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سرمقاله

بیماری خیابان خواری 
در بیرجند!

* امین جم

اگر چرخی در خیابان های قدیمی و حتی جدیدبیرجند 
بزنید،یک نکته کامال آشکار می شود وآن این که چیزی 
به نام مهندسی شهری وجود ندارد!.... ) مشروح در صفحه ۲ (

جرایم دیرکرد حقوق دولتی دو معدن در خراسان جنوبی بخشوده شد/برنامه های دهه فجر شوق انگیز باشدتا نشانه آن در ۲۲ بهمن مشهود شود/۱۶ روستای شهرستان زیرکوه از نعمت گاز برخوردار می شوند  /صفحه ۷
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

محمدرضا باهنر : 
 به 3 سال قبل برگردیم باز هم

 باید برجام را امضا کنیم

عبدا... ناصری :
 آقای روحانی در انتخابات شعارهایی

 داد که مطالبات جامعه باال رفته است

هاشمی:
 نگذاشتم وزارت بهداشت

 سیاسی وار اداره شود

رئیس قوه قضاییه: 
اجازه نمی دهیم برخی 

جریان ها هزینه آشوب را کم کنند

میانگین   بارندگی 
به 5 میلیمتر رسید

با بارش های دو روز گذشته در استان میانگین بارندگی 
از 1 میلیمتر به 5 میلیمتر رسید.کارشناس هواشناسی  
گفت :میانگین بارش ها در مدت مشابه پارسال 8 

میلیمتر و در دراز مدت... مشروح خبر در صفحه ۷

 بیمه پایه دام سبک
برای نخستین بار

در   بیرجند
صفحه ۷

لزوم ارائه  خدمات فرهنگی مذهبی به جامعه عشایری استان

قصه بی پایان
انتقال آب از

دشت      بحرانی
صفحه ۳

صفحه ۷
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پخش سراسری کیال در مشاغل ذیل استخدام می کند:
بازاریاب آقا دارای کارت پایان خدمت، حداقل دیپلم، حداکثر سن 35، تمام وقت و پاره وقت

حسابدار خانم دارای مدرک دیپلم به باال و مسلط به حسابداری، حداکثر سن 35
آدرس: شهرک صنعتی، نبش تولید 6 / تلفن: 32255096 حضور در ساعت 2 الی  4

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خراسان رضوی
ضمن عرض تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه جناب عالی در طول مدیریت اداره تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، توفیق همجواری با ولی نعمت مان حضرت ثامن الحجج )ع(
 را که نشان از درایت و کارآمدی شما می باشد، تبریک عرض نموده 

 از حضرت باریتعالی توفیق تان را خواستاریم.

جناب آقای غالمرضا اشرفی
سرپرست محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده
 برایتان از خداوند متعال در منصب جدید آرزوی سربلندی داریم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای غالمرضا اشرفی
سرپرست محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید تجربه ذیقیمت جناب عالی 

در حوزه کار و تولید استان می باشد ، صمیمانه تبریک عرض می نماییم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

خراسان رضوی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی اجرایی شما 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان، سربلندی و توفیق 

روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

جناب آقای غالمرضا اشرفی
با کمال مسرت، انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی

تبریک عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را مسئلت داریم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

تیبا صندوق دار مدل 91 و 92 خریداریم
لطفا مشخصات و قیمت را پیامک بفرمایید.      09335611664

جناب آقای غالمرضـا اشرفـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه 
به نظام و میهن است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند منان آرزومندیم.

رسول حسینی و سعید جوالن

شرکت پخش معتبر مواد غذایی به تعدادی بازاریاب با تجربه و 
حرفه ای )آقا و خانم( با روابط عمومی باال و حداقل مدرک تحصیلی 

دیپلم نیازمند است. ترجیحا با همراه تماس گرفته شود
05632439772 - 09036314008

دام
استـخـ

جناب آقای مهندس محبی  مدیرکل محترم فرهنگ و  ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
جناب آقای دکتر آذر کار  مدیر محترم هتل سپهر بیرجند
جناب آقای رفیعی  مدیر محترم کانون هنرمندان استان 

و همه عزیزانی که در برگزاری دورهمی یاد یاران )همایش برای ورزشکاران پیشکسوت( 
سنگ تمام گذاشتند و ما را یاری کردند علی الخصوص مدیران و خبرنگاران رسانه ها و روزنامه های 
آوای خراسان جنوبی، زعفران و امروز خراسان جنوبی تشکر و قدردانی نموده و میهمانان عزیز و گرانقدر
 اعم از ورزشکاران و مسئوالن ورزش دوست که ما را با قدوم خود مورد لطف قرار دادند نیز سپاسگزارم 

و برای همگان آرزوی تندرستی و شادابی دارم. به امید دیدار مجدد

سید حسین اصغری- مسئول برگزاری همایش

دام
خـ

تـ
اس

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
به مناسبت روز پرستار

دکتر قائمی: مهربانی و صبر زینبی پرستاران، 
مرهمی برای رفع درد و رنج بیماران است

  

پنجم جمادی االول میالد فرخنده بانوی عشق، ایثار 
و نجابت حضرت زینب کبری )س(، بهانه ای برای یادآوری اوج رشادت و شجاعت 

یگانه پرستار دشت نینوا و عظمت آن حضرت در تاریخ پرفراز و نشیب
 اسالم ناب محمدی )ص( و حماسه حسینی است.

بی تردید نامگذاری این روز بزرگ و مناسبت باشکوه به نام "روز پرستار" 
فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن و قدردانی از زحمات بی دریغ جامعه پرستاری 

به عنوان یکی از حلقه های مهم و موثر در زنجیره سالمت و ادای احترام 
به پرستارانی می باشد که با مهربانی و صبر زینبی خود

 مرهمی برای رفع درد و رنج بیماران هستند.
اینجانب والدت باسعادت الگوی پرستاران عالم ،حضرت زینب کبری)س( 
دخت گرانمایه امیرمومنان علی )ع( و سالروز گرامیداشت مقام پرستار 
را به مجموعه دانشگاهیان علوم پزشکی بیرجند به ویژه جامعه پرستاری 

اعم از اساتید، دانشجویان ، فارغ التحصیالن و شاغلین در مراکز آموزشی، درمانی 
و بهداشتی صمیمانه تبریک عرض نموده و با قدردانی از تالش های بی شائبه 
یکایک این عزیزان، امیدوارم با استعانت از خداوند متعال، در سایه سار معنویت 

و عظمت پرستار کربال و با حمایت های مداوم و مستمر مقام عالی 
وزارت بهداشت، منزلت و جایگاه رفیع پرستاری بیش از گذشته ارتقا یابد

از خداوند بزرگ برای همگی آرزوی سالمتی و سرفرازی می نمایم.

دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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افزایش چشمگیر قیمت برنج هندی 

ایلنا-رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در صورتی که برنج باقی مانده در گمرک ترخیص و به بازار عرضه شود قیمت برنج هندی 
کاهش خواهد یافت. این افزایش قیمت یک حباب کاذب است و ربطی به افزایش قیمت دالر ندارد. محمد آقا طاهر در خصوص مشکالت 

بازار برنج وارداتی اظهار کرد: این برنج که در بازار و در گمرک وجود دارد از قبل وارد شده و مربوط به این روز ها و گرانی بازار ارز نیست.

سرمقاله

بیماری خیابان 
خواری در بیرجند!
* امین جم

حتی  و  قدیمی  های  خیابان  در  چرخی  اگر 
جدیدبیرجند بزنید،یک نکته کامال آشکار می شود 
و آن این که چیزی به نام مهندسی شهری وجود 

ندارد!
بسیاری ازمعابر با هم انطباق ندارند،وسط بلواری 
اورد  می  در  سر  روبرو  خیابان  دوم  زالین  ا 
وبسیاری از میادین در مرکز معابر قرار ندارند،گویا 
اساسا از دیر باز ناف این شهر  را با بی قاعدگی 

هندسی!بریده اند ! 
وپیچ  ومعوج  ، کج  خیابانهای کم عرض  داستان 
خیابانهای  است.   شهرمعمایی  این  پیچ!    در 
توان  می  را  شهریور  و17  مطهری)اسدی( 
. ظریفی می  دانست  زمینه  این  در  شاهکارهایی 
گفت اگر از باال به همین خیابان17 شهریور نگاه 
کنی بی شباهت به رود » آمازون« نیست!پیچ در 

پیچ و البته تنگ!
 در چیستی این اختراع بعضی از قدیمی ها دالیلی 
را مطرح می کنند که بیشتر به جوک شبیه است 
تا واقعیت!می گویند آنروزهاوقتی ماشین تخریب 
شهرداری به قصد تخریب  ساختمان های مسیر 
خانه  خان  به  وقتی  است  افتاده  می  به حرکت 
راه  تخریب  رسید،بجای  می  نفوذ  ذی  فردی  یا 
یک  آنکه  نتیجه  است!و  کرده  می  کج  را  خود 
خیابان در چندین نقطه کمرشکن شده و پدیده 
اسدی  وخیابان  شهریور   17 خیابان  مانند  ای  
ایجادشده است!اگرچه بسیاری امیدواربودند  که 
پس از نابودی خان ها،این مشکل فرهنگی هم 
در این شهر حل شود اما کوتاه شدن مسیر خیابان 
مفتح  وپدیده هایی چون خیابانهای نارنج ، پونه 
، شعبانیه و...دیگر شاهد ان است که گویا باز هم 

در بر همان پاشنه می چرخد.  
نکته تاسف بار دیگری که  به خوبی مشهود است  
این است که  با عوض شدن شهرداران ومدیران 
شهری شاهد نوسان اینده نگری ونگاه مهندسی 

واصولی در ایجاد معابر هستیم .
 مدیران شهری ما خوب است بداننددر کشورهای 
آسیای میانه،معابر شهری به قدری بزرگ است که 
امکان فرودهواپیما نیز در آن وجود دارد و تمامی 
نکات در بحث های مدیریت بحران و آینده نگری 
و استاندارد های مختلف در آن ها لحاظ شده است. 
با در نظر داشت این موضوع متاسفیم که امروزه 
بیماری خیابان خواری نیز گویا به آسیبهای پیشین 
شهرسازی در بیرجند افزوده شده است.کم شدن 
وکم گرفتن عرض معابربا توجه به برخی سوابق در 
افواه عمومی بیش از هرچیز با تامین منافع افراد یا 
سازمانها مترادف شده است در تازه ترین داستان 
شدن  کم  انچه  به  شهروندان  از  برخی  اعتراض 
عرض معبرفرزان اعالم شده رخ نموده است.که 
اگر برپایه فرضیات قدیمی استوار باشد باید برحال 

این شهر وشهروندان ان گریست.  
سواالت  به  شهری  مسئوالن  که  است  ان  حق 
از  یکی  دهند  پاسخ  روشن  مردم  های  ودغدغه 
یک  گذاشتن  با  ایا  که  است  این  سواالت  این 
زمانی  به 14 سال قبل  امضای مهندسی مربوط 
که محدوده شمال شهر این قدر گسترده نبود می 
توان همه مصائب چند روز وچند سال اینده این 
معبر را رفع ورجوع کرد ایا براستی پشت صحنه 
کفه ترازو به نفع سازمان یا شرکت یا افراد خاص 
شاهکارهای  وایاهمه  ؟   است  نشده  وپایین  باال 
دیگری که این روزها به عنوان معبراعصاب مردم 
را خورد وسیمای شهررا نازیبا کرده یا منشا حوادث 
را  مهندسی  جناب   امضای   است   بوده  کشنده 
،پای خود نداشته است .  بدیهی است این بیماری 
مشکالت  وگرنه  شده  درمان  سریعتر  هرچه  باید 
حاصل از ان هم  . .  .  ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

را  شهرداری  وهم  مردم  گریبان   ) سرمقاله   ادامه   (

خواهدگرفت .معبر عمومی  مال مردم است و هیچ 
سازمانی حق فروش یا واگذاری یا تغییری در آن 
که مخالف حق مردم باشد ندارد  .بنا براخبار رسیده 
روز پنج شنبه قرار است که معاون شهر سازی وزیر 
بهسازی شهری  عمران  شرکت  عامل  ومدیر  راه 
ایران در بیرجند درجلسه ستاداستانی باز افرینی شهری 
حضور یابند بسیار امیدواریم که در این جلسه مدیران 
استانی به معضالتی از این دست وبه ویژه موضوع 
تعریض بلوار فرزان مبتنی بر اینده نگری توجه نمایند . 

 
نرخ تورم دی ماه اعالم شد

تسنیم/ بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، تورم کل 
در دی ماه ۸.۲ درصد و در مناطق شهری، ۸.1 

درصد برآورد شده است.

نماینده مجلس: افزایش حقوق 
کارمندان هدفمند می شود

فارس- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات 
کشوری، افزایش حقوق کارمندان هدفمند می شود.
محمد حسینی با اشاره به اینکه دولت الیحه دائمی 
شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرده 
است، اظهار کرد: باید دائمی شدن این قانون را به 
فال نیک بگیریم، چراکه این قانون قرار بود 5 سال 
به صورت آزمایشی اجرا شود که دو سال اول به آن 
بی توجهی شد و با حکمی در قانون بودجه سال ۸۸ به 
بروز و ظهور رسید و تا امروز همچنان در زمینه قانون 

مدیریت خدمات کشوری معضل و مشکل داریم.

پرداخت مستمری و یارانه نقدی 
معلوالن در دو حساب جداگانه

تسنیم- مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق منابع بهزیستی 
کشور با اشاره به پرداخت مستمری معلوالن توسط 
سازمان به معلوالن گفت: مستمری و یارانه نقدی 
هر کدام به حساب جداگانه ای واریز می شود و این در 
حالی است که مستمری مستقیم توسط بهزیستی به 
حساب مددجویان واریز می شود. سعید ابراهیمی اظهار 
کرد: بر اساس ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه، 
)کمیته  حمایتی  دستگاه های  مددجویان  مستمری 
امداد و بهزیستی( افزایش و معادل ۲0 درصد حداقل 
دستمزد شورای عالی کار قرار گرفت که این افزایش از 

فروردین امسال عملیاتی شد.

آغاز ثبت اطالعات مشترکان تلفن ثابت در شبکه احراز هویت

اطالعیه مهم سازمان خصوصی سازی درباره سود سهام عدالت

هویتی  اطالعات  ثبت  آغاز  از  ارتباطات  وزیر  معاون  مهر- 
مشترکان تلفن ثابت در »شبکه احراز هویت کاربران ایران« 
خبر داد و گفت: تکمیل اطالعات هویتی این خطوط از طریق 

پیامک اطالع رسانی می شود.حسین فالح جوشقانی اظهار 
داشت: همانگونه که پیش از این، اطالعات مشترکان موبایل 
روزرسانی  به  و  ثبت  رسیده،  ثبت  به  در سامانه »شاهکار« 
اطالعات مشترکان تلفن ثابت نیز در این سامانه آغاز شده 
است.وی گفت: براین اساس برای خطوطی که اطالعاتشان 
هنوز به ثبت نرسیده یک پیامک از سوی رگوالتوری حاوی این 
مضمون که »یک عدد خط تلفن ثابت به شماره و کد ملی 
شما در اپراتور مخابرات ایران ثبت شده و در صورت مغایرت 
به این اپراتور مراجعه کنید«، به صاحب خط ارسال می شود. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه 
این پیامک بدون توجه به سابقه زمانی خرید خط تلفن به 

صاحب خط ارسال می شود، ادامه داد: مشترکان در صورتی 
که از خطوط اعالم شده، اطالعی ندارند و یا مغایرتی در این 
زمینه وجود دارد، باید به مرکز مخابرات منطقه خود مراجعه 
کنند.معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ثبت اطالعات سیم 
کارتهای تلفن همراه و احراز هویت مشترکان موبایل، تکمیل 
شده است، افزود: اطالعات بسیاری از خطوط تلفن ثابت ثبت 
نیست و براین اساس هم اکنون در حال احراز هویت خطوط 
تلفن ثابت هستیم.وی توضیح داد: ثبت اطالعات و احراز هویت 
تلفن ثابت به دلیل آنکه این خطوط دارای آدرس مشخصی 
است با خطوط موبایل تا حدی متفاوت است اما از آنجایی که 
اطالعات متمرکزی از تلفن های ثابت در کشور در دست نبود، 

مطابقت این اطالعات و ساماندهی آن در سامانه »شاهکار « 
در حال انجام است.فالح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون 
اپراتورهای ارتباطی روی خطوط تلفن ثابت، سرویس های 
اینترنت ارائه می دهند، اضافه کرد: براین اساس اطالعات این 
خطوط باید در سامانه شاهکار ثبت و کامل شود.وی گفت: 
ممکن است بسیاری از مشترکان با تغییر مکان و محل 
زندگی خود، فراموش کرده باشند که خط تلفنی به نامشان 
است که درصورت دریافت این پیامک، اطالع می یابند که 
این خطوط در سیستم مخابراتی کشور به نامشان به ثبت 
رسیده و در صورت مغایرت و درخواست تغییرنام می توانند به 

مخابرات مراجعه کنند.

شماره  درج  به  اقدام  تاکنون،  که  مشموالنی  از  دسته  آن 
شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت نکرده اند، 
به درج شماره شبای  اقدام  برای دریافت سود سهام خود 
خود در سامانه کنند.به گزارش سازمان خصوصی سازی، بر 
اساس مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، قرار است سود 
سال مالی 95 شرکتهای سرمایه پذیر طی دو یا سه مرحله 
به حساب مشموالن واریز شود.بر این اساس نیز سود مرحله 
اول سهام عدالت در چند روز گذشته، به حساب مشموالنی 

واریز شده است که شماره شبای خود را در سامانه سهام 
عدالت وارد کرده و شماره شبای حساب بانکی آنها مورد 
تائید قرار گرفته است.بر این اساس آن دسته از مشموالنی 
که تا کنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود 
در سامانه سهام عدالت ننموده اند، الزم است برای دریافت 
سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه 
www.samanese.ir نشانی  به  عدالت   سهام 

 نمایند تا پس از راستی آزمایی از سوی بانکها، سود سهام 

عدالت مربوط به سال مالی 95 شرکتهای سرمایه پذیر به 
حساب آنها واریز شود.

