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براي ما نبود 
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بنیادی برای کدام 
مستضعفان؟  

و  اظهارنظرها  و  ها  مصاحبه  در 
مواضع هفته های اخیر مسؤوالن و 
مدیران استانی، دو تا  از مهم ترین 
کلید واژه ها، کلید واژه ی »آب« و

هایی  واژه  کلید  است؛  »مهاجرت« 
آنها  از  بارها  ما  سالها  این   که 
یکباره  به  دانم  ونمی  ایم  گفته 
را  مسؤولین  که  افتاده  اتفاقی  چه 
موجبات  و  پرانده  غفلت  خواب  از 
توجشهان به این دو مهم را فراهم 
کرده است! واقعیت غیرقابل انکاری

که سالهاست ما فریاد می زنیم...
) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

7آغاز بارش های رگباری از عصر امروز در خراسان جنوبی237 هزار دانش آموز استان سفير سالمت شدند 4 »محمد حسين تونی«  ادیب و مدرس حکمت و عرفان

با رشد 58 درصدی سپرده گذاری بلند مدت ؛

سرمایه  ماندگار
بانک های استان 

افزایش یافت

عکس : ایسنا

گل محمدی ، هم ردیف محصوالت راهبردی استان  / 3

رضایی-روز گذشته جلسه ی مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک ها با حضور مدیران استانی و سازگار نژاد معاون حقوقی و امور مجلس و استان های 
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برگزار شد. استاندار در این جلسه بیان کرد: میزان سپرده گذاری بلند مدت در بانک های استان نسبت به سال گذشته 58 درصد افزایش داشته است 
و با توجه به اینکه این سرمایه در استان باقی مانده است، می تواند عملکرد مثبتی برای بانک ها باشد.مروج الشریعه ادامه داد:اگر میزان پرداختی بانک ها با توجه به افزایش انباشتگی 

،افزایش پیدا کند  این گردش مالی باعث رونق  اقتصاد استان خواهد شد. وی با اشاره به این که از محل صندوق توسعه ملی ... ) مشروح در صفحه 7 (

“نرگس”  بیمه شد
حسینی - پس از سال ها بیمه نبودن گل نرگس و درخواست های متعدد نرگس کاران استان، سرانجام معاون بهبود تولیدات گیاهی و دامی استان، از بیمه 
گل نرگس تا برداشت سال آینده خبر داد و گفت: این موضوع پس از پیگیری هایی که در تهران با نماینده بانک کشاورزی و مدیر کل گل و گیاهان زینتی 

وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت، برای جلوگیری از مشکالت کشاورزان و نرگس کاران استان ، محقق شد. ) مشروح در صفحه 7 (

 97/2/15 مدیریت بسته بندی و تبلیغات 
)مازیار قاسم زاده(

97/2/18 اصول و مبانی بازاریابی 
97/2/19 مدیریت ارتباط با مشتری )وحید نثائی(

گواهينامه مشترک با سازمان برنامه و بودجه تهران 
و موسسه آموزش و پژوهشی اتاق ایران

هزینه35 هزار تومان
جهت ثبت نام به آدرس biccima_ins.ir مراجعه نموده یا برای 
کسب اطالعات بیشتر به شماره 4-32400591 داخلی 102-105 

تماس حاصل فرمایید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار می کند:

    جناب آقای مهندس عباس رکنی

 مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که موید درایت، توانمندی، 
مدیریت واال ، تخصص و تجربه وافر شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 رجاء واثق دارد همت ارزنده و اندیشه بلند شما زمینه ساز رشد و توسعه در استان باشد
 توفیقات روز افزون تان را از خداوند منان آرزومندیم.

مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

جناب آقای عباس رکنی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان خراسان جنوبی
با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند که حاصل سال ها تجربه، 

شایستگی و توانمندی اجرایی جناب عالی می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، 
سربلندی و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه خداوند متعال آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به واگذاری 
غرفه های واقع در حاشيه بلوار مسافر، بازار ابوذر، بازار ولی عصر )عج( )پرستار( 
و بازار 15 خرداد )توحيد( به صورت اجاره دو ساله و براساس شرایط مندرج 
در اسناد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به همکاری 
دارند، دعوت می شود برای دریافت شرایط واگذاری و اسناد مربوطه به سایت 
سازمان به نشانی www.mayadinbirjand.ir و یا دفتر سازمان به آدرس: 
خیابان قدس شرقی، پالک 13 مراجعه و پس از تکمیل اسناد حداکثر تا پایان 
وقت اداری )ساعت 14/30( مورخ 1397/2/18 به واحد حراست سازمان تحویل 

نمایند.
جلسه کمیسیون معامالت سازمان و بررسی پیشنهادات راس ساعت 10 صبح 
مورخ 97/2/22 در محل سازمان برگزار خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات 
 در اسناد ذکر گردیده است. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده 

می باشد. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 32204527 سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند تماس حاصل نمایید.

حسن خسروی- رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری بیرجند

واگذاری غـرفه

خانواده محترم هاشمی گازار
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حاج مصیب هاشمی گازار
را حضور شما داغداران تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و بردباری از خداوند منان آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند  

مجمع خیرین مدرسه ساز استان- برادران خیریه ، فرزین ، صابر تنها

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری عزیز و پدری مهربان

 شادروان محمد ابراهیم مالکی 
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 97/2/10 از ساعت 8/30 

الی 9/30 شب در محل حسينيه آیت ا... آیتی
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث 
شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: مالکی، آقایی و سایر بستگان

خاندان محترم هاشمی
خاموش شدن این شمع نورانی

 )شادروان مصیبت هاشمی(
 پیشکسوت صنعت تراشکاری

 را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، از خداوند 
یکتا ترفیع درجات آن مرحوم در بهشت اعال و مزید فضل

 و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازماندگان
 آن مرحوم همراه با سالمتی و حسن عاقبت شان خواهانیم.

مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

آیا می دانيد با هزینه های اموات در برات  می شود بخشی از 
هزینه های تجهيز و تعمير و یا حتی ساخت مدارس را تامين نمود.

 شماره حساب مجمع خیرین مدرسه ساز استان )بانک ملت(:
6965567664

 مدیریت مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان
05632400293 

مجمع خیرین مدرسه ساز استان  05632422610
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 
کربالیی محمدرضا شریفی پور

)بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی( 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 97/2/10 
از ساعت 3/15 الی 4/15 بعدازظهر 
در محل هيئت ابوالفضلی )مصلی(

 برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: شریفی پور، علی آبادی
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تعطیلی همه کارگران در روز ۱۱اردیبهشت

بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، تمامی کارگران کشور در روز ۱۱ اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر تعطیل هستند و کارگرانی 
که به هر عنوان در این روز مشغول به کار شوند، مشمول اضافه کار روز تعطیل خواهند بود. کارفرمایان حق به کارگیری کارگران 
خود را ندارند، مگر آنکه کارفرمایان با توافق کارگر مشروط به پرداخت اضافه کاری از نیروی کار خود استفاده کنند.

