هادی  مهر،  گزارش  به  است. 

تعداد  با  سال 83  در  جنوبی  خراسان  استان 
چهار شهرستان و 13 بخش  و 40 دهستان 
اینکه  بیان  با  از خراسان بزرگ جدا شد.وی 
در حال حاضر 11 شهرستان، 25 بخش، 28 
دارد،  وجود  استان  در  دهستان   61 و  شهر 
افزود: طبق آخرین گزارشات نفوس و مسکن 
در استان تغییرات و تراکم جمعیتی استان پنج 
نفر در هر کیلومتر مربع است. رئیس سازمان 
با  خراسان جنوبی  برنامه ریزی  و  مدیریت 
اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی استانی 
 908 و  هزار   28 گفت:  است،  مهاجرفرست 
بیان  با  بوده است.وی  استان  به  نفر ورودی 
با مهاجرت دو  استان خراسان جنوبی  اینکه 
هزار و 354 نفر جزء استان های مهاجرفرست 
قرار گرفته است، عنوان کرد: در سال جاری 
683 میلیارد اعتبار در قالب اسناد خزانه داشته 
اعتبارات  درصد   30 حاضر  حال  در  که  ایم 
اینکه  به  اشاره  با  است.آرین  شده  محقق  
از سرجمع 112  از سال 94  اعتبارات استان 
میلیارد تومان به 644 میلیارد تومان ارتقاء پیدا 
کرده است، بیان کرد: تا این لحظه در سال 
جاری حدود 32 درصد تخصیص و نقدینگی 
اینکه  بیان  با  ایم.وی  داشته  را  اعتبارات 
اعتبارات طرح های ملی از 24 میلیارد به 46 
میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: ارزش 
در   93 سال  تا  استانی  های  بخش  افزوده 
بخش کشاورزی به 18 هزار و 545 میلیون 
ریال و در بخش صنعت و معدن به 13 هزار و 
398 میلیون ریال و در بخش خدمات به 31 

هزار و 865 میلیون ریال رسیده است.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
عمده  از  یکی  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
پروژه های خراسان جنوبی خط ریلی بیرجند و 
افتتاح خطوط هوایی بوده است، گفت: از سال 
95 تاکنون خطوط هوایی استان از 238 پرواز 
رسیده  مختلف  بخش های  در  پرواز  به 539 
طرح  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  است.وی 
آمایش سرزمینی به محورهای توسعه استان 
چشم انداز  و  خاص  توجه  اصلی  محور   8 در 
آمایش در 10 بخش تشریح  استان در سند 
شده است، عنوان کرد: امیدواریم با پیگیری 
نگین  به  استان  آمایش  طرح  راهبردهای 
اساس  بر  اینکه  بیان  با  برسیم.آرین  خاوران 
استان  سکونتی  کانون های  آمایش  طرح 
تدوین شده است، اظهار کرد: تاکنون جلسات 
اقتصاد مقاومتی در شش شهرستان با مصوبات 

خاصی دنبال شده است.

متولی مدیریت بحران کشور در نشست شورای اداری با حضور استانداران ادوار خراسان جنوبی : با وضع موجود آب ؛

معلوم نیست چه بر سر استان بیاید!
گی

 گر
بی

جت
س: م

عک



4
ولوو:بههیچپسر10سالهپیشنهادکاریندادهایم!

صبحانه آنالین- ماجرای پسرک ده ساله نخبه ایرانی )حسین عطایی( که مهمان برنامه حاال خورشید رضا رشید پور شده بود وارد 
فضای جالبی شده است. ین بار در توئیتر درخواست یک ایرانی به نام دکتر واثقی منتشر شده است که شرکت ولوو را خطاب قرار داده و به 

نوع ماجرا را استعالم کرده است. »ولوو« در جواب این شهروند ایرانی پاسخ داده که به هیچ پسر ده ساله ایرانی پیشنهاد کاری نداده ایم!
شنبه   *23 دی  1396 * شماره 3979

یادداشت

اقتصاد، گمرک، تجارت

کاالی همراه مسافر

      *مهدی لگزی
کارشناس امور گمرکی

منظور از مسافر در این قانون شخصی است 
از  تردد  برگ  یا  عبور  اجازه  یا  نامه  گذر  با  که 
راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد ویا از آنها 

خارج می شود. 
)ماده 76 قانون امور کمرکی( 

کاالی همراه مسافران ورودی:
 80 میزان  تا  ورودی  مسافر  همراه  کاالی 
معاف  ورودی  حقوق  پرداخت  از  ساالنه  دالر 
و مازاد بر آن به شرط غیر تجاری بودن با اخذ 
قابل  بازرگانی  سود  برابر  دو  و  گمرکی  حقوق 

میباشد. ترخیص 
)ماده 138 آئین نامه قانون امور گمرکی(

تجاری  جنبه  مسافر  همراه  کاالی  چنانچه 
پس  ممنوعه(  کاالی  استثناء  )به  باشد  نداشته 
شود  می  ترخیص  گمرکی  تشریفات  انجام  از 
در  باشد  داشته  تجاری  جنبه  که  درصورتی  و 
مورد کاالی مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن 
انجام  و  مقررات  رعایت  به  منوط  گمرک  از 

تشریفات مربوط به کاالی تجاری است.
)ماده 138 آئین نامه قانون امور گمرکی(

در  که  مسافر  شخصی  لوازم  و  سفر  اسباب 
به  بار  عنوان  به  مبداء  از  خود  حرکت  موقع 
تحویل  المللی  بین  نقل  و  حمل  های  شرکت 
تا  قبل  ماه  یک  که  در صورتی  حتی  شود  می 
گمرکی  قلمرو  وارد  او،  ورود  از  بعد  ماه  یک 
شخصی  اشیای  و  سفر  اسباب  شود،  کشور 
با  همراه وی محسوب می شود و ترخیص آن 

رعایت مقررات مربوط انجام می شود.
)ماده 141 آئین نامه قانون امور گمرکی( 

کاالی همراه مسافران خروجی:
مسافرن خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا 
لوازم  و  سفر  وسایل  بر  عالوه  میتوانند  خارجی 
شخصی، کاالهای ایرانی به هر میزان و کاالی 
مسافران  نامه  آئین  در  مقرر  سقف  تا  خارجی 
دو  هر  آنکه  بر  مشروط  ببرند  همراه  را  ورودی 

گروه کاالیی جنبه تجاری پیدا نکند.
صادرات  مقررات  قانون  نامه  آئین   32 )ماده 

و واردات(
به  مراجعه  با  توانند  می  خروجی  مسافرین 
و  شده  قطعی  بلیط  داشتن  دست  در  با  گمرک 
لوازم  و  اشیاء  سفر  از  قبل  هفته  یک  گذرنامه 
شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور 
مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظهار 

نمایند. اقدام  و 
)تبصره ماده 139 آئین نامه قانون امور گمرکی(
نکاتی در مورد کاالی همراه مسافر:

متر  بیست  سقف  تا  تواند  می  مسافر  هر   -1
مربع فرش دستبافت بدون محدودیت در تعداد 
از  خود  همراه  متراژ  سقف  در  فرش  قطعات 

نماید. کشور خارج 
مقررات  قانون  نامه  آئین   32 ماده   2 )تبصره 

صادرات و واردات(
مسافر  همراه  دستبافت  فرش  خروج   -2
سوریه،  عراق،  زیارتی  های  کشور  مقصد  به 
تبعات  و  به منظور مشکالت  عربستان سعودی 

باشد. بعدی کماکان ممنوع می  
مقررات  قانون  نامه  آئین   32 ماده   2 )تبصره 

صادرات و واردات(
طبق  نیز  مسافر  همراه  کاالی  ارزش   -3

ارزش گذاری گمرک صورت می گیرد. 
)توضیح کامل در همین ستون تاریخ 10/10/96 (

علمی

فناوری اطالعات

ساخت سنسور جدید هیدروژن که 
با چشم غیر مسلح هم قابل تشخیص است

نوعی  ساخت  به  موفق  پژوهشگران  زومیت- 
مسلح  غیر  چشم  با  که  شدند  هیدروژن  سنسور 
کمک  سیستم  در  هیدروژن  تشخیص حضور  به 
عناصر  از  ترکیبی  بر  مطالعه  این  نتایج  می کند. 
این  ساخت  در  زیرکونیوم  و  ایتریوم  شیمیایی 
سنسور اشاره کرده است. مزیت اصلی کامپوزیت 
در این است که رنگ آن با جذب هیدروژن تغییر 
حجم  میزان  با  رنگ  تغییر  میزان  این  و  می کند 
هیدروژن جذب شده وابسته است. به این ترتیب، 
پژوهشگران نوعی سنسور هیدروژن تولید کرده اند 
که با کمک آن، می توان با چشم غیر مسلح هم، 
کار  اساس  داد.  در محیط تشخیص  را  هیدروژن 
ایتریوم و  اتم های  این گونه است که  به  سنسور 
زیرکونیم در کنار هم یک شبکه ی فلزی تشکیل 
هیدروژن  جذب  برای  کافی  فضای  که  می دهند 
برای جذب  حالت،  این  در  است.  کرده  فراهم  را 

هیدروژن به مقدار مشخصی از انرژی نیاز است.

تربیتکودکونوجوان

* حسین دارابی

چند روزی است کلیپ یک نوجوان یا بهتر بگوییم 
یک کودک در فضای مجازی درحال انتشار است که 
مخترع و طراح مدل مفهومی خودرو است و شرکت 
خودروسازی تسال و ولوو از او درخواست همکاری 
دارد! وهمچنین در دانشگاه تدریس می کند و... با 
دیدن این کلیپ چه بسا والدین حسرت ها خورده 
باشند و یا انگیزه هایی در درونشان بوجود آمده است 
برای اینکه کودکشان را مانند این دانشمند کوچک 
پرورش بدهند قصد داریم از دیدگاه دیگری این مورد 
را بررسی کنیم. قصد جسارت به هیچ فرد خانواده یا 
ارگانی را نداریم. قصدمان نیز بررسی موردی این فیلم 
نیست بلکه این فیلم بهانه ای شد تا در مورد مبحث 
نابغه سازی در ایران کمی با شما سخن بگوییم.  درباره 
چنین کودکی دو حالت قابل فرض است فرض اول 
از نبوغ سرشاری برخوردار است  اینکه این کودک 
که از هر چند صد هزار نفر یا هر چند میلیون نفر 
شاید یک مورد اینگونه باشد.  فرض دوم این که این 
کودک مانند همه کودکان دیگر است ولی تحت تعلیم 
و آموزش های سنگین از دو سه سالگی قرار گرفته 
است هر دو فرضیه را بررسی می کنیم اگر این کودک 
از نوابغ باشد که از هر چند میلیون نفر یک نفر اینگونه 
می شود پس والدین گرامی اصال نباید حسرت چنین 
کودکی را بخورند و حتی بزرگساالن هم نمی توانند 
خودشان را با این مورد مقایسه کنند که مقایسه ای 
اشتباه است. در این حالت اشتباه ترین کار ممکن این 
است که او را بزرگ کرده و به او القا کنیم که تافته 
جدا بافته ای هستی که در این صورت رابطه اجتماعی 
او با همساالنش را قطع کرده ایم.  یکی از اساتید می 
گفت در کشورهاي اروپایي کودکان تیزهوش را فقط 
معلم و مسئولین مدرسه مي شناسند حتي به والدینش 
هم نمي گویند تا رفتار طبیعي این کودک از او گرفته 
نشود و ارتباطش با همساالنش دچار اختالل نشود. 
میانگین نمره هاي آن ها را از میانگین کالس پایین 
تر مي گیرند تا مغرور و خودشیفته نشوند؛ وقتي وارد 
دانشگاه شدند به آنها گفته خواهد شد که از هوش 
باالیي برخوردارند چون به مرحله اي رسیده اند که 
دیگر توانائي و قدرت استفاده از این خصوصیت را 
دارند. در حالت دوم اگر این کودک تحت تعلیم و 
آموزش های سنگین قرار گرفته باشد قطعا در رشد 
خود دچار عدم تعادل شده است و تنها در یک جنبه 
رشد عالی داشته و در جنبه های دیگر نه، و این عدم 
تعادل در رشد آینده کودک را تحت تاثیر قرار می دهد. 
چرا که رشد مانند دایره باید باشد و در همه  جوانب 
باید رشد یکسان صورت گیرد تا یک کودک متعادل 
و نرمال داشته باشیم این اصال خوب نیست کودک 
در مسائل عملی شاخص و نابغه باشد ولی در ارتباط 
اجتماعی نتواند با کودکان دیگر ارتباط برقرار کند یا 
نتواند کودکی کند، بازی کند، راحت گریه کند، بخندد 
و... شما کودک متعادل می خواهید یا یک کودک 
دانشمند؟ بسیاری از کودکان متعادل در بزرگسالی به 
موفقیت هایی باالتر از این موارد دست می یابند ولی 
بسیاری از کودکانی که در کودکی مانند دانشمندان 
بوده اند ودر فشار های آموزشی قرار گرفته اند در 
بزرگسالی مشکالت شخصیتی و رفتاری زیادی پیدا 
می کنند کودک متعادلی که مراحل رشد و یادگیری 
خود را به خوبی طی کرده است شاید در 8 سالگی 
چیزی از زبان انگلیسی بلد نباشد ولی براحتی در زمان 
کوتاه می تواند زبان را فرا بگیرد و مطمئنا از کودک 8 
ساله ای که از سه سالگی و تحت فشار زبان انگلیسی 
را فرا گرفته و چه بسا بخاطر این فشارها عدم تعادل 
رفتاری پیدا کرده است سریعتر، راحت تر و با کیفیت 
باالتری می تواند زبان دوم را فرا بگیرد  بنظر می رسد 
جامعه ما به شدت دنبال نابغه سازی است؛ قبل از 
فراگیرشدن این پدیده ها و حسرت خوردن ها و فشار 
آوردن ها، باید ذهنیت هایمان را تغییر دهیم. 

