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احمدی نژادی ها و نهضت آزادی 
به یک حرف رسیده  اند
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اظهارات روحانی نشان از
 تنها بودن و نا امیدی
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هاشمی ها به دنبال آن هستند 
که اختالفات را کمتر کنند
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رفع انحصار  به معنای 
محدودسازی نیست
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هشدار در خصوص 
یک سناریوی 

چندوجهی

       در همه ی سالهای پس از تقسیم  
خراسان  و تشکیل سه استان خراسان 
دلخوشی  جنوبی،  و  رضوی  شمالی، 
هزاران نفر از شهروندان این استانها 
تصمیم  در  نسبی  استقالل  احساس 
گیری ها و برنامه ریزی ها بر اساس 
نیازها، مطالبات و سنخیت های بومی 
بوده است. نماد حق بودن مطالبه ی 
تشکیل استان، توسعه در برخی بخش 
های مهم و زیربنایی و گشایش فرصت 
های جدید... )مشروح در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

1803 دالر، سهمیه ارزی هر مرزنشین خراسان جنوبی7توقف خدمتی در مسابقات جهانی تیراندازی کره جنوبی 4فیلمی به نام » جوان همشهری«

فرماندار  در اولین جلسه  اشتغال  شهرستان مطرح کرد:

تهیه راهبرد  توسعه برای  شهرستان بیرجند  

عکس : احسان توال

 بچه ها پارک جنگلی را پاک کردند/ ۷

دستاوردهای نظام
 در حوزه سالمت
 تبیین شود
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نمایش 1٤٣ اثر چاپ دستی 
دانشجویان گرافیک  
 دراستان
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دو زلزله، شهرستان طبس
 در خراسان جنوبی
 را لرزاند
صفحه 7

نمایشگاه” آدم های سرزمین
 من” در  پارک توحید
صفحه 7

هم افزایی،مهمترین
 شرط تحقق اهداف اشتغال
صفحه 7

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر

جناب آقای دکتر احسان بخش 
سرکار خانم دکتر خراشادیزاده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 مرحوم حاج محمد ابراهیم احسان بخش

  را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید
روابط عمومی بیمارستان ولی عصر )عج(

جنـاب آقـای فاطمـی
مدیرکل محترم ثبت احوال استان خراسان جنوبی

خدمت شایسته و رضایت مردم دستاورد پربهایی است که

 کسب رتبه برتر در زمینه کارت هوشمند ملی در کشور
 را برای آن مجموعه رقم زد. این افتخار ارزشمند که با همت بلند جناب عالی و کارکنان خدوم و توانمند 
آن اداره کل حاصل شده است ، تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی شما و همکاران گرامی را از درگاه 

بلند خالق سبحان آرزو دارم.

سید محمدحسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقایان: حاج مجید عسکری، حاج علی جلیلی 
و حاج  علی جعفرپورمقدم

انتخاب شما بزرگواران را به عنوان مدیرکاروان حج تمتع 
که حاصل سال ها خدمت صادقانه و تجربه ارزشمندتان درعرصه حج و زیارت می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزو داریم.

رحیم پناه - قربانی

جناب آقای دکتر علیرضا احسان بخش
 و خاندان محترم

با نهایت تأسف و تألم درگذشت 
شادروان حاج محمد ابراهیم احسان بخش 

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض می نماییم،
 از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای شما و 

تمامی بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
                مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر 

با نهایت تأسف و تألم درگذشت 
شادروان اکبر چهاردهی

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع پیکر آن مرحوم
 امروز دوشنبه 9۷/2/٣ ساعت 16 الی 1۷ از محل غسالخانه 

برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان خواهد بود.
خانواده های: چهاردهی، رضاپورشاهکالئی و سایر بستگان

جناب آقای حاج منوچهر فروزانفر
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند 

و این، بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. 

درگذشت پدرخانم گرامی تان مرحوم حاج محمد ابراهیم احسان بخش  را تسلیت عرض نموده 
 برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

شرکـت فراز دانـه آونـد - شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

معمـاری، هنـر سـرودن شعـر فضـاست
3 اردیبهشـت مـاه ، بزرگـداشت شیـخ بهایـی و »روز معمـار« را حضور معمـاران 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیجامعه مهندسی استان تبریک عرض می نماییم.

شماره: 6۷/1٤66   تاریخ:  1٣9۷/01/29

          مناقصه عمومي یک مرحله اي 
           شماره 1124 -97     شناسه: 163755

 وزارت نیرو                              
 شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی             شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی        

 در نظر دارد مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار نماید:

شماره 
موضوع مناقصه مناقصه

مبلغ برآورد
)ریال(

نوع تضمین و مبلغ
ت )ریال(

مد

1

9۷
 -1

12
خرید ٣ دستگاه دیزل ٤

 3  -  415  HP
10KW

5,100,000,000
ضمانت نامه معتبر

 به مبلغ
255,000,000

 10
روز

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/01/30 الی 1397/02/04 تاریخ ارسال پیشنهادات: 
ساعت 14 مورخ 1397/02/17 تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 1397/02/18

محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی، سالن جلسات

 استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد
ضمناً: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

 و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد
 )به آدرس www.setadiran.ir( انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات 
)www.abfar-kj.ir( پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي 

 و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 
8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

       تجدید مناقصه های عمومي یک مرحله اي
 همراه با ارزیابی کیفی  شماره: 67/1480 تاریخ:  1396/01/30

 وزارت نیرو                              
 شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی           

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد 
مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.

ف
دی

شماره ر
مناقصه

نام 
شهرستان

موضوع 
مناقصه

مبلغ برآورد
نوع تضمین و )ریال(

تمبلغ )ریال(
مد

رشته و 
حداقل 
رتبه 

پیمانكاري

196-1099/1
سربیشه 
درمیان 
نهبندان

آبرسانی به 
روستاهای 
صوالبست، 

جالران، 
ساکرد 
و سیاه 
خونیک 

۷,6٤8,051,002
 ضمانت نامه

 معتبر 
به مبلغ 

٣8٣,000,000

آب - 6ماه 
پایه 5

بیرجند 296-1100/1
خوسف

آبرسانی به 
روستاهای 
علی آباد، 

عنید، بواج، 
حنبل 

10,51۷,900,852
 ضمانت نامه

 معتبر 
به مبلغ 

526,000,000

آب - 8ماه
پایه 5

قاین ٣96-1096/1
زیرکوه

آبرسانی به 
روستاهای 

اسفاد، 
میرآباد، 

کرچ، گوراب

1٣,696,110,28٤
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
685,000,000

آب - 10ماه
پایه 5

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/02/03 الی 1397/02/08   تاریخ ارسال پیشنهادات :  
ساعت 14 مورخ 1397/02/22 تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 9صبح مورخ 1397/02/23
محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب 

و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات 
الزم به ذکر است برای هر مناقصه ارزیابی کیفی به صورت مجزا انجام خواهد پذیرفت

ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
)www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد )به آدرس 

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله 
خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر از 
شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي 
)www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir(مراجعه یا 

با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  شناسه: 1651٤9 

  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی   
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برکناری سیف آرامش بوجود می آورد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای ثبات در بازار ارز گفت: برکناری سیف می توانست یک 
انرژی مثبت و فضای آرامی در کشور ایجاد کند و اگر رئیس جمهور سیف را از بانک مرکزی برکنار می کرد ما شاهد 
آرامش در بازار ارز می بودیم.

هشدار در خصوص یک 
سناریوی چندوجهی
*  هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... نمادحق بودن مطالبه ی 

تشکیل استان، توسعه در برخی بخش های مهم 
برای  جدید  های  فرصت  گشایش  و  زیربنایی  و 
کرد  اذعان  باید  هرچند  بوده،  عمران  و  پیشرفت 
ضعف های مدیریتی، نقصان درظرفیت سنجی و 
عدم توان و خالقیت در بهره برداری از ابزارهای 
موجود، کم و بیش در مقابل توسعه ی همه جانبه 
ی استانهای مذکور ایستاده و گاهی مانع از آن شده 
است. اگر ما چهارده سال پس از تشکیل خراسان 
ایجاد خودباوری  را  این کار  تنها دستاورد  جنوبی 
بومی بدانیم، گزافه نگفته ایم، الجرم این را هم 
در  استان  توسعه  واقعی  سهم  که  بپذیریم  باید 
دالیل  به  یا  و  نشده  داده  یا  ها،  دولت  از  برخی 
گوناگون به محاق و فراموشی رفته است. جدای 
خصوص  در  مردم  انتقادی  نظرات  نقطه  برخی 
تقسیم خراسان  و نارضایتی بعضی از شهرستانها 
از برخی اقدامات در این سالها ) که در جای خود 
بسیار قابل احترام و پیگیری است و البته چندبرابر 
چنین نارضایتی هایی در سایر استانهای جداشده 
اما  دارد(،  وجود  نیز  بزرگ  خراسان  ی  پیکره  از 
همانگونه که بسیاری از شهروندان استان با تمام 
وجود خواهان تشکیل خراسان جنوبی بودند، اینک 
نام خراسان  به  استانی  پرچم  ذیل  زندگی  از  هم 
از  تحفه  این  بلکه  هستند  راضی  تنها  نه  جنوبی 
مجرای  تقسیمات کشوری را مهم ترین و اساسی 
ترین ابزار برای رسیدن به مطالباتشان در عرصه 
ی توسعه و عمران و ارتقاء شاخصه های زندگی 
خود می دانند. وقتی اظهارات روز سه شنبه هفته 
ی گذشته یکی از مقامات محترم استان در دهمین 
کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش ملی 
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران 
در دانشگاه بیرجند  و تأکید تلویحی ایشان بر عدم 
ضرورت تقسیم  خراسان  و بروز واگرایی بیشتری 
در درون جامعه بعد از تقسیمات سیاسی در شرق 
با  جدید  نظرهای  اظهار  برخی  کنار  در  را  کشور 
پوشش علمی درباره ی لزوم بازنگری در تقسیمات 
کشوری  می گذاریم، نتیجه نگران کننده و البته 
قابل تأملی را بدست می آوریم که قطعاً خوشایند 
مذاق مردم شریف استان خراسان جنوبی نیست. 
به هر دلیل فعاًل لزومی نمی بینم به واکاوی این 
موضوع بپردازم که چنین اظهارنظرهای شازی که 
در پوشش الفاظ علمی و با حمایت برخی عناصر 
دانشگاهی که خود در مقطع قبل از تقسیم خراسان 
، داعیه دار اثبات ضرورت و لزوم تسریع در تقسیم 
گروههایی  و  افراد  چه  ی  ذائقه  خوشایند  بودند؛ 
است، اما از آنجا که متأسفانه هیچکدام از رسانه 
های استان طی یک هفته ی گذشته به خطر و  
اهمیت این سخنان اشاره ای نکرده اند،  الزم می 
دانم چند نکته ی اساسی و مهم را بر اساس وظیفه 
ذاتی و در راستای تنویر افکار شهروندان عزیز هم 

استانی تقدیم حضور نمایم:
1 -  نخبگان، مدیران بومی و و مدیران غیربومی 
هیچ  به  جنوبی،   خراسان  شهروندان  و  دلسوز 
خراسان  تأسیس  و  خراسان   تقسیم  از  عنوان 
این  آنچه  بود،  نخواهند  و  نبوده  ناراضی  جنوبی 
روزها به عنوان تست زدن های های هوشمندانه 
در  برخی محافل و جلسات از تریبون های رسمی 
عنوان می شود، دو علت اساسی دارد: اول پوششی 
ضعیف  عملکردهای  از  مردم  های  نارضایتی  بر 
از  جلو  به  رو  فرار  برای  تالش  و  استان  مدیران 
کاستی های مدیریتی خودشان به بهانه ی عدم 
برخی  با  همخوانی  دوم  استان.  تقسیم  ضرورت 
نغمه ها و سازهای ناکوک در اطراف استان برای 
تقسیمات کشوری شرق  اقلیم  وضعیت  در  تغییر 
کشور و سوم وام داری  نسبت به برخی افراد و 
گروهها در استانهای مجاور به ویژه استانهایی که 
هنوز تفکر استیال بر خراسان جنوبی را در سر می 

پرورانند.
2 - در شرایطی که برخی نارضایتی های داخل 
استان در حوزه تقسیمات کشوری و برخی مطالبات 
و انتظارات ویژه وجود دارد و می تواند بستری برای 
هرگونه اقدامات ضد امنیتی و ضد اجتماعی تهدید 
آمیز برای آرامش استان باشد، و در سالی که بنا 
به اظهار نظر اکثر قریب به اتفاق اعضای شورای 
امنیت کشور،دشمن در تالش است از هر واقعه و 
حادثه ای یک واکنش ضد امنیتی بسازد، آیا بیان 
چنین اظهاراتی هوشمندانه و مدبرانه است؟ واقعًا 

بیان چنین تلویحاتی
چه هدفی را دنبال می کند؟ 

3 - سکوت معنادار برخی عناصر سیاسی اجتماعی 
استان و مدعیان دلسوزی برای خراسان جنوبی در 
معادالت  برخی  ی  نشانه  اظهارنظرها،  این  برابر 
سیاسی  پشت صحنه ی  در  دادن  روی  حال  در 
- اجتماعی استان است. من این سکوت را آرامش 
خطرناک  البته  و  شده   هدایت  طوفان،  از  قبل 
پیشگاه مردم  در  و  آینده  در  امیدوارم  و  دانم  می 
استان، خجالت و شرمندگی مدعیان سینه چاک و 

فریادجوی سابق را به دنبال نداشته باشد!
4 - چه بخواهیم و چه نخواهیم، چهارده سال از 
این مدت فراز  تولد خراسان جنوبی می گذرد،در 
و نشیب های فراوانی را از سر گذرانده ایم و به 
... )ادامه سر  ایم.  قیمت آن تجربه گزافی را خریده 

مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( ... آیا مدیران ارشد استان ونمایندگان 

به  سوزن  یک  زدن  مصداق  به  مجلس  محترم 
کاریها  کم  نقش  به  دیگران  به  وجوالدوزی  خود 
واهمالهای  احتمالی !خود طی همه ی این سالها 
در روند توسعه مطلوب استان پرداخته اند یا خیر 
درقالب فرافکنی وپنهان کاری سو مدیریتهای خود 
اصل داستان ارتقای سیاسی منطقه را زیر سوال 

می برند ! 
 از این عزیزان باید پرسید آیا توانسته اید بعد از 14 
سال سهم 23 درصدی استان رااز امکانات، بودجه 

ونیروهای استان سابق بگیرید!
 ، اردبیل   ، ، قم  اداری گلستان  ارتقا  راستی  چرا 
قزوین ، والبرز به توسعه این مناطق انجامید اما به 

خراسان جنوبی که رسید اسمان تپید ؟
حرف از بازنگری در تقسیم، حرف از عقب گردی 
است. تلخ  و  تاریخی  اشتباهی  تکرار  و  راهبردی 
دهشتناک  تصویرهای  سخن  این  گویندگان  ایا 
محرومیت منطقه جنوب خراسان سابق را فراموش 
کرده اند.ایا ان زمان وضع منطقه گل وبلبل بود.؟ 

مسؤوالن  شود  می  باعث  هایی  منفعت  حاالچه 
به کام مردم  را  تلخ  این جام زهر  جرأت ریختن 
استان حتی به صرف مطرح کردن یک نظر و ایده 
به خود بدهند؟ چه مسائلی در ورای ذهن و زندگی 
از  استان در حال روی دادن است که  این  مردم 
آنها بی خبریم و صدایش ماهها و شاید سالها بعد 

درخواهد آمد؟ 
آیا با نگاهی به برخی تغییرات در حال انجام در 
فضای مدیران سیاسی استان، سناریوی جدید چند 
وجهی با بازه زمانی مشخص برای این منطقه و 
مردمش با بیان اظهاراتی ناحق در پوشش و ردای 
اجراست؟  احتمااًل  و  تولید  و  تدوین  در حال  حق 
مردم،رسانه ها و  نخبگان،  باید  نظر می رسد  به 
دلسوزان نسبت به آنچه می گذرد و خواهد گذشت، 
و  نظر  )لطفا  کنند.  و عمل  ببینند  تر  هوشمندانه 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را 

به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

بورس سقوط کرد
بازار  امروز  معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
سرمایه با افت ۷۷1 واحدی، به کانال 94 هزار واحد 

عقب نشینی کرد.

ابالغیه جدید وزیر راه هزاران 
مهندس را بیکار می کند

به  واکنش  در  ساختمان  مهندسان  از  جمعی 
ابالغیه جدید وزیر راه که انتخاب مهندس ناظر 
می دهد،  قرار  کارفرما  اختیار  در  را  ساختمان 
انتقاد کرده و آن را موجب بیکار شدن مهندسان 
ساختمان  مهندس  شهرزاد،  دانستند.  ساختمان 
راه  وزیر  نظر شیوه نامه جدید  اینکه  بر  تأکید  با 
بسته  کشور،  در  مهندس  جایگاه  تضعیف  باعث 
شدن سازمان نظام مهندسی و بیکار شدن قریب 
بر ۵ هزار نفر به صورت مستقیم و 20 هزار نفر 
به صورت غیرمستقیم می شود، گفت: این شیوه 
با  که  است  نادرست  و  قدری مضحک  به  نامه 
این  با  ولی  روبرو شد،  وزیر کشور  عکس العمل 
است و  بر تصمیم خود مصمم  وزیر  آقای  حال 
شیوه  جلوی  نمی تواند  کسی  خودشان  گفته  به 

نامه را بگیرد!

سرمقاله

افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین ۹۷ اعمال نشد

حقوق فروردین ماه بازنشستگان بدون هیچ گونه افزایشی نسبت به سال 
گذشته پرداخت شد. در فیش حقوقی بخشی از بازنشستگان اطالعیه کوتاهی 
در این خصوص بدین شرح درج شده است که “مشترک محترم، حقوق 
و مزایای فروردین ماه 9۷ جناب عالی بدون هیچ گونه افزایشی پرداخت 
شده است. به اطالع می رساند میزان افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 9۷ توسط هیئت محترم وزیران 
تعیین و تصویب می گردد که به محض ابالغ آن، نسبت به افزایش حقوق و 
مزایای جنابعالی و محاسبه و پرداخت طلب آن از ابتدای سال جاری پس از 
تأمین اعتبار از سوی دولت محترم اقدام خواهد شد”. پیش از این علی ربیعی 
وزیر کار در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشور گفته بود که “میزان 
افزایش حقوق برای سال 9۷ به میزان 19.۵ درصد است که پس از ابالغ در 

فیش های حقوقی بازنشستگان لحاظ می شود.