گفتنی است از زمان واریز مرحله نخست سود سهام عدالت 
میلیون شماره  از ۲  بیش  کنون  تا  به حساب مشموالن 
در  عدالت  سهام  مشموالن  توسط  بانکی  حساب  شبای 
سامانه این سهام درج شده است که پس از راستی آزمایی 
و تائید، سود سهام عدالت این مرحله در بازده زمانی مربوط 

به گروههای مشمولین به حساب آنها واریز خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی : دالر نخرید

مهر- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز طی 
روزهای گذشته گفت: قیمت ارز طی روزهای آینده قطعا کاهش می 
یابد و به مردم توصیه می شود تا برای سرمایه گذاری، دالر نخرند.ولی 
اهلل سیف اظهار کرد: ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار مناسبی است و 
جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.وی افزود: قیمت نفت افزایش پیدا 
کرده و درآمدهای ارزی نیز هم اکنون باال رفته و در وضعیت مناسبی 
قرار دارد؛ بنابراین جای هیچ گونه نگرانی در بازار ارز وجود ندارد و قطعا 
طی روزهای آینده نرخ ارز کاهش خواهد یافت. وی تصریح کرد: به مردم 
به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم تا در بازار ارز سرمایه گذاری کرده، چرا 
که تجربه نشان داده طی سال های گذشته سرمایه گذاری در خرید ارز 

هیچ گاه سودآور نبوده است.

زمان ثبت نام حج 97 اعالم شد

در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان 
حج و زیارت اعالم شد ثبت نام قطعی از زائران حج 97 در نیمه دوم بهمن ماه 
انجام شود. در این نشست که به ریاست حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
قاضی عسکرتشکیل شد، نماینده، ولی فقیه درامورحج و زیارت ازمسئوالن ذی 
ربط خواست هرچه سریعتر هزینه حج سال آینده را نهایی و اطالع رسانی کنند.

حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر تاکید کرد: همه کمک کنند تا در 
روند کار ها تاخیر ایجاد نشود و ضمن تماس و پیگیری مستمربا طرف سعودی 
زمینه اعزام تیم های کارشناسی به عربستان فراهم شود. مدیرعامل شرکت 
شمسا همچنین تصریح کرد: نتایج بدست آمده درکارگروه های آسیب شناسی 
حج گذشته در حوزه وظایف سازمان حج و زیارت و بعثه عملیاتی شود و برنامه 
مدونی برای استفاده از رسانه های جمعی در برنامه های حج تهیه و اجرا شود.

خط و نشان پلیس برای موسسات بدون مجوز

سخنگوی ناجا گفت: از این پس نیروی انتظامی از دایر شدن موسسات 
مالی و اعتباری جدید که مجوزهای الزم بانک مرکزی را اخذ نکرده باشند 
ممانعت به عمل می آورد.سعید منتظرالمهدی با اشاره به مصوبات ۶1۸، 
۶1۶ و 557 شورای عالی امنیت ملی مبنی بر این که از این پس نیروی 
انتظامی از دایر شدن موسسات مالی و اعتباری جدید که مجوزهای 
الزم بانک مرکزی را اخذ نکرده باشند ممانعت به عمل می آورد، گفت: 
ضروری است که بانک مرکزی در اسرع وقت فهرست موسسات مالی و 
اعتباری مجاز و غیر مجاز را به تفکیک در اختیار این نیرو قرار دهد.سردار 
دکتر منتظرالمهدی خاطر نشان کرد: شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز و 
جلوگیری از فعالیت آنان در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی نیز 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

قابل توجه جایگاهداران محترم خراسان جنوبی
به اطالع همکاران محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی ساالنه انجمن صنفی 

کارفرمایی جایگاهداران روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 ساعت 9 صبح در محل مجتمع 
غدیر، خیابان پاسداران تشکیل می گردد.

دستور جلسه:
 1- گزارش عملکرد انجمن 2- گزارش بازرس 3- انتخاب هیئت مدیره جدید و بازرس

انجمن صنفی کارفرمایی جایگاهداران خراسان جنوبی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960986 محکوم علیه آقای ابوالفضل خونیکی محکوم است به پرداخت مبلغ   
3/878/943/758 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها خانم فهیمه قربانی و پرداخت مبلغ  150/000/000 

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1306 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان 
غفاری - میالن جنب بازار روز - جنب معاینه فنی و بنگاه آب لوله که زمین مورد نظر به مساحت عرصه آن 604 مترمربع قسمتی از چاله 
 کنی زیر دیوار دور تا دور و شنارژ آن اجرا شده است که طبق بررسی به عمل آمده از شهرداری محکوم علیه برای زمین فوق 120/8 متر مربع

تجاری یک واحد و  60/8 مترمربع یک واحد کارگاهی در حال گرفتن پروانه ساختمانی می باشد ارزش ششدانگ زمین فوق با توجه به موقعیت و 
مساحت و عرصه و کاربری موجود به مبلغ 6/840/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/11/21 از 
ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی-  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 
)12( قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صالحیت در مناقصه ای 

با مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- موضوع مناقصه: عملیات حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه 

اکتشافی در دشت های استان خراسان جنوبی
2- مبلغ برآورد اولیه: 8 میلیارد ریال بر اساس فهرست بها پایه چاه سال 1396

3- صالحیت های الزم: کاوش های زمینی با پایه مجاز
4- مدت اجرا: 16ماه شمسی

5- مهلت دریافت اسناد ارزیابی: 1396/11/03 لغایت 1396/11/08  
6- مهلت بازگشت اسناد ارزیابي: تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25

لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود در صورت تمایل براي شرکت در مناقصه مذکور 
 setadiran.ir جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی

مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه* 3 بهمن 1396* شماره 3988

اجرایی شدن بیمه سازه های گلخانه ای در خراسان جنوبی
صدا و سیما- بیمه سازه، پوشش و تأسیسات گلخانه ای خراسان جنوبی برای اولین بار در خراسان جنوبی اجرایی شد. معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گفت: بیمه 
گذاران از بین عوامل خطر موجود یک یا مجموع عوامل خطر را انتخاب و نسبت به بیمه سازه گلخانه خود می توانند اقدام کنند. جواد غنچه افزود: بیمه گلخانه های فعال و با اسکلت پیچ و مهره 
استاندار و نمایندگان مجلس، پیگیری کتبی ماهیانه و مورد تأیید معاون باغبانی وزرات جهاد کشاورزی در اولویت است. وی آتش سوزی، صاعقه، طوفان، زلزله، برف سنگین، سیل و تگرگ را از عوامل خطر زیرپوشش صندوق بیمه عنوان کرد.

پیشرفت کار و بازدید از پروژه باند دوم محور بیرجند 
در  عمرانی  پروژه  ترین  مهم  عنوان  به  قاین  به 
زمینه راهسازی فراموش نشود. این بازدیدها باعث  

پیگیری بیشتر مسئوالن مربوطه می شود.
915...724
سالم آوا. لطفا به سمع جناب آقای وزیر رفاه و کار 
یارانه  از  را   پولدارها  اگربتوانند  برسانید،  اجتماعی 
گرفتن حذف نمایند، خیلی خوب می شود.به شرطی 
که تیرشان به قشر کارگر و کارمندان باحقوق یک 
میلیون تومان که به قول دولت حقوق زیر دومیلیون 

زیر فقر می باشد، نخورد. باتشکر
915...915
صندوق  منازل  تمام  هست  جالب  سالم  با 
روز  گاز  شرکت  مامور  وقت  آن  دارند  پستی 
داخل  درب  درز  از  را  قبض  خیس  و  بارانی 
را  ها  همسایه  قبوض  بقیه  و  اندازد  می  منزل 

هم در منزل ما ! واقعا خسته نباشید.
915...593
سالم ضمن تشکر از شما که مطالبات مردم راچاپ 
بعد 10سال  پروژه 102 واحدی صدف  می کنید 
اتحادیه هر سال  ندارد، مسؤالن  کار  پایان  هنوز 
بابت تورم از اعضاء پول می گیرند با توجه به نفوذ  
هیئت مدیره ادارات به گزارشات اعضاء رسیدگی 
نمی کنند انشاا... در فردای قیامت پاسخگو باشند.
915...902
حدود  آوا،  وزین  روزنامه  از  تشکر  و  سالم  با 
رو  بهاران  کوچه  ارتش  خیابان  است  روز   10
با  متاسفانه  و  کردند  کنی  چاله  فاضالب  برای 
بار  با چند  پیمانکار هنوز  بسیار ضعیف  مدیریت 
تکرار عملیات ، کارشان به پایان نرسیده . واقعا 
خدا را خوش میاد. اینقدر مردم راو اذیت نکنید. 
این  که  است  این  مسئوالن  از  من  خواهش 

موضوع رو پیگیری نمایند.
915...929

سالم آوا خواهشا شما کاری کن و حرف ما را به 
گوش صدا و سیما برسانید. وضع سیگنال ها واقعا 
فاجعه آور است. این چه نوع خرابی که یکجا خراب 
و جای دیگرخوبه. نکنه اینجا هم پارتی بازی...واقعا 

جای تأسف است فکری کنید.
915...359

روز  بازار  تمیزی  و  نظافت  بابت  کنیم  می  تشکر 
غفاری و پاسداران در طی روزهای اخیر که جلوه 

ای زیبا به این مکان ها داده است.
915...297
خراسان  انتظامی  نیروی  محترم  فرماندهی 
جنوبی باسالم هفته گذشته ماموران کالنتری به 
 ، بردند  را  افغانی  کارگر  و  آمدند  بنده  مرغداری 
این در حالی است که وقتی به بازار روز غفاری 
بودند،  افاغنه  اتباع  بیشترکسبه  رفتم  برای خرید 

مگرقانون برای همه یکسان نیست؟
915...610

سالم، ما بمب اتم نمی خواهیم اطالعات بانک 
برای   ... موسسه  رفتم  دیروز  کنید،  درست  را 
اطالعات حسابم، می گویند بانک مرکزی پاک 
کرده ، در سال 2018 به نظر شما دنیا به ما چی 
اینکه  مثل  داریم  پیشرفت هم  ادعای  بعد  میگه 
یکی  کنی   خلبانی  ادعای  نباشی  بلد  رفتن  راه 

جواب بده من گیج شدم!
903...066

قصه بی پایان انتقال آب از دشت بحران زده آیسک

جوابیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی

احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/10/19 ، 
با موضوع واگذاری اراضی دولتی در روستاها توسط 

بنیاد مسکن ، جوابیه به شرح ذیل می باشد:
اراضی  واگذاری  مرجع  رساند  می  استحضار  به 
اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  روستاها  در  دولتی 
از  را  اراضی دولتی  لذا متقاضی محترم که  بوده 
افرادی غیر از بنیاد مسکن خریداری نموده مورد 
سوء استفاده زمین خواران و فروشندگان اراضی 
دولتی قرار گرفته که می بایست از طریق مراجع 

قضایی پیگیری و احقاق حق نمایند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

بحران  دشت  از  آب  انتقال  پروژه  مجدد  مطرح شدن 
زده آیسک باز هم آرامش مردم را به هم ریخت و موجب 
نگرانی آنها شده است. سال ها پیش بود که چندین حلقه 
چاه آب برای تامین آب شرب فردوس در دشت بحرانی 
آیسک که زخم فرونشست ها در آن نمایان است، حفر شد.

مردم  و  مسئوالن  اعتراض  صدای  زمان،  همان  از 
برای  آب  این  از  اصولی  غیر  استفاده  علت  به  آیسک 
مصارف غیر شرب مثل مصرف گلخانه بلند بود و آنها 
خواستار کنترل آب خروجی از دشت بودند. مردم آیسک 
مخالف  اما  نیستند  و  نبودند  شرب  آب  تامین  مخالف 
برداشت بی رویه و بی حساب و کتاب این آب هستند. 
کشاورزی  چاه های  که  طور  همان  هستند  معتقد  آنها 
مردم مجهز به کنتور هوشمند شده، چاه های آب شرب 
خروجی  آب  و  شود  هوشمند  کنتور  به  مجهز  باید  نیز 
به  پاسخی  کسی  هنوز  شود.  کنترل  آیسک  دشت  از 
انتقال  بحث  باز مسئوالن  که  بود  نداده  مردم  اعتراض 
مجدد آب از دشت بی جان آیسک را مطرح و داغ دل 
مردم را تازه کردند. این قصه تلخ را پایانی نبود و مدتی 

است مردم مجدد شاهد حفر چاه جدید هستند.

 نگرانی ها از برداشت بی رویه آب
از چهارمین دشت بحرانی کشور

مردم آیسک خواستار جلوگیری از حفر چاه در دشت 
حفر  تداوم  عواقب  به  نسبت  و  شده  آیسک  جان  بی 
به شهرستان  این دشت بحران زده  از  وانتقال آب  چاه 
محلی  مسئوالن  از  آنها  هستند.  نگران  دل  فردوس 
درخواست دارند با انتقال گالیه های مردم به مسئوالن 
آبی و  منابع  به حال کاهش  استانی و کشوری، فکری 
کارشناس  یک  کنند.  منطقه  این  در  زمین  فرونشست 
کشاورزی هم با ابراز تاسف از حفر چاه جدید در دشت 
بحران زده آیسک و مطرح کردن مجدد بحث انتقال آب 
و با اشاره به کاهش 50 درصدی برداشت آب از 16حلقه 
چاه آب در آیسک گفت: برداشت ساالنه 16میلیون متر 
مکعبی کشاورزان آیسک از 16چاه موتور به 8 میلیون 
برای  محدودیت  بدون  ولی  یافته  کاهش  مکعب  متر 
فردوس آب برداشت شده وبه مصارف مختلف می رسد. 
محمد رضا خزایی افزود: کسی مخالف برداشت آب از 
دشت برای شرب مردم نیست اما وقتی می بینیم با این 
دشت  این  از  انتقالی  شیرین  آب  بحران  و  فشار  همه 
رود  می  کار  به  گلخانه  مثل  شربی  غیر  مصارف  برای 
برای  اگر  وی  گفته  به  یابد.  می  افزایش  مردم  نگرانی 
کشاورزان محدودیت ایجاد می شود چرا برای برداشت 
آب انتقالی به فردوس محدودیتی لحاظ نمی شود. وی 
ادامه داد: تمام امید خود را از دست داده ایم و باز می 
شنویم مسئوالن طرح انتقال آب به بیدسکان را مطرح 
کرده اند و این موجب نگرانی اهالی آیسک شده است. 
جواد حاتمی یکی از محققان محلی نیز معتقد است در 
کنار راهکارهای مطرح شده در قرنی که به دلیل بحران 
آب »جنگ آب« در دنیا متصور است یکی از اقدامات، 
مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش مصارف شهری 
و خانگی است. تحقیقات نشان می دهد در مناطقی که 
مردم با بحران آب و کم آبی دست و پنجه نرم می کنند 
مشارکت  و  بوده  بهتر  مصرف  مدیریت  و  پذیری  الگو 

خوبی را در کاهش مصرف آب شاهد هستیم.
وی گفت: به نظر می رسد وقت آن است که با کاهش 
ایجاد  میزان آب موجود در شبکه شرب شهر فردوس و 
کمبود تصنعی به سمت فرهنگ سازی و مدیریت مصرف و 

بهره وری بهینه آب حرکت کنیم.

فرونشست زمین و زخمی که التیام نیافت

وی با اشاره به فرونشست منطقه افزود: نشست زمین 
را به زلزله خاموش تشبیه کرده اند ولی هرگز تمهیدات 

امدادی و اعتبارات درمانی به گونه ای نبوده که این زخم 
را التیام بخشد. این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه به 
دلیل پنهان بودن بحران آب ونا آشنایی متولیان دولتی با 
عوارضی چون پدیده فرونشست زمین متاسفانه تصمیم 
انجام نمی شود،  با واقعیت  اتخاذ تدبیر مطابق  گیری و 
چشم  با  چون  ارومیه  دریاچه  آب  بحران  کرد:  تصریح 
ملموس بود دیده شد و اولویت دولت یازدهم قرار گرفت 
ولی اینجا بحران دیده نمی شود وکسی هم به فکر نیست.

کاهش ۴۰ درصدی حقابه هر کشاورز
با کنتورگذاری

یک  آینده  بحران  این  که  است  عقیده  این  بر  وی 
منطقه و یک یا چند شهرستان را تهدید می کند. این 
پیامد  به  اشاره  با  اجتماعی  امور  و  رسانه  کارشناس 
داد:  ادامه  آیسک  کشاورزان  حقابه  یا  سهمیه  کاهش 
طالی  فروش  با  قبل  دهه  چهار  منطقه  کشاورزان 
اقدام به  دست همسران و فروش فرش زیر پای خود 
خرید آب از چاه موتورهای قانونی حفر شده در دشت 
آیسک کرده و این سرمایه ملکی و حق قانونی آنها به 
دلیل اهمیت و جایگاهش به عنوان مهریه عروس ها و 
کمک زندگی فرزندانشان در نظر گرفته شده و عالوه 
موجب  موتور  چاه  هر  سهامداران  تعداد  افزایش  بر 

افزایش خرده مالکی هم شده است.
نیرو و آب منطقه  این حال، وزارت  با  اظهار کرد:  وی 
ای خراسان جنوبی در راستای طرح تعادل بخشی منابع 
آبی دشت سرایان از چند سال قبل اقدام به کنتور گذاری 
چاه های آب کشاورزی و کاهش 40 درصدی حقابه هر 

از چاه موتور که ملک  برداشت آب  یعنی  کشاورز کردند 
شخصی افراد است از 30مدار در سال به 16مدار کاهش 
یافت این اقدام به معنی آن است که کشاورز از 40درصد 
حق مسلم و قانونی خود محروم شده است و به جای انجام 
دو کشت در سال زراعی با این آب فقط می تواند یک کشت 
انجام دهد و طبیعتا از یک منبع درآمدی محروم شده است.