زنان قوی تر ازمردان هستند

با  جنوبی  دانمارک  دانشگاه  محققان  ایرنا- 
که  تاریخی  فجایع  به  مربوط  مستندات  بررسی 
به  اشخاص  متوسط  عمر  طول  کاهش  موجب 
زیر 20 سال شدند، دریافتند زنان واقعا قوی تر از 

مردان هستند. محققان در این مطالعه هفت دوره 
زمانی را که در آن ها زندگی بشر به دلیل قحطی، 
بیماری ها و خشونت در معرض تهدید جدی قرار 
برای  محققان  دادند.  قرار  بررسی  مورد  گرفت، 
محاسبه این که مردان یا زنان در این بازه های 
زمانی طول عمر بیشتری داشتند، به سراغ سوابق 
مربوط به تولد و مرگ اشخاص رفتند.  بر اساس 
این تحقیقات با وجود این که شرایط و اوضاع و 
کاهش  موجب  زمانی  بازه های  از  هریک  احوال 
مردان می شد،  با  مقایسه  در  زنان  بقای  احتمال 
در اغلب موارد زنان بیشتر از مردان زنده ماندند 
واقع  در  کنند.  حفظ  را  خود  بقای  توانستند  و 
رده های سنی  تمام  در  زنان  میر  و  مرگ  میزان 
در مقایسه با مردان کمتر بود و در تمام گروه های 
مورد مطالعه به غیر از یک گروه از بردگان، طول 
عمر متوسط زنان بیش از مردان بوده است.

قلعه حوض غالم کش- بیرجند، علی ترابیحسام حیدری قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

 

در  هواشناسی  الگوهای  که  است  سالی  چند 
جهان تغییر کرده است. جابجایی فصل ها، تغییر 
الگوی مهاجرت گیاهان و حیوانات همه حکایت 
از تاثیرگذاری پدیده گرمایش زمین بر زندگی 
تصور  برخالف  امسال  زمستان  دارند.   انسان 
البته  نداشت.  بر  در  چندانی  سرمای  عمومی، 
این روند تازه نیست. چند سالی است که پدیده 
زمستان های خشک با آب وهوای گرمتر از حد 
معمول در ایران اتفاق می افتد. این تغییرات آب و 
هوایی هم تنها مختص ایران یا خاورمیانه نیست. 
آب وهوای سراسر جهان دستخوش تغییراتی 
شده است. به عنوان مثال زمستان های اروپا نیز 
طوالنی تر شده است. تحقیقات مختلف نشان 
می دهند دلیل اصلی تمام این رویدادها پدیده ای 
به نام »گرمایش زمین« است. پدیده ای که از 
نیمه قرن بیستم سرعت گرفته و اکنون تاثیرات 

آن به طور بارز قابل مشاهده است.
بینی می شود گرمایش زمین عواقب   پیش 
موارد  بسیاری  در  و  مدت  طوالنی  عجیب، 

تخریب کننده ای برای زمین داشته باشد.

 انسان عامل اصلی گرمایش زمین

تحقیقات مختلف نشان می دهند گرم شدن 
تدریجی سطح زمین، اقیانوس ها و جو ناشی 
از فعالیت های انسان است. یکی از مهمترین 
فسیلی  های  سوخت  از  استفاده  دالیل  این 
دیگر  و  متان  کربن،  اکسید  دی  که  است 
گازهای گلخانه ای را وارد جو می کند. با وجود 
جنجال های سیاسی متعدد درباره تغییرات آب 
دولتی  تحقیقاتی  و هوایی گزارش یک گروه 
درباره تغییرات آب و هوا در آمریکا نشان داد، 
دانشمندان بیش از هر زمان دیگری یقین دارند 
ارتباطی میان فعالیت های انسان و گرمایش 
علمی  سازمان  از 197  دارد.بیش  وجود  زمین 
بین المللی توافق نظر دارند که گرمایش زمین 
رویدادی حقیقی است و گرم شدن کره زمین 

تاکنون تاثیرات مخربی داشته است.

یخ ها ذوب می شوند
 و دریاچه ها تبخیر

 جوزف ورن استاد زمین شناسی و علوم محیط 
زیست در دانشگاه پیتسبورگ در این باره می 
گوید: می توان به طور واقعی آنچه را اتفاق می 
افتد، دید. یخ های دو قطب زمین درحال ذوب 
شدن هستند. دریاچه های سراسر دنیا آرام آرام 
در حال تبخیر هستند و حتی در برخی موارد 
روند تبخیرشان بسیار سریع تر از محیط اطراف 
است. الگوهای مهاجرتی حیوانات تغییر کرده و 
گیاهان نیز زمان فعالیت خود را تغییر داده اند. 
مثال درختان در بهار زودتر شکوفه می دهند و 

برگهایشان در پاییز زودتر می ریزد.

 افزایش متوسط و حداکثر دما

طبق آمار ناسا قبل از سال 2016 میالدی نیز 
جهان  سال  گرمترین  دار  رکود   201۵ سال 
بودطبق اطالعات ناسا، از آنجا که سابقه دمای 
جهان از سال 189۵ میالدی ثبت شده، 2016 
میالدی گرمترین سال در سراسر این تاریخچه 
بوده است. به عبارت دیگر در این سال دمای 
سطح زمین 1.78 درجه فارنهایت)0.99 درجه 
از متوسط دما در کل قرن  سانتیگراد( گرمتر 
بیستم بوده است. طبق آمار ناسا قبل از 2016 
نیز سال 201۵ میالدی رکورد دار گرم ترین 
سال جهان بود. این روند درباره سال های قبل 
نیز تکرار شده است. در حقیقت 16 مورد از 17 

سال گرم جهان در رکوردهای ثبت شده پس از 
2001 میالدی بوده اند.

رویدادهای شدید آب و هوایی

 رویدادهای شدید آب و هوایی یکی دیگر از 
پیامدهای گرم شدن آب و هوای جهان هستند. 
گرمایش زمین سبب شده تابستان ها گرمتر و در 
برخی مناطق زمستان ها سردتر از حد معمول 
باشند. تغییرات در آب و هوا سبب می شوند 
جریان های هوای قطبی به سمت جنوب حرکت 
کنند. این جریان ها که در حقیقت مرزی میان 

هوای سرد قطب شمال و هوای گرم استوایی 
هستند، همراه خود هوای سرد و یخ قطبی را 
می برند. به همین دلیل در برخی مناطق سرمای 
ناگهانی یا زمستانی سردتر از حد معمول مشاهده 
می شود. این روند درصورت تکرار در طوالنی 

مدت از پیامدهای گرمایش جهانی است.
این  با  یا حتی سالی  یا گرم  یک فصل سرد 
آب  گیری  شکل  در  کمی  تاثیر  خصوصیات 
و هوا خواهد داشت. تغییر در آب وهوا زمانی 
اتفاق می افتد که سال های گرم یا سرد تکرار 
شوند و متوجه شویم که این تغیرات دیگر یک 
پدیده ناگهانی نیست. گرم شدن زمین همچنین 
ممکن است به تغییراتی شدید غیر از سرما یا 
گرمای غیرمنتظره منجر شود. به عنوان مثال 
شکل گیری تندبادها نیز تغییر می کند. البته این 
موضوع هنوز تحت بررسی است اما مدل های 
رایانه ای فعلی اتمسفر نشان می دهند تندبادها 
در مقیاس جهانی کاهش می یابند اما ممکن 

است شدت شان افزایش یابد.
 آدام سوبل مولف کتابی با موضوع تغییرات آب 
وهوایی در این باره می گوید: حتی اگر تندبادها 
در مقایس جهانی کمتر اتفاق بیافتند اما هنوز هم 
در برخی مناطق بیشتر تکرار می شوند. عالوه بر 
آن دانشمندان اطمینان دارند این تندبادها به دلیل 
تغییرات آب وهوایی شدت بیشتری می یابند. 
زیرا آنها انرژی خود را از تمایز دما میان هوای 
گرم و استوایی اقیانوس ها و هوای سرد قسمت 
باالیی اتمسفر می گیرند و گرمایش جهانی این 
تمایز دما را بیشتر می کند.از سوی دیگر چون 
بیشترین خسارت از تندبادهای شدید به وجود 
تندبادها  بدان معناست که  روند  این  آید،  می 
مخرب تر می شوند.عالوه برآن رعد و برق نیز 
یکی دیگر از پیامدهای گرمایش جهانی است. 
بر اساس گزارش الیو ساینس، طبق مطالعه 

ای در 2014 میالدی، پیش بینی می شود در 
صورت افزایش دمای جهان تعداد رعد و برق 

ها در آمریکای شمالی ۵0 درصد افزایش یابند.

افزایش رعد و برق
به دنبال گرم شدن زمین

 محققان این تحقیق متوجه شدند به ازای هر 
زمین،  جو  گرمتر شدن  سانتیگراد  درجه  یک 
احتمال رعد و برق 12 درصد بیشتر می شود.
از سوی دیگر دانشمندان پیش بینی می کنند 
گرما،  موج  مانند  هوایی  و  آب  رویدادهای 

خشکسالی، طوفان و کوالک های شدیدتری 
اتفاق می افتند. مدل های آب وهوایی پیش 
بینی می کنند گرمایش جهان سبب می شود 
الگوهای هوایی سراسر جهان دچار تغییرات قابل 
توجهی شوند.این تغییر احتماال شامل دگرگونی 
الگوی وزش باد، بارش ساالنه و تغییر دمای 
فصلی می شود.همچنین به دلیل سطح باالی 
انتشار گازهای گلخانه ای ممکن است وضعیت 
جوی برای سال ها تغییر نکند. بنابراین تغییرات 
مذکور چند دهه یا بیشتر ادامه خواهند یافت. به 
عنوان مثال در ایالت های شمالی آمریکا بارش 
ساالنه افزایش می یابد و اما در شمال غرب 

اقیانوس آرام بارش تابستانی کاهش می یابد.

 کاهش تدریجی باریدن برف

یکی از نشانگرهای اولیه تغییرات آب و هوایی 
ژورنال  گزارش  طبق  هاست.  یخ  شدن  ذوب 
تغییرات آب و هوایی، ساکنان آمریکای شمالی، 
اروپا و آسیا شاهد کاهش بارش برف بین سالهای 
1960 تا 201۵ میالدی بوده اند. طبق آمار مرکز 
ملی برف و یخ آمریکا، حجم زمین های دائم 
یخ زده در نیمکره شمالی نسبت به اوایل 1900 

میالدی 10 درصد کاهش یافته است.

میکروب ها بیدار می شوند

ذوب شدن یخ ها به رانش و دیگر فروپاشی های 
ناگهانی زمین منجر می شود. همچنین ممکن 
است به شیوع دوباره میکروب هایی منجر شود 
که مدت ها خفته بودند، مانند نمونه ای در 2016 
میالدی که در آن مخزنی از الشه مدفون گوزن 
ها کشف شد. این رویداد به شیوع آنتارکس منجر 
شد. یکی از سهمگین ترین تاثیرات گرمایش 

جهانی کاهش یخ های قطبی است. در پاییز و 
زمستان 201۵ و 2016 حجم یخ های شناور به 
کمترین میزان رسید. این درحالی است که در 
این فصول باید میزان یخ و برف به بیشترین 
میزان برسد. روند ذوب شدن و کاهش ضخامت 
یخ طی سال ها ادامه می یابد. طبق تحقیقی که 
در عملیات ناسا انجام شد، در نتیجه این روند 
سطح براق یخ ها گرمای کمتری به سمت جو 
منعکس می کند. بنابراین اقیانوس هایی که 
رنگ تیره تری دارند، گرمای بیشتری جذب می 
کنند. تمام این رویدادها به طور چرخه وار به ذوب 

شدن بیشتر یخ ها منجر می شوند.