طرح جدید برای تامین مسکن ارزان کم درآمدها 

در شرایطی که آینده طرح مسکن اجتماعی در هاله ای از ابهام قرار دارد که به نظر 
می رسد مجلس از اجرای این طرح ُپرطمطراق نامید شده است. رئیس کمیسیون 
عمران مجلس به تازگی از تدوین طرح تامین مسکن اقشار ضعیف خبر داده و گفته 
است:با توجه به نیاز ساالنه کشور به تولید مسکن باید برنامه مشخصی برای این 
موضوع در نظر گرفته شود. در دولت یازدهم و دولت دوازدهم مسکن اجتماعی 
به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر برای تامین مسکن اقشار کم آمد مطرح شد. 
طی حدود شش سال اخیر این طرح با وجود وعده های متعدد همچنان روی کاغذ 
باقی مانده. از سوی دیگر موانع تحویل زمین به چالشی بین سازمان ملی زمین و 
مسکن و بنیاد مسکن تبدیل شده و هر کدام از مدیران این دو مجموعه توپ کم 
کاری در رابطه با طرح اجتماعی را به زمین یکدیگر می اندازند. رضایی افزود: برای 
تامین مسکن دهک های پایین جامعه کمیسیون عمران مجلس با همکاری مرکز 

پژوهش ها در حال تدوین طرحی با محوریت خانه دار کردن اقشار نیازمند است.

تکالیف یارانه ای مجلس به دولت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تکلیف دولت برای حذف 24 میلیون 
نفر از دریافت یارانه های نقدی گفت: هدف قانون حذف یارانه همه افراد نیست.

پورابراهیمی درباره تکلیف دولت برای حذف یارانه 24 میلیون نفر، اظهارداشت: 
دولت هر سال مکلف می شود که براساس دهک های ُپردرآمد بخشی از 
یارانه بگیران را حذف کند، هدف از این قانون حذف یارانه همه افراد نیست.

پورابراهیمی توضیح داد: در واقع باید یارانه افراد ُپردآمد حذف شود و به کسانی 
پرداخت شود که نیازمند هستند یا در حوزه های دیگر از جمله اشتغال هزینه شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به 
زمینه  در  سال  هر  گفت:  نقدی،  یارانه  حذف  زمینه  در  قوانین  تفاوت 
حذف یارانه ُپردرآمدها تکالیفی به دولت می شود و در خصوص روش 
آن گاهی دولت مختار شده و گاهی به دولت گفته ایم یارانه افرادی که 
باالی 20 میلیون درآمد دارند یا میزان مشخصی دارایی دارند حذف شود.

میزان اشتغال خالص در سال گذشته ۷۹0 هزار شغل بود
نشست  در  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  حجت االسالم 
مشترک قوای سه گانه، این جلسه و مسائل مطروحه در 
این  و گفت:  کرد  توصیف  مفید  و  ارزشمند  بسیار  را  آن 
جلسه در آغاز سال جدید همفکری بسیار خوبی بود و در 
نیاز و مطالبات مردم  آن همه مشکالت و مسائل مورد 
مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان محترم 
مجلس و رؤسای قوا صحبت کردند و بسیار مهم بود که 
داد:  ادامه  جمهور  رئیس  بودیم.  هم نظر  و  همفکر  همه 
شغل  هزار   ۷90 گذشته  سال  در  خالص  اشتغال  میزان 
بود و امسال ان شاء اهلل شرایط بهتری خواهیم داشت و 

در زمینه سرمایه گذاری تالش خواهیم کرد تا امسال در 
دکتر  بگیرد.  انجام  خوبی  گذاری  سرمایه   مسکن  بخش 
روحانی خاطرنشان کرد: با طرحی که دولت برای بازآفرینی 
شهرها دنبال می کند، قدم بسیار خوبی در زمینه مسکن 
و سرمایه گذاری در این بخش برداشته خواهد شد که در 

زمینه اشتغال هم بسیار تأثیرگذار خواهد بود. 
زمینه  در  امسال  دولت  همچنین  افزود:  جمهور  رئیس 
محیط زیست نیز قدم های خوبی برداشته و مردم شاهد 
نوسازی  مسأله  آنها  از  یکی  که  بود  خواهند  آن  آثار 
خودروهای فرسوده است که با سرعت بیشتری هم امسال 

و سال های آینده انجام می گیرد تا بتوانیم حمل و نقل 
را در شرایط مطلوبی قرار دهیم و با نوسازی کامیون ها، 
اتوبوس ها و کامیونت ها شرایط بهتری در محیط زیست 
نزوالت  کمبود  خاطر  به  امسال  افزود:  وی  شود.  ایجاد 
مواجه  مثل مسئله کم آبی  با مشکالتی  آسمانی، کشور 
درباره  شد.  بحث  آن  راجع به  جلسه  این  در  که  است 
مسائل و مشکالت منطقه و موضوعاتی همچون برجام 
انجام  آن  خصوص  در  بدعهدی هایی  است  ممکن  که 
بگیرد، صحبت شد که برای همه اینها باید برنامه الزم 

داشته باشیم.

سود سهام عدالت مشموالن ِکی تسویه می  شود؟
تالش  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس 
بیستم  گروه  عدالت  سهام  سود  پرداخت  تا  کنیم  می 
مشموالن به عنوان آخرین گروه دریافت کننده سود، تا 

هفته آینده انجام شود. 
عبداهلل پوری حسینی گفت: از 20 گروه مشموالن سهام 
عدالت، کار تسویه سود سهام عدالت 19 گروه تا کنون 
سازمان  کل  رئیس  است.  شده  انجام  کامل  طور  به 
اجرایی،  های  دستگاه  کارکنان  افزود:  سازی  خصوصی 

بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی گروه 
این  که  بانکی   3۵ از  که  شوند  می  شامل  را  بیستم 
دریافت  برای  را  خود  شبای  شماره  مشموالن  از  دسته 
 31 امروز  تا  اند  کرده  سامانه  وارد  عدالت  سهام  سود 
واریز  مشموالن  حساب  به  را  عدالت  سهام  سود  بانک 
سهام  این  سود  پرداخت  تا  کنیم  می  تالش  اند،  کرده 
توسط سه بانک دیگر نیز فردا انجام شود و تنها بانک 
آینده  هفته  اوایل  یا  و  هفته  پایان  تا  هم  مانده  باقی 

بیستم  تسویه کامل سود سهام عدالت مشموالن گروه 
را انجام دهد. وی اضافه کرد: آن دسته از مشموالنی که 
در  را  خود  بانکی  حساب  شبای  شماره  دیماه  پایان  تا 
اند تا پایان هفته آینده  سامانه سهام عدالت ثبت کرده 
سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد و کسانی 
که بعد از این زمان اقدام به اعالم شماره شبای حساب 
بانکی خود کرده اند، سود سهام عدالت خود را تا پایان 

خردادماه دریافت می کنند.

رییس جمهور اعالم کرد:

انتقاد نماینده مجلس از تبعیض ها در قراردادهای شغلی کارگران
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
ایران  اداری  نظام  بودن  آمیز  تبعیض  به  اشاره  با 
نهادینه  تبعیض  دچار  ما  اداری  نظام  متاسفانه  گفت: 
و  درآمده  قانون  شکل  به  که  تبعیضی  است،  شده 
است. کرده  فرسایش  دچار  را  ایران  در  انسانی  نیروی 

از  انبوهی  با  اداری  نظام  این  افزود:  الدین  تاج  ناهید 
انسانی  طبقه بندی ها و تقسیم بندی ها میان نیروی 
های  سازمان  از  بسیاری  در  بنابراین  شده،  کشی  خط 
انواع  به  را  کارکنان   ، خصوصی  های  شرکت  و  دولتی 

معین،  »مدت  قرارداد  قراردادی،  پیمانی،  رسمی، 
طرحی،  کارمعین،  المدت«،  طویل  یا  موقت  مدت 
برخی  اساسا  که  کنند  می  تقسیم  حجمی  شرکتی، 
هستند. یکسان  اجرایی  اصول  و  تعریف  در  آنها  از 
وی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی از این قراردادها تابع 
تابع  اند، همچنین برخی دیگر  قوانین خدمات کشوری 
وزارت کار، برخی نیز سلیقه ای بوده و برپایه چارچوب 
سازمان  مدیریت  خواست  اساس  بر  که  است  هایی 
مردم  نماینده  این  است.  شده  نوشته  ها  شرکت  و  ها 

درمجلس دهم، تاکید کرد: وقتی که در یک سازمان یا 
نهاد چند نوع قرارداد شغلی وجود دارد، چطور توقع بهره 
تبعیض  ایجاد  با  ما  داریم؟  نهاد  یا  سازمان  آن  از  وری 
انگیزه  و  انسانی  سرمایه  ریشه  به  تیشه  شده،  نهادینه 
میانگین  که  است  همین  برای  زنیم،  می  شغلی  های 
از 11 ساعت در هفته می  به کمتر  ایران  کار مفید در 
ها  اندیشکده  برخی  نتایج  براساس  داد:  ادامه  وی  رسد. 
روایت  یک  به  ایران  در  شاغل  میلیون   24 مجموع  از 
رضایت  درصد   11 دیگر  روایتی  به  و  درصد   1۷ حدود 

شغلی دارند و یکی از دالیل عدم رضایت شغلی همین 
تبعیض میان نیروی انسانی به واسطه دسته بندی های 
بی رویه آن است. تاج الدین اتصریح کرد: در خوشبینانه 
ترین حالت، 8۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت 
از 13 میلیون کارگر شاغل در کشور که سه  هستند و 
نوع اشتغال دائم، غیر مستمر و پروژه ای دارند؛ بیش از 
کارگران  ما  البته  هستند،  موقت  قرارداد  آن  میلیون   11
پنهانی نیز داریم که در فهرست تامین اجتماعی نبوده 
نیز عموما قراردادهای موقت زیر یکسال دارند. اینها  و 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308002000008 - 1397/1/22 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد مقنی مطلق 
فرزند جعفر به شماره شناسنامه 2880 صادره از قاین به شماره 
ملی 0889856575 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
90/25 متر مربع قسمتی از پالک 807 فرعی 1270 اصلی 
بخش 11 قاین مزرعه ابوالخیری واقع در خیابان شهید مطهری 
جنوبی 8 خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی کربالیی قنبر 
دیانتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
و در صورتی  آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/3    

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/2/19
محمد براتی اسد آباد

  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های 

فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله  15 روز  آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  بخش 11 قاینات قطعات مفروزه 
مزرعه فرح آباد پالک 1589- اصلی برابر رای شماره  139660308002000796- 1396/12/24 هیئت مزبور آقای سید مهدی 
مصطفوی فرزند سید علیرضا صادره از قاین به شماره ملی 088899389 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 1121/63 متر مربع در قسمتی از پالک 96 فرعی از 1589 - اصلی بخش 11 قاین واقع در مزرعه فرخ آباد - اراضی وسط 
کشمان مشهور به راه باریک خریداری شده از ورثه حاج سید صادق و برابر رای شماره 139660308002000795 - 1396/12/24 
خانم ناهید مصطفوی فرزند سید علیرضا صادره از قاین به شماره ملی 1666 088824 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 112163 مترمربع در قسمتی از پالک 96 فرعی از 1589- اصلی بخش 11 قاین واقع در مزرعه فرخ آباد - اراضی 
وسط کشمان مشهور به راه باریک خریداری شده از ورثه حاج سید صادق تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/3       تاریخ انتشار نوبت دوم 97/2/19
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9600351 اجرای ثبت قاین

بدین وسیله به آقای محمود اکبری فرزند اکبر با کد ملی 0652375741 بدهکار پرونده اجرایی کالسه فوق ابالغ می گردد 
که مستند به قرارداد بانکی 94123789344 از طرف بانک ملت آرین شهر، تقاضای صدور اجراییه به مبلغ 235/500/000 

ریال به انضمام هزینه نیم عشر دولتی صورت گرفته است که پرونده اجرایی تشکیل لیکن امکان ابالغ اجراییه به صورت واقعی در محل 
آدرس به اظهار میسر نگردیده است، لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا موضوع اجراییه فوق به آقای 
محمود اکبری ابالغ و از تاریخ انتشار، این آگهی ابالغ شده محسوب می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ده )10( روز پس 

از انتشار آگهی عملیات اجرای جریان یافته و به غیر از آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
دستگاه مناقصه گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

موضوع مناقصه: واگذاری انجام امور خدماتی شامل نظافت و رفت و روب محوطه و ساختمان 
پایانه مسافربری، محوطه و ساختمان اداری سازمان، سرویس های بهداشتی پایانه، نگهداری فضای 
سبز پایانه و سازمان بهره برداری از پارکینگ سواری پایانه، تعمیر و نگهداری تاسیسات گرمایشی 
و سرمایشی سازمان و پایانه و همچنین نظافت، نگهداری و انجام تعمیرات ایستگاه های اتوبوس و 

تاکسی سطح شهر بیرجند براساس اسناد مناقصه به مدت سه سال
محل دریافت اسناد: متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

 www.utmo.birjand.ir مراجعه نمایند.
مهلت و  محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری )ساعت 13/30( مورخ 1397/2/13به آدرس خراسان جنوبی، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی، 

دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت 
ضمانت نامه بانکی طبق فرم های قابل قبول در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی 
به حساب 0111375984000 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند به نام سازمان مدیریت حمل و نقل 

بار و مسافر شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار الزامی می باشد. 
جلسه کمیسیون معامالت شهرداری راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/2/15 در سالن 

جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند- میدان ابوذر برگزار می گردد.
داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت دارای اعتبار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 

زمینه الزامی می باشد.
پرداخت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 5- 05632338034 تماس حاصل فرمایید.
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

رعـایت ضوابط و مقـررات شهرسـازی در کلیـه ساخت و سـازها از حقوق اساسـی شهرونـدان است.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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180 دالر، سهمیه ارزی هر مرزنشین خراسان جنوبی
معاون امورتعاون اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گفت: براساس تصمیم کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادالت مرزی، 
سهمیه ارزی هر مرزنشین در مناطق محروم در سال جاری، 180 دالر تعیین شده است. سروری افزود: جمع سهمیه ارزی تعاونی های 
پرستاری مرزنشین استان متشکل از 11 تعاونی با عضویت160 هزار و 17  نفر، 28 میلیون و 809 هزار و 60  دالر در سال 97 تعیین شده است. هزینه  شده  یکسال  نزدیک  سالم 

می  سر  به  بیماری  بستر  در  که  شهدا  والدین 
 .... و   ... بیمه  مسئولین  و  نشده  پرداخت  بردند 
اظهار می نمایند اعتبار  وجود ندارد جای تاسف 
این  و  آسایش  و  امنیت  و  آزادی  این   . هست 
پست ها مدیون خون فرزندان این عزیزان می 
نگهداری  هزینه  پرداخت  اعتبار  دولت  و  باشد 

این عزیزان را ندارد؟؟؟؟؟
915...800
فضای  اندک  همون  که  داره  تاسف  جای  واقعا 
باشه!!چه  ها  ماشین  پارک  سبز شهر هم محل 
معنی دارد که در فضای سبز حاشیه بلوار یادگار 
پارک  درختان  الی  به  ال  در  ها  ماشین  امام 
باشد؟! یا همینطور در میان پارک خانواده که از 
صمیم قلب متاسفم برای مسئوالن فضای سبز 
نیاز  که  این عمل زشت  شهرمان!! حتی جلوی 
به هزینه ای ندارد را نمی گیرد. پس همه چیز 
چیزی  موضوع  این  واقعا  ندارد!!  ربط  بودجه  به 

است که مردم تذکر بدهند؟!
915...597  
بگویید  به شهرداری  رو خدا  تو  آوا  روزنامه  سالم 
با  بردارند  شکوفه  خیابان  انتهای  حال  به  فکری 
این همه جمعیت و آپارتمان در فضاهای خالی یک 

فضای سبز و پارک حداقل ایجاد نمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم خیلی تا تابستان نمانده است کمتر از 2 ماه 
دیگه... لطفا مسئوالن زیربط فکری به حال جذب 
گردشگر ومسافر داشته باشند. منظورمان با اداره کل 
اوقاف، سازمان میراث فرهنگی و... است. لطفا کاری 

کنید که مسافران ترغیب شوند در استان بمانند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا یک نفر واسطه شود بین شهرداری، گاز 
و آب  ... امروز گاز حفاری می کنند فردا شهرداری 
آسفالت می کند روز بعد آسفالت نو را آب حفاری می 
کند. خیلی سخت است با یکدیگر تعامل داشتن؟؟!!
ارسالی به تلگرام آوا
در اعیاد شعبانیه هستیم اما هیچ خبری از جشن و 
مراسمات نیست. ای کاش همچنان که در مراسم 
عزاداری که ماشا ا... هم دارد رتبه یک را داریم در 
جشن ها هم اولین باشیم. روز تولد ائمه هم مهم 

است لطفا جشن ها را پیگیر باشید.
ارسالی به تلگرام آوا
منطقه  در  های شهرداری  فعالیت  تمرکز  سالم. 
جنوب شهر تا کی!در حالی که وضعیت آسفالت 
افتضاح  امام رضا)ع(به عنوان ورودی شهر  بلوار 
مثل  هایی  خیابان  که  دارد  لزومی  است؛چه 

غفاری دوبانده آسفالت شود!!
915...456
سالم آوا جان اگر در صفحات روزنامتون مطالب طنز 

هم کار بشه خیلی بهتر میشه. ممنون و خدا قوت
ارسالی به تلگرام آوا
وضع اشتغال استان واقعا افتضاح است مخصوصا 
که ما در این جا  قشر تحصیل کرده ی زیادی 
می  استفاده  کمتر  بومی  جوانان  از  چرا   داریم. 
شود؟  چرا  اینقدر استخدامی ها با ظرفیت پایین 
برگزار می شود در صورتی که نیروهای ادارات90  
با کمترین  آنها در پست غیر مرتبط خود  درصد 
سواد  نشسته اند. اگر هم استخدامی باشد فارغ 
آرزو شرکت  و  امید  با هزار  بیچاره  التحصیالن  
می کنند در نهایت هم آنقدر اولویت های زیادی 
دارند که به نتیجه اصال توجهی نمی شود . تا کی 