بنیادی برای کدام مستضعفان؟    
*   هرم پور

که  هایی  واژه  کلید    ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

این سالها ما بارها از آنها گفته ایم و نمی دانم 
از  را  مسؤولین  که  افتاده  اتفاقی  چه  یکباره  به 
خواب غفلت پرانده و موجبات توجشهان به این 

دو مهم را فراهم کرده است! واقعیت غیرقابل
تازه  و  زنیم  می  فریاد  ما  سالهاست  که  انکاری 
به  را  سنگش  مسؤولین  از  بعضی  روزها  این 
خشکسالی  و  آب  مقوله  ارتباط  زنند،  می  سینه 
مهاجرت  است،  مهاجرت  با  ساله  بیست  های 
نخبگان و شهروندان از شهرهای استان به سایر 
استانها و جایگزینی آن با یک بافت ناهمگون از 
فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و تعامل انسانی. تجربه 
پرواز  افق  و  مدیران  تدبیر  دست  داده  نشان 
عملشان از چاره اندیشی برای مقوله ی مهمی 
مثل خشکسالی چقدر کوتاه و بی قدرت است،  
اندیشی های  به چاره  بتوان  اما شاید هنوز هم 
و  تعدیل  را  ها  مهاجرت  که  آورد  روی  دیگری 
شهرها و روستاهای استان به ویژه مرز ما را به 

یکباره خالی از سکنه نکند. 
چشمانم  جلو  روزها  این  که  روست  همین  از 
روستاهای  در  زمین  هکتار   ۱0۳ هدیه  خبر 
مردم  به  علوی  بنیاد  طرف  از  رضوی  خراسان 
دهد  می  آزارم  رود،  می  رژه  مدام  روستانشین 
از  مندم  گالیه  سوزاند.  می  را  دماغم  و  دل  و 
بیگانه  ما  استان  با  تدبیرهایی  چنین  چرا  اینکه 
که  خاطرم  آزرده  ندارد؟  سازگاری  سر  و  است 
و  ما  استان  در  مستضعفان  بنیاد  قوانین  چرا 
در  بازی  جای  به  ما،   شهرهای  و  روستاها  در 
فئودال  مرز  به  گاهی  واقعی،  مستضعفان  زمین 
دردکشیدگان  از  کسی  و  شود  می  نزدیک  ها 
ندارد.  نگه  راضی  تواند  نمی  را   انقالب  واقعی 
هر  یا  رضوی  خراسان  از  مگر  جنوبی  خراسان 
توانند  می  آنها  که  دارد  کم  چه  دیگری  استان 
فرصت های موجود مثل وجود هکتارها  زمین 
برای  هایی  سوپرفرصت  به  را  بنیاد  اختیار  در 
افزایش  و  نظام  از  مردم  مندی  رضایت  ایجاد 
ماندگاری شان در روستاها و شهرها تبدیل کنند 
ولی  ما نه تنها نمی توانیم، بلکه فرصت سوزی 
می کنیم و به تولید حجم انبوهی از  نارضایتی 
بی  لشکر  با  مقابله  در  آوریم!؟  می  روی  ها 
خراسان  مثل  استانی  در  آنهم  رحم خشکسالی، 
فرصت  خدادادی،  ثروت  همه  این  با  جنوبی، 
اختیار،  در  زمین  هکتار  هزاران  و  ناب  های 
مسوولین  از  بسیاری  اندیشانه  مصلحت  سکوت 
و  روستا  سطوح  در  مردم  نمایندگان  و  متولیان 
بار  خیانت  انتخابیه،  حوزه  و  شهریتان  و  شهر 
یاری  به جای  که  در سپاهی  و سربازی   است 
خیانت  بیفزاید،  و مشکالتشان  اندوه  بر  مردم،  
ایشان،  استاندار محترم، معاونین  از  بارتر! مردم 
نمایندگان  و  استان  مسؤوالن  و  بنیاد  مدیران 
انتظار ویژه تری برای همراهی  استان  توقع و 
رایزنی،  همدلی،   از  نوعی  دارند.  همدلی  و 
درخواست و مطالبه جدی از مسؤوالن کشوری 
و  شد  گفته  آنچه  همانند  اقداماتی  انجام  برای 
در رشتخوار و خواف از سوی بنیاد علوی انجام 
هاشان  چهره  بر  را  مردم  رضایت  لبخند  و  شد 
جدا  ی  تافته  احساِس   نگذارید  است.  نشاند، 
ظلم  احساس  تبعیض،  احساس  بودن،   بافته 
خواسته  به  توجهی  بی  احساس  و  مضاعف 
و  دردها  و  آالم  به  جنوبی  خراسان  در  هایمان 
روزگار  در  شود.  اضافه  مشکالتمان  و  ها  رنج 
بر سر دست ها خواهند  را  آنچه  استان،  توسعه 
است،  روزهای سخت  در  افتخار همراهی  کرد، 
نه شعارها و وعده ها و همرنگ شدن ها با زمانه 

برای نگه داشتن پست ها و مسؤولیت ها!
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
 09۳0494۳8۳۱ شماره  به  را  روزنامه  های 

ارسال فرمایید(

پیگیر افزایش سقف وام خرید 
مسکن هستیم

هم  همایش  نخستین  حاشیه  در  آخوندی  عباس 
اندیشی با تشکل های حرفه ای گفت: با مصوبه 
خرید  برای  تسهیالت  سود  اعتبار  و  پول  شورای 
مسکن در بافت های فرسوده شهری از 8 به ۶ درصد 
کاهش یافت و تالش می کنیم که سقف تسهیالت 

نیز تا جایی که امکان دارد، افزایش یابد.

آب معدنی را هم گران کرده اند
مسیح انصاری مدیر عامل انجمن حمایت از مصرف 
کنندگان با بیان اینکه منتظر موضع  گیری شفاف دولت 
در قبال این گرانی ها هستیم افزود: واقعیت است که 
مواردی مانند گرانی حدودا 5 میلیون تومانی خودرو 
برای انجمن حساسیت برانگیز است اما در شرایط 
فعلی بیش از اینها نگران شکم مردم هستیم چرا 
که لبنیات بین 400 تا 700 تومان گران شده، مرغ و 
گوشت قرمز هم رشد قیمتی چشمگیر داشته و موارد 
زیادی از این دست را شاهدیم. این گرانی ها هنوز 
معلوم نیست از ناحیه افزایش نرخ ارز بوده و یا از سوی 

سازمان حمایت اعمال شده است.

گوش شنوایی در مساله 
بانک های ربوی وجود ندارد

آیت ا... نوری همدانی گفت: تا زمانی که ربا در کشور 
که غذای حالل  کنیم  ادعا  نمی توانیم  دارد  وجود 
وجود دارد، چون این مورد با معاش مردم در ارتباط 
است. به دفعات اعالم کرده ایم که دریافت دیرکرد 
توسط بانک ها ربا و حرام است اما توجهی نشده، 
همان طور که به مسئله حجاب توجهی نمی شود و 

گوش شنوایی وجود ندارد.

خسارت ۱000 میلیاردی 
سرمازدگی به باغات کشور

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، گفت: طبق برآورد 
اولیه، سرمازدگی اخیر به بخش باغبانی بیش از ۱0 
هزار میلیارد ریال خسارت وارد کرد. حسن نژاد قائم 
مقام صندوق بیمه کشاورزی اظهار کرد: پیش بینی 
اولیه خسارت دیررس بهاره در بخش باغبانی ممکن 
است تا رقم ۱0 هزار میلیارد ریال افزایش یابد که 
این رقم معادل کل صندوق بیمه کشاورزی در سال 
جدید است. به گفته وی، بیش از 70 درصد سهم بیمه 
در این حوزه را دولت و ۳0 درصد توسط کشاورزان 

پرداخت می شود.

بررسی مصوبه افزایش 
حقوق ها در مجلس 

عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی مصوبه دولت 
درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در نشست 
این هیئت خبر داد. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی با انتقاد از مصوبه دولت مبنی 
بر افزایش ۶ تا ۱2 درصدی حداقل حقوق کارکنان 
دولت، گفت: مصوبه هیئت  دولت درباره افزایش ۱۶ 
تا ۱2 درصدی حقوق کارکنان دولت خالف قانون و 

مصوبه مجلس شورای اسالمی است.

شرایط بانک ها برای 
حمایت از تولید

انتقاد قائم مقام بانک مرکزی از بانک های خصوصی 
در حمایت از طرح رونق تولید با توضیحاتی درباره 
نحوه حمایت، دلیل کاهش تسهیالت دهی بانک ها 
و همچنین برنامه های جدید برای حمایت از تولید 
کاالی ایرانی از سوی مدیران مربوطه همراه شد. 
آمار عملکردی که بانک مرکزی از تسهیالت دهی 
بانک ها در سال گذشته منتشر کرد، از پرداخت ۶۱۳ 
هزار تومان به بخش های اقتصادی نشان داشت. 
این رقم برخالف پیش بینی ۶70 هزار میلیاردی تا 
۶0 هزار میلیارد تومانی عدم تحقق داشت. این در 
حالی است که در سال گذشته با وجود طرح مورد 
توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت برای حمایت 
حدود 50 هزار میلیارد تومانی تسهیالت بانکی به 
منظور کمک به رونق تولید عملکرد مناسبی نداشت.