افزایش سطح دریا
و اسیدی شدن اقیانوس

ها، سطح  یخ  با ذوب شدن  در کل همزمان 
آب  سازمان  یابد.  می  افزایش  نیز  دریاها  آب 
وهواشناسی جهان در 2014 میالدی گزارش 
داد سطح آب دریاها در سراسر جهان 3 میلیمتر 
برابر  دو  حدود  رقم  این  است.  یافته  افزایش 
افزایش ساالنه سطح دریاها در قرن  متوسط 
بیستم )1.6 میلیمتر( بوده است. ذوب شدن یخ 
های قطبی همراه کاهش حجم یخچال ها در 
گرینلند، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا 
و آسیا به افزایش سطح دریاها منجر می شود. اما 
در این میان انسان ها نیز مقصر هستند. طبق 
دانشمندان 9۵ درصد  گزارش 2013 میالدی 
اطمینان دارند که گرم شدن اقیانوس ها، ذوب 
شدن یخ ها و افزایش سطح ها از دهه 19۵0 
نرخ  بوده است.این  انسانی  به دالیل  میالدی 
رشد در سال های آتی سرعت می گیرد. اگر 
روند کنونی ادامه یابد، بسیاری از مناطق ساحلی 
)مکانی که بیش از نیمی از جمعیت کره زمین 

زندگی می کنند( زیر آب فرو می روند.

 گیاهان و حیوانات

طبق گزارش آکادمی علوم آمریکا تاثیر گرمایش 
اکوسیستم جهان عمیق و گسترده  بر  جهان 
خواهد بود. بسیاری از گیاهان و حیوانات هم 
مهاجرت  ارتفاعات  یا  به سمت شمال  اکنون 
است. یافته  افزایش  دمای هوا  زیرا  کنند  می 
این روند فقط به معنای مهاجرت صرف نیست. 
حیوانات از مناطق استوایی به سمت قطب ها در 
حال کوچ هستند. به بیان ساده آنها روند آب و 
هوای مناسب را دنبال می کنند. اما هنگامیکه 

سرعت تغییرات آب وهوایی از سرعت مهاجرت 
گونه های مختلف بیشتر شود، این روند چالش 
برانگیز خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از 
حیوانات نمی توانند در آب و هوای جدید دوام 
بیاورند و احتماال منقرض شوند. همچنین آب 
و هوای گرم تر به گسترش بسیاری از پاتوژن 
های بیماری زایی منجر می شود که زمانی فقط 
در مناطق اطراف استوا وجود داشتند و این امر 
به مرگ بسیاری از گونه های گیاهی و حیوانی 
است  ممکن  دیگر  شد.از سوی  خواهد  منجر 
نیمی از گیاهان زمین و یک سوم حیوانات تا 

2080 میالدی ناپدید شوند.

تاثیرات اجتماعی

 در نتیجه این تغییرات سیستم های کشاورزی 
نیز فلج می شوند. فصل رشد محصول دربرخی 
مناطق تغییر می کند و همراه خشکسالی، آب 
انباشته،  های  برف  فقدان  و  سخت  وهوای 
منابع  کاهش  خانگی،  حیوانات  تنوع  افزایش 
آب های زیرزمینی و مناطق جنگل، به کاهش 
محصوالت کشاورزی و دام در سراسر جهان 

منجر می شود.

نوسانات اقلیمی در تاریخ 
کره زمین وجود داشته است

درهمین راستا برخی دانشمندان معتقدند این 
تغییرات به طور چرخه ای تکرار می شوند.دکتر 
جهانگیر پرهمت، عضو ستاد توسعه فناوری آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
گفتگو  در  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 
با خبرنگار مهر در همین باره گفت: دستکاری 
بشر و نوسانات اقلیمی دلیل اصلی آلودگی هوا و 
گرم شدن آن هستند که شرایط جو کره زمین را 
دچار تغییراتی کرده استدستکاری بشر و نوسانات 
اقلیمی دلیل اصلی آلودگی هوا و گرم شدن آن 
هستند که شرایط جو کره زمین را دچار تغییراتی 
کرده است. ورود گاز کربنیک زیاد به الیه های 
زمین و گرمای حاصل از سوخت های فسیلی در 
ضخامت 10 کیلومتر جو اصلی زمین دلیل گرمی 
هوا در این فصل هستند.وی با بیان اینکه نقش 
انسان در کره زمین و افزایش گاز کربنیک زیاد 
و افزایش انرژی حاصل از سوخت های فسیلی 
موثرند، عنوان کرد: گرمای زمین  به صورت 
طبیعی از نور خورشید است  ولی اکنون صنایع و 
ماشین آالت در محیط انرژی خود را پخش می 

کنند و باعث گرما می شوند.
 60 طی  اقلیمی  نوسانات  اینکه  بیان  با  وی 
ساله اخیر نیز وجود داشته است، خاطر نشان 
کرد: طی این سالها، سالهای گرم و سرد، دوره 
های سرد و گرم داشتیم؛ دوره ها چندسال طول 
می کشند.پرهمت بیان داشت: نوسانات اقلیمی 
طوریکه  به  داشته  وجود  زمین  کره  تاریخ  در 
چرخه  خشکسالی در دهه40 ۵0- نزدیک به 
16 سال طول کشید.وی افزود: اطالعات ما بر 
اساس داده های 60 سال اخیر است بنابراین 
نمی توانیم تخمین بزنیم که چرخه خشکسالی 
چه مدت به طول می انجامد؛ ولی چرخه ها بر 
اساس اطالعات ما طی این 60 سال، ۵ تا 13 
سال هستند. درهرحال با توجه به آنچه گفته شد 
به نظر می رسد روند تاثیرگذاری تغییرات آب و 
هوایی بر زمین ادامه داشته باشد و باید منتظر 
عصر جدیدی بود که در آن انسان با توجه به 
کوچ  کشاورزی،  وهوایی،  آب  جدید  الگوهای 
حیوانات، گرم شدن اقیانوس ها و غیره برای 

بقای خود تالش می کند.

همه تأثیرات گرمایش زمین بر زندگی

 چرا زمستان امسال برف نیست
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راهکارهای اورژانسی 
برای فروکش کردن عصبانیت 

در بسیاری از موارد به حدی عصبی و مضطرب هستیم 
انفجار رسیده ایم. در این موارد به محض  که به حد 
اینکه با فردی مواجه شده با یک جرقه عصبانیت خود 
را بر سر او خالی می کنیم. اما راهکارهای اورژانسی در 
علم روانشناسی وجود دارد که مانند آبی بر روی آتش این 
حالت شما را ازبین می برد برای سریع فروکش کردن 
عصبانیت در این لحظات سعی کنید محیط مورد نظر را 
ترک کرده وکمی قدم بزنید، خوردن یک لیوان آب سرد، 
دوش گرفتن و تمرکز بر روی افکار مثبت از راهکار های 

موثر و سریع در کنترل عصبانیت و خشم است.
برخی از افراد فوران خشمشان به حدی زیاد است که به 
محض عصبی شدن، عصبانیت خود را بر روی دیگران 
تخلیه کرده و بدون دلیل به همه گیر می دهند، این افراد 
حتی خشم خود را نمی توانند با راهکارهای اورژانسی 
اختالل  به  مانند مبتالیان  این اشخاص  کنترل کنند. 
از کمک های  نباید خوددرمانی کرده وباید  دو قطبی 

تخصصی روانشناسی و روانپزشکی استفاده  کنند.
در این موارد وقتی خشم همسر فروکش می کند، اغلب 
با فراموش شدن این رفتار  به جای صحبت کردن و 
نادرست باعث می شوند که برخوردهای اشتباه همسر در 
آینده دوباره تکرار شود. در این زمان با صحبت منطقی 
همسرتان را متوجه رفتار نادرست و عصبانیت ناگهانی 
رفتار  فهمیدن  با  باید  نیز  همسران  کنید.  دلیلش  بی 
نادرست از طرف مقابل خود عذرخواهی کرده و سعی 
کنند روی این برخوردها و نیاوردن عصبانیت خود در 

محیط خانه تمرین کنند.

زاهد وحاکم

زاهدی از کویی می گذشت.حاکمی با خدم و حشم 
مردم  و  آمد  می  مخالف  مسیر  از  بسیار  قراوالن  و 
زاهد  و  کردند  می  تعظیم  او  به  و  ایستاده  کنار  نیز 
کنار ایستاد و تعظیم نکرد.حاکم، زاهد را دید که به 
او اعتنایی نکرد؛ خشمگین شد و فریاد زد: ای ژنده 

پوش! آداب احترام نمی دانی؟ 
پاسخ  اینکه  بدون  حاکم  علیکم!  سالم  گفت:  زاهد 
سالم او را بدهد با ناراحتی گفت: نمی دانی در برابر 
چه کسی ایستاده ای؟ من حاکم این شهرم، فرمانده 
لشکریان تحت نظر من است، هیچ کس نمی تواند 

در برابر قدرت و اندیشه من مقاومت کند.
که  ای  نشنیده  را  خدا  سخن  اما  آری،  گفت:  زاهد 
فرموده است: خودستایی نکنید و انتظار تملق گویی 
نداشته باشید.حاکم گفت: چنین آیاتی به گوشم آشنا 

نیست، بگو تا بدانم!
زاهد گفت: خداوند سبحان درباره دوری از خودستایی 

فرموده اند:
آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟! )این 

خودستایی ها بی ارزش است.( )نساء ۹۴( 

خیانت عمل ناشناخته ای نیست
بدترین نوع خیانت این است که کسی را نخواهی 

ولی وانمود کنی دوستش داری

اینقدر به خودت اعتماد داشته باش که از کسانی که 
آزارت میدن به راحتی بتونی دل بکنی

گاهی بعضیها کارشون فقط چیدن بال آرزوهای شماست

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است
هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است
احوال جهان و اصل این عمر که هست
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

کسی غرور گرگ را درک نکرد
مردم عاشق سگهایی هستند

 که به پایشان می افتند و دم تکان می دهند!

زمانی از دست دادن برای من فاجعه بود
بعدها آنقدر از دست داده بودم که به مرور یاد 
گرفتم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم

معموال افرادی که قصد ادامه تحصیل دارند، همیشه با یک 
دغدغه بزرگ مواجه هستند و آن نیز این است که چگونه هم 
کار کنند و هم ادامه تحصیل دهند. اگر شما نیز به فکر اشتغال 
در زمان تحصیل هستید بهتر است بدانید هیچ قانون و قول 
و قراری نمی گوید که دانشجو باید حتما درس بخواند. اصال 
چه کسی گفته است که کار کردن با درس خواندن منافات 
دارد؟اگر تصمیم گرفته اید در دوران دانشجویی، کار کنید و 
دنبال کار پاره وقت می گردید، این مطلب را تا انتها بخوانید تا 

بتوانید تصمیم درستی در این باره بگیرید.
کمک گرفتن از دوستان و خانواده  

اولین و مهمترین گام طرح نمودن این موضوع با خانواده 
است. این کار می تواند چند مزیت بزرگ داشته باشد. اول 
اینکه خانواده و دوستان شما به این موضوع آگاه خواهند 
شد که شما زمان کمتری را برای گذراندن با آنها دارید. 
بنابراین بعد از مدت زمانی از حضور کمرنگ شما در جمع 

های خود ناراحت نخواهند شد.
 با کارفرمای خود صحبت کنید 

نماید.  بزرگی  کمک  شما  به  تواند  می  موضوع  این 
های  مهارت  و  تحصیالت  افزایش  از  کارفرمایان   اغلب 
کارکنان شان حمایت می کنند. بنابراین بهتر است با مطرح 
نمودن این مسئله با کارفرمای تان، این شانس را به خود 
بدهید که برنامه کاری منعطف تری داشته باشید. اغلب 
کاهش را  کاری  حجم  شرایطی   چنین  در   کارفرمایان 

 می دهند و برای شما مرخصی های بیشتری در طول سال 
در نظر می گیرند. به هر حال، حتی اگر شما تحصیالت خود 
را با هزینه و تالش های خودتان ادامه می دهید، کارفرمای 

خود را نسبت به برنامه و اهداف خود مطلع کنید.
زمان را کنترل کنید

ایجاد تعادل میان کار و درس بسیار  شاید به نظر برسد 
سخت بوده و نتوانید از پس آن برآیید اما به شما اطمینان 
می دهیم در صورتی که برنامه ریزی دقیق و صحیحی 
داشته باشید خواهید توانست کار را پیش برده و به هیچ 
کدام نیز لطمه ای وارد نکنید. این برنامه می تواند شامل 
تمامی وجوه زندگی شما شود به طور مثال می توانید از 
زمان های رفت و آمد و حضور در سرویس های حمل و 

نقل عمومی برای مرور درس های خود استفاده نمایید. 
تمرکز بر نقاط قوت خود تمرکز  

و مطالعه  کارآمد  و  مطلوب  های  روش  افراد  اغلب   در 
دارد  بیشتری  فهم  قدرت  و  تمرکز  فرد  که  هایی  زمان 
متفاوت است. از این رو با دقت به ویژگی های شخصیتی 
خود برنامه مطالعه خود را به درستی تنظیم نمایید تا بتوانید 

بهترین بهره وری را از آن کسب کنید.
محدوده مشخص برای مطالعه 

مطالعه خود  برای  مناسب  مکانی  و  زمانی  یک محدوده 
مشخص نموده و این مطلب را به خانواده نیز اطالع دهید. 
این موضوع می تواند باعث شود تا در زمان های تعیین شده 

خانواده زمان کمتری را از شما درخواست نمایند و شما را با 
کتابهایتان تنها بگذارند. 