قرار است وضع این بماند؟؟؟؟؟؟
ارسالی به تلگرام آوا
و  میادین  زیباسازی  خصوص  در  شهرداری  از 
واقعا  امیدواریم  فقط  سپاسگزاریم  خیلی  بلوارها 
خوب کار شود نه فقط از سر باز شود. همچنین 
خصوص  به  غفاری  بلوار  ادامه  خواهشمندیم 
از  دهید  قرار  کار  دستور  در  را  بابلوار   ابتدای 
شهرداری و شورا باز هم می خواهیم به وضعیت 

شهر و تازگی و نشاط آن بیشتر برسید.
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا پارکها را برای ایام تابستان و تعطیالت آماده 
کنید. پارک جنگلی، بند دره و امیر شاه و چهرده 
را به می توان به نقاط بکر گردشگری و تفریحی 
میهمان عزیز  و  تو روی مسافران  تا  کرد  تبدیل 

شهرمان خجالت نکشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
دست  ما  تاریخی  بناهای  کاش  آوا.  سالم 
مسئوالن دلسوز بود که برای صنعت گردشگری 
در  زیبا  و  بکر  بناها  این  اگر  بودن  قائل  اهمیت 
جاهای دیگر کشور بود از آن عمارت می ساختن 
و مردم از رفتان و دیدن آن حظ می کردن ولی 
خوابین  واقعا   ... تلنگر  یک  از  دریغ  و  افسوس 
تا  بمانید  خانه  لطفا  کنید  کار  خواهید  نامی  اگر 
دلسوزان شهر و شهروندان کاری کننند کارستان
ارسالی به تلگرام آوا
پرورش  و  آموزش  محترم  مسئوالن  از  سالم. 
دانشگاهی  های  رشته  به  سری  خواهشمندم 
استخدامی  برای  نیرو دهند  بعد درخواست  بزنند 
ها  رشته  اسامی  در  جابجایی  اندک  امسال.با 
نمیتوان شرکت کرد. این واقعا انصاف نیست ما 
رشته  از  ایم.خیلی  خوانده  س  در  امید  هزار  به 
های کاربردی مخصوصا برای فنی و حرفه ای 

ها نادیده گرفته می شود. کمی توجه بد نیست!
ارسالی به تلگرام آوا
وضعیت آب شرب شهر بیرجند واقعا افتضاح است 
هر چند آقایان مسئول آن را به گردن نمی گیرند 
از کارشناسان و پزشکان آب  اذعان خیلی  به  اما 
این  با  سنگینه و اصال خوب نیست تصفیه خانه 

اعتبار و هزینه چه به درد خورده؟
ارسالی به تلگرام آوا

 زمین را حفظ کنیم، یک زمین بیشتر نداریم و در حفظ 
آن کوشا باشیم؛ جمالتی آشنا هستند که تقریبا همگان 
به آن باور دارند؛ اما در همین کشورمان نیز محیط زیست 
گرفته  صورت  های  تالش  وجود  با  آن  زیستمندان  و 
موجود  شواهد  ایرنا،  گزارش  ه  ندارند.  خوبی  وضعیت 
در طبیعت و حال و روز فعلی محیط زیست موفقیتی را 
در راستای حفاظت از آن نشان نمی دهد، خشک شدن 
رودخانه ها و تاالب ها، آلوده شدن آب و خاک و از بین 

رفتن جنگل ها و مراتع گواه این ادعا است. 
گرچه این وضعیت در مورد محیط زیست تمام دنیا صادق 
تخریب  این  ما  در کشور  دارد،  و ضعف  اما شدت  است 
بیشتر دیده می شود، مثال تولید پسماند در ایران سه برابر 
گازهای  تولید  در  را  رتبه دهم  یا  است  استاندارد جهانی 
گلخانه ای دارد، فرسایش خاک در کشور به مرز هشدار 

رسیده و سرانه آن دو میلیارد تن است. 
با کنار هم قرار دادن آمار و رتبه ها می توان دریافت که 
حال محیط زیست ایران و زیستمندان آن خوب نیست، 
جدای از تمام اینها، انواع آلودگی های شیمیایی و خانگی 
توجه  تا  شوند  می  موجب  که  است  علت  بر  مزید  نیز 

بیشتری به این مقوله داشته باشیم. 
شهری،  صنعتی،  های  فعالیت  ناپایدار  توسعه  واقع  در 
معدنی و کشاورزی از عوامل عمده تخریب خاک به شمار 
از  با هدف جلوگیری  ایران  این اساس، در  بر  می روند؛ 
تخریب بیشتر، الیحه حفاظت از خاک تهیه شد که اکنون 
مراحل پایانی بررسی را در کمیسیون های تخصصی می 
گذراند و با تصویب آن وظایف تمام دستگاه ها در راستای 

حفاظت از خاک مشخص می شود. 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  همکاری  با  الیحه  این 
اصلی  بخش  دو  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
تصویب  با  و  شد  تدوین  خاک  آلودگی  و  فرسایش 
و خط مشی  ها  سیاست  راهبردها،  بار  اولین  برای  آن 
منابع  از  پایدار  برداری  بهره  و  حفاظت  مدیریت،  های 
خاک، معیارها و شاخص های آلودگی و تخریب خاک 
کاربری های  پایدار حسب  برداری  بهره  فنی  اصول  و 

مختلف منابع خاک کشور تدوین و اجرا می شود. 
این قبیل مشکالت محیط زیستی دامن تمام و یا بیشتر 
کشورهای جهان را گرفته است از این رو برای اولین 
پاک  زمین  روز  موضوع   1970 آوریل سال   22 در  بار 
گرامی  دنیا  در  193 کشور  توسط  امروزه  و  مطرح شد 
داشته می شود تا آگاهی افراد درباره روز جهانی زمین 
پاک را وسعت بخشد، مناسبتی که امسال معضل زباله 

های پالستیکی را هدف قرار داده است.
سازمان  خاک  و  آب  دفتر  کل  مدیر  مریدی  علی 
با  وگو  گفت  در  یکشنبه  روز  زیست  محیط  حفاظت 
روز  جهانی  شعار  امسال  گفت:  ایرنا  علمی  خبرنگار 
شده  انتخاب   ‘ پالستیک  آلودگی  پایان   ‘ پاک  زمین 
اینکه ظاهر طبیعت  بر  آلودگی پالستیک عالوه  است، 
نازیبا می کند برای محیط طبیعی به ویژه حیوانات  را 
هم مشکل ساز می شود که سازمان محیط زیست نیز 
متناسب با آن شعار ملی این روز را ‘ نه به کیسه های 

انتخاب کرده است.   ‘ پالستیکی 
وی افزود: علت انتخاب این شعار برای روز ملی زمین 
اخیر در  پاک، مصرف بی رویه پالستیک در چند سال 
کشور  زیست  محیط  برای  معضلی  به  که  است  کشور 
تبدیل شده است زیرا ماندگاری چند صد ساله پالستیک 

در طبیعت موجب آلودگی خاک و گاه آب می شود. 
ایران در جایگاه هفدهم پرجمعیت ترین کشورهای جهان 
قرار دارد، با این حال از نظر مصرف محصوالت پالستیکی 
در میان پنج کشور پرمصرف است، به عبارت دیگر استفاده 
از پالستیک در کشور باالتر از متوسط سرانه جهانی است. 
پالستیک با توجه به ماندگاری 200 تا 500 ساله آن در 
ناپذیری که در  نیز خسارات زیاد و گاه جبران  طبیعت و 
طول این مدت به محیط زیست وارد می کند، ماده ای 
مخرب برای محیط زیست، طبیعت و تمام زیست مندان 

موجود در آن به شمار می رود. 

برنامه منسجمی برای
 حفاظت از خاک وجود ندارد 

مریدی با اشاره به اینکه خاک کشور عالوه بر پالستیک 
با آلودگی های دیگری نیز مواجه است گفت: واقعیت این 
است که چه از نظر بحث حفاظت فیزیکی و چه از لحاظ 
آلودگی خاک، برنامه منسجم و دقیقی وجود ندارد که بر 
اگر  و  ایم  شده  متحمل  را  زیادی  مشکالت  اساس  این 
این روند به همین روال پیش رود در آینده نه چندان دور 
چالش های بیشتری خواهیم داشت که بروز ریزگردها در 
وی  است.  مشکالت  این  از  یکی  خاک  فرسایش  قالب 
به  منجر  طبیعی  منابع  از  نادرست  استفاده  کرد:  اظهار 
خشک شدن تاالب ها و چرای بی رویه دام موجب از بین 
رفتن پوشش گیاهی و بیابانزایی شده است که به دنبال 
آن با وزش کوچکترین و حتی نسیم، گرد و غبار به هوا 
بلند می شود که می بینیم زندگی مردم در استان هایی 
مانند خوزستان، زابل و زاهدان را مختل کرده که تمام 

این مشکالت ناشی از فرسایش خاک است. 

 پر شدن سدها زودتر از موعد
 دستاورد فرسایش خاک

مریدی در ادامه به فرسایش آبی خاک نیز اشاره کرد و 
گفت: فرسایش آبی همان شسته شدن بستر رودخانه ها 
و منابع طبیعی ناشی از آب است که خسارات و تاثیر آن را 
می توان در کاهش عمر مفید سدها دید، به عنوان مثال 
سدی که قرار بود 50 یا 100 سال برق تولید کند به علت 
مخزن،  داخل  به  خاک  رسوبات  حد  از  بیش  وارد شدن 
زودتر از حد معمول پر و عملکرد آن دچار اشکال شده و 

در واقع عمر مفید آن کاهش یافته است. 

 آغا مطالعات سرانه فرسایش بادی
 

وی اظهار کرد: در زمینه سرانه فرسایش بادی مطالعه 
به  اما  است  نگرفته  صورت  کشور  در  دقیقی  و  علمی 
تازگی مطالعاتی را در سطح کشور آغاز کرده ایم، البته 
شناسایی منشاء فرسایش بادی در کشور سابقه دارد اما 
به  گذشته  سال  چند  در  آن  شدن  برابر  چند  و  تدقیق 
علت سرعت یافتن فرسایش های بادی و آبی، صورت 
این اطالعات  اکنون در حال به روز کردن  نگرفته که 
حفاظت  سازمان  خاک  و  آب  دفتر  کل  مدیر  هستیم. 
محیط زیست افزود: بخشی از کانون های گرد و غبار 
نیز شناسایی شده و در حال شناسایی کانون های جدید 
دهد  می  نشان  ها  بررسی  برخی  گفت:  وی  هستیم. 
کشور  طبیعی  منابع  های  عرصه  از  ای  عمده  بخش 
تاالبی  مثال  عنوان  به  است  شده  خارج  انتفاع  حیز  از 
زندگی می  نیز  اطراف  به محیط  و  بود  زنده  زمانی  که 
بخشید اکنون خشک شده یا عرصه ای پوشش گیاهی 
خود را از دست داده است و دیگر قابل استفاده نیست. 
رشد  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  اینکه  درباره  وی 
فزاینده کانون های گرد و غبار چرا آمار دقیقی از آنها 
های  کانون  اخیر  سال  چند  در  گفت:  نیست  دست  در 
گرد و غبار به شدت افزایش یافته و مطالعات ما مطابق 
سرانه  از  عدد صحیحی  رو  این  از  نبوده  شتاب  این  با 

فرسایش خاک و این کانون ها در کشور نداریم. 

سموم کشاورزی تهدید دیگر آب و خاک
 

مریدی درباره دیگر آالینده های خاک اظهار کرد: یکی از 
مهمترین منابع تهدید کننده خاک سموم کشاورزی است 
که بخش عمده ای از آن منجر به آلودگی خاک می شود و 
بعد از آن هم در اثر بارش منجر به آلودگی آب می شود که 
این مساله هم بدنه خاکی و هم بدنه آبی کشور را با مشکل 
مواجه می کند. وی تاکید کرد: تمام مولفه های محیط زیست 
مهم هستند اما آب و خاک بر روی تولید غذای سالم تاثیر 
بسیار زیادی دارد، گیاهی که دام مصرف می کند و بعد غذای 
انسان می شود اگر از ابتدا از آب و خاک آلوده تغذیه کرده 
باشد، در نهایت غذای ناسالمی بر سر سفره های ما قرار 

می گیرد. مریدی با اشاره به آلودگی آب و خاک به فلزات 
سنگین و سموم شیمیایی گفت: اینها مواردی است که وارد 
چرخه مواد غذایی می شوند و آنها را آلوده می کنند که تمام 
اینها مشکالت خاص خودش را خواهد داشت. وی درباره 
اظهار کرد:  تاثیر فاضالب های شهری روی آب و خاک 
در بسیاری موارد می شنویم که مثال آب یک منطقه آلوده 
به نیترات است که در واقع تاثیر فاضالب های شهری بر 
منابع آبی است، در واقع دفن فاضالب به روش سنتی این 
مشکالت را ایجاد می کند زیرا موجب می شود آلودگی ها به 
مرور به خاک و منابع آب زیر زمینی نفوذ کنند در حالی که 

می توانیم با دفن اصولی و بهداشتی فاضالب از منابع آبی خود 
محافظت و به عنوان بهترین آب شرب از آنها استفاده کنیم. 

 الیحه حفاظت از خاک 
در انتظار تصویب 

الیحه  گفت:  خاک  از  حفاظت  الیحه  باره  در  مریدی 
حفاظت از خاک در حال گذراندن آخرین جلسات بررسی 
در کمیسیون های تخصصی مجلس است که امیدواریم 
صحن  وارد  و  برسد  پایان  به  ماه  اردیبشهت  اواسط  تا 
مجلس شود. وی با تاکید بر اینکه در این الیحه بحث 
شده  دیده  شود  می  خاک  آلودگی  به  منجر  که  حوادثی 
مواد  انتقال  خطوط  شکستن  مانند  حوادثی  بروز  افزود: 
نفتی، تصادفات جاده ای که منجر به آلودگی خاک می 
شوند در این الیحه دیده است که امیدواریم با همکاری 
صحن  در  زودتر  چه  هر  الیحه  این  مجلس  نمایندگان 
در  تشکیل یک سانتیمتر خاک  و تصویب شود.  بررسی 
کشور به 100 تا هزار سال زمان نیاز دارد، همچنین هزینه 
رفع آلودگی یک متر مکعب خاک به روش های مختلف 
بین 50 تا 5 هزار دالر هزینه نیاز دارد از این رو حفاظت 
از اهمیت زیادی برخوردار  این مولفه زیست محیطی  از 

است و باید در حفاظت از آن کوشا باشیم.

 زنگ  خطری که برای ادامه 
حیات زمین به صدا درآمد

روز جهاني زمین پاک هر ساله در 22 آوریل مصادف با 2 
اردیبهشت در تمام دنیا برگزار و به همه مردم روي زمین 
یادآوري مي شود که نباید سیاره خود “زمین” را فراموش 
منظور  به  روز  باشند.این  آن  حفظ  فکر  به  باید  و  کنند 
ایجاد آگاهي جهاني و نیز سپاسگزاري از مواهب زمین و 
منابع و ذخایر طبیعي آن است که از سوي سازمان ملل 
متحد نیز هر سال طبق مراسم ویژه اي در سراسر جهان 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  آرامنش  مي شود.پرویز  برگزار 
پاک  زمین  روز  به  اشاره  با  خراسان جنوبی  منطقه  ایسنا 
عمده  مسائل  از  یکي  زمین  آلودگي  اظهارکرد:مسأله 
محیط زیست و دغدغه عمده اي براي دست اندرکاران 
زمین،  افزود:  است.وی  جهان  سراسر  در  زیست  محیط 
آغاز عصر ماشین  با  آفرینش است  از شگفتی های  یکی 

علم  روزافزون  رشد  و  علمی  و  صنعتی  پیشرفت های  و 
گرایی، راه تسلط انسان بر آرزوی دیرینه اش، یعنی تسلط 
حفاظت  شد.مدیرکل  هموار  زیادی  اندازه  تا  طبیعت  بر 
دهه  چند  تقریبًا  داد:  ادامه  زیست خراسان جنوبی  محیط 
درآمده  صدا  به  زمین  برای  خطر  زنگ های  که  است 
است. روزی نیست که خبرها و گزارش هایی از سراسر 
جهان مخابره نشود و بیانگر نگرانی عمیق کارشناسان از 
تخریب محیط زیست و به خطر افتادن زندگی بر روی 

کره زمین نباشد.
ساالنه ای  مناسبت  پاک  زمین  روز  کرد:  تاکید  آرامنش 

است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست 
کره زمین نامگذاری شده است.وی عنوان کرد: در گذر 
سال ها بشر به این کره خاکی آسیب های جبران ناپذیری 
بتواند سرآغاز  شاید  روز  این  بسیاری  برای  و  کرده  وارد 

تغییر نگرش نسبت به مسائل زیست محیطی باشد.
بیان  خراسان جنوبی   زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
کرد: در قانون اساسی)اصل 50( نیز حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی، وظیفه همگانی شمرده شده و آن دسته از 
فعالیت های اقتصادی آلوده کننده و مخرب جبران ناپذیر 

محیط زیست، ممنوع اعالم شده است.

مشکالت زمین در ایران

وی تصریح کرد: چالشهایی همچون شسته شدن سالیانه 
حداقل 2 میلیارد تن خاک، کسب رتبه اول فرسایش خاک در 
جهان، افت 60 متری سطح آبهای زیرزمینی و خشک شدن 

تاالبها گریبانگیر آب و خاک سرزمین مان ایران شده است.

افت آب های زیرزمینی و آلودگی آب ها

زیرزمینی  آبهای  سطح  کاهش  کرد:  تصریح  آرامنش 
بیابانزایی  از  مرحله  آخرین  که  زمین  نشست  به  منجر 
نیست  برگشت  قابل  دیگر  پدیده  این  که  می شود  است 
و به اشکال فرو نشست در سطح وسیعتر و فروچاله در 

سطوحی با گستردگی کمتر نمود پیدا می کند.

خشک شدن تاالب ها

وی تاکید کرد: افزایش کانون های بحرانی فرسایش بادی 
و چشمه های تولید ریزگرد به دلیل خشک شدن تاالبها و 

دریاچه ها را ازدیگر تهدیدات زمین در ایران است.