سه بانک ایرانی در آلمان
 شعبه می زنند

سفیر ایران در آلمان اعالم کرد: بانک های ایرانی 
خاورمیانه، سامان و سینا قصد دارند برای تسهیل 
مراودات تجاری ایران با شرکای خارجی بویژه اروپا در 
آلمان شعبه تاسیس کنند. »علی ماجدی«  افزود: طبق 
برنامه، بانک خاورمیانه در شهر مونیخ و بانک سامان 
در شهر فرانکفورت شعبه می زند اما بانک سینا هنوز 

شهر مورد نظر خود را تعیین نکرده است.

سایپا تا ۱0 میلیون تومان 
گران کرد!

گروه خودروسازی سایپا محصوالتش را تا حدود ۱0 
میلیون تومان، گران کرد. براساس بخشنامه ای که 
این شرکت امروز به نمایندگی های فروش خود ابالغ 
کرده است قیمت محصوالت این شرکت به طور 
میانگین حدود چهار میلیون تومان و تا حدود ۱0 

میلیون تومان افزایش یافته است.

پایان واریز سود سهام عدالت
واریز سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۳95 
برای همه ثبت نام کنندگان در 20 گروه مشمول به 
پایان رسید.سود سهام عدالت مشموالن آخرین گروه 
که شماره شبای حساب اعالمی آنها به بانک صادرات 

مربوط می شد، واریز شد.

سرمقاله

هیچ موسسه مالی غیرمجاز در کشور نداریم و 
98 درصد از سپرده گذاران، تعیین تکلیف شدند 

ولی اهلل سیف، رئیس بانک مرکزی گفت: مؤسسات غیر مجاز مالی بلیه 
بسیار جدی برای فضای اقتصادی کشور بودند و بدون هر گونه نظارتی حدود 
25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار افرادی بود که هیچگونه تخصصی 
نداشتند و سرمایه های مردم را در جهت ریسک های باال و احتمال تخریب 
بازار به کار می گرفتند. موضوع حل و فصل موسسات مالی غیر مجاز در 
اوایل دولت یازدهم مورد تاکید قرار گرفت و تاخیر جایز نبود زیرا دامنه های 
آن در حال گسترش بود. سبف با بیان این که تالش کردیم با بهترین شیوه 
ها این کار را به سرانجام برسانیم، افزود: منابع و سرمایه مردم در مواردی هنوز 
تعیین تکلیف نشده است و پیش از این اعالم کردیم حدود 98 درصد از سپرده 
گذاران، تعیین تکلیف شدند یعنی حدود 2 درصد از سپرده گذاران شامل حدود 

27 هزار نفر هنوز تعیین تکلیف نشدند.

دولت سعی کرد صدای کارگران شنیده شود
و امنیت شغلی کارگران را تامین کند

علی ربیعی، وزیرکار اظهار کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم تمام سعی خود را 
کردیم که صدای کارگر شنیده شود. در هیچ دوره ای کارگران اجازه راهپیمایی 
نداشتند، اما در این دولت این اجازه را یافتند. ربیعی با اشاره به تالشهای دولت 
برای بهبود زندگی کارگران و بازنشستگان خاطرنشان کرد: هنوز در این مسیر 
باید اقدامات زیادی انجام دهیم. ما باید امنیت شغلی کارگران را تامین کنیم. وی 
با بیان اینکه هفته کارگر برای ما فرصتی است که مهمترین مسائل کارگری 
و سیاست های خود را در این زمینه مرور کنیم، اظهار کرد: هفته کارگر فرصتی 
است تا بار دیگر با آرمانهای انقالب، نظام و دولت پیمان ببندیم تا برای تحقق 
این آرمان ها از هیچ کوششی دریغ نکنیم. در اول انقالب کارخانه ها در معرض 
هجوم گروه هایی قرار گرفت تا انقالب به مشکل بخورد اما کارگران پای انقالب 

ایستادند و در جریان تروریسم کور، کارگران ترور شدند.

کسب و کارهای جدید نیازمند 
قواعد سخت دست و پاگیر نیستند  

ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پنل تخصصی 
تغییر مرزهای سیاسی کشورهای جهان گفت: کسب و کارهای جدید را 
باید بپذیریم و به جای قانون گذاری صرف و یا تعیین قواعد سخت و دست 
و پاگیر، چارچوب هایی را برای فعالیت آنها تعیین کنیم. در حال حاضر و 
به واسطه شکل گیری شبکه های تلفن همراه به شبکه های اجتماعی 
دسترسی پیدا کرده ایم و این امر به سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی اجازه 
داده تا کسب و کارهای کوچک و متوسط را ساماندهی کنند.در ۱5 سال 
گذشته توانسته ایم سیستم پرداخت مناسب و مقاومی را در ایران داشته باشیم 
و این سیستم ها، پرداخت را به صورت آنی و با کارمزد حداقلی انجام می 
دهند. وی ادامه داد: در دنیای جدید، سیاستگذاران دیگر نمی توانند همه چیز 

را تحت کنترل داشته باشند

دست نظام مهندسی در جیب مردم

وزیر راه و شهرسازی گفت: مبنای هیاهویی که در خصوص نظام مهندسی 
ایجاد شد این بود که همچنان می خواهند با استناد به حکم دولت، در 
در  آخوندی  توزیع کنند. عباس  بین خودشان  و  جیب مردم دست کنند 
نشست هم اندیشی نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی 
در حوزه حمل و نقل و مسکن با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینکه من نگرانی همراه با امید و اراده نسبت به آینده ایران دارم، گفت: 
هر بنگاهی در ایران یک جنبه سرمایه شخصی دارد و در عین حال یک 
سرمایه اجتماعی و ملی نیز هست. بنگاهی که بخشی از سرمایه ملی 
نباشد، وجود ندارد. وی افزود: اگر بنگاه داری در ایران با مخاطره مواجه شود 
همه باید نگران باشیم و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم. من ازعمق جان 
به نگرانی های بخش خصوصی باور دارم و بنگاهها را بزرگترین ثروت ایران 

می دانم که متاسفانه به آنها توجه نشده است.

شرایط اقتصادی ایران بهتر از آمریکاست

حسن عباسی، کارشناس استراتژیک گفت: ملت ایران با وجود جنگ، محاصره، 
تهدید و تحریم 40 سال بر اعتقاداتش استوار مانده است. تهدید و تحریم های 
خارجی مسئله جدی کشور نیست زیرا امثال شهیدان حججی و حسین همدانی 
های زیادی برای دفاع از وطن وجود دارد. عباسی، آمریکا را دشمن ملت ایران 
دانست و گفت: آمریکا هرگز قابل اعتماد نیست و ملت ایران باید روی پای خود 
ایستاده و عزت خود را حفظ کند. وی با اشاره به اثربخشی دانشگاه در تحوالت 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اظهار کرد: باید اساتید و دانشجویان را 
بیشتر باور کنیم. این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به مشکل اشتغال و ازدواج 
جوانان افزود: هیچ دولتی به تنهایی توان ایجاد شغل ندارد و باید جوانان را 
کارآفرین تربیت کرد. وی با اشاره به آمارهای سرسام آور تولد فرزندان نامشروع 
در کشورهای غربی گفت: حالل زاده بودن فرزندان ایرانی گوهر نایابی است که 

مانند یک سد مقاوم در برابر تهاجم فرهنگی غربی ها عمل می کند .

زنان کارگر خواستار اجرای قوانین کار شدند  

اتحادیه سراسری زنان کارگر، با صدور بیانیه ای خواهان اصالح قوانین و اجرای 
کامل قوانین کار و اتخاذ رویه های توام با حفظ احترام و رعایت کرامت انسانی 
شد. در این بیانیه جلوگیری از اخراج بی رویه زنان کارگر، ایجاد امنّیت شغلی 
برای همه ی کارگران به ویژه زنان در تمام مراحل کار، ایجاد فرصت های 
شغلی مورد نیاز زنان سرپرست خانوار، تالش برای ادامه حیات کارگر ایرانی 
با حمایت از تولید کاالی داخلی، ایجاد فرصت های تحصیلی و معیشتی برای 
کودکان کار و آموزش حقوق شهروندی و تشکیالتی در خانه کارگر برای آحاد 
جامعه به عنوان مطالبات جامعه کارگری عنوان شده است. اجرای مجّدد قانون 
بازنشستگی زنان با ۱0 سال سابقه کار و 55 سال سن و برخورداری از مزایا و 
حداقل حقوق معّین شده قانون کار، پشتیبانی و حمایت از کارگران و تالشگران 
عرصه کار و تولید، حفاظت از منافع سازمان تأمین اجتماعی و همسان سازی 

حقوق بازنشستگان و ازکار افتادگان دیگر مطالبات  این بیانیه است.