منطقه  کشاورزان  تفاسیر  این  با  کرد:  تصریح  حاتمی 
آیسک با این طرح از درآمد 8 میلیارد تومانی در سال محروم 
شده اند. وی گفت: به نظر می رسد باید کاهش برداشت آب 
از این سفره همپای طرحی که به ضرر کشاورزان است در 
کنار دو شبکه ای شدن آب فردوس مطالعه شود و تامین 

آب از نقاط جایگزین در اولویت قرار گیرد.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب

نایب رئیس شورای اسالمی شهر آیسک هم  در گفتگو 
با مهر گفت: حدود  20 سال پیش چند حلقه چاه با وجود 
شرب  آب  تا  شد  حفر  آیسک  دشت  در  مردم  مخالفت 
شهرستان فردوس فراهم شود و از همان ابتدا هم مردم 
آیسک تاکید داشتند آب شرب فردوس دو شبکه ای شود تا 
در مصرف آب صرفه جویی شود ولی این مهم محقق نشد 
و اکنون این آب به مصارف غیر شرب مثل گلخانه، بلوک 
زنی و کشاورزی می رسد.  حسن صنعتی با اشاره به اقدامات 
سال های گذشته برای کاهش عطش دشت آیسک افزود: 
کشاورزان آیسک مصرف آب کشاورزی را به 50 درصد 
کاهش داده اند و مصرف آنها  با کنتورهای حجمی کنترل 
می شود و بر این اساس طرح انتقال آب از این دشت به 

شهرستانی دیگر غیرمنطقی است.

کاهش غیرقابل جبران منطقه
در صورت به فکر نبودن مسئوالن

وی تاکید کرد: بهتر است مسئوالن فرونشست های زمین 
را ببینند که هر سال در این منطقه درحال گسترش است 

و زندگی مردم را تهدید می کند و سپس تصمیم بگیرند.
وی یادآور شد: اگر مسئوالن به فکر این دشت نباشند 
شاید تاچند سال دیگر جمعیت این منطقه کاهش غیرقابل 
جبرانی داشته باشد. صنعتی پیگیری و اقدام جدی برای دو 
شبکه ای کردن آب آشامیدنی شهرستان فردوس و تامین 
آب شرب  از محل موقوفه بلده و دیگر منابع آبی شهرستان 
فردوس را خواستار شد. نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
آیسک تصریح کرد: شهرستان فردوس به روایت آمار وارقام 
به اندازه نیمی ازکل چاه موتورهای کشاورزی آیسک آب 
شرب  مصرف می کند که این آب از دشت آیسک تامین 
با این حال باز هم برخی به دنبال این هستند  می شود 
که مجدد طرح انتقال آب را کلید بزنند. وی ادامه داد: در 
حالی که منابع عظیم آبی و مجتمع آب رسانی در شهرستان 
فردوس به وفور وجود دارد جای سوال است که چرا آب 

روستای بیدسکان ازاین منابع تامین نمی شود.

جابه جایی خارج از عرف

پیگیری خبرنگار ما حاکی از آن است  که در گفتگوی 
تلفنی حسن صنعتی، نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر  با  آیسک 
جنوبی وی شدیدا نسبت به جا به جایی چاه بامتراژخارج 
از عرف و قانون در دشت آیسک انتقاد کرد و هشدار داد. 

وی تاکید کرد: اگر این جریان ادامه دار باشد و مسئوالن 
باید  نکنند  توجه  آیسک  محروم  مردم  خواسته های  به 
منتظر خالی شدن منطقه از سکنه باشند. در این گفتگو 
مهندس امامی قول پیگیری سریع و حضور در آیسک 

برای بررسی مسئله از نزدیک را داد.

دشت سرایان جزو ۴ دشت فوق بحرانی کشور

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز در 
بازدید از دشت آیسک  گفت: وسعت نشست زمین در دشت 
سرایان به 40 کیلومتر رسیده است. ابوالحسن میر جلیلی 
افزود: دشت سرایان جزو 4 دشت فوق بحرانی کشور است 

که از سال 92 دچار فرونشست شده است.
علت  را  سرایان  دشت  در  آب  رویه  بی  برداشت  وی 
اصلی پدیده فرونشست اعالم و بیان کرد: در کنار تشدید 
اضافه  شاهد  همچنان  بارندگی ها،  کاهش  و  خشکسالی 
زیر  از سفره های  آب  مکعبی  متر  میلیون  برداشت 130 
زمینی هستیم. مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
جنوبی اضافه کرد: در دو سال گذشته با کمک دولت در 
نصب کنتور هوشمند و همت کشاورزان در اجرای سیستم 
های آبیاری نوین، کسری مخازن استان از 180 به 130 
میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده که 50 میلیون متر 
مکعب صرفه جویی را به دنبال داشته است. میرجلیلی با 
بیان این که هم اکنون 3 دشت در شهرستان های سرایان، 
قاین و فردوس با پدیده فرونشست رو به رو هستند، افزود: 
ها  زیرساخت  به  فرونشست  خسارات  جبران  منظور  به 
10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در کوتاه مدت 

جوابگوی بخشی از این خسارات است.

عکس  : اینترنت

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
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* حکیمه سلحشوری

سنگین  و  تکنولوژی سبک  و  علم  پیشرفت  با 
و  دقیق  کاری  اشیا  همچون  امور،  وزن  کردن 
آسان شده است اما متاسفانه باید گفت در انتخاب 
اولویت های زندگی، بشر امروزی دچار عدم توازن 
شده است، چرا که در شلوغی زاییده رنگ و لعاب 
های تبلیغات امروزی و پدیدار شدن اموری که هدف 
نمای زندگی بشری هستند نه هدف واقعی او، بشر 
امروزی بدیهی ترین امور را به ورطه فراموشی سپرد 
داده که  قرار  زندگی خویش  را در صدر  اموری  و 
در اولویت او نیست. تعجب است که چشم هایمان 
را برروی حقایقی می بندیم که یافته همین علم و 
تکنولوژی اند و همچون کاریکاتور بخشی را از علم 
و تکنولوژی عاریت می گیریم و بخشی را بر اساس 
روزگاری  کنیم!  می  عمل  خودمان  های  خواسته 
زنان فرزندانی را در دامان خود پرورش می دادند 
که آرامش داشتند و پر تالش بودند و اجر این کار 
را از خدای خود می خواستند و بهایی برای آن قائل 
نبودند و در واقع برای این امر خطیر بهائی مادی 
دانستیم که  امروز می  زنان  ما  ندارد. کاش  وجود 
در خانه ماندن و رسیدگی به یک نهال نورس و 
از عقب  از بسیار آفات روحی نشان  او  دور کردن 
ماندن از دنیای مدرن و پیشرفت نیست بلکه خود 
خدمتی است بزرگ به یک جامعه و کمکی است 
بزرگ به پیشرفت یک کشور. اگر که الگوی خود را 
در اشتغال از زنان غرب گرفته باشیم باید به این امر 
توجه کنیم که همین کشورها برای آرامش و کمک 
به خانواده ها نه تنها به مادر بلکه به پدر فرصتی می 
دهند تا رسالت مهم خود را در سال های اولیه رشد 
کودک خود به انجام برسانند. جالب توجه است که 
از یافته های اندیشمندان همین کشورها است که 
اگر کودکی دو ماه از مادر خود دور باشد می توان 
در طی چند سال ضرر حاصل از آن را جبران کرد و 
اگر این زمان دوری افزایش یابد و کودکی زیر سه 
سال از مادر خود دور شود ضرری که اتفاق می افتد 
غیر قابل جبران است و تا سال های پایانی عمر 
فرد، آثار خود را نشان خواهد داد. از کمترین آثار 
این کم کاری این است که کودکان این خانواده ها 
در نوجوانی و جوانی جز گروهی خواهند شد که به 
آنها شخصیت های ضد اجتماعی گفته می شود و 
گاه بزهکاران اجتماعی گروه خود را وامدار کودکان 
این خانواده ها می دانند. اگر راهی که می اندیشیم 
این است که جایگزین خودمان پدر بزرگ ها و مادر 
بزرگ ها را قرار دهیم باید بدانیم که خالقیت در 
کودکانی که سال های ابتدایی زندگیشان توسط پدر 
بزرگ ها و مادر بزرگ ها اداره می شده کمتر از 
کودکانی است که توسط مادران خود پرورش یافته 
اند. بد نیست که در اینجا رابطه رها کردن کودکان 
زیر سه سال را با آمار رو به افزایش والدینی که به 
خانه سالمندان سپرده می شوند مد نظر قرار دهیم.

دارای  که  ما  جوان  مادران  و  پدران  جامعه 
تحصیالت دانشگاهی هستند به این می اندیشند، 
مقابل  در  آن هم  یابیم  جامعه حضور  در  باید  که 
این بهای بزرگ، از طرفی مسئوالن رسانه ملی و 
دانشگاهها این امر را بسیار کوچک می دانند که به 
آن نمی پردازند و قانون گذاران کشور تصویب قانون 
مربوط به این امر را دارای فوریتی می دانند کمتر از 
فوریت دیگر قانون ها! غافل آنکه آنچه در اینجا در 
مخاطره افتاده سالمت روان نسل بشر و جزیی است 
از امنیت ملی یک کشور، اسف بار است که نه تنها 
کودک بلکه یک جامعه باید تاوان مسیر اشتباهی را 
بپردازند که مادران امروز بر اساس حدس و گمان 
در پیش گرفته اند. شاید علت انتخاب این راه بر 
اساس منافع مادی اندک است در حالی که سرمایه 
گذاری در علم اقتصاد یعنی سود حاصل از انجام 
یک کار پس از کسر هزینه های آن و از طرفی 
از آن است که از اصل مهم اقتصادی  این نشان 
ایم، هر سرمایه  مانده  نیز غافل  بازگشت سرمایه 
گذاری در این برهه به مثابه بازگشت آن سرمایه 
به صورت چند برابر در سال های آتی است. اگر ما 
درآمد مادران در سه سال اول زندگی فرزندانشان را 
در یک کفه ترازو قرار دهیم و هزینه های پرداختی 
توسط کودک، خانواده اش و جامعه را که در سال 
های آتی زندگی و تا پایان عمر همراه او هستند 
در کفه دیگر قرار دهیم به نظر می رسد نه تنها 
سودی حاصل نخواهد شد، بلکه باید از جیب دیگران 
)حق الناس( نیز برای رفع آسیب های حاصله هزینه 
ناپذیر! جبران  البته  و  گزاف  ای  هزینه  کنیم، 

خواندنی ها

خواستگاری در مقاله علمی!

مهر- یک محقق چینی در بخش تقدیر تحقیق 
خود ضمن تشکر از همکارش، از او خواستگاری 
دکتری  مقطع  دانشجوی  النگ  رویی  کرد. 
مهندسی در دانشگاه علم و فناوری هائوژانگ در 
تحقیق خود از همکار خود پانپان مائو خواستگاری 
کرد. این تحقیق ماه آوریل در یک نشری منتشر 
شد. کنار بخش تقدیر و تشکر برای حمایت مالی 
از تحقیق نوشته شده است: رویی النگ به طور 
خاص از صبر و حمایت پانپان مائو طی سال های 
گذشته تشکر می کند. آیا با من ازدواج می کنی؟

هنوز  اما  گرفت  تماس  النگ  با  نشریه  این 
بوده  آمیز  موفقیت  او  پیشنهاد  نیست  مشخص 
پژوهشگری  نخستین  النگ  البته  خیر.  یا  است 
مطرح  برای  آکادمیک  نشریه  یک  از  که  نیست 
کند. می  استفاده  ازدواج  درخواست  کردن 

)دکتر غالمحسین رونقی( فرزند بیرجند،دانشمند برگزیده شیمی ایران

شگفتی ها 

بروز پدیده نادرابرماه سرخ آبی

بهمن   11 چهارشنبه  شامگاه   - جماران 
کند می  طلوع  شرایطی  در  کامل  ماه   96

ماه  بلکه  بود  خواهد  ماه  ابر  یک  تنها  نه  که 
آبی و نیز یک ماه سرخ یا خونین نیز خواهد بود

قاب عکس چشمه روباه در 40کیلومتری طبس، علی قاسمیرسول احمدی فر کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

فرزند  رونقی  غالمحسین  دکتر  استاد   - ور  پیشه 
در شهرستان  در سال 1۳۲1 هجری شمسی  محمدعلی 
و  شد  متولد  جنوبی  خراسان  استان  مرکز  بیرجند 
گذراند. زادگاهش  در  را  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت 

 دکتر رونقی خود درباره خاطرات نوجوانی اش  می گوید: 
“زمانی که سیکل اول دبیرستان را گرفتم به خاطر فوت 
پدرم و برای همکاری و همیاری با خانواده  ام مجبور به 
ترک تحصیل شدم و در بازار به فعالیت پرداختم. اما پس 
از مدتی، سه سال آخر دبیرستان را که سرنوشت آینده  ام 
را مشخص می کرد بدون اینکه به دبیرستان بروم، خودم 
به طور متفرقه امتحان  دادم و در آن مدت هم کار  کردم 
و هم درس  خواندم. پس از کسب مدرک دیپلم، در کنکور 
دانشگاه شرکت کردم و در دانشگاه تهران و در دانشگاه 
ابتدا  در  اگرچه  و  شدم  پذیرفته  شیمی  رشته  در  مشهد 
عالقه چندانی به این رشته نداشتم اما به تدریج با توجه 
به پویایی این رشته و کاربردهای جالب و متنوع آن در سایر 
رشته ها و زمینه های گوناگون عالقه ام به آن بیشتر شد.

از  رشته شیمی  لیسانس  درجه  با  در سال 1۳49   وی 
دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل شد. در سال 1۳۵۳ 
موفق به اخذ درجه فوق لیسانس شیمی تجزیه از همان 
دانشگاه شد و سپس در سال 1۳۵9به دریافت درجه دکتری 
شیمی تجزیه از دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا نائل آمد. 
دکتر رونقی پس از اخد مدرک دکتری در کنار تدریس و 
پژوهش به تحصیل ادامه داد و موفق شد مدارج فوق دکتری 
همان رشته را در دانشگاه های میشیگان امریکا، تورنتو کانادا 

و سیدنی استرالیا طی نماید.

دلیل بازگشت ،تعهد به کشور 
و احترام به مادر 

 رونقی پس از پایان تحصیالت آکادمیک به زادگاهش 
بازگشت و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند شد. استاد 
دانشگاه  از  را  رونقی که دوره دکترای شیمی تجزیه خود 
میشیگان آمریکا کسب کرده بود خود در جواب این سئوال 

که چه شد که به وطن بازگشتید، پاسخ می دهد: پروفسور 
“پاپاو “ از من پرسید: چرا می  خواهی به ایران بروی؟ من 
در جواب گفتم: اوال این که من بورسیه ایرانم و به کشورم 
باید به این تعهد عمل کنم. مسئله دوم نیز  تعهد دارم و 
وجود مادرم است که ارزش و احترام بسیاری برایش قائلم 

و آنقدر برایم زحمت کشیده است که من اگر این جا بمانم، 
شرمنده  اش می شوم. پروفسور نیز در جوابم گفت: حسین، 
این افکار شرقی  ات برایم محترم است و دیگر هیچ حرفی 
جا  این  به  می  توانی  خواستی  که  زمان  هر  اما  زنم  نمی  
برگردی و در دانشگاه  ها و یا در صنایع مشغول به کار شوی.” 
وی در مقطعی بین سال های 1۳66 تا 1۳69 ریاست 
به  آن  از  پس  و  داشت  عهده  بر  را  بیرجند  دانشگاه 

درآمد  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضویت 
باشد. می  دانشگاه  این  شیمی  گروه   ۲4 پایه  استاد  او 
علمی  کنفرانس  های  و  سمینارها  در  مقاله   9۵ ارائه   
داخلی و خارجی و 86 مقاله کامل منتشر شده در ژورنال 
تحقیقاتی  برجسته  طرح  دو  اجرای   ،ISI علمی  معتبر 

 ، شد  جایزه  اخذ  مشمول  که  فردوسی  دانشگاه  در 
نامه  پایان    ۵۲ کارشناسی،  پایان  نامه   10 سرپرستی 
ویرایش  دکترا،  دانشجوی   1۲ و  ارشد  کارشناسی 
انتخاب  تجزیه،  شیمی  راهنمای  کتاب  تصحیح  و 
توسط   1۳7۵ سال  در  کشور  نمونه  استاد  عنوان  به 
برجسته  استاد  عنوان  به  انتخاب  و  وقت  رئیس جمهور 
باشد. می  آن  از  کوچکی  بخش  کشور،  تجزیه  شیمی 
پژوهشی،  و  آموزشی  های  فعالیت  بر  عالوه  او   
مسئولیت های اجرایی فراوانی داشته و مقاالت علمی او 
در نشریات معتبر ایرانی و خارجی به چاپ رسیده است.
چندین  فراوان  علمی  های  تالش  مناسبت  به  وی   
بار، موفق به دریافت لوح تقدیر از روسای دانشگاه های 
رشته  گوناگون  سمینارهای  و  بهشتی  شهید  فردوسی، 
شیمی شده است. وی در شهریورماه 1۳89 از سوی وزارت 
علوم به عنوان دانشمند برتر شیمی تجزیه کشور انتخاب 
شد و در همین سال از وی به عنوان  پیشکسوت برتر 
شیمی ایران از سوی دانشگاه آزاد اسالمی قدردانی شد.

 عنوان های بعضی از کتابهای دکتر رونقی:

دانشگاه  نشر  ای،  تجزیه  الکتروشیمیایی  1-روشهای 
بیرجند، 1۳6۵.

آزاد  دانشگاه  نوری،  سنجی  طیف  های  تجزیه   -۲
مشهد، 1۳80.

۳-  آزمایشگاه آنالیز دستگاهی، دانشگاه بیرجند، 1۳67.

4-  شیمی در محیطهای ناآبی، جهاد داشگاهی مشهد.

اینترنت  از  عکس 

شعر روز 

شربِت شادی ! وکپسوِل محبت؟

شودیافت؟!   می 
می شودیافت کسی،، 

که دراین بی رمقی
اوِج ناباورِی آدم ها،،، 

مردِن عاطفه ها،،،  
سردِی رابطه ها،،، 

عشق هاِی الکی،  فست فودی،،،  
روزوشب هاِی به من چه، به توچه!،،، هفت 
بتواندگرهی  درهفته،،،  بی حوصلگی  روزوشِب 

بگشاید،،،
بزند،،،     حرِف خوبی 

وبه  بیماران هم شربِت شادی وکپسوِل 
بدهد؟!،،،، محبت 

می شود یافت؟! ،،،بلی!     
در  خِم کوچه ی درد،مهربان خانه ی بیمارستان! 