پسماندهای صنعتی و کشاورزی
 مهمترین معضل زمین در ایران 

وی ادامه داد: مصرف بی رویه و بالتبع تولید زباله یکی دیگر 
از عوامل تهدیدکننده زمین به شمار می رود که با توسعه 
شهرنشینی، منابع زیادی، روزانه به عنوان زباله در طبیعت 
رها می شود.مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

این  صرف  که  هزینه ای  وجود  با  ایران،  در  شد:  یاداور 
موضوع می شود، اما کمبود اراضی مناسب، فقدان قوانین و 
مقررات کارآمد، نبودن نظارت بر نحوه فعالیت و مکان یابی 
نامناسب محل های دفن زباله، عدم توجه کافی به توسعه 
صنایع بازیافت، کمبود اعتبارات و نبود مشارکت مردمی، 

مهم ترین موانع در مدیریت پسماندها است.

عدم تعادل بین توسعه وظرفیت طبیعت 
جدی ترین چالش زمین

زمین  مشکل  بزرگترین  اینکه  به  اشاره  با  آرامنش 
ظرفیت های  و  توسعه  بین  تعادل  عدم  ما  کشور  در 
موجود  عرصه  تنها  زمین  کرد:  بیان  است،   طبیعت 
برای فعالیت های حیاتی توسعه ای تفرجی و حتی زیاده 
از  که  است  بدیهی  بنابراین  است،  بشر  خواهی های 
جهات مختلف تحت فشار و تهدید قرار دارد.وی اضافه 
شرایط  در  زمین  از  حمایت  راهکارهای  مهمترین  کرد: 
پسماندها  مدیریت  آب،  خاک،  منابع  از  حفاظت  فعلی 
در  موجود  مقررات  و  قوانین  اعمال  مهمتر  همه  از  و 
محیط  حفاظت  است.مدیرکل  زمین  حفظ  خصوص 
زیست خراسان جنوبی رویکرد سازمان محیط زیست در 
عرصه  در  حفاظت  نفوذ  افزایش ضریب  را  رهگذر  این 

های طبیعی و مشخصًا زمین معرفی کرد.

شرایط خراسان جنوبی از نظر زمین پاک 

تقریبا  استان  در  بطور کلی وضعیت  اظهارکرد:  آرامنش 
مناسب بوده و لیکن با توجه به شرایط اقلیمی نامطلوب 
)خشکسالیها-ریزگردها ( و فقر پوشش گیاهی و جانوری 
در برخی نقاط استان بدلیل ساختار طبیعی خاک، تا حد 
با  داد:  ادامه  دارد.وی  وجود  فاصله  آل  ایده  و  مطلوب 
تر در حوزه محیط زیست، همت و  ریزی دقیق  برنامه 
تالش مسئوالن ذیربط و همیاری مردم به جایگاه مورد 
نظر دست خواهیم یافت .مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی یادآور شد: سیاست های مردم و دولت در 
بین  توازن  و  تعادل  برقراری  پاک شامل؛  زمین  داشتن 
توسعه و ظرفیت های طبیعی کشور، جلوگیری از مصرف 
آلوده  اقتصادی  فعالیت های  از  منابع، جلوگیری  بی رویه 

کننده و مخرب جبران ناپذیر محیط زیست است.
رفتن  بین  از  آرامنش تصریح کرد: همچنین جلوگیری 
جنگلها و مراتع و پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی 
اجرای  غیر،  کاربری های  با  زمین های  به  طبیعی 
و  خاکها  فرسایش  از  پیشگیری  و  کنترل  برنامه های 
آلودگی منابع آب و خاک و همکاری و همیاری مردم 
داشتن  و  زیست  محیط  حفظ  در  مسئوالن  و  دولت  با 
زمین پاک الزم و ضروری است.وی خاطرنشان کرد: 
نیز  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
در  مناسبت  همین  به  متنوعی  برنامه های  هرساله 

اجرا می کند.  استان  سطح 

زنگ  خطر برای ادامه حیات زمین به صدا درآمد 
 مدیر کل محیط زیست استان به بهانه روز زمین پاک عنوان کرد ؛

یک زمین بیشتر نداریم!!!
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شوخی با ضرب المثل ها 

آب که سر باال رود ... قورباغه لج می کند و آواز نمی خواند!  

آمدی جانم به قربانت... ولی زودتر برو!
دوشنبه * 3 اردیبهشت 1397 * شماره 4050

خواندید،  که  را  باال  تیتر     * قوسی         البد 
نه،  ولی  شدید.  اشتباه  دچار 
نام  به  فیلمی  نکنید.  اشتباه 
جوان همشهری ساخته نشده 
همشهری  جوان  بلکه  است. 
دائم  و  است  فیلم  خودش 
چرا  حال  بازیگری.  حال  در 
به  ام  چسبانده  را  همشهری 
داشته  دلیلی  که البد  است  این  دلیلش  جوان،  انتهای 
است، اصال چرا اینقدر سوال می پرسید. متن را بخوانید.

همه شما بدون شک یک جوان بیرجندی را مشاهده 
اید؟   کرده  دقت  او  به  کامل  طور  به  آیا  ولی  کردید 
خاص  ژستش  شود،  می  سوار  اتوبوس  داخل  اووقتی 
است، بدنش کمی تایاق است و به سختی روی صندلی 
سوشرت  اخیرا  و  رنگ  عنابی  تک  کت  نشیند.  می 
قرمزی را به تن دارد. دور موهایش هم تراشیده شده 

است. 2 کتاب یا جزوه هم در دستانش است. 
اگر چیزی غیر از این چیزها بود، او دیگر  همشهری 
قرار  بانوان  قسمت  سمت  به  رو  اش  صندلی  نیست. 
سرش  و  شود  می  افق  به  متمرکز  نگاهش  و  گرفته 
و  آورد  درمی  را  اش  گوشی  سپس  خورد.  نمی  تکان 
با آن مشغول می شود. سرش را پایین گرفته و شاید 
با  گاهی  کند،  تایید  خود  برای  تلویحا  را  چیزهایی 
حرکات سر. موقعی که پیاده می شود، بعد از اینکه خود 
را به چند جا می زند، با گام هایی سریع در پیاده رو گام 
برمی دارد که یعنی خیلی عجله دارم و دیرم شده است. 
را  نگاهش  زند،  می  عینک  که  موقعی  جوان   این 

می  اطراف  به  عینک  باالی  از  که  عینک،  خود  از  نه 
دوزد. غالبا هم دسته عینکش 2 میله ای است و عینک 
او چیز جدیدی است  برای  بعد 10 سال هم  همچنان 

روی صورتش و زیاد با آن راحت نیست. 
برای جوان همشهری، لحظاتی که عینک دارد یعنی 
عینک  که  لحظاتی  از  بیشتر  و  تر  متفاوت  شخصیتی 
است،  پراید  فرمان  پشت  وقتی  بیرجندی  جوان  ندارد. 
می  اجتماعیش  شبکه  پروفایل  در  و  گیرد  می  سلفی 
در  زرد  با  را  یشمی  سبز  رنگ  تواند  می  او  گذارد. 
جوان همشهری  دختر  کند.  سازی  یکسان  لباسهایش 

هم قرمز را با سیاه می پوشد. 
چرم  کاپشن  عاشق  او  است   سبزه  بیرجندی  جوان 
دانشگاه نمی رود که درس  به  او  است و موتور هندا. 
بخواند، به دانشگاه می رود که به دانشگاه رفته باشد؛ 
بیش از 95 درصد از جوانان همشهری دانشجو هستند 
یا دانشجو می نمایانند. او بسیار محاسبه گر است و با 
مرام. از آنجایی محاسبه گر است که تا  شلوارش پاره 
بلند  موهایش  کند.  نمی  تعویض  و  تغییر  را  آن  نشود، 
دارد که  نگاه می  را مرتب  تافت آن  با زور  است ولی 
آرایشگری  رفیق  اینکه  مگر  برود،  آرایشگاه  به  دیرتر 
داشته باشد. این جوان معموال در دوران کودکی، پدرش 
موهایش را کوتاه می کرده است. ناگفته هم نماند که 

د دارند.  تمام جوانان شهر رفیقی به نام مَمّ
فرض  است؛  مرام  با  همشهری  جوان  شده  گفته 
کنید که وی کسی را دوست دارد، وارد مغازه ای می 
دوست  و  جالب  هدیه  بخرد.  ای  هدیه  برایش  تا  شود 
داشتنی پیدا می کند ولی در نهایت می گوید: درسته 

که دوستش دارم ولی نه دیگه 38 تومن! 
او وقتی وارد مغازه ای می شود که شاید نتواند قصد 
خرید پیدا کند، یواش وارد مغازه می شود، سالم نمی 
کند )چون قصد خرید به صورت جدی ندارد( نگاهی به 
اجناس می اندازد و قیمت ها را بررسی می کند. سوالی 
نمی پرسد )چون باز قصد خرید ندارد( و بعد آرام و بدون 
سروصدا از مغازه خارج می شود تا فروشنده نفهمد. وای 
به روزی که به جوان همشهری -درجمع دوستانش- 
کال  که  یا  بپرسد  او  از  سوالی  و  شود  نزدیک  دختری 
جدای  کند؛  تعارف  نان  یا  کند،  سالم  او  به  دختری 
از  فاز دیگری  ازینکه در پوست خود نمی گنجد، وارد 
شخصیت فیلمیک خود می شود و  روحش به عالم باال 

جهش می کند. 
برای جوان بیرجندی هندزفری و آهنگ های بهنام 
از او محسوب می شود. آن  بانی یک شی جدانشدنی 
که  گوشی  نباشد،  خب  نبود،  هندزفری  که  هم  وقتی 
اسپیکر دارد. جوان همشهری به تازگی به ورژن های 

باشگاه رفته و کافه رفته ارتقا یافته است.  
جدای  بینید،  می  را  دستی  به  دوربین  آدم  وقتی  او 
ازاینکه همیشه فکر می کند، آن شخص فیلمبردار صدا 
و سیما است؛ در تالش است در برابر دوربین بی تحرک 
بماند و به فیلمبردار با دقتی خاص و متعجب وار خیره 
شود.خدارا شکر فیلم چنین جوانی ساخته نشده وخودش 

هم با این مشخصات احتماال وجود خارجی ندارد.

از من می پرسد که چه  وقتی کسی  آرزو درزی - 
چیزی باعث شد توی آن دبیرستان کذایی ثبت نام کنم، 
و  بودند  زده  مدرسه  در  سر  که  می افتم  پالکاردی  یاد 
قبولی های آن سال را با خط نستعلیق رویش نوشته بودند. 
حتی  بودند.  شده  قبول  تهران  دانشگاه  درصدشان   90
بیشتر قبولی های سال قبل هم که پشت پارچه  پالکارد 
نوشته شده بود و با وزش باد بخشی از آن نمایان می شد، 
قانع  فورا  پالکارد  آن  دیدن  با  بودند.  تهران  دانشگاه 
شدیم که این مدرسه بی نظیر است و همه دانش آموزان 
از  منظورشان  نمی دانستیم  موقع  آن  می کند.  را شکوفا 
دانشگاهی است که در محدوده   تهران« هر  »دانشگاه 
و  آزاد  از  اعم  باشد.  واقع شده  تهران  استان  جغرافیایی 
سراسری و غیرانتفاعی و علمی کاربردی و پیام نور.یادم 
می آید پای مان را که توی دفتر مدرسه گذاشتیم، با چای 
و تنقالت از ما پذیرایی شد؛ و این یک قلپ چای و یک 
گاز از پشمک کاکائویی که از شدت ماندگی مثل سنگ 

شده بود، اولین و آخرین چیزی بود که تا پایان سال های 
تحصیلم در آنجا، بابتش پولی پرداخت نکردیم. مدیر و 
معاون مدرسه به شدت تاکید داشتند که آزمون ورودی 
مدرسه  ما بسیار دشوار است و هرکسی نمی تواند در آن 

قبول شود؛ بنابراین باید حسابی خودم را آماده کنم، بعد 
هم خانم مدیر رو به پدر و مادرم کرد و با یک چشمک 
ریز گفت: »اما اگه دختر گلمون یکم هم بی دقتی کرد 

و قبول نشد، ما یه جوری باهم کنار میاییم باالخره« و 
این هم اولین و آخرین باری بود که تا پایان سال های 

تحصیلم در آنجا، »دختر گل« خطاب می شدم.
آن روز ما قانع شدیم که دلیل کوچک بودن ساختمان 

ما  به  بیشتر  هرچه  رسیدگی  و  کنترل  توانایی  مدرسه، 
نوگالن باغ علم است، تعداد کم سرویس بهداشتی هم 
یاد  را  نفس  کنترل  و  است که سعه  صدر  این  به خاطر 

این است که یک  این شهریه  باال هم  بگیریم و دلیل 
ترکیب رویایی از بهترین دبیران و مشاوران کشور قرار 
است در این مدرسه   200 متری حضور بهم برسانند و ما 
را شکوفا کنند. چندتا مورد دیگر هم بود که ریزش را 
توی فاکتور نشان مان دادند و شامل مواردی مثل هزینه  
و گاز مصرفی  برق  و  آزمون ورودی، آب  بودن  سخت 
و استهالک ساختمان، برخورد صمیمانه  کادر اجرایی و 
پالکارد نویسی آخرسال بود که تازه در مورد آخر به نفع ما 
عمل کرده و از هر دو روی پالکاردها استفاده می کردند 

تا اسراف نشود.
قانع  بودیم،  اقناعی  زود  آدم های  ما  که  آنجایی  از 
شدیم و در آن مدرسه ثبت نام کردیم. خیلی مطمئن 
نیستم اما فکر می کنم که موقع خروج ما، مدیر و معاون 
مدرسه، چک شهریه را به هم نشان می دادند و پشت 
سر ما حرکاتی شبیه شادی پس از گل از خود به نمایش 

می گذاشتند.

خاطرات مدرسه  یك دهه هفتادی

حسام حیدری - بیکاری و عالفی جزو حقوق اصلی 
و مسلم انسان ها بوده و هر فرد می تواند به مقدار مورد نیاز 
و بنابر صالحدید خودش، بیکار یا عالف باشد و کسی حق 
اعتراض نسبت به این مساله را ندارد. فرد عالف می تواند 
در صورت عالقه، خیابان را متر کرده یا همین طوری برای 

خودش ول  بچرخد.
تبصره: ول چرخیدن برای دیگران غیرقانونی بوده و هر 

فرد تنها مجاز است برای خودش ول  بچرخد.
ماده دو- فرد عالف در مواقع عالفی خود، موظف است 
فرد  توسط  کاری  هر  دادن  انجام  نکند.  کاری  هیچ  که 
عالف جرم محسوب شده و به منزله پشت کردن به قانون 
است. مسلما قانون از این قضیه بسیار خوشحال خواهد شد.

ماده سه - برای اطمینان از بیکار بودن فرد عالف، او 
موظف است در طول مدت عالفی، دست هایش را باالی 
سرش نگه داشته و از انجام دادن هر حرکت غیرضروری 
خودداری کند. در غیر این صورت، سوخته و باید از بازی 

بیرون برود.

ماده چهار - زیاد دستشویی رفتن، دست در دماغ کردن، 
اینستاگرام  در  زدن،  بوق  آوردن،  بیرون  دماغ  از  دست 
بدن  مختلف  جاهاي  ماندن،  اتوبوس  منتظر  زدن،  چرخ 
و  گشتن  کار  دنبال  شدن،  بیدار  خوابیدن،  خاراندن،  را 
»بی قانون« خواندن، همگی کار محسوب شده و فردی 
که یکی از این کارها را انجام می دهد، نمی تواند از مزایای 

بیکار بودن بهره ببرد.
 تبصره: افرادی که در حین خواندن »بی قانون« دست 
در دماغ شان می کنند، افراد کاری قلمداد می شوند ولی دو 

شغله به حساب نمی آیند.
ماده پنج - افراد عالف می توانند در پاسخ به افرادی 
که با آن ها سالم و علیک کرده و می پرسند: »چه خبر؟ 
هستیم،  کمر،  تا  »برف  بدهند:  پاسخ  می کنی؟«  چیکار 
بیکار، عالف، می چرخیم«. آن ها همچنین باید در جواب 
سواالت مزخرفی مثل: »خوبی؟« سکوت اختیار کرده یا 

جواب های پرت و پال بدهند. 
ماده شش - افراد کاردار موظفند هر روز صبح که از 

به جان دولت دعا کرده و سپس  بیدار می شوند،  خواب 
دور هم جمع شده و با صدای بلند بگویند: »هرکسی کار 

خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش«. 
سپس متفرق شده، هرکسی به سمت کار خودش برود، 
بار خودش را حمل کند و آتیش به انبار خودش بزند. در 
صورتی که فرد کارداری در بین جمع وجود نداشت، اوستا 
از اول »تو تو اسکاچی« می خواند و فرد انتخاب شده باید 
سریعا برای خودش کار پیدا کند. ماده هفت - افرادی که 
شکم شان خوب کار می کند، اگرچه خودشان کار نداشته 
باشند، بیکار محسوب نمی شوند و حق اعتراضی در این 

زمینه ندارند.
نیاز  صورت  در  می توانند  کاردار  افراد   - هشت  ماده 
اقدام کنند و ضمن  بیکار  افراد  به سوزاندن دل  نسبت 
آنکه زبان خودشان را برای آن ها در می آورند، بگویند: 
»سوز به دلت، سوز به دلت، تو که از این کارها نداری«. 
افراد بیکار نیز می توانند متقابال آینه نشان داده و بگویند: 

سوز به دل خودت.

مجموعه قوانین بیکار بودن! 

کاریکلماتور

یک روز بدون خنده  
روزی ست که به هدر رفته است

نتواند  که  نیست  فقیر  آنقدر  هیچ کس 
کس  هیچ  و  ببخشد  کسی  به  لبخندی 
نیاز  لبخندی  به  نیست که  ثروتمند  آنقدر 
نداشته باشد. خنده بهترین داروست وقتی 
و  ذهن  نفع  به  چیز  همه  خندیم  می  که 
در  که  آندرفینی  رود.  می  پیش  ما  جسم 
پرواز  حس  ما  به  شود  می  تخلیه  مغز 
طبیعی می دهد و بازدهی سیستم تنفسی 
درست مانند زمانی می شود که به ورزش 

دو پرداخته ایم.
از  بسیاری  کند.  می  کم  را  درد  خنده 
های  مسکن  کمدی  کتابهای  و  ها  فیلم 
مریض  وقتی  ما  هستند.  ای  العاده  فوق 
از  بیش  را  زندگی  و  خود  که  شویم  می 
اندازه جدی می گیریم. آنچه برای سالم 
است.  خندیدن  نیازمندیم  آن  به  ماندن 
الزمه ی هنر شاد بودن توانایی خندیدن 

به مشکالت در کوتاه ترین زمان ممکن 
پس از وقوع آنهاست. 