 شغل مناسب برای جوانان
اما قبل از شروع کار می بایست به این نکات توجه کرد:

 اولین نکته مهم : اگر شما دانشجویید و به دنبال شغل 
دانشجویی یا کار پاره وقت هستید، بهترین جا برای شروع 
فرصت های  از  بسیاری  است.  خودتان  دانشگاه  جستجو، 

شغلی در همین دانشگاه خودتان وجود دارد. 
دوره دانشگاه، زمان کم است و به همین خاطر،  بسیار 
گرانبهاست و در همین حین، مخارج دانشگاه هم به طرز 
شگفت انگیزی باال می رود. یک شغل پاره وقت، تا وقتی که 
به زمان مطالعه و فعالیت های فوق العاده شما لطمه نزند، راه 

بسیار خوبی برای کاهش هزینه هاست.
- کار در دانشگاه

و  کارشناسی  مقطع  برای  ساعتی هزارو200تومان 
ساعتی هزارو500تومان برای مقطع ارشد و دکترا. این مبلغ 
قرارداد معاونت دانشجویی دانشگاه ها با دانشجویان برای کار 
دانشجویی است. برای تمامی واحدهای پژوهشی، فرهنگی، 
نیروی کار وجود دارد که  به  نیاز  و...  خدمات دانشجویی 
دانشگاه ها تحت عنوان کار دانشجویی، از دانشجویان برای 
انجام این کارها استفاده می کنند. دانشجویان در این کارها 
مسوول واحد تکثیر می شوند، در کتابخانه مسوول تحویل 
را  نشریه  وظایف  پژوهشی  کمیته  در  و  می شوند  کتاب 

برعهده می گیرند. دانشجویان در تمامی واحدهای دانشگاه 
که نیاز به کمک دارند مشغول به کار می شوند.

- پله پله
دنبال میز مدیریتی نباشید کار دانشجویی از اسمش مشخص 
است کار نیم وقتی است که معموال درآمد خیلی باالیی 
ندارد اما همیشه برای پیشرفت پله خوبی است بسیاری از 
دانشجویان پس از اتمام دوره تحصیل در مراکزی که در آنها 
کارورزی کرده اند و یا برای کار دانشجویی مراجعه کرده اند 

استخدام شده اند.
- کار مرتبط

رشته  با  مرتبط  شغل  کردن  پیدا  اول  نظر  در   شاید 
تحصیلی تان به نظر رویا پردازانه باشد اما خیلی ها هستند که 
این روزها کارهای نیمه وقت و حتی سطح پایین اما مرتبط 
با رشته شغلی شان انجام می دهند. دانشجویان پزشکی که 
دستیاری استادانشان را می کنند، روانشناسان و مددکارانی 
که با نصف دستمزد در مراکز درمانی مشغول کارند، حتی 
تدریس دروس پایه رشته تحصیلی تان بهتر از انجام دادن 

کارهای غیر مرتبط است.
آمار گیری

اشتباه برداشت نکنید منظور از آمار گیری مشارکت در پژوهش 
های میدانی و تحقیقاتی مثل نظر سنجی است که اگرچه کار 
سختی است اما به دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته ای 

علوم انسانی کمک می کند در بطن جامعه حاضر باشند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]به یاد آورید[ زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می طلبیدید پس دعای شما را اجابت 
کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم کرد . سوره االنفال/آیه 9

حدیث روز 

همانا که خداوند دنیا را سرای امتحان و آزمایش، و آخرت را سرای رسیدگی، و بالی دنیا را وسیله ثواب آخرت، و ثواب آخرت را عوض 
بالی دنیا قرار داده است. امام هادی )ع(

سبک زندگی

شغل مناسب در زمان دانشجویی

جدول کلمات                        

افقي: 1- بنیانگذار ویکي پدیا - 
بناي تاریخي مراغه 2- مادر عمار - 
سرچشمه - گنجانده شده 3- جعبه 
سازمان   - ورزشي  پرتابه   - جنازه 
هواپیمایي ۴- سپاه - رود اروپایي- 
 -5 خوشبو  گل  شده-  هدایت 
جانشین او- بهار زندگي- تاراج 6- 
شهری در فرانسه - سالن کارخانه 
ساده  انگشتر  نوعي   -7 بدي   -
منطقي  بازي  نامزدي-  نشانه  به 
گیاهي  سوتي! 8-  ژاپني-  عددي 
مهاجم   - ورزشي  جام   - طبي 
امیر  بایرن ۹- شهر مسجد  سابق 
چخماق - بازخواست - کارگردان 
فرانسوي 10- شهر سوهان- تازه 
- فیلمي از بهروز افخمي با بازي 
حمید گودرزي 11- نغمه - نوعي 
تا  دهند  مي   -12 تردید  پارچه- 
نشانه  فداکردن-   - کنند!  رسوا 
 -13 بزرگ  منزل  مصدر-  اسم 
اختالل  شایعترین   - سیر!  رقیب 
کروموزومي در انسان- رواج دادن 
1۴- مقدمه چیني- دوباره- مشکي 

15 - رزومه- کاخ تخت جمشید

عمودي: 1- کتاب نیکال براش- 
پاپیچ  2- برد معروف- ضروري- 
شهري   -3 پرو  شهر  بزرگترین 
قصد  که  جایي  یزد-  استان  در 
آبجي۴-  کنند-  آن  آهنگ  و 
ضمیر  کننده-  کوشش  ناگهاني- 
از  مخفف   - وحده  متکلم 
هنرپیشه  سیاسي-  قتل  این5- 
فن  و  فوت  روسي6-  بله   - طنز 
- عابد - ژنتیک 7- کتاب دیني 
زرتشتي- اجداد  - پارچه پنبه اي 
بالنگ ۹-  8- کیمیا - کوشک- 

شن نرم- غذایي کامل و خوشمزه 
هلهله  کشاورز-  خرقه10-   -
شادي- بازیگر هالیوود 11- آواي 
درشت- ظرف غذاي سربازان در 
مدرج  اي  شیشه  لوله  پادگان- 
آزمایشگاه 12 - پست- ابر غلیظ- 
ماه دوم پاییز- دسته و جوخه -13 
سازش- معصیت- پروتئین گیاهي 
1۴ - واحد فرکانس- شکر کننده- 
از  فیلمي  امید-   -  15 سرخرگ 
با هنرنمایي ویشکا  پیمان معادي 

آسایش و صابر ابر

جدول 3979

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

123456789101112131415
امیلقاهزرلنیمز1
سنومهنجاروکسا2
کهاهناو رپاهنم3
ودناننمایلدی4
رمکدناتلوهسا5
بترسحراسیلاد6
وتوهیپورورمک7
تارجفساتملامع8
ریرحتینمانها9
اخسرتیتاسایل10
لترارشهتفهسم11
تانمیالنوراو12
هماججنسامداسا13
التباکیلاشماه14
بایرازابهچمیتی15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

* چلو گوشت 25000     
* چلو جوجه 9000    

* چلوکباب دورو 8000 
* چلوکباب کوبیده  8000    

* چلو مرغ سرخ شده 8000     
* چلوماهی 9000

* خورشت قورمه سبزی 7000    
* خورشت قیمه 6/500   
* خورشت فسنجان 8000 

* استامبولی با گوشت مرغ 6000

افتتاح اولین رستوران آنالین در بیرجند 
رستــوران

همیشـه آنالین
سفارشات شما  عزیزان

 در اسرع وقت
 تحویل داده می شود

در ضمن غذای خارج از منو 
در صورت سفارش پذیرفته می شود
 معصومیه، میدان ابن حسام، تاالر سی کاج
تلفن:09155600562 - 32358223
با مدیریت پریزاده
@restaurant             :لینک سفارشات در تلگرام

م نقاط شهر
ک رایگان به تما

 با پی

30kaj

به تعدادی بازاریاب )آقا(
در شرکت مهرگان پخش حافظ 

نیازمندیم.
32231503

ساعت تماس: از 7 صبح الی 15

پروانه بهره برداری و 
پروانه بهداشتی پرورش 
مرغ گوشتی زرین کشت 
نصرالدین به شماره ثبت 

926مفقود شده است.

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 

در سطح استان نقدا خریدار است.
 بین رجایی 21 و 23      09036240644

 فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
  با موقعیت عالی به صورت نقد و اقساط

 به فروش می رسد.    09158254172

یک قطعه زمین سند دار محدوده 
اداره کل راه و شهرسازی به فروش 

می رسد.   09354804730

فروشــی
 باغ واقع در دشت بجد 

به مساحت 2700 متر، حصار شده
 با 130درخت )زرشک، عناب و 

پسته( 5 ساله و یک ربع آب شیرین
 حاشیه آسفالت

09156692845

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 
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پهلوانان خراسان جنوبی ۴ رتبه برتر را کسب کردند

قهرمانی  پهلوانی  کشتی  مسابقات  در  داشت:  اظهار  سروری  عباس 
چهار  صاحب  پوشان  ملی  با  مصاف  در  خراسان جنوبی  تیم  کشور 
این  افزود: حامد میرزاپور در وزن 100 کیلوگرم  برتر شد. وی  مقام 
ماراتن ملی با گردن آویز مدال نقره بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد. 
 90 وزن  در  احدی  قاسم  گفت:  خراسان جنوبی  کشتی  هیات  رئیس 
کیلوگرم با کسب مدال برنز مسابقات کشتی پهلوانی کشور در جایگاه 
سوم قرار گرفت. سروری خاطرنشان کرد: امین قلی زاده در وزن 80 
رتبه  کشور  بزرگساالن  پهلوانی  قهرمانی  کشتی  مسابقات  کیلوگرم 
هفتم را کسب کرد و جالل علی زاده در وزن 70 کیلوگرم رقابت ها 
هشتم شد. وی خاطرنشان کرد: اسداهلل جاویدی، جالل علیزاده، امین 
با  قربانی ثانی   اسماعیل  میزاپور،  حامد  احدی ورانلو،  قاسم  قلی زاده، 
سرپرستی و مربی گری هادی رستمی و محمد میش دار نماینده های 
رتبه  کسب  به  اشاره  با  وی  بودند.  مسابقات  این  در  خراسان جنوبی 
با  ماراتن ملی متذکر شد:  این  در  پهلوانی خراسان جنوبی  تیم  هفتم 
دعوت فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور کاظم عقیقی داور بین 
المللی خراسان جنوبی تعدادی از مسابقات را داوری کرد. در این رقابت 

ها جابر صادق زاده پهلوان سال 9۶ ایران شد.

کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ورزش زورخانه ای
 خراسان جنوبی در مسابقات کشوری مشهد

نایب  عنوان  توانست  استان  زورخانه ای  ورزش  بزرگساالن  تیم 
خود  به  را  زمین  ایران  برتر  های  تیم  کشوری  مسابقات  قهرمانی 
اختصاص دهد. در این دوره از مسابقات که 19 لغایت 21 دی ماه در 
مشهد برگزار شد تیم اعزامی استان با ترکیب علی قمری، مصطفی 
دالکه، سروش جواهری، رضایوسفی شهمیران، حسین عجم، خشایار 
ایزدی، پوریا نارمنجی و احسان افالکی به مربیگری رضا آفتابی و 

مرشدی محمدرضا حسن پور حضور یافت.

حضور داور خراسان جنوبی جهت 
قضاوت مسابقات کشوری کشتی پهلوانی

کاظم عقیقی داور بین المللی استان جهت قضاوت مسابقات کشوری 
کشتی پهلوانی مشهد حضور خواهد یافت. این مسابقات 21 دی ماه 

در رده بزرگساالن برگزار خواهد شد.

طلوع طبس به مصاف شهید دهقان زاده قاین می رود

رئیس هیات والیبال خراسان جنوبی گفت: در مسابقات دومین دوره 
دیدار  به  پهنایی قاین  دهقان زاده  شهید  تیم  استان  والیبال  لیگ  از 
در  خراسان جنوبی  انتظام  والیبال  و  می رود  زمین سنجش طلوع طبس 

مقابل مرکزعکس وفیلم بشرویه صف آرایی می کند.

تشدید اوتیسم در کودکان 
با وسایل دیجیتالی

مهر- مجری طرح »بررسی اثر بخشی برنامه 
غلبه بر دایه گری دیجیتالی بر عالئم اوتیسم 
کودکان« که در دانشگاه شهید بهشتی انجام 
شد خاطر نشان کرد: معموال کودکان ۵0 درصد 
از  استفاده  معرض  در  را  خود  بیداری  اوقات 

وسایل دیجیتالی قرار می گیرند که این عوارض 
جانبی دارد. وی با بیان اینکه استفاده از وسایل 
دیجیتالی در کودکان مبتال به اوتیسم نیز عواقب 
دارد، عنوان کرد: این وسایل روی رفتار، گفتار 
و میزان ارتباط برقرار کردن کودکان اتیسمیک 
با دیگران تاثیر می گذارد. به گفته وی، در این 
صورت الزم است که مادران وارد ارتباط شوند 
تا میزان عالئم اوتیسم در کودکان کاهش یابد.