  مبارک روز میالد زینت خلقت حضرت 
زینب)س( و روز پرستار برسپید جامگان 

عرصه ی سالمت تهنیت باد!
)محمدنظام دوست تامند(

بهروز کاظمی- بسیاری از مردم به دنبال آرامش 
روش های مختلفی را دنبال می کنند و سعی در رسیدن 
به آرامش در زندگی خود دارند در ادامه ۲1 کلید غلبه 
بر استرس و رسیدن به آرامش را می خوانید :  1-در 
 ( پروردگارتان   عبادت  با  خود  شبانه  و  روزانه  زندگی 
نمازخواندن ، قرآن خواندن ، روزه گرفتن ،  ذکر گفتن 
....(ذهن  و  نمودن  احسان   ، دادن  ، صدقه  دعاکردن   ،
. نمایید  وار  امید  و  آرام  را  خودتان  وجود  و   دل   ،

مصرف  از  خود   شبانه  و  روزانه  زندگی  در   -۲

آب  عوض  در  و  خودداری  الکلی  مشروب  نوع  هر 

،آب  سیب  آب   ( طبیعی  بخش  آرامش  های  میوه 
آب   ، توت  شاه  آب   ، فروت  گریپ  آب   ، پرتقال 
. بنوشید   و..(  نارگیل  آب   ، آناناس  آب   ، آلبالو 

۳-  در زندگی روزانه و شبانه خود از مصرف کافئین 

، قند و سیگار خودداری و در عوض از قندهای طبیعی 
رقیق  های  میوه  آب   ، مالت  عصاره   ، عسل  مثل  
 ، نعنا  چای  سبز،   چای   ، قهوه  نیز   و  قند  بدون  و 
چای بابونه ، چای اسطوخودوس و...( استفاده کنید  . 
وجود  شبانه  و   روزانه   زندگی  در   -4
را  شما  ها   نور  تا   کنید  نورانی  را  خودتان 
با    ، بال  سبک    ، شاداب    ، سرزنده   ، انرژی  پر 
  . باشند  داشته  متعادل   و  راحت   ، سالم  کارآیی 
خود  خواب   اتاق  در  شبانه  خواب  وقت  در    -۵
نور  یا   بخش   التیام  آبی   نور  با  المپ   زیر  
 . برسید   طبیعی  آرامش  به  تا  بخوابید  شمع  
6-  در زندگی روزانه  و  شبانه خود  از رایحه های 
آرام بخش گیاهی و طبیعی مثل  گل محمدی ، پرتقال 
اسطوخودوس   ، مرزنجوش   ، نارنج   ، بابونه   ، لیمو   ،
 . کنید  تجربه  را  طبیعی  آرامش  کنیدتا  استفاده  و... 
ورزش  خود  شبانه   و  روزانه  زندگی  در   -7
و  داشته  را  انجامش  توان  که  ورزشی   ( کنید 
شما   روان  و  جسم  تا    ) دارید  عالقه  آن  به 
. برسد  واقعی   راحتی   و  طبیعی  آرامش  به 

سبزیجات   از  خود  شبانه  و  روزانه  زندگی  در    -8

که  پهن  برگهای  و  تیره  سبز  رنگ  دارای  
می   ) روان  و  جسم  بخش  آرام   ( منیزیم  حاوی  
کلم   ، پیچ  کلم   ، شاهی   ، چغندر  برگ  مثل  باشند 
 ، بادام  مغز    ، کدو  تخمه   ، جعفری   ، بروکلی 
شما  روان  و  جسم   تا  کنید  مصرف  و...  سیاه  گندم 
برسد. محسوسی   کاماًل  و   طبیعی   آرامش  به 
ماساژ  نیازبه  بار  یک  ای  هفته  شما  جسم   -9
و  آزاد  آن  در  شده  انباشته  تنشهای  تا  دارد  بدنی 
 . یابد  دست  فوری  و   طبیعی  آرامش  احساس  به 
 ( مدیتیشن   خود  زندگی  از  روز  هر  در   -10

به  را   ) تاریکی   در  شمع  شعله  متمرکز  تماشای  
سالم   را  تان  ذهن  تا  دهید  انجام  دقیقه   1۵ مدت 
 . برسید  راحتی  و  آرامش  به  و  بخشد  تسکین  و 
خود   شبانه  و  روزانه  زندگی  در   -11
انرژی   ، بخش  آرامش   ، مفید  های  موسیقی  
سرحال  تا  دهید  گوش  بخش  لذت  و  بخش 
 . برسید  طبیعی  آرامش  به  و  شوید  شادمان  و 
احساس  خود  در  گاه   هر  روز  هر  طول  در   -1۲

استرس و نگرانی کردید  در مکانی آرام بنشینید و  به 
مدت ۵ دقیقه ) ۳6 دم  و  باز دم ( نفس عمیق بکشید 
تا به آرامش و راحتی طبیعی برسید .  و رهایش کنید 
1۳- در پایان هر هفته  قدم زنان به تماشای طبیعت 
جالب  و  جذاب  )پارک ، جنگل ، رودخانه ، آبشار ، 
دریا ،  دشت خرم  ،کوهستان سرسبزو....(  بروید و از 
و   ببرید  فراوان   لذت  طبیعت  در  موجود  های  زیبائی 
 . کنید  تجربه  طبیعت  در  را  واقعی  آرامش  به  رسیدن 
اندیش  14-  در هر شرایطی به نفع خودتان مثبت 
را  منفی  احساسات  و  ذهن  از  را  منفی  افکار  و  باشید 

باشید  آرام  و  راحت  همواره  تا  کنید  دور  تان  وجود  از 
از تمام لحظات زندگی خود لذت ببرید در غیر این  و 
خواهید  خود   منفی  احساسات  و  افکار  گرفتار  صورت 
بود و هیچگاه به شادمانی  و آرامش نخواهید رسید   . 
احساس  به  رسیدن  برای  روز  هر  در   -1۵
و  نشاط  و  شادابی  احساس   ، کامل  آرامش 
میلی   100 تا   ۵0 خود   در  سردرد  از  جلوگیری 
 . نمایید  (مصرف   B3 ویتامین   ( نیاسین  گرم 

مره  روز  های  نگرانی  کاهش  برای    -16
مداوم  و  عمیق    ، آرام   خوابی  داشتن  و  خود  
گل  چای  لیوان    ۲ شام  و  صبح  در    ، شب   در 
آرامش  و  راحتی  به  رسیدن  تا  بنوشید  ساعتی 
 . کنید  تجربه  خود  خواب  و  بیداری  در  را  طبیعی 
17- رای اینکه ذهن شما احیاء ، حافظه شما تقویت ، 
روحیه شما بهتر ، جسم شما جوانترو شادابتر ،  عمرتان 
طوالنی تر  شود  و از آرامش طبیعی  بهره مند باشید 
 . بخوابید  ظهر    در  ساعت    1 و  شب   در  ساعت   7
18- در زندگی خود زمان را مدیریت کرده  و  کارهایتان 
ترتیب  به  نه  و  کنید  بندی  اولویت  زمان  ترتیب  به  را 
نوع  و بطور کامل انجام دهید تا خیالتان راحت  وآرام 
باشد  زیرا بسیاری از نگرانی ها ، استرسها و اضطرابهای 
روزمره ما مربوط به کارهای  نیمه کاره و ناتمام ماست 
 . شود  نمی  خارج  ما  ذهن  از  هیچگاه  آنها  فکر  که 
انسانها در چرخه زندگی گیر  19- در عصر حاضر ما 
افتاده ایم و زندگی  پر سرعتی را پشت سر می گذاریم  
واین  کنیم   می  کار  تر  سخت  و  تر  سخت  روز  هر  و 
می  ما  نگرانی  و  فرسودگی   ، خستگی  موجب  وضعیت 
یک  با  را  زندگی  فشار  این  است  ضروری  پس  شود 
استراحت مناسب به تعادل برسانیم  و هرسال   حداقل 
۲ بار به تعطیالت رفته و استراحت نماییم  تا به آرامش 
 . گردد  حفظ  ما  سالمت  و  تعادل  و  برسیم   طبیعی 
می  زندگی  ازدحام  پر  و  شلوغ  شهری  در  اگر   -۲0
ضعف  از  و  دارید  استرسی  پر  و  آشفته  زندگی  و  کنید 
بخوابید  توانید  نمی  و  برید  می  رنج  روان  و  اعصاب  
)والیوم  الطیب  سنبل  چای  لیوان   ۲ شام  و  صبح  در  
آرامش  و  راحتی   به  رسیدن  تا   بنوشید     ) طبیعت  
 . کنید  تجربه  خود  خواب  و  بیداری  در  را  طبیعی 
۲1- پزشکان و روانشناسان  معتقدند صمیمیت و رابطه  
عاشقانه در زندگی زناشویی و خانوادگی معجزه شگرف 
بخشیدن  و دریافت کردن همدل و هماهنگ با یکدیگر 
را در وجود ما به نمایش می گذارد و خاصیت ضد استرس 
داشته و ظاهر و باطن وجود مارا جوان نگه می دارد و به 
زوج ها لذت ، رضایت ،  قرار وآرامش طبیعی می بخشد .  
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و رسیدن به آرامش طبیعی 

عکس از : اینترنت 

مغز انسان برق دارد!

برق نیوز- در بدن هر انسانی عضو یک ونیم کیلویی 
قراردارد که همه حرکات او را کنترل می کند. فکر کردن، 
یاد گرفتن، احساس و حتی پلک زدن، نفس کشیدن 
وضربان قلب در مرکز فرماندهی بدن یعنی مغز کنترل 
میشود. همه دانشمندان بر این باورند که پیچیده ترین 
آفریده خدا همین مغز است. مغز رایانه بسیار قوی است 
که هنوز بشر نتوانسته است نظیر آن را بسازد. چون از 
پیشرفته ترین اب رایانه جهان سریع تر و قوی تر است.
در مغز بیش از یک میلیارد سلول عصبی بنام نرون 

وجود دارد. تقریبا سه هزار سال طول می کشد تا یک 
نفر این تعداد سلول را بشمارد. هر وقت کسی فکر 
می کند لبخند میزند، حرکت می کند یا حتی خواب 
می بیند جریان الکتریسیته ای بین سلو لهای عصبی 
او حرکت می کند این جریان هرگز متوقف نمی شود. 
پیام های بی شماری هر لحظه از سلول های مغز عبور 
می کنند و از بزرگ راه هایی بنام عصب عبور می گذرند. 
هر نرون الکتریسیته اندکی تولید می کند. مجموع این 
جریان ها می تواند یک المپ کم مصرف را روشن کند.

خواندنی ها 

پایان دردناک کره زمین نزدیک است

همزمان با اشباع شدن هسته خورشید با این هلیوم، 
خورشید به تحلیل می رود. در نتیجه، موجب افزایش 
سرعت همجوشی هسته ای می  شود. این بدین معناست 
که خورشید انرژی بیشتری از خود خارج می کند. در 
حقیقت هر یک میلیارد سال که خورشید هیدروژن 
مصرف می کند، 10 درصد روشن تر و درخشان تر میشود.

شاید این 10 درصد زیاد به نظر نرسد، اما برای سیاره 
ما فاجعه بار خواهد بود. پیش بینی اینکه با روشن تر و 
درخشان تر شدن خورشید در طول یک میلیارد سال 
آینده، دقیقا چه اتفاقی برای زمین رخ خواهد داد، خیلی 
افزایش  است  این  کلی  نکته  اما  است.  نامشخص 
حرارت خورشید، موجب خواهد شد تا آب بیشتری 
از سطح زمین بخار شده و در جو مستقر شود. این 
آب، مانند گاز های گلخانه ای عمل خواهد کرد. یعنی 
حرارت بیشتری را نگه می دارد. در نتیجه، روند بخار 
سریع می شود. یک روزی، چیزی حدود 4 تا ۵ میلیارد 
سال دیگر، خورشید آخرین مقدار هیدروژن را مصرف 
کرده و به جای آن هلیوم مصرف خواهد کرد. در آن 
زمان، کره زمین دو گزینه خواهد داشت. یا از خورشید 
فرار کند یا اینکه توسط خورشید مصرف شود. حتی 
اگر سیاره ما از مسیر خورشید کنار رود، دمای گرم، 
به طرز غمگین و مرگباری آن را خشک خواهد کرد.
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والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار

پنجم جمادی االولی روز والدت باسعادت بانوی قهرمان 
کربال، حضرت زینب کبری )س(است. این روز را روز 
پرستار می نامند و علت نام گذاری این روز به نام »روز 
پرستاری  )س(  زینب  حضرت  که  است  این  پرستار« 
امام زمانش حضرت زین العابدین )ع( و دیگر بیماران و 
مصیبت زدگان اهل بیت را برعهده داشت، و ضمن این 
که رسالت مهم نگهداری و تبلیغ از نهضت حسینی را 
به خوبی انجام داد، از پرستاری بیمار کربال نیز با تحمل 
آن همه سختی ها و نامالیمات، آنی فروگذار نبود و تا 
آخرین رمق، دین خود را به مکتب و رهبرش ادا کرد. 
درود بی پایان خداوند بر این بزرگ بانوی اسالم باد. نکته 
ای که الزم است به آن اشاره کنیم این است که: حیف 
است زینب را پرستار بیمار بخوانند زیرا پرستاری از بیمار 
از کوچک ترین مسؤولیت های زینب)س( بود،  یکی 
و هر چند پرستاری وظیفه سنگین و ارزشمندی است 
و پرستار متعهد باید با صبر و حوصله، تحمل هر نوع 
نامالیمات برای انجام خدمتش بنماید و چنین کاری از 
عهده هر کس برنمی آید ولی با این حال مقام زینب، آن 
قدر واال و عظیم است که او را پرستار نهضت و انقالب 
حسینی باید بنامیم، زیرا این پرستاری به مراتب مهم تر 

و سرنوشت سازتر از پرستاری بیمار بود.
زینب)س( نقش نگهداری از قیام خون بار حسینی را 
بر عهده داشت که قطعا اگر او این بار را بر دوش نمی 
گرفت، خون حسین)ع( پایمال می شد و بسیار دشوار 
بود که  این نهضت به مردم اعالم و ابالغ گردد و شاید 
بدون اسارت خاندان رسول ا... و پیش تازی زینب کبری 
)س( در رسوا نمودن هیئت حاکم، و تبلیغ او از انگیزه 
قیام برادرش، یزیدیان به هدف پلید خود نائل می آمدند.

گريه جبرئيل بر مصايب حضرت زينب )س(

زينب  حضرت  والدت  از  پس  كه  است  شده  روايت 
)س(، امام حسين )ع( كه در آن هنگام كودك سه چهار 
ساله بود، به محضر رسول خدا )ص( آمد و عرض كرد: 
)خداوند به من خواهرى عطا كرده است(. پيامبر)ص( با 
شنيدن اين سخن ، منقلب و اندوهگين شد و اشك از 
ديده فرو ريخت. حسين )ع( پرسيد: براى چه اندوهگين 
و گريان شدى ؟پيامبر)ص( فرمود: اى نور چشمم، راز آن 

به زودى برايت آشكار شود.
در  آمد،  خدا )ص(  رسول  نزد  جبرئيل  روزى  اينكه  تا 
حالى كه گريه مى كرد، رسول خدا )ص( از علت گريه 
او پرسيد، جبرئيل عرض   كرد: اين دختر زينب از آغاز 
زندگى تا پايان عمر همواره با بال و رنج و اندوه دست 
به گريبان خواهد بود؛ گاهى به درد مصيبت فراق تو 
مبتال شود، زمانى دستخوش ماتم مادرش و سپس ماتم 
مصيبت جانسوز برادرش امام حسن )ع( گردد و از اين 
مصايب دردناك تر و افزون تر اينكه به مصايب جانسوز 
كربال گرفتار شود، به طورى كه قامتش خميده شود و 

موى سرش سفيد گردد.
حضرت زهرا )س( پرسيد: اى پدر! پاداش كسى كه بر 
مصايب دخترم زينب )س( گريه كند چيست ؟ پيامبر 
اكرم )ص( فرمود: پاداش او همچون پاداش كسى است 

كه براى مصايب حسن و حسين )ع( گريه مى كند.

نمی توانی هم عمق آب را ببینی هم عکس خود را 
عمق حقیقت است و سطح واقعیت،

 واقعیت را بپذیریم و برای حقیقت زندگی کنیم

اکثر دانه ها هرگز رشد نمي کنند پس اگر واقعا 
مي خواهید چیزي اتفاق بیفته بهتره

 بیش از یکبار تالش کنید.

مثل غزل مثل سپیده مثل آبی
آیینه ای صبحی تو جان آفتابی
پاکی صبوری مهربانی باصفایی

تو یک پرستاری تو یک مفهوم نابی

در خجسته روز میالد بانوی کربال پرستار دل های زخم 
دیده  در فرخنده روز گرامی داشت مقام پرستار، یاد همه 

پرستاران صحنه جهاد و نبرد را گرامی داریم .