گرفتن  قرار  با  است  ممکن  شخصی 
سال  دو  تا  ناگوار  و  بد  های  موقعیت  در 
دو  از  بعد  است  ممکن  نخندد.دیگری 
هفته گریه و زاری را کنار بگذارد و شروع 
پنجاه  اول  نفر  پس   ، کند  خندیدن  به 
بیچارگی و غم  از دومی در  بیشتر  مرتبه 
باقی می ماند و این انتخاب خود اوست. 
بد  و  شانسی  بد  از  نوعی  به  ما  ی  همه 
با  شاد  مردم  اما   ، بریم  می  رنج  اقبالی 
انتخاب درست، خود را از انتظار طوالنی 
برای دیدن روی خوش سکه نا امیدی ها 

نجات می دهند.
بیایید گاهی برای خودمان خاطر نشان 
تمام  مانند  و  هستیم  انسان  ما  که  کنیم 
کارهای  است  ممکن  دیگر  های  انسان 
اگر شما  بزند.  از ما سر  اشتباه  احمقانه و 
پس  باشید  نقص  و  عیب  بی  دارید  توقع 

به این سیاره تعلق ندارید. 
شماست،  اختیار  در  رنگ  و  قلم   «
آن  داخل  بعد  و  کنید  نقاشی  را  بهشت 

یادداشت

شعر طنز

* بعضی ها را از سر راه بر می دارند و 
بعضی ها را سر راه می گذارند.

لبخند   ، دنیا  منحنی  زیباترین  شاید   *
باشد.

بیداد   ، داد  به  رسیدن  برای  ها  بعضی   
می کنند.

گردند،  می  شر  دنبال  که  اونایی   *  
خیرشون به کسی نمی رسه.

از  یکی  شد  خسته  دلی  دو  از  وقتی   *
آنها را اهدا کرد.

از  دست  ولی  نبود  بلد  چینی  آنکه  با   *
سخن چینی بر نداشت 

دیوار  از  قدرت  نردبان  با  ها  بعضی   *
حاشا باال می روند

از ترس سانسور پشت  * گاهی کلمات 
چند نقطه پنهان می شوند

* دلم برای آدم های گرسنه کباب است
زیر  را  بادمجان  عصبانی  کشاورز   *

چشم می کارد
ندارد مجبورند حرف  آنهایی که پول   *

مفت گوش دهند
تا  کنند  می  پیاده  را  قانون  ای  عده   *

خود سوار شوند
باد  وزش  برخالف  افکارم  همیشه   *

حرکت می کنند 
آبپاش  در  یکي  است،  غریبي  روزگار   *
هم  آب  گالبپاش  در  یکي  و  دارد  گالب 

ندارد
* چون ریاضي بلد نبود، دیگران را آدم 

حساب نمي کرد.
مي  رشد  صفرها  با  درشت،  اعداد   *

کنند.
و  گرفت  دست  به  را  سخن  رشته   *

کالهي نو براي مردم بافت.

جیب هایم خالی ست

کفش هایم کهنه چشمم کور
من عجب دنده نرمی دارم

من پولهایم را وقتی می گیرم
که فاتحه اش را خوانده باشد زن من

سر گلدسته برج
جیب من جای گره خوردن هیچ است 

و شپش
هر کجا هستم باشم خانه ای می خواهم
اجاره رهن کرایه همه اش مال من است

چه اهمیت دارد که اجاره باالست
صاحبان خانه چه خبر از ته جیبم دارند
پول را باید جست وام باید که گرفت

خانه ای نقلی ساخت
زیر قرض باید رفت

باید  خشک  نان  عیال  و  اهل  همه  با 
خورد

مگر این اشکنه ها چه کم از 
دیزی سنگی دارد!

بهتر آن است که قانع باشیم
و نگوییم که پول و پله الزم داریم!

حرف دیگر کافیست
خانه در یک قدمی ست

و طلبکار آنجاست!
کفش را باید کند
پول را باید جست

و
فیلمی به نام » جوان همشهری«

یک قاب لبخند

نوش نیش

معرفی کتاب

میخ«  به  یکی  نعل،  به  »یکی  کتاب 
صابری  کیومرث  مرحوم  طنز  نوشته های 
حرف  کلمه  »دو  ستون  در  )گل آقا( 
که  است  »اطالعات«  روزنامه  حساب« 
شکل گیری  بررسی  حاضر  کتاب  مطالب 
اجتماعی،  و  سیاسی  آگاهانه  نقد  جریان 

کشورمان  معروف  طنز پرداز  این  قلم  به 
است.

درباره  کتاب،  گردآورنده  زارع  نجمه 
صابری  کیومرث  یاد  زنده  طنز  ویژگی 
می گوید: طنز امروزی، ساختارش از بعد 
بررسی  با  است،  گرفته  شکل  مشروطه 
طنز بعد مشروطه که در راس آن دهخدا 
در  طنزنویس  که  می کنیم  مشاهده  است 
آن دوران قلمش با خشم به دنبال تغییر 
کیومرث صابری  به طنز  وقتی  اما  است، 
نظام  دلسوز  وی  که  می بینیم  می رسیم 
و  ضعف  نقاط  که  دارد  اعتقاد  اما  است 
قوت و خصوصا نقاط ضعف برای اصالح 

در قالب طنز باید گفته شود. 
جور  یک  از  حاکی  ضرب المثل  این 
صابری  مخالفان  اتفاقا  که  است  تعادل 
عنوان  وی  با  مخالفت  در  را  قضیه  این 
ضرب  این  در  که  صورتی  در  می کردند 
کیومرث  نوشتار  مصداق  که  المثل 
وجود  قشنگ  تعادل  یک  است  صابری 

دارد. 
از آن جایی که در حوزه پژوهش طنز 
آثار چندانی وجود ندارد فکر می کنم این 
اثر می تواند برای پژوهشگران حوزه طنز 

مفید باشد.
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نجوم و شیخ بهایی

سوم اردیبشهت، مصادف است با روز بزرگداشت شیخ 
بهایی دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است 
که در فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و 

سرآمد دوران خود بود. 
در حدود ۹۵ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، 
ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و 
فیزیک بر جای مانده است. به پاس خدمات وی به علم 
 ستاره شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ را به نام او سال

»نجوم و شیخ بهایی« نامگذاری کرد.
این عالم و دانشمند بزرگ شیعه، در بعلبک متولد شد. 
دوران کودکی را در جبل عامل در ناحیه شام و سوریه 

در روستایی به نام »جبع« یا »جباع« زیست..
محمد ۱۳ ساله بود که پدرش عزالدین حسین عاملی 
به خاطر اذیت شیعیان آن منطقه توسط دولت عثمانی 
از یک سو و دعوت شاه طهماسب صفوی برای حضور 
در ایران، به سوی ایران رهسپار گردید و چون به قزوین 
رسیدند و آن شهر را مرکز دانشمندان شیعه یافتند، در 
آن سکنا گزیدند و بهاءالدین به شاگردی پدر و دیگر 
دانشمندان آن عصر مشغول شد. وقتی او ۱۷ ساله بود، 
پدرش به شیخ االسالمی قزوین به توصیه شیخ علی 

منشار از سوی شاه طهماسب منصوب شد. 
وی در سال ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان درگذشت 
و بنابر وصیت خودش جنازه او را به مشهد بردند و در 
جوار مقبره علی ابن موسی الرضا جنب موزه آستان 
قدس دفن کردند.  از او آثار زیادی بر جای مانده است. 
بر اساس پژوهشی، آثار شیخ بهایی، بالغ بر ۹۵ کتاب 
و رساله است. برخی از نویسندگان نیز آثار او را ۱۲۰ 

عنوان ذکر کرده اند.

عزت با رنج، بهتر از ذلت بی رنج

دو برادر بودند که یکی از آنها در خدمت شاه به 
سر می برد و زندگی خوشی داشت و دیگری از 
و می خورد و  آورد  به دست می  نانی  بازو،  کار 

همواره در رنج کار کردن بود.
برادر زحمت کش خود  به  توانگر  برادر  یک روز 
کار  رنج  از  تا  نکنی،  را  شاه  )چرا چاکری  گفت: 

کردن نجات یابی؟(
ذلت  از  تا  نکنی  کار  )تو چرا  کارگر گفت:  برادر 

خدمت به شاه نجات یابی؟ 
و  خوردن  خود  نان  اند:  گفته  خردمندان  که 
کمر  به  طالیی  شمشیر  بستن  از  بهتر  نشستن 

برای خدمت شاه است.(

 به دست آهک تفته کردن خمیر       
به از دست بر سینه پیش امیر

عمر گرانمایه در این صرف شد   
 تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

 ای شکم خیره به نانی بساز           
 تا نکنی پشت به خدمت دو تا

کسانی که می گویند اهمیتی نمی دهند مردم چه 
فکری می کنند معموالً شدیدا مشتاق هستند
بدانند مردم چه فکری درباره آنها می کنند.

اراده برای پیروز شدن، تمایل برای موفق شدن، اشتیاق 
برای رسیدن به ظرفیت کامل تان این ها کلیدهایی 

هستند که قفل در تعالی فردی را باز می کنند.

از چرخ به هر گونه همی  دار امید
وز گردش روزگار می لرز چو بید
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

عقل خیلی زیاد شاید دیوانگی باشد و دیوانگی تر
 از همه چیز، این است که زندگی را آن طور
 که هست ببینیم و نه آن طور که باید باشد.

بزرگترین دشمنان ما و آن هایی که باید بیش
 از همه به نبردشان برویم، درون ما هستند 

با توکل به خدا بر او غلبه کنیم.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و چون ]عذاب[ بر ایشان واجب گردد جنبنده  ای را از زمین برای آنان بیرون می  آوریم 
که با ایشان سخن گوید که مردم به نشانه  های ما یقین نداشتند. سوره النمل، آیه 8۲

حدیث روز  

پنهان  کننده  کار نیک  ) پاداشش  ( برابر هفتاد حسنه  است  و آشکار کننده کار بد سرافکنده  است  ، و پنهان  کننده  کار بد آمرزیده  است . 
امام رضا )علیه السالم(

مناسبت ها

چگونه با یک روز بد کاری کنار بیاییم؟
بیشتر مردم صبح ها روز را آنطور که سفید برفی قصه 
ها برای پرندگان کوچکش آواز می خواند، شروع نمی 
می  روزمره  های  شلوغی  درگیر  روزها  بیشتر  کنند. 
و  ببرید،  پیش  زور  با  را  چیز  همه  مجبورید  و  شوید 
بعضی وقت ها، روزهای بدی از راه می رسد که اصاًل 

حال و حوصله هیچ کاری را ندارید.
صبح از خواب دیر بیدار می شوید، سرتان به شدت درد 
می کند، و بدنتان این حس را دارد که انگار کامیون 
از رویش رد شده است. کامپیوترتان قاطی می کند و 
فایل هایتان پاک می شود. سوپروایزر شما در محیط 
کار دخالت در ریز امور را به اوج خود رسانده است. باید 
وقت ناهار هم کار کنید، و هنوز چندین ساعت تا پایان 

روز کاری باقی مانده است.
برای همه یکی از این روزها پیش می آید. شاید فکر 
کنید که این تقصیر شماست، ولی واقعاً اینطور نیست. 
از  خارج  زا  استرس  های  موقعیت  این  اوقات،  بیشتر 
توانید مراقب واکنش  قرار دارد، ولی می  کنترل شما 
برای  کنید.  فعال  نو  از  را  ها  آن  و  باشید  خود  های 
شروع، این پنج توصیه را اجرا کنید تا بتوانید از پس 

یک روز بد کاری بر بیایید.
1. استرس مرتبط با کار را حذف کنید 

می خواهید بدانید که اولین عامل استرس زا در جهان 
چیست؟ بر اساس آمار، 6۵ درصد مردم آمریکا استرس 

مرتبط با کار را تجربه می کنند، و یک سوم مردم دچار 
استرس مزمن مرتبط با کار هستند.

چه  است؟  مهم  چیزی  چه  بگذارید.  کنار  را  استرس 
چیزی مهم نیست؟ با ساده ترین وظایف شروع کنید 
تا اعتمادتان را مجدداً به دست آورید و وارد فاز بهره 
وری شوید. ددالین های جدیدی ایجاد کنید که واقع 
گرایانه باشد و بتوانید به آن ها دست پیدا کنید. و اگر 
کارتان بیش از اندازه زیاد است، سعی کنید که با مدیر 

خود در مورد کاهش حجم کاریتان صحبت کنید.
2. با رئیس خود ارتباط برقرار کنید

رییس شما احتماالً بیشترین فشار را تحمل می کند و 
ناخواسته استرس را به کارکنان نیز انتقال می دهد. هر 
روز می تواند روز بد رییس شما باشد، و سبک متفاوت 
ارتباطی شما به رابطه کاری تان لطمه بزند. برای بهبود 
از طریق  که  کنید  با سوپروایزتان، سعی  ارتباط خود 

سبک ارتباطی آن ها وارد شوید. 
قرار  رییستان  راه  سر  که  است  بهتر  بد،  روزهای  در 
نگیرید، حتی اگر شما روز بدتری از او داشته باشید. 
ارتباط کالمی  و  بمانید،  باقی  صمیمی و وقت شناس 
را مختصر و حرفه ای نگه دارید. برای اطالع رسانی، 

ایمیل می تواند بهترین گزینه باشد.
 3. از کشمکش با همکاران خودداری کنید

سیاست ها و بازی های موجود بین همکاران می تواند 

روی بهره وری شما تأثیر منفی بگذارد. وقتی تنش به 
منابع  تیم  با  که  باشد  آن  وقت  شاید  آید،  می  وجود 
انسانی شرکتتان در مورد نگرانی هایتان و اینکه چگونه 
می  منفی  تأثیر  کارتان  انجام  برای  شما  توانایی  روی 
گذارد صحبت کنید.در غیر این صورت، حداکثر تالش 
خود را انجام دهید تا از این تنش ها و بازی ها فاصله 
بگیرید، چرا که شما دیگر در دبیرستان نیستید، حتی 
اگر همکارانتان این موضوع را رعایت نکنند. اگر آن ها 
تالش می کنند که شما را وارد بازی های خود کنند، 
بهشان اجازه ندهید. اگر وسوسه می شوید، این توصیه 

ها را به خاطر بسپارید:
- اگر فکر می کنید همکارتان با روی باز با شما برخورد 
می کند، سعی کنید با او در مورد اینکه رفتار منفی اش 

چگونه روی کار شما تأثیر می گذارد، صحبت کنید.
بگویید،  کنید.  خفه  نطفه  در  را  چینی  سخن   -
انجام  کاری  مورد  این  در  توانم  نمی  من  »ببخشید، 
دهم.« اعالم کنید که ددالین کارتان رو به اتمام است 

و باید سر کار برگردید.
دور ماندن از بازی های بچه گانه همکاران همچنین به 
شما کمک می کند که روی کارتان تمرکز کنید، که 

باعث می شود احساس خوبی داشته باشید.
4. به مشکالت شخصی خود اهمیت دهید

بتوانید  که  است  این  مورد  در  زندگی  و  کار  تعادل 

دارید،  نگه  جدا  را  خود  شخصی  و  ای  حرفه  زندگی 
به  کننده  ناراحت  اخبار  دقیقاً.  نه  ولی  است؟  درست 
راحتی این تعادل را بر هم می زند، و سخت است که 
متمرکز باقی بمانید وقتی که احساس می کنید همه 
می  آیا  که  بپرسید  خودتان  است.از  ریخته  بهم  چیز 
توانید به وظایفتان ادامه دهید یا اینکه احتیاج دارید 
را  چیز  همه  نیست  الزم  کنید.  استراحت  را  روز  یک 
برای تیم منابع انسانی یا رییس خود تعریف کنید، ولی 
بپرسید که آیا امکانش هست برخی از وظایف خود را 
اینکه به خاطر اخبار بدی که دریافت  جابجا کنید یا 

کرده اید، مرخصی ساعتی بگیرید.
5. در هنگام بیماری، استراحت کنید

و  کند  پیدا می  بیماری شیوع  در فصل سردتر سال، 
خیلی راحت منتقل می شود. اگر از خودتان مراقبت 

نکنید، زمان بهبودی تان طوالنی تر می شود.
اگر مجبورید که کار کنید، قرص ها و داروهای خود را به 
همراه داشته باشید و از همکارانتان فاصله بگیرید. به آن ها 
بگویید که ممکن است باعث مریضی آن ها شوید. برقراری 
ارتباط از طریق تلفن یا ایمیل، روش مؤثر دیگری است. 
تصور نکنید که رییس شما بهتان اجازه نصف روز مرخصی 
یا کار کردن از خانه را نمی دهد. از او بخواهید.وقتی که 
خیلی احساس بدی دارید، مرخصی استعالجی بگیرید. 

این برای سالمت شما و هر کس دیگری بهتر است.

جدول کلمات                        

آب   - خوارج  جنگ   -1 افقی: 
دادن 2- منور - رهنما 3- واحد 
درآمريكاي  كشوري   - سطح 
 -4 جدولی   ويتامین   - جنوبي 
ذره باردار - سازي است- چمنزار 
گوشت  ناشي-   -5 زرد  رنگ   -
بدن 6- به من - دهان- عالمت 
جمع عربي 7- دزدي اينترنتي- 
نق  همان  ريیس-  منتهي- 
 - گنجشک   زبان  درخت   -8
وسیله   - آخر   -9 لنگه  نیم 
جابجايي- قاضي- تر 10- چشم 
منقار   - دريا  سلطان  چران- 
11- حسینیه تهران- نامي زنانه 
تكرار  جنگي-  هواپیماي   -12
از   -13 مرگ  كچل-   - حرفی 
 - است  گلي   - مقطعه  حروف 
فني كار  لي  نام  شاه نشده 14- 
چیني- بسیار بخشنده 15-جمع 

تمرين- قايم 

محلي  ترمینال-   -1 عمودی: 
امپراتوري   -2 هند  در  زيبا 
البفا  از  حرفی   - جبل   - قديم 
قارچ- تخم  اسم-  هركدام-   -3

شهر ارگ ويران 4- نهر- مقطع 
تحصیلي- هوا- غرش 5- پسوند 
طرف  بلبل-   - يارا   - شباهت 
غذايي  شكار-  وسیله  6-گويي- 
با تخم مرغ و اسفناج 7- طرف-
نقش  سر-  رستني   - اريب 
مايه  اال-  عربي-  نفي  ما-   -8
انگلیسي-تلخ- حرف   -9 حیات 

 -10 كشي  خط  يارقلوه-حرف 
خوشنام  بمعني  مردانه  نامي 

 -11 آبزيركاه  ايست-  -پرنده 
زنانه   نامي  حضورندارد-  اي- 
فرنگي  يوناني-كاله  اسطوره  و 
خورشید  انسان-  كمال   -12
-13 شیرده  حیوان   - نهر   -
به  امر  استان تهران-  شهري در 
ديدن-دهان- همراه 14- رحلت 
جمهور  -ريیس  غالب  غذاي   -
گیاهان  15-از  امريكا  اسبق 

درماني-همان مهتاب است.