آوای سالمت- گام های طبیعی برای بهبود سطح این نوع حافظه وجود 
دارد: خوردن زنجبیل: تحقیقات نشان می دهد که زنجبیل می تواند از 
کاهش حافظه کوتاه مدت و زوال عقل پیشگیری کند. بهبود وضعیت 
خواب: دالیل اثبات شده ای وجود دارند که نشان می دهند خواب یکی از 
مهمترین عناصر برای تقویت حافظه است. از آنجایی که بیشترین مقدار 
تثبیت حافظه در خواب صورت می گیرد، مشخص می شود که مغز ما 

بدون داشتن خواب کافی به دردسر می افتد. اجتناب از شکر فرآوری شده: 
محققان می گویند شکر می تواند حافظه کوتاه مدت را خراب کند. شکر 
با افزایش سطح قند خون منجر به کاهش سطح تمرکز و خلق و خوی 
می شود. مصرف زردچوبه: تحقیقات نشان داده که مصرف کورکومین 
موجود در زردچوبه پس از یک ساعت اثرات خود را روی حافظه می 
 گذارد. مصرف شکالت تیره: شکالت تیره نه تنها سرکوب کننده اشتها 

است بلکه باعث بهبود حافظه می شود. ترکیبات شکالت تیره منجر به 
بهبود جریان خون در مغز می شود. نوشیدن قهوه: تحقیقات نشان می 
دهد کافئین موجود در قهوه می تواند فرآیند پیری مغز را کاهش داده و 
سبب تقویت حافظه کوتاه مدت گردد. مصرف انواع توت ها: آنتی اکسیدان 
موجود در توت، مغز را در برابر حمالت رادیکالهای آزاد محافظت کرده 

و خطر ابتال به بیماری های پارکینسون و آلزایمر را کاهش می دهد.

۶ راه طبیعی فوق العاده برای بهبود سطح حافظه کوتاه مدت

ویتامین های مفید برای گردش بهتر خون
 

عصر ایران- ویتامین E گردش خون را به واسطه 
باز کردن رگ های خونی که امکان جریان بدون 
مانع خون را فراهم می کند، بهبود می بخشد. 
ویتامین B3 یا نیاسین یکی از اعضای خانواده 
ویتامین B است که از گردش خون سالم حمایت 
می کند. ویتامین C که به نام اسید اسکوربیک 

نیز شناخته می شود به پیشگیری از ایجاد پالک و 
آترواسکلروز که می تواند در گردش خون اختالل 
ایجاد کند، کمک می کند. ویتامین K برای لخته 
شدن خون حیاتی است. کمبود این ویتامین می 
تواند به خونریزی بیش از حد منجر شود. ویتامین 
B۶ گردش خون را به واسطه توانایی مبارزه با 
رادیکال هایی که موجب سخت شدن رگ های 

خونی می شوند، بهبود می بخشد.

دالیل ابتالی افراد به صرع 

آخرین خبر- داریوش نسبی تهرانی مؤسس و 
مدیرعامل انجمن صرع ایران اظهار کرد: صرع 
یک بیماری نیست بلکه طیفی از اختالالتی بوده 
که در مغز رخ می دهد و سبب بروز حمالت صرع 
علوم  روانپزشکی،  عوامل  افزود:  وی  می شود. 
رفتاری و عوامل محیطی از جمله موضوعاتی 

بوده که در بروز صرع نقش داشته و بسیاری از 
عوامل می تواند سبب تحریک آن شود. نسبی 
تهرانی افزود: هر عامل زمینه ای می تواند فرد 
را مستعد حمالت صرع کند و استرس به ویژه 
در بیمارانی که صرع دارند نقش زیادی دارد لذا 
کیفیت زندگی در کنترل و پیشگیری از صرع 
بسیار حائز اهمیت بوده و توصیه های بهداشتی و 

نوع زندگی برای بیماران باید مدنظر باشد.

غذاهای مفید روزهای سرد برای کودکان

آخرین خبر- با آغاز فصل سرد سال و کوتاهتر 
شدن روز به دلیل کاهش دما و فعالیت، سطح 
انرژی بدن افراد نیز کم می شود و حتی برخی 
افراد گرفتار افسردگی می شوند، کودکان نیز از 
این قاعده مستثنی نیستند که در این میان تغذیه 
مفید نقش بسیار مهمی برای حفظ شادابی و 

برای  سبزی  می کند.  بازی  کودکان  سالمت 
رشد و نشاط کودک موثر است همچنین قارچ 
را در غذای کودکتان بگنجانید. با کدو حلوایی 
ماهی  با  و  را تضمین کنید  سالمت کودکتان 
سالمون شادی را به کودکتان هدیه دهید. میوه 
های معجزه آسا برای زمستان کودکان نارنگی و 
گریپ فورت می باشند که برای قوی نگهداشتن 

استخوان ها و عملکرد خوب ماهیچه ها مناسبند.

تأثیر استرس در بروز بیماری گوارشی

فارس- استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در ارتباط با تأثیر استرس در بروز بیماری های 
شده  امروزه مشخص  داشت:  اظهار  گوارشی، 
است که استرس و اضطراب در بروز بسیاری 
از بیماری های گوارشی می تواند تأثیرگذار باشد. 
وی افزود: استرس احتمال ابتال به بیماری هایی 

همچون رفالکس، سندرم روده تحریک پذیر و 
کولیت زخمی را بیشتر کرده و در افراد مبتال نیز 
وضعیت را بدتر می کند. وی ادامه داد: توصیه 
مسأله  این  از  پیشگیری  جهت  افراد  می شود 
از استرس و اضطراب که  را  سعی کنند خود 
گاهی ناشی از رسیدن اخبار منفی و نگران کننده 
است، دور کنند. همچنین اصالح سبک زندگی 

در این زمینه می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

۳۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق 
در شهرستان سربیشه کشف شد

 
سرهنگ احمد کارگر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان هنگام 
کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و 
خودرو را برای بازرسی متوقف کردند. وی افزود: مأموران در بازرسی از 
خودرو سه هزار و 200 لیتر مواد سوختی قاچاق از نوع گازوئیل کشف 
کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه تصریح کرد: در این رابطه 
متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفی شد. کارگر از شهروندان خواست در صورت مشاهده 
هرگونه جابجایی مشکوک سوخت موارد را بالفاصله از طریق مرکز 

فوریت های پلیسی 110 اطالع رسانی کنند.

درگیری مسلحانه در 
مسابقات اسب دوانی گنبد کاووس 

بین  گنبدکاووس  اسبدوانی  مسابقات  هفدهم  هفته  در 
قماربازان در مسابقات سوارکاری شهرستان گنبدکاووس 
درگیری و اختالف به وجود آمد و با قمه و چماق و دیگر 
سالح سرد با هم درگیر می شوند. ماموران نیروی انتظامی 
که در محل سوارکاری در جهت امنیت سوارکاری بودند 
برای برطرف کردن اختالف و جلوگیری از درگیری وارد 
محل می شوند. یکی از این افراد با سالح شکاری خود 2 
نفر از ماموران نیروی انتظامی را از قسمت های دست، بازو 

و کتف مجروح می کند.

سه ماه حبس، جریمه حمل 
کود مرغی غیر مجاز در طبس 

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان طبس گفت: در راستای کنترل 
بهداشتی حمل دام و جلوگیری از انتشار بیماریهای واگیردار و 
مشترک بین انسان و دام یک دستگاه کامیون حامل 10 تن کود 
مرغی فاقد مجوز حمل بهداشتی که از صالح آباد تربت جام به 
زرند کرمان در حرکت بود در پست قرنطینه دامپزشکی دیهوک 
متوقف شد. محمدجالل هادیان افزود: پرونده فرد متخلف تشکیل 
و به مراجع قضایی ارجاع شد. وی گفت: متهم توسط شعبه دادگاه 
کیفری دو شهرستان طبس به پرداخت جزای نقدی و سه ماه 
حبس محکوم و محموله فوق به مبدا بارگیری برگشت داده شد. 

چهار  زن در آرامستان
به ضرب گلوله کشته شدند

در پی جنایتی هولناک در کرمانشاه، ۴ زن به ضرب 
دنبال  به  گلوله کشته شدند. سرنشینان یک   خودرو 
زن  چهار  به  قبلی  ای   طایفه  و  خانوادگی  اختالفات 
که در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه حضور داشتند، 
تیراندازی کرده  و منجر به مرگ آنان شدند. ضارب 
که از بستگان مقتوالن است، شناسایی شده و اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی به منظور دستگیری وی ادامه دارد. 
معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد: به 

زودی فرد ضارب را دستگیر خواهند کرد.

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 
در منزل و محل کار )بدون 

هزینه( قبول حواله از فروشگاه 
شهرداری برای همکاران 

محترم شهرداری ، آتش نشانی 
و سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 

 32220423
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»خطبه های آدینه«

نمازطلبباراندربیرجندبرگزارمیشود
امام جمعه موقت شهرستان بیرجند گفت: با توجه 
به خشکسالی های اخیر به ویژه در سال جاری نماز 
طلب باران روز دوشنبه این هفته در مصلی المهدی 
بیرجند اقامه می شود. حجت االسالم مختاری ظهر 
جمعه  سیاسی  عبادی,  نماز  خطبه های  در  دیروز 
این هفته  بیرجند با اشاره به مناسبت های هفته 
اظهار کرد: 27 دی  سالگرد شهادت شهید نواب 
صفوی به دست رژیم سفاک پهلوی است که یاد 
این شهیدان را گرامی و به روح مطهرشان درود می 
فرستیم  و پیمان می بندیم تا آخرین نفس راه آنها 

را ادامه خواهیم داد.
مثلثشومآمریکا،عربستانومنافقین

دراغتشاشاتنقشداشتند
امام جمعه موقت طبس با اشاره به نقش آمریکا، 
عربستان و منافقین در اغتشاشات اخیر در کشور 
موقعشان،  به  حضور  و  مردم  هوشیاری  با  گفت: 
سر ضد انقالب این بار نیز به سنگ خورد. حجت 
االسالم محمدجواد زنجانی طبسی در خطبه های 
اوامر  مجریان  منافقین  گفت  طبس  جمعه  نماز 
استکبار در این اغتشاشات نقش داشتند که خدا را 
شکر سربازان گمنام امام زمان)عج( تیم هایشان را 
یکی یکی کشف کردند و گرفتند. وی با اشاره به 
بحث فیلترینگ در دو هفته اخیر گفت: مصوبات 
سه ارگان مجلس شورای اسالمی، شورای انقالب 
فرهنگی و شورای امنیت ملی در جمهوری اسالمی 

برای همه نهادها قانونی و الزم االجرا است.
و بصیر اسالمی،مردمی ایران مردم

آگاههستند
خطیب نماز جمعه نهبندان نیز به مقایسه و تفاوت 
فتنه88 و 96 پرداخت و خاطر نشان کرد: فتنه 88 
بیش از 6 ماه به طول انجامید اما در فتنه 96 مردم 
از صف  را  ابتدا؛ صف خود  در همان  و  روزه  یک 
اغتشاشگران جدا نمودند که این نشان از بصیرت 
وآگاهی مردم ایران اسالمی دارد. حجت االسالم 
جمع  در  نهبندان  جمعه  امام  خزاعی  عباسعلی 
نمازگزاران این هفته نماز جمعه گفت:آنانی که مرگ 
را وسیله ای برای مالقات محبوب می دانند از مرگ 
این  انتظار آن هستند و  نمی ترسند و همواره در 

موضوع در کالم معصومین )ع( اشاره شده است.
کردن خاموش بدنبال امروزدشمنان

نوراسالماست
امام جمعه موقت سرایان هم گفت: استکبارجهانی 
امروز بدنبال خاموش کردن نوراسالم هست ومی 
پاشیدگی  ازهم  یک  اسالمی  نظام  در  خواهدکه 
اسدی  بنی  االسالم  حجت  ایجادنماید.  درونی 
امام جمعه موقت سرایان درخطبه های نمازجمعه 
که  یابیم  درمی  اسالم  تاریخ  مطالعه  گفت:با 
پیشرفت اسالم همواره به دست مستمندان عالم 
شکل گرفته است وهمه فتوحات اسالم وگسترش 
مستضعفان  یاری  )ص(با  محمدی  ناب  فرهنگ 

عالم شکل گرفته است.
درمحکومیت ایران مردم حرکتعظیم

اغتشاشاتاخیربینظیربود
حجت االسالم محمدرضا بابایی امام جمعه فردوس 
در خطبه های این هفته نماز جمعه با دعوت مردم 
به تقوای الهی با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم 
داشت:  اظهار  قم  مردم  جمع  در  اسالمی  انقالب 
حرکت عظیم مردم ایران در محکومیت اغتشاشات 
اخیر بی نظیر بود.وی گفت: به فرموده رهبری چنین 
حرکاتی در برخی کشورها منجر به کودتا می شود 
ولی در ایران اسالمی مردم با هوشیاری و بصیرت، 