امروز با اندیشه هاي بلند براي زندگیم و اجراي 
تصمیمات عالي بسوي عظمت پیش مي روم

 و ایمان دارم تابیکران هستي گامي
 بیش نمانده است خدایا سپاسگزارم

چشم اهل مدينه، روزى به جمال زينب كبرى روشن شد كه 
پيامبر گرامى اسالم )ص( در سفر بودند. فاطمه زهرا )س( به 
امير مؤمنان عليه السالم عرض كردند: چون پدرم در مسافرت 
هستند، نامى براى اين دختر برگزين. على )ع( فرمودند: من 
بر پدرت پيشى نمى  گيرم. صبر مى كنيم تا رسول خدا )ص( 
از سفر باز گردند. پس از بازگشت رسول خدا )ص( از ايشان 
خواستند تا نامى براى نو رسيده انتخاب كنند. پيامبر فرمودند: 
فرزندان فاطمه اگرچه اوالد من هستند، ولى امر آنها با خدا 
است و من منتظر دستور الهى مى مانم. جبرئيل نازل شد و 
عرض كرد: خداوند مى فرمايد: نام اين دختر را زينب بگذاريد، 

چرا كه اين نام را در لوح محفوظ نوشته ايم.
القاب زينب عليها السالم

حضرت زينب را »عقيله بنى هاشم« نام نهاده اند و عقيله، به 
زنى بزرگ منش گويند كه در بين بستگان، عزيز و محترم و 
در خانداِن خود، ارجمند باشد. ديگر لقب ايشان صديقه صغرى 
است.به زن بسيار راستگو، صديقه گويند، و چون فاطمه زهرا 
را صديقه كبرى مى خواندند و على عليه السالم را صديق اكبر، 
زينب را صديقه صغرى ناميده اند. لقب ديگر آن بانوى بزرگوار، 
»عصمت صغرى« است، چرا كه ملكه پاك دامنى و دورى از 

گناه را خداوند به او عطا فرموده بود.
کماالت حضرت زينب

زينب كبرى را كماالِت بسيار بود: در جمال و سكينه و وقار، 
همانند خديجه كبرى بود و در عصمت و حيا، به فاطمه زهرا 

مى مانست. در فصاحت و بالغت، هم چون على مرتضى بود 
و در حلم و بردبارى، همسان امام مجتبى و در شجاعت و 

قوت قلب، بسان حضرت سيد الشهدا.
تربيت حضرت زينب

زينب كبرى در حصِن حصيِن نبوت و خاندان واال مقاِم واليت 
و امامت تربيت يافت. از لبان آموزگار وحى، دانش اندوخت 
و در دامان كرامت، پرورش يافت و از تربيت خمسه طيبه، 

ادب آموخت.
يگانه پرستی زينب عليها السالم

حضرت زينب در دوران طفوليت در دامان پدر مى نشست 
و حضرت على عليه السالم با لطف و مهربانى، به او سخن 
گفتن مى آموخت. روزى امام به دختر عزيزش فرمود: بگو 

»يك«. گفت: يك. فرمود: بگو »دو« زينب ساكت ماند. 
ناگهان زينب زبان گشود  فرمود: نور ديده من! بگو دو. 
و عرض كرد: پدر جان! زبانى كه به گفتِن يك باز شد، 
چگونه مى تواند »دو« بگويد؟! امام كه مى دانست مراد 
را به  او  به توحيد و يگانگى خدا است،  اذعان  فرزندش 

سينه چسباند و بوسيد.
بعضى معتقدند: زينب، نام درختى زيبا و خوشبو است، و 
برخى گفته اند: زينب در اصل، مركب از دو كلمه »زين« 
و»اب« است و زينب را از آن رو زينب گويند، كه زينت 
و افتخار پدر است و بدين سان، آن بزرگوار را »زين ابيها« 

نامند؛ هم چون مادرش كه»ام ابيها« است.

 بندگی خدا
شهامت، شجاعت و قوت قلب زينب، از ارتباط و اتكاى او 
به خدا سرچشمه مى گيرد. سخنان كوبنده اش در كاخ يزيد، 
نهى از منكر در آن فضاى مسموم، حمايت و پاسدارى از حيا 
و عفت در همه مراحل سفر، و عمل به وظيفه در همه جا، 

جلوه هايى از بندگى حضرت زينب عليها السالم است.
دوستی زينب و حسين عليهما السالم

عالقه و محبت امام حسين و زينب عليهما السالم به يكديگر در 
تمام مراحل زندگيشان جلوه گر است: در طفوليت، زينب جز در 
آغوش حسين آرام نمى گرفت و همواره به او چشم مى دوخت. 

هم سفر حسين عليه السالم
بعضى از سيره نويسان گفته اند: در هنگام ازدواِج زينب كبرى، 
على عليه السالم با عبد ا... شرط كرد كه هر گاه حسين به 

سفر رفت، زينب هم اجازه داشته باشد با او مسافرت كند. 
عبدا... شرط را پذيرفت و به پيمان خود همواره پايبند بود.

دانش زينب عليها السالم
حضرت زينب از نظر دانش در آن مرتبه بود كه بسيارى 
از زنان مدينه نزد ايشان مى آمدند و از درس تفسير او بهره 
مى بردند. البته دانش او برگرفته از مدرسه و مكتب نبود، بلكه 
ـ چنان كه امام سجاد عليه السالم در مسجد كوفه بعد از ايراد 
خطبه معروف حضرت زينب فرمودند ـ او دانشمندى الهى 
است و خداوند چشمه هاى زالل معرفت را بر قلب مباركش 

جارى ساخته است.

فصاحت و بالغت
ابن عباس، پسر عموى پيامبر )ص( درباره زينب كبرى چنين 
گويد: »زينب، دختر على عليه السالم در فصاحت و بالغت 
و شجاعت ادبى، بى نظير بود. هنگامى كه سخن مى گفت، 
مى پنداشتى على عليه السالم سخن مى گويد.« گواه اين 
مطلب سخنرانى او در مجلس يزيد است. اين سخنان در حّد 

اعالى فصاحت و در اوج شيوايى و رسايى قرار دارد.
 بصيرت در امور سياسی

گويد:  مى  سنت  اهل  علماى  از  شافعى  غالب   محمد 
زينب عليها السالم دختر على بن ابى طالب در بهترين مكتب 
سيراب  الهى  آيات  سرچشمه  از  و  يافت  پرورش  اخالقى 
 گشت؛ در حلم و كرم و بصيرت در امور سياسى بين خاندان
بنى هاشم مشهور شد و جمال و جالل، سيرت و صورت و 
اخالق و فضيلت را به هم آميخت. او شبها در عبادت بود و 

روزها در روزه.
صبر و شکيبايی

در مراتب فضل زينب كبرى عليها السالم سخن بسيار است، 
به فصاحت و بالغت او، همگان معترفند؛ هر گاه لب به سخن 
مى گشود، گويى على بن ابى طالب سخن مى گفت. در صبر و 
شكيبايى چنان بود كه همگان را متحير مى ساخت. اگر اندكى 
از سنگينِى مصايب او، بر دوش كوه ها و آسمان و زمين قرار 
گيرد، آنها را متالشى مى كند. به راستى از آغاز آفرينش انسان 
تا كنون زنى به بردبارى، ايثار و شجاعت او ديده نشده است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]تا[ به سبب گناهانشان غرقه گشتند و ]پس از مرگ[ در آتشی درآورده شدند و برای 
خود در برابر خدا یارانی نیافتند .  سوره نوح آیه 25

حدیث روز 

هر كس يك شبانه روز از بيمارى پرستارى كند ، خداوند او را با ابراهيم خليل محشور مى كند .
پيامبر )صلى ا... عليه و آله(

مناسبت ها

حضرت زینب )س( نمونه فصاحت، بالغت و بصیرت در امور سیاسی

جدول کلمات                        

روزه  آوردن-  دنيا  به   -1 افقی: 
العالج  و  درمانده   - گشودن 
پروتئين  سنگيني-  و  وقار   -2
و  شکوه   -3 فراواني   - گياهي 
جالل - جنبش مقاومت اسالمي 
کاشمر  سابق  نام   - فلسطين 
اي  نجات - ضربه  و  4- خالص 
حضرت  مادر  نام   -5 بوکس  در 
 -6 قيمت   - مصلحت  موسي- 
خاکستر  حنا-  ارتشي-  کاميون 
7- نوشين و گوارا - قرض-علم 
استدالل 8- نشانه جمع فارسي- 
جراحت- مجموعه  زن  بازيگر 
پوستين 9- روز بعد - نوشيدني- 
در  شهري   -10 سنج  نکته 
آرم  رضوي-  خراسان  استان 
 -11 ورزشي  جام  عالمت-  و 
موقت-  نکاح  قانون-  بي   شهر 
ميز  روي  تنيس  در  اي  ضربه 
افغانستان-  پول  واحد   -12
حکومت   -13 نويس   پيش 
آزردگي-گواه  دل  اي-  اتحاديه 
جنوبي-  کره  پايتخت   -14
خشمناک-گوشه  و  عصباني 
نشيني 15- سعادتمند-نابودي- 

سمت و سو.

عمودی: 1- سرماي شديد - از 
معامله  انحالل  رقمي-  دو  اعداد 
مشرق  در  شهري   - آينده   -2
 -3 شنيداري  آلمان-رسانه 
شهرستاني در استان يزد -کاسب 
فدا  آخر-  و  پايان  گرد 4-  دوره 
 -5 مسلط  و  کردن-چيره 
پراکندگي- مامور تقسيم آب در 
مزارع- خوي ها 6- لقب حضرت 
علي)ع( - سي و ششمين سوره 
عربي  مونث  جمع  نشانه  قرآن- 
بدمينتون-گور  در  اي  ضربه   -7
شکاف -ناموس پرستي 8- جايز 

-راست و درست وبي ريا - نفوذ 
لشکر-  جناح   -9 آب  تدريجي 
حاشيه کتاب- اجابت کننده10- 
فرانسه  همراهي-پايتخت  حرف 
- ورقه چاپي تبليغاتي 11- رحم 
قرار  گماني  بد  مورد   - کردن 
نان   -12 بلند  نفس  گرفته-  
پرتو  و  فروغ  فرمانده-  آذري- 
کردن- پخش  و  پاشيدن   -13
خبرگزاري   -14 همتا  بي  سوار 
نسبت   - ويرانگر  باد  انگليس- 
دو زن با يک شوهر15- به هدر 

رفته- آفرينش- ظاهر و آشکار.
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اتااریمسهسامک1
لامالامتاملپید2
امیلناکوببوکب3
یراکنیریدلسا4
جلراچیلارزون5
بهمشییبتجمشو6
اماینامههزاک7
لیربهراجامسار8
هیالدنتسممرا9
انباروجرکاشق10
نالیواپارسعم11
درومسیرورمتم12
وکسرراوشسامام13
روتیزیواهبنارگ14
اداونراکونمتس15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

به یک انباردار در پروژه راهسازی 
نیازمندیم.  09155623441

کارگر ساده جویای کار می باشم.
09900073235

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.   09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

به یک آشپز آقا برای کار
 در شرکت راهسازی 

و یک سرویس کار ماشین آالت 
راهسازی برای کار در زابل 

نیازمندیم.  09155623441

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،
سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 9 صبح تا 2 بامداد

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

به یک عدد دار قالی 12متری 
)دار متحرک(  برای نمایشگاه 

نیازمندیم.     09039891737

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

3222213
ن: 4

تلف
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سالمت نیوز- یک متخصص طب ایرانی گفت: مصرف زنجبیل به 
عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می کند و باعث حفظ سالمت معده و 
روده می شود.ایران دوست اظهار کرد: یکی از دالیلی که افراد دچار کمبود 
ترکیب های مغذی می شوند، اختالل در فرایند جذب این مواد توسط 
بدن آن ها است.وی توضیح داد: این موضوع به این معنی است که ممکن 
است فرد مواد غذایی حاوی آهن و کلسیم را به میزان کافی مصرف 

کند، اما در روند جذب آن اختالل ایجاد شده و شخص دچار کمبود این 
مواد معدنی شودبه گفته ی وی مصرف زنجبیل همراه با غذا، یکی از 
بهترین راه های کمک به جذب غذاهای موجود در مواد غذایی است.

ایران دوست تصریح کرد: یکی از خواص زنجبیل کمک به هضم بهتر 
غذا است به طوری که وقتی احساس گرسنگی شدید دارید برای اینکه 
معده آرام بگیرد و همچنین بتواند غذا را راحت تر هضم کند بهتر است 

کمی زنجبیل بخورید.وی عنان کرد: این گیاه دارای فیبر است، بنابراین 
خوردن آن باعث پر شدن حجم معده و جلوگیری از پرخوری می شود و 
پس از خوردن غذا، به هضم بهتر غذای خورده شده کمک می کند.این 
متخصص طب ایرانی در پایان با اشاره به خواص زنجبیل در پاک سازی 
دستگاه گوارش گفت: مصرف زنجبیل به عملکرد بهتر دستگاه گوارش 

کمک می کند و باعث حفظ سالمت معده و روده می شود.

زنجبیلباعثحفظسالمتمعدهمیشود

توقیف محموله مرغ زنده در بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند 
گفت:به منظور تشدید نظارت های بهداشتی، دامپزشکی بر ورود و خروج طیور زنده برای 
پیشگیری از بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، یک دستگاه کامیون حامل دوهزار 
قطعه مرغ زنده غیر مجاز فاقد مجوز حمل بهداشتی و قرنطینه ای طیور در مسیر بیرجند 
- زاهدان متوقف شد.حسن علیزاده افزود: صدور مجوز حمل طیور زنده منوط به مجوز 
بهداشتی و قرنطینه ای برای خودروهای دارای شرایط مورد تأیید سازمان دامپزشکی است.
وی گفت: این محموله، پس از بررسی های الزم و نمونه برداری، برای کشتار به نزدیکترین 
کشتارگاه صنعتی طیور منتقل شد.آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از مهم ترین بیماری های 
صنعت طیور بوده و محموله های طیور زنده ای که بدون مجوز سازمان دامپزشکی در 

جاده های کشور تردد می  کنند، سبب انتشار بیماری های واگیردار می شوند.

جریمه 8 میلیون تومانی 
قاچاقچي در قاین

صدا و سیما مر-مدیر کل تعزیرات حکومتی 
استان گفت: این فرد کاالی قاچاق از جمله 
لیمو  140 جفت کفش، 190 کیلو گرم 
ترش و 5 هزار بسته آدامس وارد کرده بود 
. انصاری  افزود :پس از بررسی پرونده این 
قاچاقچي  درشعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 
شهرستان قاین عالوه بر ضبط کاال، وي 
به پرداخت 8 میلیون و 300 هزار تومان در 

حق صندوق دولت جریمه شد.

توقیف سواری با 212 
کیلومتر سرعت

صدا و سیما - رئیس پلیس راه استان 
گفت: تیم کنترل سرعت پلیس راه 
شهرستان نهبندان این خودرو پس از 
توقف و روانه پارکینگ کرد.سرهنگ 
حسین رضایی افزود: راننده خودرو 
هم به علت ارتکاب تخلف حادثه 
ساز سرعت و سبقت غیر مجاز، 200 
هزار تومان جریمه و 10 نمره منفی 

در سوابق گواهینامه وی ثبت شد.

خبر بد برای پرسپولیس

خبر ورزشی- پنجره نقل و انتقاالت تابستانی برای تیم پرسپولیس باز 
نخواهد شد. این در حالی است که پیش تر گفته می شد وکیل سوئیسی 
در تالش است این پنجره را برای پرسپولیسی ها باز کند.رای صادره جنبه 
عمومی دارد و تغییر نخواهد کرد. پیش تر مهدی طارمی محرومیت خود را 
سپری کرد و غرامت 750 هزار یورویی باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی 
هم بر اساس توافق صورت گرفته میان باشگاه ایرانی و هم چنین باشگاه 
ترکیه ای بخشیده شد که فیفا با آن مشکلی ندارد اما برنامه ای برای باز 
کردن این پنجره ندارد و معتقد است چون تخلف محرز بوده پرسپولیس 
باید این محرومیت را سپری کند. حاال پرسپولیس باید تالش کند در ابتدای 
فصل آتی بازیکنانش را حفظ کند. با همین ترکیب تیم پرسپولیس تیم 
خوبی است و چه بسا بتواند قهرمانی اش را در فصل آینده هم تکرار کند. 
کما اینکه در همین فصل هم گزینه اصلی قهرمانی در لیگ برتر است.

آقای گل استقاللی ها برکنار می شود؟!

آخرین خبر- رضا عنایتی سرمربی مشکی پوشان مشهد به احتمال زیاد از 
کار برکنار می شود. از مشهد خبر می رسد شکست سنگین این تیم مقابل 
نفت تهران مدیران مشکی پوشان را به این نتیجه رسانده تا نسبت به ادامه 
همکاری با سرمربی خود تامل بیشتری به خرج دهند. این موضوع به گوش 

آقای گل سابق استقاللی ها هم رسیده است

قرعه کشی رقابت های جام جهانی فوتبال هنرمندان انجام شد

مهر-تیم فوتبال هنرمندان ایران رقبای خود را در رقابت های جهانی 
شناخت.چهارمین دوره جام جهانی فوتبال 7نفره هنرمندان با حضور جمعی 
از ورزشکاران و هنرمندان داخلی و خارجی در سالن همایش های بین 
المللی جزیره کیش برگزار شد.در این رقابت ها عالوه بر ایران، 12کشور از 
قاره های مختلف جهان حضور دارند و به رقابت می پردازند.این مسابقات از 
پنجم لغایت سیزدهم اسفندماه در ورزشگاه المپیک کیش برگزار می شود.

 برانکو به دنبال بازیکن علی دایی! 

را می خواهد.برانکو  او  برانکو  بازیکنی است که  خبرآنالین-رضا اسدی 
ایوانکوویچ از همین حاال روی بعضی از بازیکنان نظر دارد و می خواهد 
تیمش را برای فصل آینده قدرتمندتر کند. آخرین خبرها حکایت از آن دارد 
که این مربی کروات رضا اسدی بازیکن تیم سایپا را می خواهد. او امسال 
در پست هافبک دفاعی عملکرد خوبی داشته و در بازی برگشت هم گل 

تساوی تیمش مقابل استقالل را به ثمر رساند..

 برانکو و ماجرای هافبک های پرسپولیس

آخرین خبر- شاید اگر برانکو میدانست کمال کامیابی نیا در استخر مصدوم 
میشود و 3، 4 بازی را از دست می دهد هرگز اجازه جدایی به بشار رسن 
نمیداد اما به هر حال حاال رسن برای امیدهای عراق بازی میکند و در بازی 

بعدی پرسپولیس هم قطعا حضور نخواهد داشت. 

حواستان به بینایی دلبندتان باشد

دکتر سالم- معاینات ساالنه بینایی سنجی که از 
نوزادی آغاز می شود برای کودکان مفید است. 
کودکانی که با مشکالت بینایی مواجه هستند 
بیشتر از یک بار در سال باید این معاینات را انجام 
دهند.، عواملی که احتمال بروز مشکالت بینایی 
در کودکان را افزایش می دهد عبارت اند از:1- 

داشتن وزن کم هنگام تولد و یا زودتر از موعد 
به دنیا آمدن.2- داشتن سابقه بیماری چشم در 
خانواده مانند آب مروارید.3- مادری که در دوران 
سرخچه،  ایدز،  قبیل  از  عفونت هایی  بارداری 
تبخال و یا بیماری های مقاربتی داشته.4-مادری 
که شغل سختی دارد.5-داشتن مشکل سیستم 
عصبی که معمواًل با عالئمی مانند تشنج یا کند 

شدن رشد آشکار می شود.

چگونه تا عید ده کیلو چاق شویم؟

دوست  الغرها  و  ها  خبرنگاران-چاق  باشگاه 
دارند تا در مدت زمانی بسیار کوتاه به وزن ایده 
آل خود برسند اما این هدف برای الغرها بیشتر 
امکان پذیر است.بررسی ها نشان می دهند؛ افراد 
الغر در درجه اول باید ورزش کنند.این افراد باید 
در روز 45 دقیقه پیاده روی سریع یا ورزش های 

سنگین انجام دهند در این صورت اسید معده این 
افراد بیشتر ترشح می شود و احساس گرسنگی 
زیادی می کنند.توصیه می شود حین پیاده روی 
تنقالت پرچرب مانند تخمه آفتابگردان و فندق 
مصرف کنید.در این یک ماه حداکثر از خوردن 
نوشیدنی های داغ مانند چای بپرهیزید زیرا آب 
داغ معده را شستشو می دهد و باعث دفع مواد 

قندی از بدن می شود.