جدول 4050

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

123456789101112131415
کیمتیرهنییاغاب1
رکابیماحهبابس2
یجهسونیسکوریپ3
سورالالادلرا4
تررابماسراپر5
وافلاکلهمناش6
فانهینرواتکی7
ریدمنابنامدمه8
کوانقادنقانز9
نسررموسجاورا10
اامگیسملواار11
براسنادورکیم12
وهایامنراتدوع13
دالوفردنببانب14
یمتسرایکناغماد15 تعمیر یخچال فریزر در منزل

09153635015 - ناصری نژاد

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته 
نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و 
هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه:
  *8877*4518 # 

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09151631855 -  32313472 056- طاهری

به یک کارشناس عمران برای رانندگی
 با ماشین سبک و امور کارپردازی
 در شرکت راهسازی نیازمندیم. 

32440137

به یک خانم آشنا به کامپیوتر و حسابداری برای 
کار در شرکت درب های اتوماتیک نیازمندیم.

09123009040- 32403305

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

32457383 -09153400034

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمند است.    09105484039

به یک شاگرد نیمه ماهر برای شیفت 
صبح سالن زیبایی محدوده خیابان معلم 

نیازمندیم.    09399441888
مجوز اسلحه اینجانب مجتبی ماژانی 

فرزند علی به شماره 
15k6b00355و شماره جواز 

1065573مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

اکـازیون 
ملک 100 ساله دربست بی نظیر 

در بهدان، چند هکتار 
با سند، 2 قنات، یک ربع تا شهر

 )مزایده به زودی(   
09126881005

واگذاری لبنیات محلی در 
حال کار به علت مهاجرت

09152698693

مسکن مهر محدوده مهرشهر
 نقدا خریداریم. 09156529683

فروش زمین زراعی با 5 ساعت آب 6 اینچ 
در مدار 12 قیمت 120میلیون - جلگه 
ماژان چاه قنبری     09158678005

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

تجربه کنید.   09158668002

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی خود به تعدادی مهماندار 
آقا و خانم به طور پاره وقت برای شیفت عصر نیازمند است.

ساعت مراجعه: 9/30 الی  13/30    نبش توحید 33 - دفتر تاالر ی
ار

مک
 ه

به
ت 

عو
د

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538
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البته بسته به نوع آجيل، اين موضوع فرق مي كند؛ محققان بر اين 
عقيده اند كه بيشتر انواع آجيل داراي مواد زير هستند كه موادي 
مفيد براي سالمت قلب مي باشند.چربي غيراشباع: هنوز دليل اصلي 
اين مطلب مشخص نشده اما معلوم شده است كه چربي مفيد 
موجود در آجيل سطح كلسترول مضر خون را كاهش مي دهد.

اسيدهاي چرب امگا3: بسياري از آجيل ها داراي ميزان خوبي از 

اسيدهاي چرب امگا 3 هستند. امگا3 از انواع مفيد اسيدهاي چرب 
است كه به سالمت قلب كمك مي كند. اين اسيدهاي چرب در 
مواد ديگري مانند گوشت بسياري از ماهي ها نيز يافت مي شوند 
ولي آجيل يكي از بهترين منابع گياهي آن است.فيبر: همه انواع 
آجيل، ميزان زيادي فيبر دارند كه باعث كاهش ميزان كلسترول 
مي شود. همچنين موجب حس سيري در فرد شده و باعث مي شود 

كه كمتر غذا بخورد. مصرف فيبر در پيشگيري از ديابت نيز موثر 
است.ويتامين: E البته محققان هنوز به اين مطلب اطمينان ندارند 
ولي فكر مي كنند كه ويتامين E مي تواند رشد و افزايش پالك در 
شريان ها را كه موجب باريك شدن آنها و در نتيجه درد قفسه سينه 

و حمله هاي قلبي مي شود را كنترل و متوقف كند.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

خواص درمانی آجیل

دانه هایی که بهتر است مصرف کنید

دانه ها سرشار از مزایای بی شمار برای سالمتی 
هستند و آگاهی از مزایای آنها شاید تشویق تان 
کند تا بیشتر از قبل به مصرف آنها روی بیاورید. 
چند دانه خوراکی هستند که بهتر است هر روز آن 
ها را در رژیم غذایی خود بگنجانید. 1- دانه های 
چیا)تخم شربتی(: این دانه ها سرشار از پروتئین، 

چربی های امگا 3، کلسیم، منگنز و فسفر است. 
2- برنج قهوه ای: منبع فوالت، منیزیوم، فسفر، 
روی، ویتامین ب 6 و نیاسین نیز به شمار می 
رود. 3-  دانه کدو تنبل: سرشار از ویتامین ب، 
آهن، منیزیم، زینک و پروتئین است. 4- دانه های 
کتان: این دانه ها، منبع فیبرهای محلول هستند، 
میزان کلسترول را کاهش داده و باعث می  شوند 

که احساس سیری طوالنی مدتی داشته باشید.

از تن مانکن ها لباس نخرید
  

آلوده ترین لباس ها در یک فروشگاه در ویترین 
قرار دارند زیرا گرد و خاک، رطوبت و نور محیط 
بستری مناسب برای رشد انواع میکروب ها و 
قارچ هاست.ترکیباتی که در رنگرزی لباس ها 
به کار می روند موادی شیمیایی بسیار خطرناک 
برای ایجاد آلرژی، حساسیت های پوستی و حتی 

ابتال به سرطان هستند. افرادی که بویژه دارای 
حساسیت های پوستی هستند و سابقه کهیر و 
اگزما را دارند عالوه بر دقت در انتخاب جنس 
پارچه لباس که از مشتقات نفت نباشد باید حتمًا 
آن را شسته و در آفتاب یا با اتو آن را خشک کنند. 
رزین فرمالدئید یک گاز بی رنگ است که به برخی 
لباس ها اسپری می شود تا چین و چروک و کپک در 
لباس در اثر نگهداری در انبارها کاهش یابد. 

درد ستون فقرات در حین رانندگی

1- بهترین وضعیت ستون فقرات وقتی است 
که در تماس با پشتی صندلی باشد. اگر رانندگی 
می کنید اول خود را در این وضعیت قرار دهید 
سپس صندلی خود را به قدری جلو بکشید که 
زانوهایتان به راحتی خم شده به هنگام فشار 
به  محکم  را  هایتان  شانه  ها 2-  پدال  دادن 

صندلی بچسبانید. زاویه پشتی صندلی را طوری 
تنظیم کنید که هنگام دور زدت آرنج هایتان به 
آرامی و راحتی خم شوند 3- صندلی باید به اندازه 
کافی بلند باشد که پاهایتان به طور طبیعی قرار 
بگیرند 4- بالش های قسمت باالی صندلیتان 
را در جای صحیح خود قرار دهید. شما مجبور به 
اموختن نحوه صحیح قرار دادن سرتان روی آنها 
هستید تا حدااقل به گردنتان استراحت دهید.

فضای سبز و درمان زوال عقل

تشخیص دقیق و زود هنگام بیماری دمانس یا 
این  است.  مهم  خیلی  درمان  برای  عقل  زوال 
بیماری که در مردان شایع تر از زنان است را می 
توان با راههایی از جمله  بردن فرد به فضای سبز 
پیشگیری کرد. زندگی کردن در فضاهای سبز 
عالوه بر بهبود سالمت عمومی می تواند عالئم 

زوال عقل را کاهش دهد. وجود فضاهای سبز در 
مراکز نگهداری بیماران نیز می تواند عالئم مرتبط 
با این اختالل پیش رونده و تحلیل برنده عصبی 
را تسکین دهد. در حال حاضر تمایل فزاینده ای 
زوال  از  ناشی  بهبود عالئم و مشکالت  برای 
عقل بدون استفاده از دارو وجود دارد و تصور 
می شود که فضاهای سبز با تحریک احساسات 

و قدرت حافظه برای بیماران مفیدند.

بالشت استاندارد از نظر متخصصین

بالشت چهارگوش نمی تواند بالشت  مناسبی باشد 
چرا که به جای پر کردن ناحیه گودی گردن، زیر 
شانه ها را می گیرد و موجب قرار گرفتن ستون 
آن ها  درگیری  و  نامناسب  حالت  در  فقرات 
می گردد به گونه ای که نواحی گردن و کتف و 
شانه در حالت فشار و درگیری کامل قرار دارند 

و در این موارد فرد در هنگام بیدار شدن از خواب 
احساس خستگی، درد در نواحی گردن، شانه، کمر 
و حتی سر می کند. بنابراین بهترین شکل بالشت، 
به صورت گرد است که بتواند گودی گردن را پر 
کند. بهترین محتوا برای یک بالشت پَر است. ارتفاع 
مناسب برای یک بالشت معموالً 10 تا 15 سانتی متر 
است تا موجب فشار بر دیسک ها و عضالت نگردد. 
برای رعایت بهداشت هر سال بالشت را عوض کنید.

یادداشت
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 داده نما، آوای خراسان جنوبی

آمریکا به دنبال افزایش 
تنش در سوریه است
* ملکی

در پی حمالت شیمیایی اخیر در سوریه که طی طراحی از قبل هماهنگ 
شده همچون دفعات گذشته توسط تروریست های تکفیری مورد حمایت 
عربستان صورت گرفت و منجر به تلفات زیاد انسانی شد این اقدام ضد 
انسانی واکنش بسیاری تندی را در جهان به همراه داشته است. به نظر 
می رسد که همه بازیگران بزرگ و کوچک بین المللی و منطقه ای در 
سوریه تصمیم گرفتند به این بهانه دست به تحرکی مهم بزنند که ادبیات 
تند کشورهای حامی تروریستها و در رأس آنان امریکا یکی از نتایج چنین 
تصمیمی است.آنها با ایجادفضای هیجانی و روانی رو به افزایش در منطقه 
تالش بلیغی کردند که فضا را در افکار عمومی برای اقدامات جنایت بار خود 
آماده کنند، در این میان تهدیدهای متقابل  روسیه و آمریکا پیش و پس 
از موشک باران سوریه، خطیر بودن تحوالت پیش رو را نشان می دهد.

تهاجم اخیر آمریکا طبعا برای آنها کم هزینه ترین مدل حمله نظامی 
بود یعنی حمالت موشکی و تهاجم از راه دور با این تفاوت که این بار 
انگلیس و فرانسه هم واشنگتن را یاری کردند و پشت پرده هم حمایت های 
ریاض و تل آویو را با خود به همراه داشتند. اقدام نظامی آمریکا می تواند 
تبعات بین المللی مهمی هم داشته باشد و آتش جنگ را در منطقه با ابعاد 
جهانی روشن کند.تغییرات مهمی که اخیرا در دستگاه دیپلماسی در واشنگتن 
بوجود آمد منجر به سرکار آمدن افراد افراطی همچون »بولتون و پمپئو« 
شد حکایت از این دارد که تغییر جهت مهمی در سیاست خارجی آمریکا 
به نسبت سیاست های تقریبا محتاطانه آنها در زمان رکس تیلرسون پیش 
روی خواهد بود و مجموعه کاخ سفید در نظر دارند خشونت غیر بازگشتی 
را در مورد مسائل منطقه به اجرا بگذارند.تیم تندروها در امریکا به همراه 
عناصر منطقه ای به ویژه عربستان و رژیم صهیونیستی در تحریک ترامپ 
به تهاجم نظامی به دمشق ولو به همان اندازه محدود تاثیرگذار بودند.  آمریکا 
به دنبال افزایش تنش ها و گرفتن امتیازات الزم در تحوالت سوریه است و 
تحریک اسراییل و عربستان و برخی دیگر کشورها هم مزید بر علت شده 
ولی باید بهانه الزم را بدست می آورد که بهانه سناریوی ساختگی و نخ 
نمای حمالت شمیایی درسوریه این بهانه را به دست آنها داد.در نهایت باید 
دید در بازی جدیدی که غرب در منطقه و به خصوص در پرونده حساس 
سوریه به راه انداخته که حتما در راستای حمایت تروریست هایی بوده که 
آخرین ضربات را از نیروهای سوری در غوطه شرقی دریافت کرده اند، چه 
تحوالت دیگری ُرخ میدهد و بازیگران تاثیرگذاری چون ایران، روسیه، عراق 
و حزب اهلل لبنان از یک طرف و جبهه دشمنان ملت و دولت سوریه در 
طرف مقابل چگونه می توانند موازنه قوا را به سود کنند که هر چه هست 
امیدواریم شرایط به نحوی پیش برود که ثبات و امنیت در آن کشور برقرار 
شود و مردم سوریه بتوانند برای آینده مملکت خود تصمیم گیری کنند.

التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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سختگیری  در
 موضوع منابع طبیعی سبب
 دلسردی کشاورزان می شود

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: 
قانون منابع طبیعی اصالح شده و در روستاها نباید در 
زمینه منابع طبیعی سختگیری شود چون مردم روی 

زمین کار می کنند. به گزارش تسنیم، حجت االسالم 
عبادی در دهگردشی تعدادی از روستاهای درمیان 
اظهار داشت:مسئوالن هر چه در توان دارند نسبت 
تسهیل قوانین  منابع طبیعی انجام دهند. وی  افزود: 
و  می کنند  استفاده  کشاورزی  برای  زمین  از  مردم 
برای زمین خواری استفاده ندارند و باید استانداردها 
رعایت شود تا مردم از قوانین و مسئوالن زده نشود. 
عبادی گفت: یکی از مشکالتی که مردم این روستاها 
گالیه مند بودند درباره فرستنده دیجیتال بود که در سفر 
دو سال گذشته معاون صدا و سیمای کشور به استان 
با پیگیری های انجام شده قول نصب و راه اندازی 110 
آنتن دیجیتال گرفته شده و تاکنون تعدادی از آنها 
نصب شده که در مابقی روستاها هم به محض فراهم 
شدن زیرساخت اولیه این مشکل برطرف می شود. 

در تاریخ 1 اردیبهشت خبری  با عنوان “890 میلیون 
دالر کاالی خروجی استان به افغانستان “منتشر شد 
در  مکشوفه  ذخیره  تن   میلیون   68 آن   در   که 

سال 96 صحیح می باشد.

هم افزایی،مهمترین شرط 
تحقق اهداف اشتغال

ایرنا-سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  منابع  توسعه  و 
هم افزایی دستگاه های اجرایی مهمترین شرط 
بر اجرای  تحقق اهداف اشتغال است و نظارت 
طرح های اشتغال زا مورد تاکید جدی مسئوالن 
ذیربط قرار گیرد.  در نشست مشترک کارگروه 
بانک  هماهنگی  کمیسیون  و  اشتغال  تخصصی 
تاثیر  باید  پرداختی  افزود:تسهیالت  استان  های 
مستقیم بر ایجاد اشتغال،رونق اقتصادی،زندگی 
در عمل  را  آن  و  باشد  داشته  ومتقاضیان  مردم 
های  دستگاه  همه  کرد:  اظهار  دهد.وی  نشان 
در  و  کنند  می  دنبال  را  واحدی  هدف  اجرایی 
منسجمی  هدف  که  بود  خواهند  موفق  صورتی 
در  پوشانی  هم  و  افزایی  هم  با  و  مشخص  را 
معاونت  کنند.سرپرست  آن تالش  تحقق  جهت 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، 
پرداخت  در  خوبی  انسجام  امروز  اینکه  بیان  با 
حال  در  گفت:  دارد  وجود  استان  در  تسهیالت 
قرار  استان  روی  پیش  مطلوبی  شرایط  حاضر 
آسیبی  موضوع  این  به  بگذاریم  نباید  لذا  دارد 
تحلیل  و  تجزیه  کرد:  تصریح  شود.وی  وارد 
 اطالعات مربوط به حوزه گردشگری در استان
توسعه  حوزه  در  را  مناسبی  راهبرد  تواند  می 
ذیربط  به مسئوالن  استان  در  مهم  این صنعت 
تسهیالت  اینکه  به  اشاره  با  دهد.حسینی   ارائه 
به  باید  روستایی  اشتغال  حوزه  در  پرداختی 
گفت:  شود  معرفی  موفق  الگوی  یک  عنوان 
های  طرح  اجرای  زمینه  در  باید  ها  نظارت 
چرا  شود  دنبال  تر  جدی  روستایی  زا  اشتغال 
کوتاهی صورت  یا  قصور  حوزه  این  در  اگر  که 
گیرد مشکالت عدیده ای در اجرای طرح های 

مربوط به وجود خواهد آمد.

نمایشگاه” آدم های سرزمین من” 
در محوطه  پارک توحید

کاری- مجید کریمیان ، رئیس حوزه هنری استان 
گفت: به تصویر کشیدن سبک زندگی مردم و تاکید به 
سوژه های شادی بخش و انرژی زا هدف برپایی این 

نمایشگاه است. وی با بیان اینکه  نمایشگاه گروهی با 
عنوان “آدم های سرزمین من” عکس های  زیبایی 
از هنرمندان بیرجندی را به تصویر می کشد، افزود: 
نقاش  در این آثار  می خواهد  در مورد سبک زندگی 
مردم حرف بزند و  نقاشی ها عالوه بر زیبا شناسی 
بدنبال  ارائه محتوا و انرژی مثبت است. کریمیان 
با اشاره به اینکه در این نمایشگاه 17 عکاس و در 
مجموع 40 عکس به نمایش گذاشته شده است، 
ادامه داد: این  سومین نمایشگاه خانه عکاسان حوزه 
تا  از یکم  نمایشگاه  آور شد:  یاد  هنری است. وی 
از  توحید  پارک  باز  محوطه  در  اردیبهشت  ششم 
ساعت 17 تا 21 برای بازدید شهروندان برپا می باشد.
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احتمال رگبار خفیف در خراسان جنوبی

  
غالمی- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران طی امروز در استان خبرداد. زارعی گفت: 
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و افزایش ابر در استان پیش بینی می شود که از امروز عصر تا صبح سه شنبه بارش های 
پراکنده به ویژه برای نیمه شمالی دور از انتظار نیست. وی افزود: دمای هوا تا فردا به طور میانگین یک تا 3 درجه افزایش می یابد.