صف خود را از اغتشاش گران جدا کردند.
علیه بر ظالمانهای اقدامات ترامپ

ایرانانجامدادهاست
جمعه  امام  حدادیان  اکبر  علی  االسالم  حجت 
موقت بشرویه ظهر دیروز در خطبه های نماز جمعه 
شهرستان بشرویه که در محل مسجد جامع میدان 
برگزار شد اظهار کرد: دخالت های بی جا در مسائل 
از دیگر  ایران اسالمی در آشوب های اخیر  داخلی 
بشرویه  موقت  جمعه  امام  بود.  آمریکا  ظلم های 
تصریح کرد: یکی از راه های شایسته و به جا برای 
رسیدن به خواسته های مشروع، دعا کردن است 
که این امر موجب خشنودی خداوند متعال می شود. 
وی با تقدیر از حضور مقتدارنه و با بصیرت مردم 
ایران اسالمی بیان کرد: مردم آگاه و با بصیرت ایران 
اسالمی بار دیگر به دشمنان نشان دادند در مسیر 
اطاعت از فرامین رهبری و ارزش های اسالمی و 
انقالبی تا پای جان ایستاده اند و با حضور به موقع 

خود فتنه اخیر دشمن را کور کردند.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مطرح کرد:

در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مطرح شد

 در نشست خبری استانداران ادوار خراسان جنوبی مطرح شد

11 میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت های مجتمع های گلخانه ای
گروه خبر- 11 میلیارد تومان برای اجرای زیرساختهای عقب مانده هشت مجتمع گلخانه ای خراسان جنوبی ابالغ شد. رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت: از این مبلغ پنج میلیارد تومان به صورت اسناد خزانه به استان 
اختصاص یافت.ولی پور مطلق افزود: 311 میلیون تومان برای تامین آب و اجرای شبکه گاز خوسف، 160 میلیون اجرای شبکه برق فشار متوسط نهبندان، یک میلیارد و 420 میلیون خیابان کشی و گاز رسانی درمیان، 710 
میلیون گازرسانی سربیشه، یک میلیارد و 59 میلیون شبکه برق فشار متوسط بشرویه ، 514 میلیون نصب انشعاب و اجرای شبکه گاز سرایان و یک میلیارد و 279 میلیون خیابان کشی و اجرای شبکه گاز فردوس هزینه می شود.
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دیدار استاندار خراسان 
جنوبی با رئیس مجلس 
شورای اسالمی 
وضعیت  تشریح  ضمن  دیدار  این  در  غالمی- 
استان  در  اخیر  ساله  چندین  های  خشکسالی 
ومشکالت پیش روی مردم و همچنین پیامد های 

 ادامه این  روند راهکار های برون رفت از این بحران ، 
 و روش های مناسب برای تامین آب آشامیدنی ،
معدن و صنعت در شهر ها  و روستاهای استان را به 
ریاست محلس را ارائه نمود.استاندار خراسان جنوبی 
را  استان  اعتباری  ومنابع  بودجه  در گزارشی وضع 
تشریح کرد وبه جای منابع اعتباری با وضعیت ویژه 
تخصیص واوراق واسناد خزانه ، استفاده از تسهیالت 
بانکی و وجوه اداره شده برای پیمانکاران ومجریان 
طرحهای عمرانی را به عنوان جایگزین پیشنهاد نمود.

برگزاری آزمون معاون آموزشی عتبات  

امیرآبادیزاده-مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از 
برگزاری آزمون آموزشی عتبات عالیات ظهر دیروز در 
استان خبر داد.نوفرستی عنوان کرد: از تعداد 302 ثبت 

نام کننده 41 نفر در آزمون شرکت نکردند.به گفته وی 
افراد قبول شده در این آزمون ابتدا به عنوان معاون 
آموزشی با کاروان به سفر کربال مشرف می شوند و 
در صورت رضایت مدیر کاروان ، روحانی و زائران از 
عملکرد آنها مراحل گزینش انجام می شود.مدیر حج 
و زیارت افزود:سهمیه استان 200 نفر است که ابتدا 
این سهمیه 90نفر بوده و پس از رایزنی به این رقم 
رسیده است.مدیر حج زیارت با اشاره به میانگین سنی 
و جوان بودن این افراد اظهار امیدواری کرد در آینده 
میزان رضایت مندی بیشتر  زائران را شاهد باشیم.
استقبال  نظر میزان  از  استان  این  افزود:  نوفرستی 
کنندگان در این آزمون در جایگاه 5 کشور قرار دارد.

جلسه مشترک معاون دادستانی
 با فرمانده ارشد آجا در استان

کاربر-فرماندهی ارشد آجادر استان با معاون دادستان 
استان وچند تن ازخبرنگاران دیدار کرد. در  این دیدار 
امیر یوسفی با اشاره به وضع درختان کاج در محدوده ی 
پادگان سابق بیرجند  بیان کرد : این مرکز تمام  درختانی 
که در محدوده امالک ارتش بوده است را آبیاری ویه 
موقع هرس کرده است .وی گفت متاسفانه مدتی است 
بعضی افراد که از اصل قضیه  بی خبرند. ذهن مردم را 
بر علیه مرکز واقدامات پادگان با عنوان خشک کردن 
درختان اطراف پادگان سوق می دهند.وی ادامه داد اوال 
سیزده هکتار مربوط به مسکن وشهرسازی می باشد 
و21ودو  دهم هکتار مربوط به پادگان است که ابنیه ما 
در آن مستقرمی باشد که در این قسمت ها هیچگونه 
مشکلی نداریم وآماده هستیم درختان را حفظ  هرس 
کنیم اگرچه  چاه آب در اختیار نداریم  اما با تمام توان 
ایستادیم وی توضیح داد : بخشی از درختان کاج که به 
دلیل آفت وبیماری خشک شدند اوال در خارج از این 
چهار دیواری بوده  وبخشی هم در داخل بوده که اگر 
درختی هم قطع شده با مجوز رسمی  شهرداری بوده 
است فرمانده ارشد آجا در استان افزود: از انجا که رسالت 
ما آباد کردن منابع طبیعی می باشد آماده ایم دوبرابر انچه 
قطع شده درخت جایگزین بکاریم .یوسفی  بیان کرد: 
از سال 1388 که  این مرکز به شکل مستقل فعالیت 
می کند بیش از 66هزار درخت مثمر وغیر مثمر کاشته 
شده که  تا سال آینده از همه نقاط این درختان قابل 
مشاهده هستند. اعراب شیبانی معاون دادستان استان نیز 
دراین جلسه با بیان این که امروزه یکی از موضوعاتی که 
ذهن مردم  را به خود مشغول کرده موضوع فضای سبز 
پادگان 04 است. گفت :چیزی که برای شهروندان امروز 
مبهم  است  این است که ارتش  عمدی  این درختان را 
خشک  وبعد قطع کرده  که  چنین  چیزی واقعیت ندارد  
ودر این امر مرجع دادستانی ورود کردواز مردم واصحاب 
رسانه خواست با ذکر دلیل وبرهان مطالب را بیان کنند.
اعراب شیبانی در ادامه با اشاره به این موضوع که در 
جلسه قبلی از نماینده شهرداری درباره دلیل خشک 
شدن درختان و  قصوری وکم کاری ارتش پرسیده 
شد،افزود :به گفته نماینده شهرداری با بررسی  انجام 
گرفته مشخص شد علت اصلی خشک شدن درختان 
آفت بوده است و عامل انسانی دخالت نداشته است.
این مقام مسئول ادامه داد: موضوع در کمیسیون ماده 
7 آیین نامه  قانون اصالح حفظ وگسترش فضا ی سبز 
شهرها  مطرح شده است وبرابر مصوب آن کمیسیون 
پادگان موظف گردید دوبرابر آن نهال جایگزین بکارد.
میدانی  بازدید  استان طی  دادستان  معاون  گفته  به 
که انجام شده شرایط اجرای این طرح فراهم است 
وآبیاری از این به بعد بر عهده شهرداری خواهد بود.

* قائم مقام بنیاد مهدویت با نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی ظهر دیروز دیدار کرد.

از  طبس  بهزیستی  پوشش  زیر  مددجوی   50  *
تخفیف انشعاب و عوارض صدور پروانه ساختمانی 

بهره مند شدند.
* طی حکمی از سوی افضل پور مدیر کل ورزش و 
جوانان استان، لطفیان به عنوان رییس اداره ورزش و 

جوانان شهرستان بیرجند منصوب گردید .
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس   *
اقامتگاه  گردشگری فردوس از تشکیل 29 پرونده 

بوم گردی در چند روستا و حاشیه کویر خبر داد.  
* مدیرجهاد کشاورزی خوسف گفت: نبود بازار فروش 
تولیدی  محصوالت  فروش  تولیدی  محصوالت 

گلخانه داران را با مشکل روبرو ساخته است.
* مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: 
به حوزه  تا کنون  امسال  آغاز  از  ریال،  میلیارد   14

آبخیزداری خراسان جنوبی اختصاص یافته است.
* رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
واحدهای  در  امسال  آغاز  از  شغل  هزار   3 گفت: 

صنفی ایجاد شده است. 

اخبار کوتاه

که  جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
هماهنگی  شورای  جلسه  در  دیروز  صبح 
مدیریت بحران استان خراسان جنوبي سخن 
براي  افزود:   ، این مطلب  بیان  با  مي گفت، 
پیمودن مسیر توسعه و ایجاد اشتغال در استان 
و  خشکسالي  موضوع  باید  جنوبي،  خراسان 
تبعات ناشي از این پدیده یعني کمبود منابع 
آبي را بسیار جدي بگیریم. استاندار خراسان 
ادوار  استانداران  نشست  به  اشاره  با  جنوبی 
مباحث صورت  و  بیرجند  در  استان خراسان 
استانداران  با  مختلف  جلسات  در  گرفته 
از مهمترین  ادوار گذشته تصریح کرد: یکي 
موضوعاتي که در این نشست ها مورد بحث 
 و تبادل نظر قرار گرفت، توسعه محور شرق ، 
چالش ها و پتانسیل هاي موجود در این حوزه 
بود.رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان ؛ با اشاره به طرح هاي مختلف براي 
تامین آب استان، سه راهکار را براي تامین 
نشان  خاطر  و  دانست  متصور  استان  آب 
ساخت: از سه راهکار مورد نظر براي تامین 
آب خراسان جنوبي، دو راه از طریق منابع آبي 

خارج استان در نظر گرفته شده است.
مروج الشریعه با اشاره به وجود یک میلیارد 
و یک میلیون متر مکعب آب در منابع آبي 

استان تصریح کرد: با اصالح الگوي مصرف 
در  موجود  آبي  منابع  اتالف  از  جلوگیري  و 

استان مي توانیم بخش زیادي از آب مورد نیز 
صنعت و معدن استان را تامین کنیم.

خشکسالی،زلزلهخاموشدراستان
استاندار خراسان جنوبی در بخش دوم سخنان 
خود در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 

استان با تاکید بر اینکه در هنگام وقوع حوادثي 
همچون زلزله ، با سیل توجهات و مساعدت 

هاي ملي و بین المللي مواجهیم، اظهار کرد: 
در خصوص پدیده اي همچون خشکسالي که 
از آن به عنوان زلزله خاموش نیز یاد مي کنند، 
به دلیل اینکه این پدیده بسیار آرام به وقوع مي 
پیوندد و آسیب هاي ناشي از آن به مرور زمان 

 به وجود مي آید توجه زیادي به آسیب هاي
مروج  شود.دکتر  نمي  طبیعي  رخداد  این 

الشریعه با اشاره به دیدار هفته گذشته خود و 
دکتر الریجاني رئیس مجلس شوراي اسالمي 
افزود: در این دیدار مسائلي همچون تکمیل 
زیرساخت هاي اساسي استان، تامین اعتبارات 
 مورد نیاز در بخش هاي مختلف و ظرفیت های 

استان و چالش هاي پیش روي توسعه مورد 
گرفت.وی  قرار  طرفین  نظر  تبادل  و  بحث 
حضور اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت 
هماهنگي  شوراي  جلسه  در  کشور  بحران 
مدیریت بحران استان را مغتنم دانست و ادامه 
داد : سازمان ها و وزارتخانه ها باید نگاه خود 
را نسبت به توسعه استان هاي پیشرو در امر 
توسعه با استان هایي که در مسیر توسعه با 
چالش هاي مختلفي نظیر بحران خشکسالي 
مواجهند ، تغییر دهند.استاندار خراسان جنوبی 
 : کرد  عنوان  خود  سخنان  پایانی  بخش   در 
خراسان  که  طبیعي  هاي  پدیده  بر  عالوه 
زیر  تامین  در  است،  مواجه  آنها  با  جنوبي 
ساختهاي توسعه استان نظیر راه، راه آهن و ... 
نیز با مشکالت اعتباري مواجهیم.وی، عمده 
اعتبارات تامین شده استان در حوزه مدیریت 
بحران را اعتبارات ماده 12 ذکر کرد و ادامه 
استان خراسان  اعتبارات،  این  بر  : عالوه  داد 
جنوبي متقاضي دریافت اعتبارات از ردیف هاي 
اعتباري ماده 10 قانون مدیریت بحران نیز مي 
باشد.این گزارش حاکیست؛ در این جلسه در 
توسط  مکتوب  بصورت  استان  هاي  خواست 
استاندار خراسان جنوبي تقدیم معاون وزیر کشور 
بحران کشور شد. رئیس سازمان مدیریت  و 