»روی« عنصری برای سالمتی شما

قدس آنالین-روی در بدن ما به مقدار ناچیزی 
حدود 2 تا 3 گرم وجود دارد. همین مقدار نیز 
به طور نامساوی در بدن تقسیم می شود؛ اما 
در جریان خون وجود دارد تا به هر قسمت بدن 
که الزم است برسد.1- روی در قلب : سلول 
هاروی همچنین برای عملکرد مطلوب سیستم 

ایمنی، انعقاد خون و غده تیروئید نیز تاثیر دارد. 
به عالوه این عنصر قدرت آنتی اکسیدانی بسیار 
قوی نیز دارد و برای پیشگیری از بیماری های 
قلبی عروقی و استحاله ماکوالی چشمی مهم 
است.2- روی و پوستروی برای تشکیل پروتئین 
ها و آنتی اکسیدان ها در یک زمان ضروری بوده 
و ناگزیر بر پوست اثر می گذارد. این عنصر بهبود 

زخم پس از جراحت را تسریع می کند. 

کرفس موثرتر از قرص های خواب

کرد:  عنوان  تغذیه  متخصص  نیوز-  سالمت 
»بسیاری از افراد جامعه دچار اختالالت خواب 
نظیر بی خوابی  و کم خوابی هستند، برای برطرف 
کردن این مشکل خود، به انواع و اقسام روش ها 
نظیر مصرف قرص های خواب آور روی می آورند.

معصومی با اشاره به تاثیر عواملی مانند تغذیه  در 

کاهش اختالالت خواب، تاکید کرد:کرفس به 
دلیل داشتن مواد مغذی، نوعی احساس آرامش 
به انسان می دهد و تاثیر آن در خوابیدن و داشتن 

خوابی  راحت، از قرص های خواب بیشتر است.
بودن  دارا  دلیل  به  کرفس  کرد:  اظهار  وی 
روغن های طبیعی و ضروری،  امالح و ویتامین ها 
و هورمون های گیاهی مفید، اثرات مفیدی بر روی 

مغز و اعصاب دارد.  

بهبود گردش خون با مصرف یک چای

بهداشت نیوز- زعفران خون ساز است و سیستم 
گردش خون را بهبود می بخشد, معده را تقویت 
می کند و موجب شادی و خوشحالی افراد می شود.
مهمترین خاصیت زعفران ک درمان افسردگی 
است.خوردن چای زعفران باعث هضم بهتر غذا 
است،  قاعده آور  دارد,  درد  مسکن  اثر  می شود, 

همچنین زعفران دارای عطری قوی و خوش 
است و قوای جنسی را تقویت می کند.زعفران 
خون ساز است و سیستم گردش خون را بهبود 
می بخشد, مصرف زعفران خونریزی های بعد از 
زایمان را از بین می برد, قوای جنسی را تقویت 
می سازد, چای  قوی  و  تصفیه  را  کبد  می کند, 
زعفران سرفه  را رفع می کند و اگر می خواهید شاد 

و خندان باشید، زعفران بخورید.

برخورد یک دستگاه خودرو پی کی با تیر برق 
در بلوار پیامبر اعظم

یک دستگاه خودرو پی کی با تیر برق در بلوار پیامبر اعظم برخورد کرد گفتنیست  امداد گران به 
محض رسیدن با استفاده از تجهیزات امدادی عملیات خود را شروع نموده و با قطع کردن قسمتی 
از بدنه توانستند راننده خودرو را که زنی 35 ساله بود بیرون آورند.متاسفانه راننده خودرو  علی 
الرغم تالش زیاد امدادگران برای خروج به موقع  مصدوم در مسیر انتقال به بیمارستان جان سپرد

امالک و 
مستغالت

زمین فروشی 
یا معاوضه ۲۱۴ متر با اسکلت 

دوکله، معصومیه 
09۱556۱۴099

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر۷5 متری

۱۳م واریزی
090۲۷6۱۱۳6۴

فروش واحدآپارتمان ۱۳6متر، 
طبقه اول،بدون وام

 خ انقالب،مجتمع پرستاران     
 09۱5۱6۱۴۷۱۲

فروش منزل ویالیی در ظفر ۱۴ 
زمین ۲۲0 متر، بنا ۱60

 جنوبی
09۱556۱6598

ویالیی ، امیرآباد،  ۲ طبقه 
فی:  ۱۱5 م یا  معاوضه  با کلنگی 
مدرس، معلم و ... مابه التفاوت 

نقدی    09۱586۱۱۱5۲

فروش منزل ویالیی، امیرآباد، 
شمالی، ۱80 متر، ۱۲0 متر 
زیربنا ، ۲ خواب فی:۱۲0م 

09۱596۱۲۳۷0

زمین حاجی آباد ۱۳۱متر
و نیم دهنه هفت و نیم نقدی

 یا معاوضه با ماشین
090۱۳۳۴۲98۷ 

زمین مسکونی، سند 
ششدانگ، ۲۳0 متر

 سجادشهر   فی: توافقی
09۱556۱۳568

فروش زمین مغازه تجاری 
50 متر، معصومیه، خیابان 

تالش، دوکله، قیمت استثنایی  
09۱5۱609۳09

جویای کار

به تعدادی راننده با خودرو
در آژانس نیازمندیم. بدون 

پرداخت کمیسیون درماه اول کار 
09۱5۳6۳۷069

به یک جوان جهت کار 
درکارگاه چاپ با ضامن معتبر 

در اول توحید نیازمندیم 
09۱586۴۲095

یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
09۳۷86۷۲06۴

به یک نفر نیروی ماهر 
جهت کار در کارواش

  نیازمندیم 
09۳9۴8۲8۲۳۲

 
نیازمند بازاریاب حرفه ای مجرب 

جهت کار
  در موسسه آموزشی
056-۳۲۲0۷6۱0

به چند نفر فروشنده نوجوان 
جهت در فروشگاه کیف و کفش 
واقع در پاساژ سادسی نیازمندیم 

09۱56660۱۷۴

خودرو
  

 
پراید ۱۳۱خانگی، سفید مدل9۲ 
، بی رنگ،کفپوش، دزدگیر، فول، 

فی: ۱۷۴00م
09۱5۱60۳۷5۴

پراید مدل 8۳ رنگ سفید، بیمه 
تا ۴ برج 9۷ ، تمیز، فنی سالم

فی توافقی 
09۱5۷۲66۴58

فروش پراید مدل ۷8
بدون رنگ، نوک مدادی 

فی: ۷500 م
09۱560۳۲8۲5

 TU5 پژو پارس ال ایکس
مدل 95، فول ، رنگ سفید 

تمیز و بدون رنگ، فنی عالی  
09۱۲06۳5۲۴۴

پژو پارس صفر کیلومتر کارتکس 
 به فروش می رسد.

شماره تماس:
09۱556۳88۳9 

 ، H230 فروش برلیانس
مدل تیرماه 95،رنگ سفید، 

در حد خشک فی:۳8/500م  
09۳6۷۲0۷۲۴5

متفرقه

فروش یک دستگاه مرغ خرد 
کن و کالباس خرد کن و چراغ 

چشمک زن مرغ و ماهی 
09۱5۱6۱۴5۲5

سوپرمارکت با کلیه امکانات به 
فروش می رسد با موقعیت عالی 

در مهرشهر
09۱5۱6505۷8 

فروش زرشک
 خشک پفکی امسالی 

تلفن تماس:
0990۴۳6568۱

فروش تاکسی تلفنی
 با موقعیت عالی 
به علت مهاجرت
09۱5866۳۲۲5

فروش کافی شاپ با موقعیت 
عالی با تمامی تجهیزات

 به دلیل مهاجرت 
0990۳۱۳6۴8۷

فروش رستوران سنتی
 با کلیه امکانات
تلفن تماس:

09۱556۱۳0۱0 

 

      تلفن رزرو : 32457248- 09158609661

هزینه ورودی رایگانهزینه پذیرایی رایگان
آدرس : معلم 36/1 

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما همشهریان عزیز می باشد

تاالر پذیرایی سیمرغ

 پیتــزا چانـو
پیتزا، ساندویچ، اسنک، 
ذرت مکزیکی، فالفل،  

پیراشکی، سمبوسه
پیتزا ایتالیایی، قیفی 

  اسنک فون گی
انتهای غفاری،خیابان نجات،بین نجات۱و  ۳ 

ید۳۲۳۴۵۵۵۰-۰۹۱۵۸۶۱۹۰۳۰
 کن

ان
تح

ر ام
کبا

ت ی
یس

کاف

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

 )شهر و روستا(
۰۹۱۵۹۶۵۸۶۵۹

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  ۰۹۱۵۳۶۳7۵۰7 - حسینی 
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

برنامه های دهه فجر شوق انگیز باشد
تا نشانه آن در ۲۲ بهمن مشهود شود

شبستان-نماینده ولی فقیه با تاکید بر اینکه دهه فجر 
امسال فرصت مناسبی است تا بسیاری از ابهامات 
باید  پاسخ داده و مسائل شفاف شود، گفت:  مردم 

برنامه های دهه فجر شوق انگیز باشد تا نشانه آن 
هم در نشاط ۲۲ بهمن مشهود باشد. حجت االسالم 
عبادی در دیدار با اعضای کمیته مساجد ستاد دهه 
فجر استان اظهار کرد: برگزاری اقدامات معنادار در 
دهه فجر امسال یعنی جایگاه این دهه و همزمانی آن 
با شهادت حضرت زهرا سالم ا... علیها به جای خود 
اما حوادث اخیر در کشور ممکن است برای بسیاری 
از مردم سوال انگیز باشد لذا طبعاً برنامه های دهه 
فجر امسال باید بگونه ای انجام شود که بسیاری از 
ابهاماتی که برای مردم و نوجوانان وجود دارد شفاف 
سازی شود.مسئول دبیرخانه کانون های مساجد نیز در 
این دیدار با بیان اینکه حرکت و خیزش های انقالب 
از مساجد شکل گرفت، افزود: امسال باید برنامه های 
دهه فجر در مساجد معنادار برگزار شود و بر روی 
ارزش ها پافشاری کنیم. حجت االسالم سبزه کار از 
اجرای بیش از 80 عنوان برنامه توسط بسیج و بقاع 
متبرکه در دهه فجر امسال خبر داد. وی  از اجرای 
طرح »کبوتران حرم « در خراسان جنوبی خبر داد. 
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی هم با بیان اینکه 
آغاز به کار انجمن خیرین قرآنی را در دهه فجر در 
استان داریم گفت: مجمع قاریان استان نیز در دهه 

فجر آغاز به کار می کند.

دستاورد مالقات های عمومی؛ اعتماد 
سازی بین شهروندان و شهرداری

دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: اعتماد سازی 
بین شهروندان و شهرداری، ایجاد ارتباطات دوسویه 
با معضالت و مشکالت  بهتر  و  بیشتر  آشنایی  و 
شهر برای تصمیم گیری جهت رفع آنها از اهداف 
برگزاری دیدارهای مردمی است. جاوید در هفتمین 
اعتقاد داریم  افزود:  با شهروندان  مالقات عمومی 
تکریم ارباب رجوع در دستور کار مدیران شهرداری 
قرار دارد و برگزاری جلسات مالقات های مردمی 
به طور مستمر، از جمله اقداماتی است که در جهت 
تحقق این امر مهم صورت می پذیرد.وی با اشاره 
به اینکه برگزاری این مالقات ها به صورت هفتگی 
در شهرداری ادامه خواهد داشت گفت: پیشنهادات 
مردم پیرامون مسائل مختلف شهری و رفع برخی 
مشکالت در ارتباط با اختیارات شهرداری در این 

دیدارها مطرح می شود. 

آغاز بیمه پایه دام سبک
برای نخستین بار در بیرجند

ایرنا - مدیر نمایندگی بیمه کشاورزی بیرجند گفت: 
بیمه پایه دام سبک به صورت رایگان برای نخستین 
بار از ابتدای بهمن ماه جاری در این شهرستان آغاز 
شد. خزاعی افزود: این طرح با همکاری نمایندگی 
صندوق بیمه کشاورزی بیرجند، فرمانداری، دهیاری، 
بخشداری و جهاد کشاورزی اجرا می شود. وی گفت: 
دامدارانی که مشکل تامین مالی دارند می توانند از 
این  به  کنند  اقدام  خود  دام  بیمه  برای  طرح  این 
 صورت که دامدار هیچگونه حق بیمه ای پرداخت
نمی کند و طرح رایگان است. وی بیان کرد: با توجه 
به خشکسالی های چند سال اخیر دامداران بیشترین 
آسیب را دیده اند لذا با اجرای طرح یاد شده پوشش 

کاملی به دامداران شهرستان بیرجند داده می شود.

۱۶ روستای شهرستان زیرکوه
از نعمت گاز برخوردار می شوند

مهر-فرماندار زیرکوه از بهره برداری پروژه گاز رسانی 
به ۱۶ روستای این شهرستان همزمان با دهه فجر 
در  کرد:  اظهار  خانزاده  ا...  حجت  داد.  خبر  امسال 
دهه فجر امسال بالغ بر ۷۳ پروژه عمرانی در سطح 
شهرستان به بهره برداری می رسد. وی، اعتبار هزینه 
شده برای این پروژه ها را بالغ بر ۳00 میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۱8 پروژه در بخش 

شهری و ۵۵ پروژه نیز روستایی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:

میانگین بارندگی به 5 میلیمتر رسید
گروه خبر-میانگین بارش در سال زراعی جاری در خراسان جنوبی به ۵ میلیمتر رسید. کارشناس هواشناسی گفت: با بارش های دو روز گذشته در استان میانگین بارندگی از ۱ میلیمتر 
به ۵ میلیمتر رسید. نخعی افزود: میانگین بارش ها در مدت مشابه پارسال 8 میلیمتر و در دراز مدت 40 میلیمتر بوده است.وی با بیان اینکه بیشترین بارش روز گذشته از ایستگاه 
پیرحاجات طبس با ۱۷ میلیمتر گزارش شد گفت: همچنین در طبس 9، بیرجند4، بشرویه۳، سرایان، درمیان، سربیشه و نهبندان ۲ و در زیرکوه و فردوس کمتر از یک میلمتر باران بارید.
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عک جرایم دیرکرد حقوق دولتی دو معدن 

در خراسان جنوبی بخشوده شد

غالمی-بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی دو 
بخشودگی  کارگروه  در  جنوبی  خراسان  در  معدن 
جرایم معادن استان مصوب شد. اولین جلسه کارگروه 
در  معادن  دولتی  حقوق  دیرکرد  جرایم  بخشودگی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار و جرایم دیرکرد 
بخشودگی  معدن، مشمول طرح  دو  دولتی  حقوق 
سازمان  رئیس  حضور  با  که  کارگروه  این  شد.در 
صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
برگزار شد، کلیه جرایم و دیرکرد در پرداخت حقوق 
دولتی معدن بنتونیت جهان آباد و معدن بنتونیت ا... 
آباد، با توجه به پرداخت اصل بدهی حقوق دولتی، 
مورد بخشودگی قرار گرفت. بر اساس مصوبه هیات 
وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و به منظور حمایت از بهره بردارانی که در شرایط 
رکود بخش معدن با زیان و تاخیر در پرداخت حقوق 
دولتی مواجه بوده اند، دولت با تشکیل کارگروه ویژه، 
بخشش جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی ها را 
در دستور کارخود قرارداده و ضرر و زیان ناشی از تاخیر 
در پرداخت حقوق دولتی معادن را با شرایط خاصی 
شد. نخواهد  مطالبه  و  محاسبه  سال 9۵  پایان  تا 

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری  معرفی شد

معاونت  سرپرست  حسیني  خبر-محمد  گروه 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
معاون  حسینی  است  شد.گفتنی  جنوبي  خراسان 

با حفظ سمت  استاندار  واجتماعی  ,امنیتی  سیاسی 
عهده دار سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی 

و توسعه منابع استانداری شده است.

قریب به دو هزار بیمار صعب العالج 
استان نیازمند حمایت خیران

ایسنا-معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
بیمار  گفت: ۱804  خراسان جنوبی  امام خمینی)ره( 
صعب العالج زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 
خراسان جنوبی نیازمند جذب حامی و حمایت خیران 
بیمار  از ۱804  کرد:  اظهار  نخعی  هستند.علی اکبر 
بیمار   ۵00 امداد،  کمیته  زیرپوشش  صعب العالج 
زمین گیر و نیازمند مراقبت و نگهداری و مابقی بیماران 
سرطانی، قلبی، ریوی، اسکلتی و عضالنی و هپاتیت 
هستند. وی با بیان اینکه طرح شفا برای جذب حامی 
استان در حال  نیازمند  العالج  بیماران صعب  برای 
اجرا است، تصریح کرد: خیران می توانند با مراجعه به 
ادارات کمیته امداد شهرستان ها با انتخاب خود، بیمار 
مورد نظر را شناسایی و در این طرح ثبت نام کنند.

۶ بهمن آخرین مهلت شرکت 
در ششمین جشنواره شعر فجر  

غالمی-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی از آخرین مهلت شرکت در ششمین جشنواره 
شعر فجر تا ۶ بهمن   جاری خبر داد. محبی در جلسه 
برنامه ریزی ششمین جشنواره شعر فجر استان بیان 
کرد:همزمان با گرامیداشت سی و نهمین بهار انقالب 
اصیل  هنر  و  فرهنگ  اعتالی  هدف  با  اسالمی 
بالندگی  و  جوان  استعدادهای  ملی،کشف  و  دینی 
گونه های شعر،ششمین جشنواره شعر فجر خراسان 
با موضوع آزاد در خوسف برگزار می شود. جنوبی 

۸۱۹ کیلومتر از راه های
 خراسان جنوبی برف روبی شد

راهداری  کل  اداره  راهداری  مقدم-معاون  دادرس 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: ۶۱ 
دستگاه ماشین آالت راهداری در ۲4 ساعت گذشته 
درگیر برف روبی در محورهای مواصالتی این استان 
بودند که در این مدت 89۱ کیلومتر از راه های استان 
برف روبی شد.اسدا... جالل زاده اظهار کرد: اول بهمن 
از ۱۱ شهرستان استان برف و باران گزارش شد که 
با تالش راهداران 490 کیلومتر راه روستایی استان 
برف روبی و بازگشایی شد. وی گفت: در تاریخ یاد 
شده ۱۱0 نیروی راهدار با ۶۱ دستگاه ماشین آالت 

راهداری خدمات رسانی کردند.