*رئیس ستاد اقامه نماز از برگزاری چهارمین اجالس 
نماز طی نیمه دوم سال جاری در استان خبر داد.

*جمعی از بانوان شهر آیسک شهرستان سرایان 
9 مترفرش برای بازسازی عتبات عالیات بافتند.

*افزایش قیمت نخهای وارداتی، تولید جوراب در 
2 واحد صنعتی روستای جنت آباد را متوقف کرد.

*مدیرکل دامپزشکی از توقیف 123 تن فرآورده خام 
دامی طی سال گذشته در استان خبر داد و گفت: 3۵ 

تن فرآورده معدوم سازی شده است.
از دوستداران طبیعت، محوطه دانشگاه  *جمعی 

بیرجند را در روز زمین پاک ، پاکسازی کردند.
فروردین  ابتدای  از  بیرجند  فرودگاه  پرواز   29*
تا پایان خرداد به دلیل کمبود ناوگان لغو است .

*هزار و 87 نفر از خراسان  جنوبی برای شرکت در 
چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف ثبت  نام کردند.

اخبار کوتاه

اصالحیه

حوادث استان 

تازه های ورزشی استان

توقف خدمتی در مسابقات جهانی 
تیراندازی کره جنوبی

به گزارش المپیک ایران، در ادامه رقابت های مسابقات 
جهانی تیراندازی که به میزبانی کره جنوبی در حال 
برگزاری است، بانوان ملی پوش کشورمان در تفنگ 
بادی 10 متر به مصاف حریفان رفتند. زهرا هاشمی 
با 623.3 امتیاز سی و پنجم شد. الهه احمدی دیگر 
نماینده کشور با 622.1 امتیاز عنوان چهل و هشتمی 
را کسب کرد.  نجمه خدمتی نیز با  618  امتیاز 
هفتاد و یکم شد. 100 ورزشکار در این ماده با هم 
رقابت کردند که ورزشکارانی از چین، کره جنوبی و 

چین در مرحله مقدماتی اول تا سوم شدند.

دو زلزله خراسان جنوبی را لرزاند

زلزله ای به بزرگی 3.4 ریشتر صبح دیروز ساعت 7 
و 2۵ دقیقه، حوالی دیهوک در شهرستان طبس را 
لرزاند. این زمین لرزه در عمق 9 کیلومتری زمین به 
وقوع پیوسته است. همچنین زلزله ای به بزرگی 3.3 
ریشتر صبح دیروز ساعت 4 و 36 دقیقه شهر طبس 
را لرزاند.این زمین لرزه در عمق هفت کیلومتری 

زمین رخ داده است.

توقیف 2 محموله دام قاچاق
 در شهرستان نهبندان

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: دو محموله دام 
سبک حامل 30 رأس گوسفند قاچاق و بدون مجوز 
بهداشتی- قرنطینه ای دامپزشکی که از سیستان و 
بلوچستان به مقصد خراسان رضوی تردد می کردند 
با هماهنگی پست قرنطینه دامپزشکی نهبندان و 

همکاری پاسگاه انتظامی سهل آباد متوقف شدند.

دستگیري سارق 6  موتور سیکلت 
 در سرایان

فرمانده انتظامی سرایان از دستگیری یک سارق 
این  در  سیکلت  موتور  سرقت  فقره   6 کشف  و 
دوست  وطن  علي  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان 
صنعتی  موادمخدر  به  معتاد  متهم  اینکه  بیان  با 
است، گفت: در پي بازجویي ها متهم به 6 فقره 
سرقت موتورسیکلت از شهرهای اطراف اعتراف 

و مالخر را نیز معرفی کرد.

کشف ۱۱۵کیلوگرم آنغوزه در خوسف

11۵ کیلوگرم آنغوزه به ارزش تقریبی 20 میلیون 
رئیس  شد.  ضبط  و  کشف  خوسف  در  تومان 
اداره منابع طبیعی خوسف گفت: این محموله را 
همکاری  با  طبیعی  منابع  ویژه  پاسگاه  ماموران 
روستاهای  از  یکی  در  انتظامی  نیروی  ماموران 

این شهرستان کشف و ضبط کردند.

امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه بیرجند گفت: همواره به دلیل مشکالت 
فرهنگی جامعه از یک ناحیه تهدید می شویم 
و خود را مقدم بر دیگران دانستن یکی از این 
مشکالت است. به گزارش ایرنا حجت االسالم 
دیدار  در  یکشنبه  روز  عبادی  علیرضا  سید 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیسه  هیات  اعضای 
اگر  افزود:  هفته سالمت  مناسبت  به  بیرجند 
این مشکل را حل نکنیم، دستاوردهای چندین 
ساله نخواهد توانست ما را نجات دهد.وی اظهار 
کرد: مجموعه جامعه به صورت رایگان سال ها 
به ما خدمت رسانی کرده اند تا اکنون به اینجا 
رسیده ایم، حاال نوبت خدمت رسانی ما شده و 
اگر بناست به جامعه خدمت کنیم باید مطابق 
نرخی که خدمت گرفته ایم خدمت برسانیم.

امام جمعه بیرجند گفت: اینکه در محل خدمت 
خود فقط دنبال منافع شخصی باشیم یک نوع 
فکر وارداتی، غیر انسانی و غیر اسالمی بسیار 

خطرناک و یک نوع بیماری است.

 سالمت فرهنگ از تن مهمتر است
وی سالمت فرهنگ را از سالمت تن مهمتر 
دانست و تصریح کرد: اگر در جامعه سالمت 
به  امور  تمامی  باشد  نداشته  وجود  فرهنگی 
االسالم  شد.حجت  خواهد  کشیده  نابودی 
گره  هم  به  ما  همه  سرنوشت  افزود:  عبادی 
خورده و باید برای بهداشت فکر و فرهنگمان 
اندازه  به  ایران  از  ای  نقطه  در هر  هر کسی 
گفت: عصبانیت  بکوشد.وی  ظرفیت خویش 
های  زمینه  در  رشد  دلیل  به  ما  از  دشمن 
مختلف است اما دشمن نمی تواند به ما آسیب 
برساند بلکه آسیبی که به ما وارد می شود به 
خاطر نوع فکر خارج از ایمان، اسالم و خارج 
به خودپرستی  و همه  بوده  دوستی  انسان  از 
و  اینکه حفظ حقوق  بیان  با  برمی گردد.وی 
توجه به ضعیف باید در اولویت کارمان باشد 

عنوان کرد: در امور پزشکی آمار و ارقامی توسط 
رسانه ها به عنوان خطای پزشکی اعالم می 
شود که آن را در ردیف برخی بیماری های 
ویژه قرار می دهندنماینده ولی فقیه گفت: اگر 
آمار و ارقام خطای پزشکی در جامعه ما باشد 
باید در نظام پزشکی متناسب با همان آمار و 
ارقام تعقیب خاطی نیز صورت گرفته و حقوق 

آمار  چنین  اگر  و  شود  پرداخت  شده  ضایع 
متناسبی نداریم پیداست اینجا مشکل داریم.

اقدامات انجام شده اطالع رسانی شود
از کشورهای  انقالب  از  قبل  اظهار کرد:  وی 
هند، پاکستان، افغانستان و... پزشک گدایی می 
کردیم و این وضعیت منحصر به مسائل پزشکی 
نبود بلکه در بخش های مختلف نیز همین گونه 
بودیم.وی افزود: درصد رشد فعالیت های علوم 
پزشکی در حوزه های مختلف کم نیست لذا 

باید اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف 
به نسل چهارم انقالب اطالع رسانی شود چون 
بیگانه همواره از ناآگاهی سوءاستفاده می کند.

عبادی گفت: به برکت انقالب اسالمی در زمینه 
های مختلف شاهد رشد چشمگیر فعالیت ها و 
اقدامات بودیم و اینها خود به خود انجام نشده 
بلکه نتیجه تالش های شبانه روزی مردم و 

مسئوالن بوده و راهی 40 ساله پیموده است.
ای،  هسته  های  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
 ... و  اجتماعی  سیاسی،  کشاورزی،  موشکی، 
نیز دستاوردهای زیادی شاهد هستیم که تنها 
گوشه ای از این بحر طویل اطالع رسانی می 
شود.وی تاکید کرد: آنچه که باید خیلی به آن 
توجه داشته باشیم این است که در کنار همه 
آنچه سال های بعد از انقالب به دست آوردیم 
حفظ فرهنگ اسالمی و تعهدهای انسانی را از 
دست ندهیم.امام جمعه بیرجند گفت: همواره در 

قرن های گذشته مسلمین سرقافله علم، دانش 
و تحقیق از جمله پزشکی بودند اما وقتی به 
خواب رفتند همه چیز را از دست دادند و قرن ها 
این موضوع بر دنیا سایه افکنده بود.وی گفت: 
هدف اصلی هر بخشی اعم از پزشکی، تجارت، 
حوزه، کشاورزی و غیره از جهت فکر و فرهنگ 
اسالمی و ایمانی، خدمت خالصانه به نوع بشر 

بوده است.یکم تا هفتم اردیبهشت هفته سالمت 
نام دارد. براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی شعار امسال هفته سالمت 
تعیین شده و موضوع  برای همه«  »سالمت 
همگانی  »پوشش  هفته  این  در  تاکید  مورد 

سالمت برای همه و در همه جا« است.

افتتاح اورژانس بیمارستان شهید 
چمران فردوس با حضور وزیر بهداشت

از  نیز  بیرجند  پزشکی  دانشگاه علوم  رئیس   

خبر  استان  در  داروسازی  دانشگاه  راه اندازی 
داد و گفت: به زودی اورژانس بیمارستان شهید 
بهداشت  وزیر  حضور  با  نیز  فردوس  چمران 
در  امروز  صبح  قائمی  کاظم  می شود.  افتتاح 
خراسان جنوبی  در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  داشت:  اظهار 
با  بهداشت  وزارت  تصویب  با  و  در سال 64 
پذیرش ۵0 دانشجوی پزشکی و 30 دانشجوی 
پزشکی  علوم  دانشکده  عنوان  به  پرستاری 
فعالیت خود را آغاز کرد.وی با بیان اینکه این 
دانشکده در سال 72 به عنوان دانشگاه علوم 
پزشکی ارتقا یافت افزود: دانشگاه علوم پزشکی 
دندانپزشکی،  پزشکی،  دانشکده  از 9  بیرجند 
در  بهداشت  و  پیراپزشکی  مامایی،  پرستاری 
فردوس،  پیراپزشکی  دانشکده  استان،  مرکز 
دانشکده بهداشت سرایان، دانشکده پرستاری 
مامایی قاین و دانشکده پرستاری طبس تشکیل 
شده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
پزشکی  فوریت های  آموزشگاه  اینکه  بیان  با 
استان دارای 3 هزار و 33۵ دانشجو در 24 کد 
رشته است بیان کرد: از این تعداد 80 دانشجو 
داخلی،  رشته های  بالینی  دستیاری  مقطع  در 
بیهوشی، جراحی عمومی  رادیولوژی،  اطفال، 
مقطع  در  دانشجو   979 خانواده،  پزشک  و 
دانشجو  دندانپزشکی، 20  و  پزشکی  دکتری 
در مقطع PHD پرستاری و 183 دانشجو در 
مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند.
قائمی به دانشگاه داروسازی در خراسان جنوبی 
اشاره و تصریح کرد: مجوز ایجاد این دانشگاه 
در استان صادر شده و در این راستا از امسال 
در  تحصیل  برای  دانشجویی  گروه  نخستین 
می شود. داروسازی  دانشگاه  وارد  رشته  این 

وی از افتتاح اورژانس بیمارستان شهید چمران 
کرد:اورژانس  خاطرنشان  و  داد  خبر  فردوس 
یمارستان شهید چمران فردوس با حضور وزیر 

بهداشت به زودی افتتاح خواهد شد.

جمع آوری   300 کیلوگرم زباله 
در پارک جنگلی بیرجند

کاری- صبح دیروز مراسم پاکسازی پارک جنگلی 
بیرجند  برگزار شد. مهدی اله پور؛ معاون فنی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان هدف از برگزاری این 
برنامه را جلب افکار عمومی برای حفظ محیط زیست 
عنوان کرد.وی با بیان اینکه هرسال دوم اردیبهشت 
ماه برابر با 22 آوریل ، به عنوان روز جهانی زمین 
پاک نامگذاری شده  افزود:  امسال با شعار ملی “ 
نه به کیسه های پالستیکی “ تعیین و برنامه های 
خاصی در این خصوص برگزار شدمعاون فنی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان هدف از برگزاری 
روز زمین پاک و علی الخصوص پاکسازی طبیعت را  
ایجاد آگاهی و جلب افکار عمومی در راستای حفاظت 
از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی زمین ، آب و 
خاک عنوان کرد. وی اظهار کرد : در پاکسازی از 
پارک جنگلی بیرجند که در قسمتی از آن انجام شد 

حدود 300 کیلو گرم زباله جمع آوری شد.

 در دیدار اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند  با نماینده ولی فقیه مطرح شد :

دستاوردهای نظام در حوزه سالمت تبیین شود
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دانشجوی کارشناسی رشته گرافیک دانشگاه 
با  بیرجند همزمان  فنی و حرفه ای دختران 
هفته گرافیک در نگارخانه سرو واقع در باغ 
اکبریه بیرجند افتتاح شد. احمد محبی مدیر 
این  افتتاح  حاشیه  در  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
نمایشگاه  در گفتگو با خبرنگار آوا گفت:  این 
اکسپو و نمایشگاه شامل 143 اثر چاپ دستی 
دانشجویان کارشناسی گرافیک دانشگاه فنی 
و حرفه ای دختران بیرجند می باشد که شامل 
11۵ اثر منوپرینت و 28 اثر چاپ باندانا می 
باشد که با همکاری این اداره کل در نگارخانه 

گشایش  بیرجند  اکبریه  باغ  در  واقع  سرو  
نمایشگاه  این  کرد:  نشان  خاطر  یافت.وی 
عکس و کار روی پارچه به همت خود دانش 
آموزان فنی و حرفه ای هم  برای بازدید و 
هم برای فروش می باشدمحبی با اشاره به 
اینکه عواید  فروش آثار به  دانشجویان حوزه 
گرافیک  تعلق خواهد گرفت افزود:  این  برای 
آولین بار  است که در زمینه گرافیک چنین 
است.محبی  شده  دیده  تدارک  ای  برنامه 
خاطر نشان کرد: شود  چون شاید جشنواره 
به  نباشد.  و تخصصی  باد قت  قدر  این  ها  
گفته وی در پایان هفته  و در روز پنجشنبه 

اقای میرزا علی خوانی استاد گرافیک  یک 
کارگاه برای دانشجویان و عالقمندان برگزار 
خواهد کرد. که  کارگاهی برای  تبادل نظر 
طی  همچنین  و  بود  خواهد  آرا   تجارب  و 
تجلیل  و  رفیعی  از خانم  یادبودی  مراسمی  
اولین  گرافیک  اساتید  رخشانی  خانم  از  
شد.  خواهد  استان   در  گرافیک  دانشجوی 
وی ادامه داد: این اکسپو و نمایشگاه هنری 
تا ششم اردیبهشت  برای بازدید عالقمندان 
ادامه خواهد داشت و مشتاقان می توانند همه 
و عصرها  تا 12  از ساعت 9  ها  روزه صبح 
کنند. دیدن  آثار  از   20 تا   17 ساعت  از 

نمایش ١٤٣ اثر چاپ دستی دانشجویان گرافیک   استان

تهیه راهبرد توسعه برای شهرستان بیرجند  در سال جدید 
قوسی - صبح روز گذشته فرماندار بیرجند در 
اولین جلسه اشتغال  این شهرستان  با تأکید 
بر اینکه مشکالت واحدهاي نیمه تعطیل در 
بیرجند بررسي شود گفت:یکي از برنامه هاي 
شهرستان  توسعه  راهبرد  تهیه  فرمانداري 
است که باید برنامه میان مدت در این زمینه 
تعیین شود. ناصري اظهار کرد: خوشبختانه 
شهرستان  هاي  بانک  عملکرد  مجموع  در 
بیرجند در زمینه پرداخت تسهیالت بند “د” 
وي  است.  بوده  بخش  رضایت   16 تبصره 
در  اشتغال  تحقق  در موضوع  اینکه  بیان  با 
عمل  شده  مشخص  تعهد  از  باالتر  بیرجند 
شده است افزود: در سال گذشته از مجموع 
توان افرادي که براي تسهیالت اقدام کرده 
بودند نهایت استفاده    و در سال جدید نیز 
استفاده  راستاي  در  را  تالشمان  تمام  باید 
بهینه از تسهیالت اشتغال و رفع بیکاري در 
جامعه به کار ببندیم.فرماندار بیرجند گفت:از 
مهمترین برنامه هاي ما براي سال 97، راه 
اندازي شهرک it  استان است که استاندار 

نیز در این زمینه با جدیت زیاد پیگیر است.
جاری  سال  مهم  برنامه   3 افزود:   ناصري 

محل  در  المللی  بین  نمایشگاه  اندازی  راه 
آالینده  صنوف  سایت  اندازی  راه  جدید، 
های  شرکت  فعالیت  و  تکلیفشان  تعیین  و 
دانش بنیان متکی بر فناوری اطالعات می 

باشد.حمایت از کاالي ایراني قبل از هر چیز، 
از سرمایه  باکیفیت و حمایت  مستلزم تولید 

ایراني است و حمایت از کاالي ایراني باید 
به صورت یک تکلیف به آن عمل شود. وي 
بیان کرد: باید واحدهاي نیمه تعطیل  هرچه 
آنان  مشکالت  و  شده  تکلیف  تعیین  زودتر 