قیمت »زعفران« یک میلیون تومان افزایش یافت
عضو شورای ملی زعفران گفت: قیمت طالی سرخ به دلیل 
ورود دالالن به بازار این محصول، حدود یک میلیون تومان 
علی  است.  یافته  افزایش  نوروز،  تعطیالت  از  بعد  ایام  در 
عید  از  بعد  ایام  در  زعفران  قیمت  اینکه  بیان  با  حسینی 
بین 800 هزار تا یک میلیون تومان گران شده است، گفت: 
متاسفانه عده ای که به دنبال سرمایه گذاری کاذب هستند، 
هر از گاهی نیز به بازار زعفران ورود کرده و بازار این محصول 
را ملهتب می کنند. وی افزود: این افراد نه صادرکننده هستند 
و نه فروشنده و کشاورز؛ تنها زعفران را به منظور سودجویی 

می خرند و دپو می کنند. 
شیوه های  به  سودجویان  این  سپس  کرد:  اضافه  حسینی 
مختلف در بازار شایعه می کنند که با کمبود محصول مواجه 

هستیم و بر همین اساس، اوضاع را ملهتب می کنند. عضو 
شورای ملی زعفران ادامه داد: برخی فکر می کنند این مساله 
به نفع کشاورزان است؛ اما کشاورز هیچ سودی از آن نمی 
برد، این کار هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر صادرکننده 
است و تنها دالالن از آن منتفع می شوند. حسینی افزود: هم 
اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران حداقل 4 میلیون و 800 
هزارتومان و حداکثر ۶ میلیون تومان است. وی درباره صادرات 
این محصول نیز گفت: به نظر می رسد روند صادرات به 
دلیل سیاست های جدید ارزی دولت مقداری کند شده؛ چراکه 
صادرکنندگان مقداری سردرگم هستند، باید دید طی روزهای 
آینده شرایط به چه صورت پیش خواهد رفت امیدوار هستیم 

با تثبیت اوضاع، شرایط صادرات نیز بهبود یابد.

امنیت شغلی مهم تر از معیشت کارگر است
کشور  کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  رییس  نایب 
برقرار  کامل  به طور  کارگران  امنیت شغلی  اگر  می گوید 
نشود، معیشت کارگران تامین نشده و خواسته های صنفی 
کارگران محقق نخواهد شد. ابوالفضل پوروفایی، اظهار کرد: 
در حال حاضر بیش از 95 درصد کارگران از امنیت شغلی 
برخوردار نیستند و روز به روز با انعقاد قراردادهای موقت کار 
رو به رو هستیم. وی ادامه داد: امروز عده ای بحث معیشت 
کارگر را مطرح می کنند ولی تا وقتی امنیت شغلی برقرار 
نشود، هیچ کدام از مطالبات کارگران از جمله معیشت هم 
شوراهای  عالی  کانون  رییس  نایب  شد.  نخواهد  تامین 

اسالمی کار کشور در ادامه با بیان این که مصرف کاالی 
ایرانی شرایط و پیش نیازهایی دارد، گفت : کارگر ایرانی باید 
از نظر شغلی و معیشتی تامین باشد و تولیدکننده از نظر 
روانی و امنیتی در شرایطی قرار گیرد که کاالی با کیفیت 
معاون  کرد.  استفاده  داخلی  از کاالی  بتوان  تا  کند  تولید 
آیین نامه  تنظیم  از  همایش  این  در  کار-  وزیر  کار  روابط 
تدوین  گفت:  و  داد  خبر  کار  قانون   7 ماده  یک  تبصره 
این آیین نامه از یک ماه قبل شروع شده که امیدواریم در 
هیات دولت به تصویب برسد و تکلیف کارهای مستمر و 

غیرمستمر روشن شود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  970123 محکوم است شرکت شن شویی صدف- سید امیرعلی حائری محکوم است به پرداخت مبلغ 129/717/909 ریال در حق محکوم 

لها خانم غزاله یزدانی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه لودر ZL30 مدل 2008 میالدی زرد رنگ به شماره مشخصات  
13G0070836  که حسب نظریه هیئت کارشناسی دستگاه تعرفه نیاز به یک حلقه الستیک دارد و فاقد باطری و نیاز به 2/دو عدد باطری و وضعیت اطاق و بیل جلو و بازوهای بیل و چرخ های 
اکسل خوب می باشد که به مبلغ 800/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1397/02/24 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی -  مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد علی بهجت نژاد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 37 

فرعی از 657 - اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 18460 صفحه 187 دفتر امالک جلد 136 به نام محمد علی بهجت نژاد 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تاالر و رستوران
 برادران کریم آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد

آدرس: خیابان ارتش، حد فاصل معلم و غفاری تلفن تماس: 05631550 - 09155616478 

مــژده   
پخت با برنج

 100 درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد

سیاست یارانه ها شکست  خورده است
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز جلسه 
ای با تشکل های حمل و نقلی و حوزه مسکن داشتیم 
که جلسه خوبی بود و حرفه ورزان مختلف مسائل را در 
مطرح  شهرسازی  و  مسکن  و  نقل  و  حمل  های  حوزه 
داریم،  ما  که  مبنایی  به  توجه  با  میان  این  در  کردند؛ 
شدن  بزرگ  بررسی  و  بحث  اندیشی  هم  این  موضوع 
اقتصادی است.  نقش بخش خصوصی در فعالیت های 
اندازه  لزوما  شدن  بزرگ  از  منظور  داد:  ادامه  آخوندی 
فرآیند  در  بخش  این  بلکه  نیست،  ها  شرکت  اقتصادی 
شهرسازی  و  راه  وزیر  شود.  داده  شراکت  سازی  تصمیم 
با تاکید بر اینکه باید به حاکمیت قانون احترام بگذاریم، 

گفت: بحث دیگر در این زمینه، تجاری سازی فعالیت ها 
است. سیاست یارانه شکست خورده است، منظور من از 
که  معنا  این  به  است؛  سازی  تجاری  سازی،  خصوصی 
کند  بهینه  را  قیمت  خدمت،  و  کاال  کننده  عرضه  باید 
معاونت  تمام  به  برساند.  فروش  به  آزاد  بازار  در  را  آن  و 
های وزارت راه و شهرسازی دستور دادیم تا فرآیند تجاری 
ها  قیمت  آزادسازی  درباره  وی  کنند.   بررسی  را  سازی 
گفت: در برابر آزادسازی مقاومت زیادی شده است؛ یکی 
از مقاومت کنندگان نیز همین صدا و سیمایی ها هستند 
که سریعا در بحث آزادسازی، بدل آن را پیاده می کنند؛ 
بنابراین نمی شود بگوییم که باید خصوصی انجام شود 

ولی آزادسازی را نادیده گرفت. آخوندی اظهار داشت: بحث 
با  است.  رقابت  بحث  است،  مهم  من  برای  که  دیگری 
رقابت، قیمت ها پایین می آید نه با سیستم تعزیراتی. ما 

به رقابت اعتقاد داریم.
این  های  حوزه  مهمترین  از  یکی  شهرسازی  و  راه  وزیر 
کرد:  تصریح  و  عنوان  ریلی  موضوع  پیگیری  را  وزارت 
در حوزه ریلی بحث اتصال شبکه های ریلی موجود به 
رفع  دیگر  بحث  ایم.  کرده  پیگیری  را  بار  های  چشمه 
گلوگاه های ما در محدودیت شبکه است که در حال 2، 
۳ و یا 4 خطه شدن هستند. همچنین اساسنامه شرکت 
حمل و نقل حومه ای را به هیات وزیران تقدیم کرده ایم.
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هزینه آگهی ترحیم صرف امور خیریه
صدا و سیما-مردم شهر آیسک سرایان هزینه های آگهی ترحیم را برای امور خیریه آموزشی صرف می کنند. پایگاه خبری آیسک برای جلوگیری از هزینه های چاپ تراکت،کاغذ، بنر و پرده عرض تسلیت 
و ابراز همدردی در مجالس ترحیم، اقدام به اجرای طرح همیاری کرده است که در این طرح پیامهای شخصی با هزینه اندک حدود 3 هزار تومان در پایگاه خبری منتشر و درآمد آن صرف ترویج فرهنگ 
مقدسیات قرآن و نماز و امور خیریه می شود تا کنون از محل عواید این طرح و از محل هزینه های انتشار آگهی برای فوت 1۰ شهروند آیسکی ۵۰۰ هزار تومان به چند مرکز آموزشی در شهر آیسک اهدا شده است. خشکه  قوانین  این  با  بیرجند  شهر 

جوانانش به هیج جا هم نخواهند رسید
91۵...۰21
سالم و درود.  آوا سه چهارسال پیش مصاحبه 
انجام شد که  آباد  رحیم  اهالی  از  نفر  دو  با  ای 
میان سال بودنند و هم اکنون در بین ما نیستند 
و با دلی از حسرت و اندوه دنیا را ترک کردنند 
دل  در  روستای  این  برای  قدمی  هم  هنوز  و 
شهربرداشته نشد خدا رحم کند به حال ما و..... 