توزیع بیش از ۱7۰ هزار مترمربع 
ایزوگام رایگان بین مدارس استان 

گروه خبر-مدیرکل نوسازی مدارس استان از توزیع 
بیش از ۱۷0 هزار متر مربع ایزوگام رایگان از ابتدای 
امسال در بین مدارس استان خبر داد. بیکی اظهار کرد: 
بیش از ۱۷0 هزار متر مربع ایزوگام رایگان از ابتدای 
است. توزیع شده  استان  مدارس  بین  در  سال 9۶ 

قطع آب در بیرجند

غالمی-آب تعدادی از مشترکان شهر بیرجند امروز 
۳ بهمن قطع است. براساس اطالعیه شرکت آب و 
فاضالب آب مجتمع های کارگاهی واقع در بلوار 

مسافر بیرجند از ساعت 9 تا ۱۳ قطع است.

*  پویش مردمی حامیان طبیعت شرق، از امروز 
عالوه بر درب بطری های پالستیکی، کاغذهای 
باطله را نیز برای تهیه ویلچر برای معلوالن جمع 

آوری می کند.
*  مشارکت های مردمی خیران برای مددجویان زیر 
پوشش بهزیستی طبس، نسبت به سال قبل ده درصد 

افزایش داشته است.
* جشنواره ی غذای سالم به مناسبت هفته ملی 
تغذیه سالم در مدارس روستای مصعبی بخش آیسک 

سرایان برگزار شد.
*  بسیجیان خواهر در بیرجند در  ۱0 هزار گلدان، 

نهال غیر مثمر کاشتند.
*ثبت وقف ۵0 میلیون تومانی برای فعالیت های 

قرآنی
* دو هزار و ۵00 نفر شتر در نهبندان برای رصد 

بیماری مرس پایش شدند
* 400 مقاله به نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان 

و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند ارسال شد.
* برگزاری کارگاه نمایش نامه نویسی با حضور استاد 
کشوری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اخبار کوتاه

دادرس مقدم-چهل و چهارمین جلسه شورای 
با  جنوبی  خراسان  استان  عمومی  فرهنگ 
 دستور کار بررسی و تصمیم گیری در خصوص
عمومی  فرهنگ  به شورای  وارده  های  نامه 
 استان و بحث و بررسی در مورد اتنخاب سوژه ها
و مسائل مبتال به فرهنگی استان ارائه شده از 
شورای علمی و مشورتی در محل دفتر امام 
جمعه بیرجند برگزار شد.حجت االسالم سید 
علیرضا عبادی ، ۱ بهمن ماه جاری در چهل 
عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  چهارمین  و 
شورا  این  اعضای  مسئولیت  گفت:  استان 
بسیار سنگین است که باید آن را درک کنیم 
چون موضوع فرهنگ هویت انسان است.وی 
بیان کرد: آثار و صفاتی که از انسان ها پدیدار 
می شود با یکدیگر متفاوت است ، اثری که 
آثار  با  پدیدار می شود  موسی)ع(  از حضرت 
در  بیرجند  جمعه  است.امام  متفاوت  فرعون 
ادامه افزود: هر انسان ممکن است هر روز یک 
نوع باشد چون با گذشت ایام احتمال تغییر آثار 
و صفات او وجود دارد، آنچه در انسان به عنوان 
هویت تعریف می شود فقط فکر و فرهنگ 
اوست.رئیس شواری فرهنگ عمومی استان 
گفت: انسان را فقط در قالب فرهنگی و فکری 
می توان تعریف کرد، آنچه سعدی شیرازی در 
 شعر » بنی آدم اعضای یک پیکرند« آورده ،
قصد ترجمه کردن حدیث پیامبر)ص( را داشته 
نداشته،  حدیث  محتوی  به  الزم  دقت  اما 
چون در حدیث نبوی مومنان نسبت به هم 
اعضای یک تن هستند و محور این حدیث 
یک  مومن  کرد:  تصریح  است.وی  فرهنگ 

 تعریف فرهنگی از انسان است، اومانیست ها 
ملل  سازمان  سردر  را  سعدی  حدیث  همین 
متحد حک کرده و اشتباه سعدی را بر اشتباه 
های خود اضافه کرده اند.نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی بیان کرد: بنی آدم که امروز 

تا این حد ظلم و ستم و ... مرتکب می شود 
آیا اعضای یکدیگرند یا دشمنان هم و تعریف 
فرهنگ  در  فقط  هویت  راستای  در  انسان 
فرهنگ  گفت:  عبادی  ا...  است.آیت  ممکن 
است،  متفاوت  فرهنگی  اقتصاد  با  اقتصادی 
چون فرهنگ اقتصادی هدف اصلی آن اقتصاد 
است و به عنوان ابزاری برای اقتصاد تعریف 

می شود، این صحیح نیست چون اقتصاد باید 
امور  دیگر  و  باشد  فرهنگ  محور  بر  ابزاری 
سیاسی و نظامی هم به همین شکل است.

است  این  دنیا  امروز  اشتباهات  از  افزود:  وی 
تخصص  در  را  چیزی  هر  خواهیم  می  که 

علمی آن رشته رفع کنیم که هرگز این مهم 
محقق نمی شود چون وقتی فرهنگ نادرست 
باشد کسی که تخصص بیشتری دارد خالف 
کرد:  اظهار  شود.وی  می  بیشتر  هم  کاریش 
اما شرط  امر ضروری است  تخصص در هر 
آن این است که بر اساس یک فرهنگ تنظیم 
شده باشد، همه مشکالت باید از راه فرهنگی 

رفع شود.امام جمعه بیرجند گفت: مکتب غنی 
اسالم جوابگوی همه مسائل است به شرطی 
که هم از اسالم و هم از فرهنگ اسالمی با 
خبر باشیم.محمدمهدی مروج الشریعه نیز در 
این جلسه با بیان اینکه شبکه های فرهنگی 

کار  دستور  در  اطالعات  تکنولوژی  براساس 
صحنه  از  اگر  گفت:امروز  گیرد  قرار  شورا 
را  ما  شئونات  همه  که  اطالعات  تکنولوژی 
تحت تاثیر قرار داده، غفلت شود دیگران این 
صحنه را می گیرند که هدفشان نابودی همه 
با  جنوبی  خراسان  ماست.استاندار  اعتقادات 
اشاره به هشدار مقام معظم رهبری در سال 8۲ 

در زمینه اینترنت افزود:تکنولوژی اطالعات با 
سرعت همه شئونات زندگی ما را فرا می گیرد 
و ما باید از این ظرفیت به درستی بهره برداری 
از  اینکه کشور های غربی  با بیان  کنیم.وی 
فرهنگ غنی کشور ما استفاده می کنند که 
متاسفانه گاهی اوقات خود ما نسبت به این 
شویم  می  غافل  اسالمی  و  اصیل  فرهنگ 
خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری از سه واژه 
هجمه فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی 
فرهنگی در خصوص مسائل فرهنگی استفاده 
کردند و به نوعی نسبت به مسائل فرهنگی در 
کشور هشدار دادند.احمد محبی دبیر شورای 
از  این جلسه  در  نیز  استان  فرهنگ عمومی 
موضوعات  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات 
فضای  بهبود  و  ارتقاء  و  پرداخت  جلسه 
اصلی  هدف  را  استان  اجتماعی  و  فرهنگی 
تصریح  و  دانست  عمومی  فرهنگ  شورای 
کرد:تمام موضوعات مطرح شده در شوراهای 
فرهنگ عمومی استان قبل از ارائه،در جلسات 
بحث  مورد  و مشورتی  علمی  متعدد شورای 
فرهنگ  کل  گیرد.مدیر  می  قرار  بررسی  و 
پیرامون  ادامه  در  استان  اسالمی  ارشاد  و 
خصوص  در  وزیران  هیات  مصوبه  بررسی 
به  مذهبی  و  فرهنگی  رسانی  خدمات  طرح 
پیگیریهای  با  که  استان  عشایری  جامعه 
امور عشایر کشور در سطح ملی به  سازمان 
تصویب رسیده به بیان ظرفیت ها، اهداف و 
و  فرهنگی  خدمات  ارایه  پیشنهاد  و  ساختار 
مذهبی به جامعه عشایری استان پرداخت و 
توضیحی اجمالی در  این خصوص ارائه داد.

بر  تأکید  با  خوسف  شهرستان  فرماندار 
جلوگیری  و  منطقه  هر  سنت های  احیای 
دستی  صنایع  آموزش  در  کاری  موازی  از 
در  داخلی  گذار  سرمایه   8 تاکنون  گفت: 
برای  الزم  مجوز  و  زمین  شهرستان  این 
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی ۷ مگاواتی 
کردند.  دریافت  مربوطه  دستگاه های  از  را 

محمد شفیعی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در بیرجند، اظهار کرد: باید سنت های مربوط 
در  و  کنیم  احیا  را  منطقه  هر  مردم  به  به 
قدمت  مله  پنبه  از  پارچه  تولید  نیز  خوسف 
پیدا  رونق  باید  هنر  این  و  دارد  فراوانی 
در  کاری  موازی  از  گالیه  ضمن  کند.وی 
یک  باید  افزود:  دستی  صنایع  آموزش  امر 

اینکه  نه  باشد  آموزش  امر  متولی  دستگاه 
باشند و  آموزش دخیل  امر  چند دستگاه در 
نحوه  و  آموزش ها  خروجی  دنبال  به  کسی 
نباشد.فرماندار  آموزش ها  این  از  استفاده 
ارائه طرح ها  شهرستان خوسف گفت: برای 
شیوه الزم ارائه شود تا کسانی که طرح دارند 
بر اساس همان فرمت خاص ارائه دهند و در 

بروکراسی اداری گرفتار نشوند.
تمام  در  اعتبارات  توزیع  باید  افزود:  شفیعی 
اینکه  نه  باشد  متوازن  و  عادالنه  حوزه ها 
کمک  شهرستان  یک  به  حوزه ها  تمام  در 
توجه  دیگر  شهرستان  یک  به  و  می شود 

نمی شود.
گذار  سرمایه   8 تاکنون   کرد:  بیان  وی 

داخلی در شهرستان خوسف زمین و مجوز 
الزم برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی 
۷ مگاوات به پایین را از دستگاه های مرتبط 
دریافت کرده اند که امید است بعد از به اتمام 
گذار  سرمایه  مگاواتی   ۱0 نیروگاه  رسیدن 
خارجی در راستای توسعه انرژی های نو این 

شهرستان پیشتاز باشد.

سازندگی  بسیج  سازمان  غالمی-سرپرست 
تفاهم  اساس  بر  آوا گفت:  به خبرنگار  استان 
نامه سه جانبه بین این سازمان، آستان قدس 
پروژه های  اجرای  رضوی و جهاد کشاورزی 
قنوات و استخرهای ذخیره آب سه دهستان 
بندان نهبندان، النوی سربیشه و گزیک درمیان 
واگذار شد. مهدی هنری  به بسیج سازندگی 

افزود: براساس این تفاهم نامه ۲9رشته قنات 
و۱۲باب استخر ذخیره آب با اعتبار ۳۵ میلیارد 
ریال در این سه دهستان اجرا می شود.به گفته 
وی طبق تفاهم ۵0 درصد اعتبار پروژه ها از 
طریق آستان قدس رضوی و ۳۵ درصد  آن نیز 
از طریق جهاد کشاورزی استان تامین شده و 
۱۵درصد نیز خود یاری اهالی روستاهاست.وی 

با بیان این که تاکنون مبلغ ۲۵0 میلیون تومان 
از طریق آستان قدس رضوی برای شروع به کار 
پروژه ها به بسیج سازندگی پرداخت شده است 
افزود: جهاد کشاورزی نیزبرای  تحقق سهم 
این پروژه ها را در ردیف های  اعتباری خود 
اعتباری استانی و ملی قرار داده که به زودی از 
این ردیف ها تامین اعتبار می شود.به عالوه با 

توجه به این تفاهم نامه سازمان بسیج سازندگی 
عملیات اجرایی احیا و مرمت هفت رشته قنات 
و احداث شش باب استخر ذخیره آب در این 
سه دهستان را آغاز کرده و تاکنون دو رشته 
قنات و شش باب استخر ذخیره آب را به اتمام 
رسانده که با هماهنگی آستان  قدس و جهاد 
کشاورزی در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.  

گفت:  خراسان جنوبی  فرودگاه های  مدیرکل 
یکی از راهبردهای مهم استان توسعه انتقال 
تجاری  مراکز  به  استراتژیک  محصوالت 
کشور و یا خارج کشور است که توسعه صنعت 
شایانی  کمک  می تواند  هوایی  نقل  و  حمل 
گفت  در  هادی سالمی  باشد.  زمینه  این  در 

و گو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان جنوبی، 
مهم  زیرساخت  های  اجرای  با  اظهارکرد: 
دستگاه ها،  نصب  منجمله  استاندارد  و 
پرواز  کنترل  و  ناوبری  کمک  سیستم های 
فرودگاه بیرجند به عنوان ایستگاه پروازی حج 
تمتع پذیرفته و در سال ۱۳9۶ برای اولین بار 

حج تمتع در استان از این فرودگاه انجام گرفته 
است. وی با اشاره به اینکه این فرآیند با همت 
نهادها و ارگان های همکار در سال های آتی 
نیز انجام خواهد پذیرفت، افزود: حج عمره نیز 
در صورت راه افتادن در کل کشور از استان 
ما نیز انجام خواهد شد.مدیرکل فرودگاه های 

خراسان جنوبی ادامه داد: پروازهای عتبات در 
دلیل مشکالت شرکت های به   حال حاضر 

نجف  و  بغداد  های  فرودگاه  با  هواپیمایی 
سازمان  که  شده  باطل  موقت  صورت  به 
است. موضوع  پیگیری  زیارت  و  حج 

گفت:  خراسان جنوبی  فرودگاه های  مدیرکل 

توسعه  استان  مهم  راهبردهای  از  یکی 
مانند؛  استان  استراتژیک  محصوالت  انتقال 
زعفران،گل نرگس،زرشک و عناب به مراکز 
تجاری کشور و یا خارج کشور است که فرودگاه 
بعنوان مبدا بسیار خوب می تواند کمک شایانی 

در این زمینه انجام دهد.

طرح خدمات فرهنگی مذهبی به جامعه عشایری استان

۸ سرمایه گذار مجوز راه اندازی نیروگاه خورشیدی در خوسف دریافت کردند

اجرای ۴۱ پروژه با کمک اعتباری آستان قدس رضوی توسط سازمان بسیج سازندگی

توسعه صنعت حمل و نقل هوایی، راهبردی موثر در معرفی ظرفیت های  استان

سازمان  رئیس  و  مقدم-استاندار  دادرس 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سازمان  مدیران  و  رئیس  با  نشست  در 
معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی 
آسیب های  و  ظرفیت ها  درباره  کشور 
زیست محیطی این استان تبادل نظر کردند.
استاندار خراسان جنوبی صبح دیروز در این 
نشست اظهار کرد: به دلیل مشکالت مربوط 
کشاورزی  به  تکیه  عدم  و  خشکسالی  به 
رفع  برای  راهبردهایی  به دنبال  استان،  در 
و  هستیم  درآمدزایی  و  بیکاری  مشکالت 
راهکاری  را  معادن  و  اکتشافی   مطالعات 
مناسب برای رویارویی با این مشکل دیدیم.
محمدمهدی مروج الشریعه گفت: در مبحث 
ورود به گردشگری زمین شناسی، ژئوتوریسم 

باعث  که  تخصصی  گردشگران  حضور  و 
جامعه  اشتغالزایی  و  استان  برای  درآمدزایی 
محلی شده نیز آمادگی کامل جهت همکاری 
داریم.رئیس  را  زمین شناسی  سازمان  با 
معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان 
سازمان  گفت:  نشست  این  در  نیز  کشور 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یکی 
از پرکارترین سازمان ها  در خراسان جنوبی 
این  زیادی در  اکتشافی  فعالیت های  و  بوده 
استان انجام داده است. وی افزود: باتوجه به 
مطالعاتی که در مورد آبهای ژرف در استان 
انجام می شود سازمان زمین شناسی آمادگی 
روند  این  بر  علمی  ناظر  به عنوان  تا  دارد 
شناخت  در  اشتباهی  تا  باشد  داشته  نظارت 
نشود.معاونت  ایجاد  استراتژیک  منابع  این 

اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  اکتشاف 

زمینه  در  جنوبی  خراسان  گفت:  نیز  معدنی 
بی نظیر  غیرفلزی  و  فلزی  منابع  ذخایر 

کشور  در  نخستین ها  عنوان  به   و  است 

تن  هزار   ۲8 افزود:  برنا  است.بهروز  مطرح 
محدوده   ۳0 و  شوراب  در  آنتیموان،  ذخیره 

سوی  از  استان  دراین  ژئوشیمی  امیدبخش 
معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان 
سال های  در  گفت:  است.وی  شده  کشف 
رهبری  معظم  مقام  بازدید  هنگام   گذشته، 
ایشان  سوی  از  بودجه ای  استان،  این  از 
برای مطالعات اکتشافی اختصاص داده شد 
که این موضوع نقطه عطفی برای کارهای 
اکتشاف  شد.معاون   استان  این  در  پایه ای 
معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان 
شناخته  ذخایر  از  درصد   4.۵ کرد:  بیان 
تولید  از  درصد   4 حدود  و  کشور  در  شده 
اختیار  در  فعال  با حدود ۵00 معدن  معدنی 
استان خراسان جنوبی است.برنا اظهار کرد: 
زیباترین سنگ های نما، سنگ های قیمتی و 

نیمه قیمتی در خراسان جنوبی است.