در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  بررسي 
و حل شود و  در حوزه تعهد اشتغال نیز همه 
اورد  بر  را  خود  اشتغال  سهمیه  دستگاهها  
بیرجند گفت: موضوع  کنند.فرماندار  واعالم 
صرفًا  اقتصادي  توسعه  به  کمک  و  اشتغال 
منوط به همکاري دستگاههایي که مسئول 
همه  و  نیست  هستند  اشتغال  مجوز  صدور 
سازمانها و دستگاهها موظفند که در راستاي 
کنند.ناصري  تالش  اشتغال  معضل  رفع 
افزود: اگر چه سیستم “کارا” در دست استان 
نیست اما تالش مي کنیم که مشکالت این 
ارجاع  وزارتخانه  به  بررسي  براي  را  سامانه 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  کارکنان  و  دهیم 
تالش  کارا  سامانه  وضع  درباره  اجتماعي 
شده  مشخص  باید  طرحها  ورودي  و  کنند 
و مدیریت اولیه بر روي آنان انجام شود.وي 
با اشاره به اینکه در زمینه توجه به کاالهاي 
تالشهاي  باید  نیز  گردشگري  و   فرهنگي 
احیاي  در  کرد:  اظهار  گیرد،  انجام  بیشتري 
نقاط  از  یکي  عنوان  به  آباد  شوکت  باغ 

خوبي  کارهای  بیرجند  شهرستان  تفریحي 
در  هادي  طرحهاي  اصالحیه  و  شده  انجام 
حال انجام است  وی ابراز امیدواري کرد که   
گردشگران  حضور  زمینه  باغ  این  احیاي  با 
بیشتري فراهم شود.ناصري افزود:در استان 
معلوالني  بیرجند  شهرستان  همچنین  و 
وجود دارند که  تامین شرایط اخذ تسهیالت 
این  در  مرکز  از  اگر  است  مشکل  برایشان 
وضع  قانوني  و  گردد  تسهیل  شرایط  راستا 
شود که یکي از سایر اعضاي خانواده معلول 
بتواند تسهیالت اشتغال را دریافت کنند مي 
تواند تاثیر بسزایي در ایجاد اشتغال خانواده 
چالش  این  چراکه  باشد  داشته  معلوالن 
پیگیریهاي  علیرغم  و  بوده  مطرح  همواره 
در  تاکنون  مرکز  و  استان  طریق  از  متعدد 
این باره کاری نشده است  .فرماندار بیرجند 
تهیه راهبرد توسعه شهرستان  را یکي دیگر 
جدید  سال  براي  فرمانداري  هاي  برنامه  از 
توسعه  محور  جهت  در  گفت:  و  دانست 

شهرستان بیرجند تالش مي کنیم.
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برادر بزرگوار جناب آقای منوچهر فروزانفر
فقدان اندوه بار پدر خانم گرامی تان

 شادروان حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 

و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر علیرضا احسان بخش
ضایعه درگذشت پدر گرامی تان 

شادروان حاج محمد ابراهیم احسان بخش  
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

 آغاز عملیات آبرسانی
 به 8 روستای نهبندان 

روستای   8 به  آبرسانی  عملیات  غالمی-کلنگ 
نهبندان با اعتبار دو میلیارد و یکصد و نود میلیون 
تومان زده شد. به مناسبت اعیاد شعبانیه روز گذشته 
مراسم کلنگ زنی آبرسانی به 8 روستای نهبندان 
در روستای دهو منطقه شاهکوه با حضور فرماندار 
انجام شد. محمدی مدیر آبفار نهبندان اعالم کرد: با 
آبرسانی به این 8 روستا تعداد 1۵۵ خانوار با جمعیت 
487 نفر از اب شرب وبهداشتی برخوردار خواهند 
شد. وی افزود: در حال حاضراز این روستاها ۵ روستا 
با تانکر آبرسانی می شود. گفتنی است این روستا 

در قالب دو پروژه به دو پیمانکار واگذار شده است.
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ارشاد و موعظه به گشت نیاز ندارد

نماینده مجلس گفت: اصاًل پذیرفتنی  جلودارزاده، 
نیست که ما به امر مقدسی مانند امربه معروف و نهی 
از منکر جنبه زور و توهین بدهیم. من بارها گفته ام 
که ارشاد و موعظه به گشت نیاز ندارد. اصاًل کلمات 
»گشت« و »ارشاد« با هم همخوانی ندارند. در دین 
ما آمده که حتی اگر مطمئنی امربه معروف و نهی از 
منکری که می کنی بی فایده است، این کار را نکن، 
وقتی ما چنین توصیه ای داریم دیگر تکلیف زور و 

 توهین و ضرب و شتم مشخص است. 
توییت معنادار هاشمی 

درباره شهردار آینده تهران

 رئیس شورای شهر تهران گفت: دوره های ثبات و 
موفقیت شهرداری در زمانی بوده که بین مدیریت 
شهری و مدیریت نظام سیاسی تعامل خوبی وجود 
داشته است. اگر مدیریت شهری بجای کار اجرایی 
در  شود،  بدل  سیاسی  نزاع  محل  به  خدمت،  و 
پاشنه آشیل اصالح طلبان  به  ناموفق و  وظایفش 
تبدیل می شود. در گذشته نیز، نتیجه چالش بر سر 

شهرداری، تولید احمدی نژاد بود.

 روحانی خسته بود 
آمار را اشتباه خواند

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات رئیس جمهور 
درباره  ایجاد 2 میلیون شغل در سال ۹۶  اظهار کرد:  
ما گفتیم 200 هزار شغل ایجاد شده؛ آقای رئیس 

جمهور خسته بود و اشتباه کردند.

انتقال سعید مرتضوی به زندان اوین

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به 2 سال 
حبس قطعی محکوم شده است، توسط مأمورین 
پلیس دستگیر و برای تحمل محکومیت حبس به 

زندان اوین تحویل شد.

نظر مهدی محمدی 
درباره دام های برجام

رسانه  و  سیاسی  امور  کارشناس  محمدی  مهدی 
درباره خروج از برجام نوشت: اگر خروج یک جانبه از 
برجام دام باشد، حفظ یک جانبه تعهدات بی گمان 

دامی بزرگ تر است. 

هاشمی ها به دنبال آن هستند 
که اختالفات را کمتر کنند

محسن هاشمی گفت: بر اساس تجربیات،  ارتباطات 
در سطح کشور و گروه های سیاسی و همین طور 
به  می توانستم  داشتم،  تاکنون  که  اعتدالی  روش 
نداشت  دلیلی  ولی  کنم،  کمک  تهران  پیشرفت 
شرایطی فراهم کنم که سطح اختالفات بین اعضای 
شورا زیاد شود و کاًل هاشمی ها به دنبال آن هستند 

که اختالفات را کمتر کنند.

مقاومت، آمریکا را بیچاره کرده است

مقاومت  ا... هاشمی شاهرودی حرکت های  آیت 
اسالمی در جهان اسالم را از برکات انقالب اسالمی 
ایران خواند و گفت: می بینیم که بحث مقاومت و 
تقویت جبهه مقاومت، قدرت های سلطه گر به ویژه 

آمریکا را بیچاره کرده است. 

محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد

وکیل محمدرضا رحیمی آخرین وضعیت حبس او 
را تشریح کرد. کورش روشن درباره آخرین وضعیت 
موکلش گفت: محمدرضا رحیمی هفته گذشته در 
حالی که وارد چهارمین سال حبس شده بود برابر 
با مقررات قانونی در قالب آزادی مشروط از حبس 

خارج شده  است.

برخی تصور می کنند ایران در هر 
شرایطی به برجام متعهد می ماند

عراقچی گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیش 
از ده گزارش بر پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام 
صحه گذاشته است؛ اما در مقابل آمریکا به تعهدات خود 
به درستی عمل نکرده و با تعلل ها و بدعهدی های 
خود این توافق را در معرض نابودی قرار داده است. 
وی تاکید کرد: این یک برداشت کامال غلط و یک 
اشتباه بزرگ است چنانچه کسی تصور کند ایران در هر 

شرایطی به برجام متعهد باقی خواهد ماند.

آمریکا زودتر نظامیانش 
را از سوریه بیرون بکشد

وزیر خارجه ایران درباره »عواقب« تداوم تعرض های 
نظامی  در سوریه هشدار داد و گفت: »هر چه زودتر 
برای  دهد،  پایان  خود  نظامیان  حضور  به  آمریکا 

منطقه و خود آمریکا بهتر است«.

با هدف جمع آوری رای 
نباید به ارزش های دینی پشت کرد

نقوی حسینی نوشت: ماموران ناجا خادمان ملت 
نیروهای خدمتگزار  ترین  از مردمی  و یکی  بوده 
هستند. با سر دادن شعار پوپولیستی با هدف جمع 
آوری رای نباید به ارزش های دینی پشت کرد، 
رفتار  باشد  و صبور  دار  خویشتن  باید  ناجا  مامور 
خارج از عرف نباید برای زیر سوال بردن و نادیده 

گرفتن مجاهدت ها شود.

روحانی تنها و ناامید است

الیاس حضرتی، روزنامه نگار اصالح طلب نوشت: 
تصمیمات  خصوص  در  رئیس جمهور  اظهارات 
اظهارات  است.  بیان شده  کلی  بسیار  دولت  ارزی 
البته  و  ناامیدی  بودن،  تنها  از  نشان  رئیس جمهور 
تالش برای تغییر داشت و به نظر می رسد حال که 
رئیس جمهور عزم خود را برای تغییر و بهبود وضعیت جزم کرده، باید با 
همه جانبه نگری و رفع ایرادات وارده به اجرای دقیق و بهتر این بسته کمک کرد.

رفع انحصار به معنای محدودسازی نیست

کمک  و  انحصار  رفع  گفت:  جمهور   رئیس 
معنای  به  داخلی  های  رسان  پیام  تقویت  به 
نیست.  اجتماعی  های  سایر شبکه  محدودسازی 
و  دارند  انتخاب  حق  مردم  داد:  ادامه  روحانی 
می توانند توامان در شبکه های مختلف اجتماعی 
فعالیت داشته باشند. دولت دوازدهم از فضای مجازی و امکان دسترسی 

و برقراری ارتباط مردم حراست خواهد کرد.

احمدی نژادی ها و نهضت آزادی به یک حرف رسیده  اند

مقدم فر، کارشناس مسائل استراتژیک گفت: ایران، 
امروز در یک جنگ عملیات روانی تمام عیار قرار 
دارد. طراحان پنهان سناریو »القاء جمهوری اسالمی 
در حال فروپاشی است« کاری کردند که عالوه بر 
رسانه   های غربی، در داخل کشور نیز برخی افراد از 
اصالح طلبان تا احمدی نژادی ها و نهضت آزادی همه یک حرف را بزنند و 

بگویند در کشور بحران است و انقالب در حال فروپاشی است.

در  میاندوآب  مردم  نماینده   
اشاره  با  مجلس شورای اسالمی 
انقالب  بچه های  نباید  اینکه  به 
اگر  گفت:  بیفتند،  هم  جان  به 

که  است  این  کشور  مصلحت 
بدهید.  را  آن  بدهید،  را  آزادی 
لجاجت  از  دست  خدا  خاطر  به 
از  ما  گفت:  بردارید.محبی نیا 

می گوییم  اجماع  و  وحدت  لزوم 
اما وحدت با کدام اصول؟ 

خودمان  با  انقالب  فرزندان  ما 
شوم  اتفاق  یک  داریم!  مشکل 

می  است.  داده  رخ   ۸۸ سال  در 
حصر  از  را  بکر  و  عمر  گویند 
حق  به  هم  آقایی  کنید.  بیرون 
مگر  می گیرد.  موضع  ناحق  یا 

اسالمی  جمهوری  می شود 
باره  این  در  فالنی  چون  بگوید 
این  که  گفته  و  کرده  صحبت 
نگه  دست  باید  شود،   مساله حل 

داریم و این کار را نکنیم؟
می  من  افزود:  ادامه  در  وی 
حصرنشینان  حرف  نه  گویم 
حرف  نه  است  درست 
به خاطر خدا دست  قصرنشینان. 
از لجاجت برداریم. ما نزدیک به 
آزاده  و  شهید  نفر  میلیون  یک 
کنند  شرم  بعضی ها  داده ایم. 
ادامه  را  اختالفات  اینکه  از 
کشور  مصلحت  اگر  می دهند. 
را  آزادی  یک  که  است  این 
اندازه  به  ما  بدهید.  خب  بدهید، 
های  بچه  و  داریم  دشمن  کافی 
بیفتند. به جان هم  نباید  انقالب 

نه حرف حصرنشینان درست است، 
نه حرف قصرنشینان

با  مکارم شیرازی  ناصر  آیت اهلل 
اینکه  عنوان  با  مسئله ای  به  اشاره 
کرد:  اظهار  نیست«  واتیکان  »قم 
در دوران شاه زمانی که بحث های 
انقالبی اوج گرفت از سوی دولت به 
حوزه علمیه پیشنهاد شد که قم به 
عنوان کشور مستقل مانند واتیکان 
گذاشته  مراجع  و  علما  اختیار  در 
بشناسند  رسمیت  به  را  آن  و  شود 
قانون گذاری  مجلس  خود  برای  تا 
داشته باشد و با پول مستقل نماینده 
بفرستد. جهان  تمام کشورهای  به 
بود  این  آنها  هدف  داد:  ادامه  وی 
کلی  به  را  حوزه  و  مرجعیت  که 
منزوی کنند، بنابراین این پیشنهاد 
شد. رد  علما  سوی  از  شدت  به 
این مرجع تقلید با اشاره به عواقب 
اگر  گفت:  امر  این  شدن  عملی 

می گرفت  صورت  مسئله ای  چنین 
به این مفهوم بود که علما و مراجع 
نظری  ایران  درباره  ندارند  حق 
کشور  یک  دخالت  زیرا  بدهند، 

است. ایران  داخلی  امور  در  بیگانه 
دیگر  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
آنها  که  کرد  اشاره  می توان  نتایج 
علمیه  حوزه  افراد  از  نمی توانند 

زیرا  بفرستند،  مجلس  به  را  کسی 
یک کشور دیگر دارند. قم در جهان 
علمیه  حوزه  کیفیت  نظر  از  اسالم 
امور  این  به  باید  است  بی نظیر  قم 

توجه داشت و امیدواریم این مرکز 
آبرومند  همیشه  شیعی  و  اسالمی 
نه  بماند  اسالم  جهان  تمام  برای 
واتیکان. مانند  مستقل  کشور  یک 

امیدواریم قم برای تمام جهان اسالم بماند
 نه یک کشور مستقل مانند واتیکان

کشت کلزا در خراسان جنوبی بازدید فرماندار نهبندان به همراه دکتر اخالقی پور، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی از واحدها ، تاسیسات و باغات شهرداری نهبندان  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای        شناسه: 165159
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به 

شرکت های واجدشرایط واگذار نماید.

میزان سپرده شرکت در مناقصهمیزان برآورد اولیه به ریالموضوع
 به ریال

شماره مناقصه

انجام خدمات پشتیبانی اعم  از امور خدمات نظافتی ، سرویس و خدمات پذیرایی 
ساختمان های تحت پوشش ستاد و شهرستان های تابعه

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان خراسان جنوبی

۶۳۶۵۸11۰۴1۳1۸۲۹۰۵۵۲۲۰۰۹7۵۳۴۳۰۰۰۰۰1

مبلغ تضمین: شرکت کنندگان در مناقصه در صورت موافقت با شرایط باید مبلغ 552 ۳۱۸29۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش  واریزی به شماره حساب 92/ ۶۸۸۶۴۸۶۸ 
نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند در  وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی واریز نمایند. 

* درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www. setadiran.ir می باشد. 
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت ۱9روز یکشنبه مورخ ۱۳97/2/9 * مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت : از تاریخ ۱۳97/2/۱۰ 

تا پایان ساعت کار اداری روز شنبه مورخ ۱۳97/2/22 به مدت ۱۰ روز کاری می باشد. 
 * محل و زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل واقع در بیرجند - نبش مدرس ۳2 راس ساعت 9/۳۰  صبح روز یکشنبه مورخ 97/2/2۳  طبق برنامه زمان بندی
 *کلیه پاکت های پیشنهادی الزاما عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره حراست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس 
ذیل الذکر شود. * اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مدرس - بین مدرس 
۳۰ و ۳2 - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی  تلفن تماس : ۴- ۰5۶۳2۴2۱۱۶۱ داخلی 22۰ و 22۱ و ۰5۶۳2۴۳2۰۶2 * اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه :  مرکز تماس : 27۳۱۳۱۳۱-۰2۱ دفتر ثبت نام استان: ۳222۱22۰ - 5۶.  
آدرس دفتر ثبت نام : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - اتاق ۱۱۱ * اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری 

مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.                                                 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در

 هیئت رئیسه  اتاق اصناف شهرستان ها - اردیبهشت 1397

براساس ماده )5( آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف )موضوع ماده ۳۶ قانون 
نظام صنفی( در نظر است: انتخابات هیئت رئیسه اتاق های اصناف در تاریخ ۳۱ اردیبهشت 
ماه ۱۳97 همزمان در کلیه شهرستان های دارای اتاق اصناف برگزار می گردد. لذا از روسای 
محترم اتحادیه های صنفی که تمایل به عضویت در هیئت رئیسه اتاق شهرستان خود را 
دارند، دعوت به عمل می آید شخصا از تاریخ 97/2/5 لغایت 97/2/۱۳ با در دست داشتن 
شناسنامه و کارت ملی و تصویر اعتبارنامه به انضمام یک قطعه عکس ۴×۶ به دفتر هیئت 

اجرایی مستقر در ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ها مراجعه نمایند.

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتاق اصناف

به زودی حضور دکتر انوشه
 دکترای روانشناسی ژنتیک  

و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در بیرجند
 سمینار راه خوب       همراه خوب...

کارگاه چهره شناسی ویژه روانشناسان ومشاورین استان

خانواده محترم احسان بخش
جناب آقای حاج منوچهر فروزانفر

و سرکار خانم احسان بخش
با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران صمیمانه تسلیت عرض نموده، 
از درگاه حق تعالی برای آن شادروان رحمت و مغفرت الهی و برای شما و تمامی بازماندگان

 صبر و سالمتی آرزومندیم.

مجتمع فرهنگی - مذهبی مسجد حضرت محمدرسول ا... )ص(

به یک نفر دستیار تحقیقاتی برای نوشتن  مقاله به زبان انگلیسی 
مسلط به خواندن مقاالت هوش مصنوعی وداده کاوی نیازمندیم.
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