در پشگاه خداوند متعال
91۵...49۵
مسئوالن محترم با خواندن گزارش پادگان ۰4 در 
تاریخ 97/2/9  روزنامه یاد این افتادم که با جابه 
یا  سبز  فضای  بزرگ،  پارک  یک  پادگان  جایی 
شهربازی خوب ، مرکز تجاری تفریحی در وسط 
شهر داشته باشیم. مسئوالن محترمی که خواب 

هستید بیدار شوید
91۵...417
کنید   فکری  یه  لطفا  شهرداری.  به  خطاب  سالم 
مردم شاه توت های بلوار سالمت رو نرسیده نخورند. 
حداقل بزارن برسه.درطبس تمام سطح شهر درختان 
بهارنارنج وجود داره ولی هیچکس دست نمیزنه.حاال 

تو بیرجند برگ های درختم میخورن.
91۵...648 
سالم. یکی نیست پیگیری کنه که چرا ورودی 
فرودگاه بیرجندبرای3۰ثانیه توقف پول میگیره؟ 
اداره  خودروی  حداقل  میاد؟  خوش  خدارو  آخه 

کار نداشته باشین
91۵...1۰8 
سالمریاست محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
محترم  دهیاری  و  شورای  و  خوسف  شهرستان 
به  نسبت  خواهشمندیم  ملک  کالته  روستای 
های  خیابان  آسفالت  و  کشی  جدول  زیرسازی، 
شهرک کالته ملک که برخی از اهالی آن یکسال 
و بعضی بیشتر از 2سال است سکونت دارند اقدام 

فرماید. با تشکر جمعی از اهالی شهرک
91۵...194 
وضع  بهداشت،  اداره  مسئوالن  لطفا  سالم.  با 
بهداشت و تمیزی داخل اتوبوس های  شهری 
شهرمخصوصا  شمال  محدوده  در  واحد  شرکت 

بهزیستی را بررسی نمایند.
939...73۰

قانون  جدید حقوق معلوالن شدید در حد قانون کار 
جدیدا به تصویب رسیده این ها فقط شعار است وقتی که 

هیچ ارگانی حاضر نیست یک معلول را  استخدام کند.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم. تو رو خدا این قدر همش از سهام عدالت 
خبر نزنید وقتی کاری انجام نمیشود پولشم اندازه 
پول توجیبی بچه ی کالس اولی منم نیست آخه 

چرا همش عنوان می کنند.
91۵...۰74

سالم.شهردار محترم بیرجند از شما تقاضا داریم 
جهت پرداخت اضافه کاری های معوق پرسنل 
و  خانواده  این شرمنده  از  بیشتر  تا  نمایید  اقدام 

فرزندان خود نشویم.
9۰1....3۵8

سالم.آقای عبادی اگر امکان دارد از آقای دکتر 
قائمی بپرسید علت و بهانه های بعضی گروههای 
آموزشی برای عدم تالش موثر در گرفتن سهمیه 

برای دوره های ارشد و دکتری مامایی چیست؟
91۰....673

بیشترمجتمع های مسکونی مهربیرجند فاقد ایمنی 
بوده وپایانکارهم ندارند لطفارسیدگی فرمایید.

91۵....494
با   وقت  هیچ  اوقاف   محترم  سازمان  سالم. 
لطفا  نباشند  قانع  گذر  زود  های  درآمد  کسب 
نظر  در  رو  اسالم  و  استان  مدت  دراز  منافع 
هست.مردم  انگیز  غم  اوضاع  االن  بگیرند 

میکنن. رصد  هوشیارانه 
91۵....491

عید  تا  دادن  قول  شهردار  آقای  آواجان،  سالم 
می  آسفالت  رو  ها  ومیالن  دی  نه  بلوار  همه 
دی  نه  هنوز  گذشته  ماه  یک  االن  .ولی  کنند 
11 وچند میالن دیگر آسفالت نشده در صورتی 
دو  هردفعه  دادیم  آسفالت  پول  ساله  چهار  که 

میلیون تومن جهت آماده سازی.
91۵....۰29

باید فدای این  آوا این چه وضعیست ما همیشه 
پشت  دقیقا  استان  مسئوالن  این  شویم  آن  و 
االن  کنند  می  کار  چه  و  نشسته  میزهایشان 
هم که داریم فدای تهران و اصفهان می شویم. 

دیواری کوتاه تر از ما نبود واقعا؟
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا. به همشهری های عزیز بگو اینقدر به 
المان شهری، مبلمان شهری و آسفالت هستند چرا 
به فکر کار جوانان، بیکاری آنها، تحصیالت عالیه 
تو رو خدا  نیستند  اعتیاد  و  ... فحشاء  نبود کار  و 
پیگیری کنید جوان های ما در دام اعتیاد و فحشا 

افتاده اند.بیکاری انگل جامعه است.
91۵....۰29

جوابیه  شرکت مخابرات استان

احتراما عطف به مطلب مندرج به شماره 4۰۵2 
پوشش  رساند  می  اطالع  به   97/2/۵ مورخ 
سایت  طریق  از  امکان  حد  تا  شکراب  روستای 
عدم  به  توجه  با  است.  شده  تامین  موجود  های 
تعهد پوشش منطق روستایی به وسیله مخابرات 
الزم است مراتب از اداره کل ارتباطات و فناوری 

اطالعات استان پیگیری گردد.

گل محمدی ، هم ردیف محصوالت راهبردی استان
یک روز درگلستانهای بیرجند:

این  بزرگترین معضل شرق کشور است”  حسینی-“آب، 
جمله را استاندار در نشست خبری اخیر خود مطرح کرد 
و  مردم  تمام  برای  هشداری   ، جمله  یک  از  بیش  که 
بود.  تر  اقدامی جدی  برای  استانی و کشوری  مسئوالن 
به همین جهت مصرف بهینه آب موجود می تواند بیش 
از پیش اهمیت پیدا کند. یکی از کارهایی که می توان در 
این زمینه انجام داد ، استفاده از سیستم های نوین آبیاری 
است، همچنین مهار کردن روان آب ها و استفاده از آن 
ها برای تغذیه سفره های زیر زمینی یا به عبارتی آبخوان 
داری می تواند بسیار موثر عمل کند. در کنار آن تغییر 
نیز مطرح می شود. در تور رسانه ای که  الگوی کشت 
برگزار شد  استان  به همت جهاد کشاورزی  صبح دیروز 
با  تور  این  نمایش گذاشته شدند.  به  این موارد  ، تمامی 
هدف آشنایی با سیستم های نوین آبیاری و گل محمدی 
به عنوان گیاهی مقاوم و کم آب بر، ولی بسیار سود ده 

برگزار شد.