خراسان جنوبی زیر ذره بین اکتشافی و زمین شناسی قرار گرفت

عکس:اکبری

عکس:گرگی
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مشاور زنگنه: نمایندگان برای رای آوردن 
در دوره بعد، با گرانی بنزین مخالفت کردند

»نمایندگان  گفت:  نفت  وزیر  مشاور  حسینی صدر 
به فکر رای  آوردن برای دور بعدی هستند و منافع 
شخصی را ترجیح می دهند. حاصل این رویکرد را 
می توان در کشور و به  ویژه در بحث اصالح قیمت 
حامل های انرژی دید. اگر این روند ادامه پیدا کند، 
باقی قیمت ها افزایش می یابد ولی قیمت حامل ها 
شعارهای  با  کشور  اداره  می ماند.  ثابت  همچنان 

غیر کارشناسانه  نمی شود.«

کریمی قدوسی: بیشترین مدیران 
دوتابعیتی در وزارت نفت هستند

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس 
دو  مدیران  از  نفر  اسامی 100  قرائت  به  اشاره  با 
تابعیتی کشور در نشست کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: بنا 
به تقاضای هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دو 
تابعیتی کشور مقرر شد که این اسامی منتشر نشود 
ارسال خواهد  ذیربط  مراجع  به  برای رسیدگی  اما 
شد. وی با ذکر اینکه بیشترین مدیران دو تابعیتی 
در بدنه وزارت نفت قرار دارد، اظهار کرد: بسیاری 
از دستگاه های دولتی هنوز اسامی مدیران دو تابعیتی 

 خود را اعالم نکرده اند.
هاشمی: نگذاشتم وزارت بهداشت

 سیاسی وار اداره شود

و  دولت  کار  نیست  ممکن  گفت:  بهداشت  وزیر 
به  صنف ها  و  مردم  همکاری  بدون  وزارتخانه ها 
آقای  جمهوری  ریاست  از  پیش  برسد.  سرانجام 
روحانی به رئیس سازمان نظام پزشکی حتی اجازه 
داده نمی شد در مورد مشکالت شان درد دل کنند. 
وزارت  که  ندادیم  اجازه  توانستیم  که  جایی  تا  ما 
بهداشت به شیوه سیاسیون اداره شود. این وزارتخانه 
تخصصی است و از هر کسی با دین یا بی دین و یا 

حتی دشمنان مان مراقبت می کنیم.

واکنش صدا و سیما به فضاسازی
 درباره مناظره برجام

واکنش  در  ملی  رسانه  عمومی  روابط  مدیرکل 
مناظره  درباره  گذشته  روزهای  فضاسازی های  به 
پیشنهاد  گفت:  برجام  درخصوص   تلویزیونی 
می کنیم دولتمردان سعه صدر بیشتری داشته باشند 
و تضارب آرا و تفکرات مختلف را یک فرصت برای 

خود و کشور بدانند.

رئیس قوه قضائیه: اجازه نمی دهیم 
برخی جریان ها هزینه آشوب را کم کنند 

رئیس قوه قضائیه گفت: ما قاطعانه و در چارچوب 
اجازه  و  کرد  خواهیم  برخورد  آشوبگران  با   قانون 
 نمی دهیم برخی افراد و جریان ها هزینه آشوب ها

را کم کنند.

واکنش عراقچی به خبر مذاکره
 موشکی با آلمان و انگلیس

گفت:  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون   عراقچی 
به  راجع  خود  همتای  با  آلمان  به  اخیر  سفر  در 
مسائل  و  ای  منطقه  بحث  دوجانبه،  موضوعات 
شد.  سیاسی  گفتگوهای  برجام  و  المللی   بین 
وی خبر منتشر شده در رسانه ها که ایران با آلمان و 
انگلیس و ... درباره مسائل موشکی مذاکره کرده را 

رد کرده و گفت این خبر صحت ندارد.

عادل الجبیر ادعا کرد : 
حوثی ها  ابزار دست ایران هستند

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با 
روزنامه عکاظ در پاسخ به این سوال که عربستان به 
منظور مقابله با حوثی ها و متوقف کردن عملیات آنها 
و همچنین مقابله با ایران در صورت تداوم حمایت 
موشکی اش از حوثی ها چه اقداماتی می تواند اتخاذ 
کند، مدعی شد: ما به گزینه های موجود نگاه می کنیم. 
حوثی ها ابزار دست ایران هستند و برنامه های این 
کشور را در یمن اجرا می کنند همان گونه که حزب ا... 

برنامه های ایران را در لبنان اجرا می کند.

دستور العمل ترامپ؛ یا با من برجام را 
بُکشید یا تنهایی آن را خواهم ُکشت!

نشریه آتالنتیک، طی یادداشتی به انتقاد از رویکرد 
فهم  قابل  نوشت:کامال  و  پرداخت  ترامپ  برجامی 
است که چرا ترامپ از اروپا و کنگره می خواهد در 
مانور او شریک یا همدست باشند. اما آنها باید به یاد 
داشته باشند که آنچه او از آنها می خواهد، این است که 
برای نجات دادن توافق هسته ای آن را نابود سازند. 
اعالمیه ترامپ در اصل دلیلی برای این مسئله است 
یا به همراه من برجام را بُکشید یا اینکه من به تنهایی 

آن را خواهم ُکشت.

رویترز: اروپا برای راضی کردن
 ترامپ، به ایران فشار می آورد

دیپلماتیک  منابع  از  نقل  به  »رویترز«  خبرگزاری 
برای  اروپا  است  نوشته  اروپایی  و  آمریکایی 
به  برجام  حفظ  به  ترامپ  دونالد  کردن  راضی 
و  موشکی  برنامه  زمینه  در  ایران  به  فشار  دنبال 
از  رویترز،  نوشته  به  است.  منطقه ای  فعالیت های 
نگرانی  »این  می تواند  برجام همچنین  رفتن  بین 
به قدرت رهبری  را که دیگر نمی تواند  اروپایی ها 
کند.« مبدل  واقعیت  به  کند،  اتکا  متحده  ایاالت 

کمالی: عارف نماد جریان اصالحات نیست

حسین کمالی گفت: آقای عارف نماد جریان اصالحات 
جریان  نیروهای  هماهنگی  محوریت  وی  نبوده، 
اصالحات و سرلیستی این جریان را در زمان انتخابات 
مجلس دهم برعهده داشت اما اینکه نماد نمی شود. 
انتخاب  را  و کسی  دارد  مدیری  جایی  هر   باالخره 
می کنند اما او که نماد نمی شود. نماد تعریف ایدئولوژیک و مرامنامه ای دارد که 

باید بیانگر مانیفست باشد. پس ویژگی های خاص خود را داراست.

تریبون های نماز جمعه از جناحی بودن خارج شود 

حجت االسالم غرویان گفت: ما معتقدیم نماز جمعه 
باید سیاسی باشد اما سیاسی در جهت وحدت مردم و 
مصالح ملی. مردم ما سیاسی هستند اما نباید به اسم 
سیاسی بودن بین شان تفرقه بیفتد. وی افزود: موضوعات 
سیاسی باید به معنای عام و کلی در نماز جمعه مطرح 
شود.تریبون نماز جمعه نباید وابسته به یک جناح و جریان خاص سیاسی باشد. 
تاکید من بر این است که تریبون های نماز جمعه باید از جناحی بودن خارج شود.

همه چیز برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آماده است  

به  نسبت  امروز  گفت: شرایط  وحیدی  احمد  سردار 
سال ها و دهه های قبل متفاوت است به شکلی که 
شاهد به آتش کشیدن پرچم عربستان سعودی در غزه 
هستیم که این ها تغییرات مثبتی است. امروز همه چیز 
برای آزادی فلسطین و فروپاشی رژیم صهیونیستی 
آماده است و امیدواریم همان گونه که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند کرانه 

باختری مسلح شود و مردم این منطقه امید به پیروزی داشته باشند.

شورای  عضو  ناصری   ... عبدا 
گفت:  طلبان  اصالح  مشورتی 
واقعیت این است که آقای روحانی 
محدودیت هایی دارد اما خود ایشان 

در انتخابات 29 اردیبهشت شعارهایی 
 داد که مطالبات جامعه باال رفته و 
نمی توان به جامعه گفت مطالبات 
جامعه  اینکه  ویژه  به  نبر.  باال  را 

را  واقعیت های ساختاری  از  خیلی 
نمی داند. وی افزود: تلقی بسیاری 
از جامعه این است از آنجا که آقای 
روحانی رئیس شورای عالی امنیت 

همه  رود  می  شمار  به  هم  ملی 
کاری از دستش برمی آید اما او باید 
از محدودیت های موجود نیز سخن 
دیگری  بخش  در  ناصری  بگوید. 

امروز  جامعه  گفت:  سخنانش  از 
از  قبل  شرایط  با  را  خود  وضعیت 
سال 92 مقایسه می کند و می بیند 
که اتفاق آن چنان مهمی رخ نداده 
بسیار  اتفاق  برجام  چه  اگر  است؛ 
بسیار مهم و افتخارآفرینی هم برای 
ملت و دولت آقای روحانی بود اما 
این موضوع زوایای پیچیده ای دارد. 
وی اضافه کرد: از همان سال اول 
آغاز به کار دولت، بسیاری از فعاالن 
سیاسی و دانشگاهی از آقای روحانی 
خواستند که واقعیت های کشور را 
به صورت شفاف بیان کند. کاری که 
اکنون آقای نجفی در مورد وضعیت 
اتفاق  داد،  انجام  تهران  شهرداری 
هیچ  روحانی  آقای  اما  بود.  مثبتی 
وقت به صورت روشن این موضوع 

را بازگو نکرده است.

هم  هنوز  گفت:  باهنر  محمدرضا 
شد؟  چه  برجام  می گویند  عده ای 
که  مقداری  آن  از  برجام  در  بله 
کمتر  بگیریم،  نتیجه  می خواستیم 
اگر همین االن  اما  جواب گرفتیم. 
از من بپرسند که اگر به سه سال 
دوباره  باشد  قرار  و  بازگردیم  قبل 
در خصوص برجام تصمیم بگیریم، 
آیا باید برجام را امضا کنیم یا خیر؟ 
ولی  کنیم.  امضا  باید  بله  می گویم 
عده ای می گویند نه، ما برجام را که 
شدیم. ضرر  متحمل  کردیم  امضا 
مانند  نیز  ها  اروپایی  افزود:  وی 
کسب  دنبال  دنیا  کشورهای  سایر 
اروپایی ها  هستند.  خودشان  منافع 
می دانند اگر رابطه قوی، سنگین و 
قدرتمند با ایران برقرار کرده و به هم 
اعتماد کنند از برقراری رابطه کوتاه 

مدت با آمریکا برایشان بیشتر سود 
دارد. باهنر اظهار کرد: اروپایی ها اگر 
چه شیطنت هایی دارند و گاه گاهی 
حرف های بی ربطی می زنند ولی با 

اروپایی ها خیلی بهتر از آمریکایی ها 
می توان کار کرد. 

وی در بخش دیگری از سخنانش 
این  که  دولتی  برای  دلم  گفت: 

و مجلسی  نوشته  را  بودجه  الیحه 
ببندد،  را  بودجه  این  می خواهد  که 
می سوزد. بستن بودجه امسال خیلی 
هزینه ها  اینکه  برای  است  سخت 

به شدت باال رفته و درآمد ها به آن 
سرعت باال نمی رود. هم اکنون در 
بودجه عمومی دولت ۴0-۵0 هزار 

میلیارد کسری بودجه داریم.

ناصری: آقای روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت 
 به 3 سال قبل برگردیم باز هم باید برجام را امضا کنیم شعارهایی داد که مطالبات جامعه باال رفته است

محمدرضا باهنر : 

مهندس محمدعلی محمدی مدیر جهاد کشاورزی بیرجند و رئیس هیئت 
 مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند

ضمن تشکر از  دست اندرکاران همایش )سازمان بسیج مهندسین، 
صندوق حمایت شهرستان و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی(، 
عالیه   اهداف  تحقق  راستای  در  را  جلسه  این  تشکیل  از  هدف 
حاضرین  و  کشاورزان  های  پرسش  به  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد 
روش  اصالح  حوزه  در  جهادکشاورزی  اقدامات  درخصوص  جلسه 
های آبیاری، مرمت قنوات، بیمه محصوالت کشاورزی و ابهامات در 
حوزه  منابع طبیعی پاسخ داد. ایشان در حوزه ترویج و استفاده از 
روش های نوین آبیاری، 134 کیلومتر خط انتقال آب، آبیاری کم 
فشار 318 هکتار و آبیاری تحت فشار 711 هکتار و 40 رشته قنات 
را با هدف صرفه جویی در مصرف آب و باالبرندن راندمان آبیاری 
ابتدای دولت  از  اقتصاد مقاومتی  راستای تحقق سیاست های  در 
نمود:  اذعان  نیز  طبیعی  منابع  درخصوص  وی  برشمرد.  تاکنون 
 100 درصد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده واحده بررسی و 
 رأی مربوطه صادر گردیده است. همچنین در زمینه  پرداخت بیمه  
سرمازدگی، ضمن بیان اینکه امیدواریم هیچ موقع به پرداخت خسارت 
توسط بیمه نیاز نباشد، افزود: ضمن اینکه می بایست قرامت پرداختی 
 نزدیک به خسارت واقعی باشد، از پرداخت قطعی مبالغ اطمینان داده شد. 
مهندس حامد نخعی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش 
طبق  گفت:   همایش  این  در  نیز  بیرجند  شهرستان  کشاورزی 
موانع  مهمترین  ایران  آمار  مرکز  توسط  شده  منتشر  آمارهای 
مالی در سال  منابع  به  استخراج شده که دسترسی  کار  و  کسب 
که  مالی  منابع  است.  قلمداد شده  آنها  مهمترین  و 96  های 95 
تأمین  غیردولتی  و  دولتی  موسسات  یا  ها  بانک  توسط   عمدتا 
 و با نرخ باال یا با شرایط پرداخت هزینه بر و زمان بر محقق شده است.

وی افزود: نیاز به رشد و توسعه اقتصادی به صورت پایدار از یک 
سو، اشتغالزایی و یا حفظ مشاغل موجود از سوی دیگر و دغدغه  
حفظ منابع انرژی و آب، تدبیر نوین و تحول آفرینی را می طلبد 

که با وجود ظرفیت های فراهم شده و جلب نیروی متخصص در 
بایست  می  کشاورزی،  بخش  ی  توسعه  از  حمایت  های  صندوق 
از 170 میلیارد  این بخش شتافت. پرداخت بیش  به مدد فعاالن 
ریال تسهیالت ارزان قیمت و سرمایه درگردش از ابتدای تأسیس 
تاکنون و مشارکت در امهال تسهیالت بدهکاران بانکی در بخش 
 کشاورزی به مبلغ 33 میلیارد ریال تاکنون خود گواه این مهم است
که البته با توجه به سهم فقط 61 میلیون تومانی صندوق حمایت 
بستر  جاری،  سال  در  شهرستان  این  کشاورزی  بخش  توسعه  از 

فرماندار  ویژه  به  محترم  مسئولین  بیشتر  اهتمام  و  توجه  برای  را 
به  یاری  دلسوز و متعهد فراهم می آورد. در همین جلسه دست 
 سوی اعضای محترم شورای اسالمی روستاها و دهیاران گرامی و 
زحمت کش شهرستان دراز می نماییم تا نسبت به معرفی بیشتر صندوق 
به خرده مالکین که جامعه  هدف اصلی همه  ما هستند، همکاری 
بیش از پیش داشته و در روند جلب مشارکت حداکثری و عضویت 
 ایشان در صندوق در کنار مدیریت محترم جهادکشاورزی بکوشند.

حامد نخعی مدیر کارگزاری 60019  و دبیر کارگزاران ویژه صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان افزود:    همان 
گونه که از نام این بیمه  دولتی پیداست، در زمینه  حمایت اجتماعی 
)تحت پوشش خدمات بلندمدت بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی 
سطح  بردن  باال  با  تا  دارد  ویژه  فعالیت  هدف،  جامعه  قراردادن( 
امید به زندگی و بهبود عزت نفس و رفاه قشر ضعیف تر جامعه اما 
معزز، از آسیب های اجتماعی احتمالی و حاشیه نشینی شهرها نیز 
بکاهد. وی تصریح کرد: افراد تحت پوشش؛ کشاورزان)230شغل(، 
روستائیان)ساکن و غیرساکن(، عشایر عزیز، رانندگان زحمت کش، 
 اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی

)دو مورد اخیر در شهرهای زیر20 هزار نفر جمعیت( و افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام )ره( و اخیرا 
زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار و قالیبافان و زنبورداران که در 
رده سنی بین 18 تا 50 سال هستند، واجد شرایط می باشند و در 
 نوبت اول با مراجعه حضوری به کارگزاری های استان و شهرستان 
 بیرجند )مانند صندوق حمایت از توسعه  بخش کشاورزی شهرستان 
 واقع در خیابان غفاری، بین غفاری 9 و 11( ثبت نام و در سنوات بعد 
 با پرداخت حق بیمه به اشکال مختلف از مزایای بیمه استفاده نمایند.
نخعی در ادامه بیان کرد: افراد تحت پوشش و واجد شرایط می توانند 
با پرداخت 5 درصد از 15 درصد حق بیمه  خود، با مبلغ بسیار ناچیزی 
)در باالترین سطح درآمد مبلغ 40 هزار تومان در هر ماه( از این مزایا 
بهره مند گردند. قابل توجه آن که این بیمه، بیمه درمان را تحت 
پوشش قرار نمی دهد اما مراجعین می توانند در قالب طرح نظام 
سالمت نسبت به تهیه دفترچه درمان اقدام نمایند.وی در پایان به 
بیان دو خبر خوش پرداخت نخست اینکه حقوق بازنشستگانی که 
تاکنون با تکمیل مدارک، واریز نگردیده، دایر و همراه آن در حقوق 
بهمن ماه عیدی بازنشستگان واریز خواهد شد.دوم آنکه افراد تحت 
پوشش کمیته امداد حضرت امام )ره( که حق بیمه آنها در موارد 
محقق  زودی  به  طرفین  توافق  طبق  بود،  نشده  پرداخت  معدود 
خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص و یا ثبت 
نام عالوه بر مراجعه حضوری به دفتر صندوق و همراه داشتن یک 
قطعه عکس4*3، کپی شناسنامه و کارت ملی و استشهادیه محلی 
)برحسب ضرورت( با شماره های 32207044-   32207280 تماس 

حاصل نموده و از راهنمایی همکاران بهره مند گردید.

100 درصد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده واحده بررسی و رای صادر شده است
محمدی مدیر جهاد کشاورزی بیرجند: 
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