تامین آب، کلیدی ترین محور توسعه در استان است

اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
کشور  تمام  به  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
توصیه می شود، گفت: آب را از سه مسیر  وارد 
خراسان جنوبی می کنیم .به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از بیرجند، محمد مهدی مروج الشریعه 
شب گذشته در نشست خبری استانداران ادوار 
خراسان جنوبی با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
تقاضای  که  عمرانی  تمام  نیمه  های  پروژه 
اگر  دارند،  اجرا  و  اتمام  برای  گذاری  سرمایه 
ما  دهد  اجازه  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
اعتبار مورد نیاز برای پروژه را به بانک بدهیم تا 
سرمایه گذار از بانک تسهیالت %0 دریافت و 
سود تسهیالت را استانداری پرداخت کند.مروج 
خراسان  در  گردشگری  به  اشاره  با  الشریعه 
جنوبی بیان کرد: ما باید قدر گردشگر را بدانیم 
چرا که گردشگر ایجاد اشتغال می کند بنابراین 
 امید است اداره کل گردشگری آموزش های 
دهد.وی  ادامه  مسئوالن  و  مردم  به  را  الزم 
اولین سالی است که دولت  خاطرنشان کرد: 
در مسیر شفاف سازی بودجه در مسیر عینی و 
عملی گام برداشته است.استاندار خراسان جنوبی 
 با اشاره به درآمد استان گفت: اگر در استان های
جنوبی خراسان  مانند  یافته  توسعه   کمتر 
استان  باشند  داشته  بودجه  کاهش  درصد   5
دچار تنش شده و راه توسعه تحت تاثیر قرار 
 می گیرد.مروج الشریعه با بیان اینکه بازارچه ها
گاهی 260 میلیارد تومان درآمد دارند که به 
حساب خزانه واریز می شود یادآور شد: در این 
راستا باید تالش کنیم فعالیت 3 بازارچه که به 

هر دلیلی کم شده است فعال شود.
وی با بیان اینکه باید به مولفه های اقتصاد 
بحث  در  کرد:   خاطرنشان  کرد  توجه  مرز 

بازارچه دوکوهانه نهبندان، 20 میلیارد تومان 
صرف زیرساخت های این بازارچه شده است 
که بازارچه مستعدی است و باید مورد توجه 
قرار گیرد.استاندار خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه ورود و خروج دام از این بازارچه انجام 
 73 میل  است  امید  کرد:  تصریح  شود  می 
را  بازگشایی آن  نیز مورد توجه قرار گیرد و 
سابق  استاندار  بابادی  باشیم.رضایی  شاهد 

خراسان جنوبی نیز در این جلسه یادآور شد: 
خوشبختانه خراسان جنوبی در بحث نیروی 
و تحصیل  دانشگاه ها  و  است  انسانی قوی 
همدلی  نیازمند  که  دارد  زیادی  های  کرده 
استاندار  پرویزی  اکبر  است.علی  همراهی  و 
سابق خراسان جنوبی نیز در این جلسه ضمن 
قدردانی از مردم والیت مدار استان یادآور شد: 

من در مدت خدمتم در خراسان جنوبی نه به 
خود و نه به مردم دروغ نگفتم.

مجمعاستاندارانفارغاز
هرگونهتفکرسیاسیبرای
انتقالتجاربآمادگیدارد

بیان  با  نیز  کشور  استانداران  مجمع  دبیر 
مجمع  جلسات  استان   24 در  تاکنون  اینکه 

گفت:  است،  شده  برگزار  کشور  استانداران 
تفکر  هر گونه  از  فارغ  استانداران  مجمع 
دارد.  آمادگی  تجارب  انتقال  برای  سیاسی 
تاریخ  تدوین  کارگروه  تشکیل  از  طاهری 
شفاهی در مجمع استانداران خبر داد وگفت: 
در این کارگروه از استاندار موفق مصاحبه به 
ها  استان  سایر  استفاده  مورد  تا  آمده  عمل 

استانداران  مجمع  کرد:  بیان  گیرد.وی  قرار 
مجموعه ای غیر انتفاعی و غیر رسمی بوده 

که از استانداران تشکیل می شود.

گسلهایزیادیدرخراسانجنوبی
اجرایطرح نیازمند وجودداشتهکه

هایپیشگیرانهاست
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت 

بحران با بیان اینکه خراسان جنوبی نیز استانی 
پرحادثه است، اظهار کرد: گسل های زیادی در 
خراسان جنوبی وجود داشته که نیازمند اجرای 

طرح های پیشگیرانه است.

مجوزهایسرمایهگذاری
درکوتاهترینزمانممکنصادرشود

رئیس بازرسی وزارت کشور با تاکید بر اینکه 
دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی باید قدر 
حضور سرمایه گذار را در استان بدانند، گفت: 
باید در  نیاز سرمایه گذاری  مورد  مجوزهای 
کوتاهترین زمان توسط دستگاه های دولتی و 
حمایتی در اختیارشان قرار گیرد. خدمتگزار نیز 
افزود: با توجه به اینکه خراسان جنوبی استانی 
توان بخش  از  باید  است  یافته  توسعه  کمتر 
کرد. استفاده  استان  توسعه  برای  خصوصی 

وی گفت: سرمایه گذاری در بخش خصوصی 
بر سه اصل احترام، اعتماد و پشتیبانی استوار 
است مادامی که این اصول به درستی رعایت 
نشود سخنان ما در حد شعار باقی خواهد ماند.

وی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی 
باید آنچه در توان دارند را در کوتاه ترین زمان 
و به بهترین نحو در خدمت رسانی به مردم 
اعتماد مردم  زمینه های جلب  تا  ببرند  بکار 
به  ادامه  در  شود.وی  فراهم  پیش  از  بیش 
دوران خدمت خود در خراسان جنوبی اشاره 
کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین محورهای 
در  گذاری  سرمایه   ، دوره  این  در  فعالیتم 
بخش های مختلف و استفاده از توان بخش 
خصوصی بود.وی با بیان اینکه در این مدت 
سرمایه  قانونی  مجوزهای  کردیم  تالش 
گفت:  برسانیم،  تراز  به  را  استان  در  گذاری 
شهروندی  حقوق  منشور  به  توجه  و  تاکید 
بود.رئیس  مدیریتی  های  شاخص  دیگر  از 
گاهی  اینکه  بیان  با  کشور  وزارت  بازرسی 
اوقات در حمایت ها دچار مشکالتی هستیم، 
افزود: خراسان جنوبی در حوزه صنایع دستی 
دارای ظرفیت و توانمندی های زیادی است 
اما صنعتگران نیازمند حمایت بیشتری هستند.

مجوزهای سرمایه گذاری در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود

اینکه  بیان  با  دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
واهی  امید  و  تصور  مسئوالن  برخی  اینکه 
اروپا  و  آمریکا  به  کردن  نگاه  با  که  دارند 
مشکالتمان حل می شود،گفت: یکی از ارکان 

و وظایف ما حفظ و مراقبت از نظام است.
با  دیدار  در  دیروز  ظهر  حبیبی  نبی  محمد 
اظهار  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کرد: ما با هیچ کشوری بیخودی سر جنگ 
حفظ  ما  وظایف  و  ارکان  از  یکی  و  نداریم 
اینکه  بیان  با  است.وی  نظام  از  مراقبت  و 
امید واهی به دشمن  اینکه برخی مسئوالن 
دارند، افزود: اینکه برخی از مسئوالن تصور 
می کنند با نگاه کردن به صورت تکیه گاهی 
می شود،  حل  ما  مشکالت  واروپا  آمریکا  به 
موتلفه  حزب  است.دبیرکل  اشتباه  تصوری 
اسالمی گفت: بنده در سه استان استاندار و 
در بخشهای مختلف مسئولیت هایی بر عهده 

داخلی  امکانات  همین  با  معتقدم  و  داشتم 
کنیم. برطرف  را  کشور  مشکالت  می توانیم 
با دیگر  با مراودات  افزود: ما مخالف  حبیبی 
بخواهیم  اگر  اما  نیستیم  و  نبوده  کشورها 
ما  مشکالت  نیاییم  کنار  آنها  با  اگر  بگوییم 
است. اشتباه  تصور  این  نمی شود،  برطرف 
مرحوم  از  خاطره ای  بیان  به  اشاره  با  وی 
با  که  دیدارهایی  از  یکی  در  عسکراوالدی 
از  یکی  کرد:  اظهار  داشت  خمینی)ره(  امام 
اظهار  امام خمینی)ره(  با  دیدار  مسئوالن در 
را  اسالمی  جمهوری  باید  ما  که  بود  کرده 
حفظ کنیم، هر چند در اصل این مقام دغدغه 
امام  اما  داشت  انقالب  حفظ  برای  زیادی 
خمینی)ره( با نگاهی همراه با خشم فرمودند  
ما باید انقالب را حفظ کنیم؟ حفظ جمهوری 
اراده  خدا  واگر  است  تعالی  حق  با  اسالمی 
هر صورت  در  باید  ما  و  می شود  حفظ  کند 

وظیفه خود را انجام دهیم.نماینده ولی فقیه 

در استان نیز در این دیدار با بیان اینکه در آن 
مرحوم  همچون  شهادت  پیشکسوتان  تاریخ 

نواب صفوی و شهدای موتلفه مسئله مقاومت 

و شهادت را به خوبی آغاز کردند، اضافه کرد: 
باالخره  و  داد  برکت  آن ها  خون  به  خداوند 

ایمانی  روح  توانست  )ره(  خمینی  امام  قیام 
را مانند خون در رگ های نیمه جان جامعه ما 
داد:  ادامه  عبادی  االسالم  کند.حجت  جاری 
دشمن همان طور که می گوید همه گزینه ها 
را که می تواند در  میز است هر کاری  روی 
دشمنی با این نظام انجام ما نیز حداقل باید 
از دشمن این درس را بگیریم و به دشمنی 
آن ها پاسخ متناسب با آن بدهیم.وی با بیان 
اینکه مشکالت ما بیشتر خودساخته تا دشمن، 
گفت: اگر ما یک ید واحده باشیم و سلیقه ها و 
اشخاص را کنار بگذاریم و آنجایی که حجت 
شویم.نماینده  متحد  است  تمام  ما  بر  الهی 
ولی فقیه در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: 
سلیقه ها، نتیجه ها و تحلیل ها را کنار بگذاریم 
و در یک نقطه متمرکز شویم و اگر به این 
هیچ  نمی توانست  دشمن  می کردیم  عمل 

حضوری داشته باشد. 

 برخی مسئوالن امید واهی به دشمن دارند

عکس:مجتبی گرگی

عکس:اکبری

عکس:مقامی
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
ماواِت واألَرِض، وُسُفُن النَّجاةِ، وفینا َمكنوُن الِعلِم، وإلَینا َمصیُر االمورِ، وبَِمهِدیِّنا تُقَطُع الُحَجُج،  نَحُن أنوارُ السَّ
رِّ، فَلیَهَن َمِن استَمَسَک بُِعرَوتِنا، وُحِشَر َعلی َمَحبَّتِنا  ةِ، ومُنِقُذ االمَّةِ، ومُنتََهی النّورِ، وغامُِض السِّ فَُهَو خاتَُم األَئِمَّ
ما نور آسمانها و زمین و کشتیهای نجات هستیم و نهفته  های دانش در میان ماست و سرنوشت امور در 

دست ماست و با مهدی ماست که حّجتها تمام می  شود و اوست خاتم امامان و رهایی بخش امّت و پایانه 
روشنی و سرّ َسر به مُهر، پس گوارای کسی که به حلقه ما چنگ در زند و بر محبّت ما برانگیخته شود.

)تذکرة الخواّص: ص130(

غیر از عده معدودی منافق، سلطنت طلب 
و ضد انقالب بقیه ملت بسیجی اند 

به  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس  غیب پرور 
بازنگری تعاریف جدید بسیج در مجموعه سازمانی 
خود اشاره و عنوان کرد: منظور ما از بسیجی بودن 
ملت  تمام  بلکه  نیست  پرونده  دارای  افراد  لزوما 
ایران که نظام و رهبری را دوست داشته و به شهدا 
عالقه مند هستند، بسیجی اند غیر از عده معدودی 

منافق، سلطنت طلب و ضد انقالب.