طرح هایی تقاضا محور
 و بر اساس نیازهای کشور

تحقیقاتی  ایستگاه  ای،  رسانه  تور  این  مقصد  اولین   
بود.  بیرجند  آبخوان  سیالب  پخش  ترویجی  و  آموزشی 
کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس  “بیرجندی” 
نقش  سه  که  این  به  اشاره  با  استان،  طبیعی  منابع  و 
کلیدی را بر عهده داریم، اضافه کرد: انجام پژوهش های 
کاربردی  حل چالش های بخش کشاورزی، انتقال یافته 
های تحقیقاتی به درون مزارع کشاورزان برای ارتقا بهره 
برداری در این بخش و آموزش هایی که می دهیم، از 
که  این  به  اشاره  با  وی  است.  مرکز  این  وظایف  جمله 
اکثر  داد:  ادامه  است،  نظر  مد  کاربردی  تحقیقات  انجام 
طرح های این مرکز ، تقاضا محور و بر اساس نیازهای 

بخش کشاورزی است.
به گفته وی در همین رابطه 7۰ پروژه در تمام استان در 
زمینه های گوناگون زراعی، باغی، گیاه پزشکی، خاک و 
آب، اقتصادی و اجتماعی و پروژه های آبخیزداری در حال 
انجام است.رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی با 
اشاره به این که طرح های تحقیقاتی زراعی و باغی بیشتر 
روی محصوالت مزیت دار استان از جمله عناب، زرشک و 
زعفران متمرکز است، افزود: در حوزه زراعت هم با توجه 
به سیاست گذاری، روی تولید ارقام زراعی مقاوم به تنش 

های شوری و خشکی کار انجام می شود.
بیرجندی همچنین به 1۰ طرح تحقیقی ترویجی در استان 
پیاده  را  این طرح ها  اشاره و عنوان کرد: محققان مرکز 
کرده و و اطالعات را در اختیار کشاورزان قرار می دهند ، در 
نهایت این تحقیقات منجر به ارتقا بهره برداری و افزایش 
تولیدات کشاورزان می شود. وی اضافه کرد: با توجه به 
شرایط استان فعالیت های آبخوان داری نیز در دو ایستگاه 
بزرگ ، یکی همین ایستگاه و دیگری 3 هزار و 6۰۰ هکتار 

در نهبندان در حال انجام است.

تغذیه منابع آب زیر زمینی در 5 سیستم

 مرضیه تابع مسئول ایستگاه تحقیقاتی آموزشی و ترویجی 
پخش سیالب آبخوان بیرجند، با بیان این که این ایستگاه 
۵ هزار هکتار وسعت داشته و از روستای بجد تا روستای 
مود ادامه دارد، اضافه کرد: در این ایستگاه ۵ سیستم پخش 
سیالب وجود دارد که داخل هر کدام کیلومترها خاکریز 
حفر شده و ورودی های حوزه های آبخیز باالدست را از 
رودخانه های اصلی به طور گردشی پخش می کند تا در 
خاک نفوذ کرده و وارد زمین شوند، در حقیقت منابع آب 

زیرزمینی را تقویت می کند.
وی با اشاره به این که یک همچین سیستمی به خصوص 
برای منطقه و شهر بیرجند با اهداف بسیار عالی تاسیس 
شده است، ادامه داد: عالوه بر این که منابع آب زیرزمینی 
را در مواقع سیالب تغذیه می کند، در این ایستگاه یک 
سری کارهای بیولوژیکی نیز روی گونه های مختلف از 

جمله بادام زرشک ، عناب انجام می شود.
این محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ، از قرق 
پوشش مرتعی این ۵ هزار هکتار از سال 7۵ خبر داد و افزود: 
در این منطقه حتی می توان برای حفظ محیط زیست نیز 
تمرکز کرد،البته متاسفانه خیلی اهمیت داده نمی شود، شاید 

به این دلیل است که اهداف طرح شناخته نشده است.

امکان تولید قلمه را در این مرکز نداریم

 “تابع” در ادامه به طرح “گل محمدی” به عنوان یکی از 
پروژه های تحقیقاتی انجام شده در این مجموعه اشاره کرد 
و گفت: سال هاست که موسسه جنگل ها و مراتع کشور 
روی 1۰۰ نوع ژنوتیپ گل محمدی از سرتاسر کشور کار 
کرده است. بهترین این ها از نظر عملکرد، گل و اسانس 
برای  کشور  سراسر  استانی  مراکز  به  نوع   ۵4 و  انتخاب 
به  توجه  با  فرستاده شدند.  اقلیم های مختلف  در  کشت 
این که آن زمان استان جزخراسان  بود  گونه ها به مشهد 
منتقل شدند و پس از آن 13 نوع را به این جا برای کشت 
فرستادند.وی خاطرنشان کرد: تقریبا همه این 13 ژنوتیپ، 
برای استان ما سازگاری خوبی داشتند، ولی باز هم تعدادی 
که از نظر اسانس ، عملکرد و ترکیب و ... برتر بودند را به 
ایستگاه تحقیقاتی  استان معرفی کردیم.مسئول  باغداران 
این   ، بیرجند  آبخوان  آموزشی و ترویجی پخش سیالب 

مکان را برای تکثیر گل محمدی و ایجاد خزانه ای برای 
تولید قلمه، بسیار خوب معرفی کرد، ولی به گفته وی نبود 
امکانات و نیروی کافی این امکان را فرآهم نکرده است. 
“تابع” از مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
تقاضا کرد تا برای این موضوع فکری کنند و بیان کرد: 
اکنون چندین سال زحمت ما را به شرکت ها می دهید در 
حالی که از آینده آن بی اطالع هستیم.  اکنون باغداران 
مجبور هستند قلمه گل را از استان های مجاور بیاورند، در 

حالی که اطمینانی هم به آن ندارند.

افزایش کشت گل محمدی
 به همراه توسعه صنایع تبدیلی

وی با تاکید بر این که تب ایجاد شده برای کشت گل 
محمدی در استان می تواند ظرفیت قرار گرفتن این گل 
در کنار زرشک و زعفران را نیز فرآهم کند، یادآور شد: 
باید نه فقط تولید آن، بلکه صنایع تبدیلی را نیز ببینند و  
مدیران و مسئوالن مرتبط برای گسترش آن در صنعت 
کاری انجام دهند. نباید باغدار ما هکتارها گل تولید کند 

اما در نهایت روی دستش بماند.
 

گل خراسان جنوبی باالتر از کاشان

این محقق مرکز تحقیقات کشاورزی به کیفیت بسیار باالی 
گل تولیدی استان اشاره کرد و ادامه داد: اولین سالی که گل 
گل  محصوالت  که  کاشان  به  کردیم،  کشت  را  محمدی 
محمدی آن بسیار معروف است بردیم. در بازار آن جا هر کسی 
که گل محمدی استان را می دید از عطر آن تعجب می کرد 

، آن سال گل استان را توانستیم به باالترین قیمت بفروشیم!

6 هزار و 900 هکتار صرفه جویی
 در مصرف آب

مقصد بعدی ما، مزرعه شوکت آباد بود که توسط قنات 

شد.  می  آبرسانی  فشار  تحت  آبیاری  سیستم  با  آن 
با  کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر  غالمی 
بیان این که قنات شوکت آباد با 38 لیتر بر ثانیه دبی، 
آب نسبتا خوبی برای کشاورزی دارد، ادامه داد: استخر 
شوکت آباد نیز 3۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد. آب 
از این استخر به سیستم فیلتوراسیون منتقل می شود و 
باغبانی و زراعی می رود. به گفته  اراضی  به  از آن جا 
این  از  که  دارد  مساحت  هکتار   1۰۰ اراضی  این  وی 
 2۰ و  ای  قطره  هکتار   3۰  ، بارانی  هکتار   ۵۰ میزان، 

جهاد  سازمان  خاک  و  آب  است.مدیر  تیپ  هم  هکتار 
آب  هکتار  هر  ازای  به  که  این  به  اشاره  با  کشاورزی 
در سیستم تحت فشار ، 4 هزار و 4۰۰ متر مکعب و در 
آبیاری کم فشار 2 هزار و ۵۰۰ متر مکعب، صرفه جویی 
می شود، خاطرنشان کرد: در کشور ۵۰ درصد منابع آبی 
منابع   ، استان 9۵ درصد  دارد، ولی در  زیرزمینی وجود 
آب زیرزمینی با 11 هزار و 74۰ منبع آبی است. از این 
حلقه   292 و  هزار   3 قنات،  رشته   ۵2 و  هزار   6 تعداد، 
سفر  در  دولت  هیئت  مصوبه  به  دارد.غالمی  وجود  چاه 
رئیس جمهور به استان اشاره کرد و افزود: سال 93 قرار 

در  که  شود  انجام  لوله  با  آب  انتقال  کیلومتر   6۰۰ شد 
توانستیم  ما  ولی  یافت،  تخصیص  آن  اعتبار   94 سال 
استخر  درباره  دهیم.وی  انجام  نیز  را  کیلومتر   8۰۰ تا 
چند  طور  به  استخر  این  داد:  توضیح  نیز  آباد  شوکت 
منظوره برای کشاورزی، پرورش ماهی و تفریحی پیش 
بینی شده بود که دو مورد اول آن محقق شده و اکنون 
دارای 9 هزار قطعه ماهی کپور است. شرکتی نیز برای 
جلوگیری از تبخیر آب توپ هایی معلق را طراحی کرده 
و قرار است این هفته برای بازدید از استخر بیاید و در 
صورت موافقت این استخر الگو و نمونه ای برای اجرا 
شود.مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی همچنین 
با اشاره به این که در سال 96، در اجرای سیستم های 
نوین آبیاری رتبه نهم را در بین استان ها کسب کردیم، 

ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نیز رتبه سوم را داشتیم 
دارد.  ای  ویژه  بسیار  نقش  اعتبارات  تخصیص  در  که 
غالمی اضافه کرد: به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار 
ریال  میلیون   4۵ فشار  کم  برای  و  ریال  میلیون   1۰۰

کمک بالعوض داده می شود.

20 درصد افزایش عملکرد 
با اجرای سیستم آبیاری قطره ای

آبیاری  نوین  های  سیستم  مسئول  کارشناس  محمدی   

و  اجرای سیستم  نحوه  با  رابطه  در  فنی  توضیحاتی  نیز 
عملکرد آن ارائه داد. وی با اشاره به این که لوله ها در باغ 
بر اساس نیاز آبی خالص و ناخالص گیاه طراحی شدند، 
خاطرنشان کرد: مطالعاتی نیز انجام شده که شامل نقشه 
برداری از روی خصوصیات آب و خاک، نیاز آبی گیاه می 
شود.وی با تاکید بر این که تمام تالش ما این است که 
عالوه بر افزایش بهره وری آبیاری ، ضریب بهره برداری 
از  آب را هم باال ببریم، پیش بینی کرد: بین 1۵ تا 2۰ 
درصد افزایش عملکرد را با اجرای سیستم های آبیاری 

قطره ای داشته باشیم

گل داریم ، اما سرمایه گذار نداریم

وجودیک  از  نیز  آباد  شوکت  مزرعه  مسئول  نخعی    
 17 افزود:  و  داد  خبر  محمدی  گل  کشت  زیر  سطح 
انار زیر کشت رفته است که  انگور، عناب و  نیز  هکتار 
با 7 هکتار از باغ قدیمی جمعا 3۰ هکتار دارای سیستم 
اجرا شده آبیاری قطره ای است. وی با اشاره به این که 
در زمان حاضر غنچه و گل ها را به صورت خشک شده 
اما  داریم  جا گل خوب  این  کرد:  تصریح  فروشیم،  می 

سرمایه گذار گل محمدی نداریم.

پیش بینی برداشت 100 تن گل در سال جاری
پس از این مزرعه به امیرآباد و اراضی زیر کشت گل 

رفتیم.  خاوران  پیوند  و صنعت  محمدی شرکت کشت 
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  پور  عصمتی 
گیاهان  از  یکی  را  محمدی  گل  نیز  کشاورزی  جهاد 
بسیار  تولید  گیاه  این  گفت:  و  دانست  معطر  دارویی 
و  ترکیه  از  پس  که  حدی  به  دارد  کشور  در  باالیی 
بلغارستان، ایران در جایگاه سوم قرار گرفته است. وی 
زیر  12۵ هکتار سطح  این که خراسان جنوبی  بیان  با 
سال  هکتار   3۰ داد:  ادامه  دارد،  محمدی  گل  کشت 
پیش  است.  شده  اضافه  کشت  زیر  سطح  به  گذشته 

بینی می شود امسال 1۰۰ تن برداشت انجام شود.وی 
پیوند  صنعت  و  کشت  شرکت  هکتاری   ۵ مجموعه  به 
خاوران اشاره کرد و افزود: 2 هکتار سال گذشته احداث 
شده و امسال 3 هکتار دیگر در حال انجام است. در 2 
ماندگاری  با  پرمحصول،   ، گونه   3 گذشته  سال  هکتار 
باال و با اسانس باالتر و یک رقم هم برای پرچین کشت 
شد. به گفته وی از 13 ژنوتیپ باغ مادری ، 4 ژنوتیپ 

در باغ جدیداالحداث استفاده شده است.

بیمه گل محمدی برای اولین بار در استان

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
بسیار  محصوالت  از  یکی  را  محمدی  گل  کشاورزی 
در  گفت:  و  دانست  سرما  و  به خشکی، شوری  مقاوم 
فعالیت  گیری  گالب  و  گل  فرآوری  واحد   7 استان 
فرآوری  را  استان  تولیدی  گل  درصد   ۵۰ که  دارد 
می  فرستاده  استان  از  خارج  به  آن  باقی  کنند.  می 
غنچه های گل  زعفران  تروند  شود. همچنین شرکت 
که  این  بیان  با  کند.وی  می  صادر  هندوستان  به  را 
باغداران می  و  بوده  الگوی کشت  این محصول جزو 
بهره  کم  تسهیالت  از  خود  توسعه کشت  برای  توانند 
گل  امسال  کرد:  اعالم   ، کنند  استفاده  مدت  دراز  و 
برای  و  گرفته  را  شدن  بیمه  برای  مجوز  محمدی 

بیمه کردیم. را  استان  باغات  از  یکی  بار  اولین 
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مجلس تصویب »مجازات« برای ایجاد کانال در تلگرام را بررسی می کند 
اطالعات دریافتی حاکی است که بر اساس ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام رسان ها در مجلس، در صورت فیلتر یک پیام رسان، ایجاد کانال 
در آن جرم تلقی خواهد شد. فعالیت کلیه پیام رسان های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی در کشور منوط به اخذ مجوز الزم از وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات خواهد بود، و این سازمان مکلف است ظرف یک ماه شرایط و ضوابط اعطای مجوز را تدوین نماید.
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معرفی شهید

سردارشهید حاج رجبعلی آهنی

شهیدحاج رجبعلی آهنی فرزند دادخدا در سال 1334 
در  نهبندان  شهرستان  توابع  از  سلطانی  قریه  در 
خانواده ای مذهبی وکشاورز دیده به جهان گشود. 
از دست داد و دوران  در سن 3 سالگی پدرش را 
کودکی را در روستای زادگاهش به مکتب خانه قرآن 
رفت و تحصیالت ابتدائی اش رادر همانجا به پایان 
رساند. او اولین فرمانده ای بود که خط دفاعی عراق 
را شکسته و از روی میدانهای وسیع مین گذشت و 
به یاری خداوند متعال، دشمن بعثی را تا عمق 30 
کیلومتری مجبور به عقب نشینی کرد. در این حمله 
شهید آهنی بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح شد 
که بصورت سرپایی درمان شد . سرانجام شهید حاج 
رجبعلی آهنی در عملیات مسلم ابن عقیل به عنوان 
معاون تیپ 21 امام رضا )ع( شرکت و در آبان 1361 
در تپه های مشرف بر شهر مندلی عراق بر روی 
میدان مین بعثیون جان به جان آفرین تسلیم کرد و 

به فیض عظمای شهادت نائل گردید.

رنگی که دیوارهای خانه 
را هوشمند می کند

را  اختراع شده که دیوارهای خانه  تازگی رنگی  به 
هوشمند می کند. این رنگ به دیوارها قابلیت ردیابی 
حرکات کاربر و استفاده از دستگاه های الکترونیکی 
را می دهد. محققان به دیوارها قابلیت دادند تا لمس 
کردن انسان را حس کنند، حرکتش را دریابندو استفاده 
از دستگاه های الکترونیکی در فضای مدنظر را رصد 
کنند. آن ها چسب مخصوص نقاشی را به صورت 
چهارخانه چسباندند. سپس 2 الیه از رنگ رسانا زدند .