ضرغامی: کالم غیردقیق
 زمینه ساز بروز فتنه است

عزت ا... ضرغامی گفت: تعبیر کلی »آشغال« در 
مورد معترضین، مشابه »خس و خاشاک« هزینه 
در  خود  تلگرامی  کانال  در  ضرغامی  است.  ساز 
فهم  زمینه ساز  غیردقیق،  کالم  نوشت:  ادامه 
نادرست و بروز فتنه است. او ادامه داد: راه حل 
بودجه  افزایش  اجتماعی   - فرهنگی  معضالت 

حوزه های علمیه نیست!

شعار »هاشمی ۲۰۰۵« فاجعه بود

 84 انتخابات  نتیجه  اساسا  گفت:  عبدی  عباس 
از  نفر  یک  است.  هاشمی  آقای  اشتباه  محصول 
اگر  شدید؟  انتخابات  وارد  چرا  که  نپرسید  ایشان 
تقسیم  آقای هاشمی  دور نخست  رای  میلیون   6 
می شد، این آرا به هر کس می رسید به احمدی 
نژاد نمی رسید. در این صورت، دو نفر راه یافته به 
مرحله نهایی حتما کسان دیگری بودند. ضمن اینکه 
به عنوان نمونه شعار انتخاباتی آقای هاشمی یعنی 

»هاشمی2005 « به انگلیسی هم یک فاجعه بود.

جناب رئیس محترم قوه قضائیه! 
تا شر نشده این لیست را منتشر کنید

محمد مهاجری، در وبالگ خود نوشت: کار سپرده 
گذاران در موسسات اعتباری تقریبا به سرانجام رسیده 
 است.  اما موردی هست از ریاست محترم قوه قضائیه 
اینکه هنوز  می خواهم زحمت آن را هم بکشند. 
حدود 2 درصد از طلبکاران موسسات مالی پول شان 
 را نگرفته اند. این عده کسانی اند که سپرده های

کالن و میلیاردی داشته اند. اینها که دیگر بدهکار 
بانکی نیستند که برای افشای نام شان فشار بیاورند.

تمنا دارم تا شر نشده این طلبکاران عزیز را معرفی 
کنید تا ما و مردم، هم از اسم و رسم شان باخبر 
بدهکاریم.  بهشان  چقدر  که  بدانیم  هم  و  شویم 
نگذارید این افراد گرفتار شایعه شوند و چند صباح 
دیگر اطالعات مغشوش و یا مخلوطی از راست و 
دروغ در سایت های زیرپله ای و بی هویت درباره 

آنها منتشر شود.

مطهری: اینقدر مردم را 
دسته بندی و خط کشی نکنیم

علی مطهری گفت: نباید جوانان و دانشجویان را 
ارزشی  ارزشی و ضد  و  غیرانقالبی  و  انقالبی  به 
هستند.  انقالبی  همه  بگوییم  باید  کنیم.  تعبیر 
علیه  تظاهرات  به  را  جوانان  همه  راحل  امام 
رژیم پهلوی کشاند ، آن جوانان کم کم تحوالت 
روحی پیدا کردند و حتی به جبهه ها رفتند. آن قدر 
مردم را دسته بندی و خط کشی نکنیم. وی به 
در  اعتراض  حق  شناختن  رسمیت  به  ضرورت 
پا  گام  امروز یک  یادآور شد:  و  اشاره کرد  کشور 
را فراتر گذاشته ایم،می بینیم هم اصولگریان و اهم 

اصالح طلبان حق اعتراض را قبول دارند.

اظهارات ترامپ درباره احتمال
 بهبود روابط با کیم جونگ اون: 

به نظرم غافلگیر می شوید

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در ماه های 
گذشته درگیر تنش با کره شمالی بوده، با تغییر لحن 
با  در مقابل این کشور گفت : شاید روابط مثبتی 
کیم جونگ اون برقرار کند. ترامپ در گفت و گویی 
با روزنامه وال استریت ژورنال  اظهار کرد: احتماال 
روابط بسیار خوبی با کیم جونگ اون داشته باشم. با 

افرادی ارتباطاتی دارم، به نظرم غافلگیر می شوید.

استشمام بوی جنگ 
میان ایران و اسرائیل از سوریه

 وب سایت اندیشکده واشنگتن نوشت: در ماه های
اخیر تشنج در جبهه های شمالی اسرائیل با سوریه و 
لبنان شدت گرفته، آن هم زمانی که ایران با جدیت 
از شکست داعش در  برای پر کردن خأل حاصل 
نتانیاهو  تا جایی که  مناطق تالش می کند.  این 
اعالم کرد اسرائیل احساس می کند چاره ای جز 
وضع خطوط قرمز در مرزهای خود با سوریه و اتخاذ 
اقداماتی در این باره، ندارد. این احساس همچنین 
از پاسخ محدود ایاالت متحده به موضع ایران در 
سوریه نیز سرچشمه می گیرد، بدین معنا که اسرائیل 
می بایست به تنهایی با ایران در منطقه مقابله کند؛ 
مساله ای که خطر وقوع مقابله ای بین اسرائیل و 
محوری که توسط ایران رهبری می شود را افزایش 

می دهد.

منافع عربستان از اوج گیری
 تنش ها بین تهران و واشنگتن

رای الیوم درباره اینکه عربستان چه سودی از تشنج و 
قطع روابط بین تهران و واشنگتن می برد،نوشت: در 
صورتی که روابط ایران و آمریکا به مراحل خطرناکی 
مانند احتمال وقوع جنگ منتهی شود و واشنگتن موفق 
شود قدرت ها را با خود همراه کند، تا تحریم های 
شدیدتری علیه ایران اعمال کنند، صادرات نفت و گاز 
ایران و سایر کاالهای آن به نقاط مختلف جهان متوقف 
می شود، حتی در صورتی که امکان صادرات وجود 
 داشته باشد، در نتیجه تحریم ها و ممانعت بانک های

جهانی از پرداخت مبالغ حاصل از معامله ها به ایران، 
سود حاصل از صادرات به این کشور نخواهد رسید. از 
سوی دیگر، تشنج و پدیدار شدن نشانه های آغاز جنگ، 
قیمت نفت را تا حد زیادی افزایش می دهد؛ به ویژه در 
صورتی که ایران تهدید خود در مورد بستن تنگه هرمز 
را عملی کند. افزایش قیمت  نفت دستاوردهای زیادی 
برای عربستانی دارد که بزرگترین صادر کننده نفت 
 جهان است و در حالتی که جنگی آغاز شود، سعودی ها

 می توانند با افزایش صادرات نفت، جای خالی ایران را 
نیز در بازارهای جهانی پر کنند. شکی نیست که دالیل 
دیگری نیز برای تالش سعودی ها در راستای ادامه 
قطع روابط بین ایران و ایاالت متحده وجود دارد که 
در بین آنها، سعی سعودی ها برای به دست گرفتن 
رهبری بالمنازع منطقه و جهان اسالم است، اما عامل 
قرار می گیرد. اسباب  این  تمام  اقتصادی در رأس 

 در حمایت از احمدی  نژاد به تکلیف الهی عمل کردیم 

اسدا... بادمچیان گفت: در زمان احمدی نژاد افرادی 
داشتیم که صددرصد مخالف احمدی نژاد بودند و افرادی 
که کاماًل موافق او بودند. افرادی که مخالف بودند آن 
روزی که مقرر شد، در دور دوم به تکلیف الهی خود عمل 
کرده و از احمدی نژاد حمایت کردند، با اینکه او را قبول 
نداشتند. اگر با او همراهی نمی کردند فردی سر کار می آمد که باب میل آمریکا 
بود. این حمایت برای انجام تکلیف شرعی بود نه برای احمدی نژاد و دیگران.

چه مصلحتی است که کاری با احمدی نژاد ندارند؟

حوادث  پرده  پشت  به  من  گفت:  هاشمی  محمد 
دانم حرف هایی که  را می  این  اما  ندارم  آشنایی 
آقای احمدی نژاد و اطرافیانش این روزها زدند اگر 
کس دیگری می زد چه برخوردی با او می کردند. 
واقعا برخوردهای بسیار سخت و زندان طویل مدت 
و شاید اعدام. حاال به چه دلیل مصلحت است به آقای احمدی نژاد کاری 

نداشته باشند، دیگر باید از بزرگان سوال کرد.

خانواده صدام در اغتشاشات نقش آفرینی کردند

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه گفت: طبیعی 
است که هرگاه گروه های ضدانقالب و دشمنان ایران 
اسالمی فرصتی برای ضربه زدن پیدا کنند، دشمن نیز 
امکانات خود را در این مسیر به کار می گیرد تا به امنیت 
و پیشرفت کشور ضربه بزند. خانواده صدام جنایتکار و 
معدوم هم در این حوادث نقش داشت، اطالعات نشان می دهد که آنها نیز سعی 

داشتند با کمک گروه های معاند به نظام اسالمی ایران ضربه بزنند.

مسائل  کارشناس  عباسی  حسن 
 1394 سال  در  گفت:  استراتژیک 
شد،  تصویب  برجام  توافق نامه  که 
می کردند  فکر  خوش خیال  عده ای 

اقتصادی  بزرگ  گشایش های  که 
اقتصاددانان  اما  می گیرد،  صورت 
اصالح طلب این موضوع را برای آنها 
توضیح ندادند. وی ادامه داد: در دولت 

اصالحات طرحی برای گورباچوفیزه 
کردن جمهوری اسالمی اجرا شد که 
به نتیجه نرسید، اما در 4 سال دوم، 
در مراکز استراتژیک به دنبال طراحی 

مدل درهای باز چین بودند و کتابی 
به نام »چین نو« نوشته شد که به 
دنبال حفظ پوستر و تغییر محتوای 
عباسی  بودند.  اسالمی  جمهوری 

اظهار کرد: به دنبال اجرای سیاست 
درهای باز، مقام معظم رهبری تأکید 
کردند که ما نمی خواهیم دور کشور 
دیوار بکشیم، اما باید تعریف درستی 
انجام  باز  درهای  سیاست  این  از 
بگیرد. وی گفت: مقام معظم رهبری 
با  دشمن  که  فرمودند  سال 94  در 
اسالمی  جمهوری  ظاهر  و  صورت 
مشکلی ندارد، مشکل اصلی او فقط 
سیرت و محتوای نظام است، کسانی 
که می گفتند تمام مشکالت کشور 
امروز  شد،  خواهد  حل  مذاکرات  با 
متوجه شدند که مشکالت کشور در 
ارتباط با آمریکا حل نخواهد شد. این 
کارشناس مسائل استراتژیک افزود: 
خوشبختانه انقالبیون تمام این موارد 
را گفته بودند و می دانستند از مذاکرات 

آبی گرم نخواهد شد.

پارلمانی  معاون  امیری  حسینعلی 
تغییر  الیحه  درباره  رئیس جمهور 
ساختار دولت اظهار کرد: این الیحه  
را با دو فوریت تقدیم مجلس کردیم 
هر چند عالقه مند بودیم که دولت 
تشکیل  جدید  ساختار  با  دوازدهم 
شود اما این کار انجام نشد و با یک  
فوریت در حال بررسی است ، دولت 
هنوز هم از آن الیحه دفاع و پیگیری 
می کند. وی درباره تغییر در ساختار 
الیحه بودجه دولت بر اثر اعتراضات 
اقتصادی اخیر، گفت: الیحه بودجه 
براساس یک کار کارشناسی چندین 
و  بودجه  و  برنامه  در سازمان  ماهه 
برای  دولت  و  گرفته  انجام  دولت 
برنامه های رئیس جمهور که  اجرای 
مردم به آن رأی دادند، نیاز است که 
دارد. الیحه  و  داشته  قانونی  احکام 

بودجه ای که تنظیم و تحویل مجلس 
شد برآیند نظرات دولت است و تحقق 
وعده های رئیس جمهور به مردم در 
احکام  با  ماه،  اردیبهشت  انتخابات 

است. امکان پذیر  نیاز  مورد  قانونی 
بسیار  ما  کرد:  خاطرنشان  امیری 
امیدواریم که مجلس شورای اسالمی 
الیحه بودجه را تصویب کند و 11 

برنامه مهم از جمله رفع فقر مطلق و 
ایجاد اشتغال، محیط زیست و مسائلی 
از این دست در این برنامه دیده شده 
جای  همه  در  بودجه  الیحه  است. 

دنیا مهم ترین برنامه یک ساله دولت 
است و ما امیدواریم نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی به این الیحه 

بودجه رأی دهند.

معاون رئیس جمهور: وعده های انتخاباتی
 روحانی با بودجه ۹۷ محقق می شود

عده ای خوش خیال فکر می کردند بعد از برجام 
گشایش های بزرگ اقتصادی صورت می گیرد
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همسر مهربانم سرکار خانم زهرا قدری
موفقیت دست یافتنی نیست، مگر با تالش و همت و توکل به ذات پاک احدیت و ایمان به افق های روشن پیشرفت. گام گذاشتن در مسیر 

پرفراز و نشیب موفقیت همتی از جنس تالش و کوشش شبانه روزی می خواهد تا بتوان پله های ترقی را پی در پی طی طریق کرد.
اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته شیمی - فیزیک  گوارای وجودتان. به امید کسب مدارج علمی باالتر

همسـرت وحیـد 
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