این ساعت هوشمند پوستتان را 
به صفحه لمسی تبدیل می کند

محققان دانشگاه کرانگی اولین ساعت هوشمند جهان 
مجهز به ویدئو پروژکتور ساخته اند که می تواند پوست 
دست کاربر را تبدیل به صفحه لمسی کند. پروژه 
LumiWatch بدین صورت تعریف شده است که 
پس از روشن کردن ویدئو پروژکتور می توان سطح 
نورانی را به عنوان نمایشگر لمسی استفاده کرد که این 

نور می تواند روی پوست دست فعال شود.

ساخت دندان مصنوعی که از 
عفونت دهان جلوگیری می کند

محققان با کمک پرینتر سه بعدی دندان مصنوعی 
ساخته اند که از ایجاد تورم و عفونت در دهان بیمار 
جلوگیری می کند. حدود دو سوم جمعیت آمریکا 
اکنون از دندان مصنوعی استفاده می کنند. این افراد 
به طور مداوم از عفونت های دهانی رنج می برند که 

عالئمی مانند قرمزی و تورم دارد. 

»محمد حسین تونی«  ادیب و مدرس حکمت و عرفان

تونی،  فاضل  به  معروف  تونی،  محمدحسین 
 1298 در  عرفان  و  حکمت  مدّرس  و  ادیب 
از  یکی  »فردوس«  یا  تون  شد.  زاده  تون  در 
شهرستان های خراسان جنوبی است.پدرش، 
مالعبدالعظیم، واعظ بود و فرزندش را پیش از 

رسیدن به سن تعلیم، به مکتب سپرد.
 

تونی پس از فرا گرفتن خواندن و نوشتن در مدتی کوتاه ، 
به تحصیل مقدمات ادبیات عربی پرداخت و تمامی قرآن 
آن  تحصیل  از  سالي  چهار  کرد. سه  نیز حفظ  را  کریم 
مرحوم نگذشت که پدرش به جوار رحمت حق پیوست و 
کودکي خود را یتیم و بي سرپرست گذاشت و چون در 
طي زندگي از قید عالئق آزاد بود و توجهي به اندوختن 
مال نداشت، میراثي نیز از خود بجاي ننهاد. )در آسمان 
معرفت.تونی در زادگاه خود ، شرح سیوطی بر الفیه ابن 
مالک ) النهجة المرضیة ( را نزد مالمحمد باقر تونی ، 
و مغنی را نزد آقا میرزاحسین خواند و مقداری از مطّول 
را نیز فرا گرفت . در هفده سالگی برای ادامة تحصیل 

به مشهد رفت . 
استادان وی در آنجا عبارت بودند از : ادیب نیشابوری 
محمد  به  او  را   » »فاضل  لقب  که   ، مطّول  درس  در 
در  شیرازی  مدّرس  عبدالرحمان  میرزا  آقا  داد؛  حسین 
شیخ  الحساب  خالصة  و  مطّول  از  قسمتی  تدریس 
بهائی و هیئت و نجوم و تحریر اقلیدس ؛ حجة االسالم 
در  قائنی  اسماعیل  شیخ  و  اصول  و  فقه  در  بجنوردی 
درس معالم پس از شش سال ، او با شیخ محمد ـ که 
بعدها در اصفهان به شیخ محمد حکیم معروف شد ـ به 
اصفهان رفت تا به تحصیل فلسفه و حکمت بپردازد و 
دانش خود را در فقه و اصول تکمیل کند در آن هنگام 
بود و تدریس  دارالعلم  به  اصفهان مهد دانش و ملقب 
علوم دینی و فلسفی در آنجا رونق داشت فاضل تونی 
با  و شیخ محمد، در اصفهان حجرة محقری گرفتند و 
تنگدستی ، اما با شور و حرارت به تحصیل پرداختند .

در   ، اصفهان  در  اقامت  روزهای  اولین  از  تونی  فاضل 
درس منظومة جهانگیرخان قشقایی حاضر شد و پس از 
شش سال آن را تمام کرد. جهانگیرخان دورة منظومة 
حکیم سبزواری )مالهادی سبزواری ( را در مدت شش 
و  شفا  مطالب  اعظم  قسمت  و  کرد  می  تدریس  سال 
اشارات و حکمة االشراق و اسفار را در ضمن آن بیان 
می کرد تونی هم زمان با تحصیل منظومه ، از علمای 
آقاسید محمد صادق خاتون  ، همچون  بزرگ اصفهان 
 ، آبادی  آقا سید علی نجف  آبادی و آخوند فشارکی و 
فقه آموخت او یازده سال در اصفهان ماند و تمام وقت 
و  عبادت  و  تدریس  و  مباحثه  و  تحصیل  به  را  خود 
ریاضت و تهذیب نفس اختصاص داد که به گفتة خود 

وی ، بهترین ایام عمرش بوده است 
فاضل ، پس از اقامت یازده ساله در اصفهان سفری به 
خراسان کرد و بار دیگر عازم اصفهان شد. اما در بین 
راه ، چون به تهران رسید، با خبر شد که آقا میرزاهاشم 
سپهساالر  مدرسة  در  فلسفه  نامور  استاد   ، اشکوری 
 . است  آغاز کرده  را  الغیب  مفتاح  تدریس شرح  جدید، 
چند روزی در این شهر درنگ کرد و به درس اشکوری 
اشکوری  محضر  صفای  و  علمی  احاطة  شد.  حاضر 
فاضل را چنان مجذوب ساخت که از رفتن به اصفهان 
شرح  بر  عالوه  او  ماند.  تهران  در  و  کرد  نظر  صرف 
الحکم و تمهیدالقواعد را  الغیب ، شرح فصوص  مفتاح 

نیز از وی فرا گرفت.

حافظة حیرت انگیز، مالزمت 
ز و یگانه با استادان مبرِّ

مالمحمد باقر تونی: استاد او در سیوطی.آقا میرزا حسین: 
استاد  نفر  )ایندو  مطول  از  مقداری  و  مغنی  در  او  استاد 
میرزا  مطول.آقا  نیشابوری:  بودند(.ادیب  »تون«  در  او 
عبدالرحمن شیرازی: خالصة الحساب، هیئت و نجوم و 
تحریر اقلیدس )در مشهد(.حجة االسالم بجنوردی: فقه 

و اصول.شیخ اسماعیل قائنی: معالم.
در  را  سبزواری  حکیم  منظومه  قشقایی:  خان  جهانگیر 

اصفهان و علمای دیگری که نام آنان گفته شد.
به  تونی  اشکوری،  هاشم  میرزا  آقا  درگذشت  از  پس 
در  وی  پرداخت  تدریس  به  و  رفت  دارالشفا  مدرسة 
مدرسة علوم سیاسی و دارالفنون ، عربی و فقه و منطق و 
از 1313ش در دارالمعلمین عالی ، که تازه تأسیس شده 
کرد.  تدریس  فلسفه  و  منطق  بعدها  و  عربی  زبان  بود، 
همچنین در دانشکدة معقول و منقول از بَدو تأسیس و 
در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، فلسفه 
.جلسات درس  تدریس می کرد  ادبیات عرب  و  زبان  و 

فاضل تونی بسیار پربار و آموزنده بود. 
داد،  می  شرح  طمأنینه  با  و  شمرده  را  مطالب  وی 
روشن  و  ساده  را  مطالب  ترین  پیچیده  و  مشکلترین 
اشعار  و  احادیث  و  آیات  به  را  خود  درس   ، می ساخت 
مولوی و حافظ و شیخ محمود شبستری و جامی و جز 
آنان می آراست و بیانش گاه با طنز و طیبت همراه می 
بازنشسته شد و فضائل علمی  .تونی در 1333 ش  شد 
و اخالقی فاضل تونی بسیار بوده است . حافظة حیرت 
ز و یگانه ، اشتیاق وافر به  انگیز، مالزمت با استادان مبرِّ
آموختن و سالها تدریس و تحقیق ، موجب شد که وی در 
ادبیات عربی و فلسفه و عرفان و تفسیر قرآن تبحر یابد. 
بسیاری از استادان و بزرگان به فضل و فضیلت او گواهی 
داده اند  بیان محمد علی فروغی در مقدمة ترجمة فنون 
شهید  و  مدخل  ذیل  دهخدا  اکبر  علی  و  طبیعی  سماع 
مرتضی مطهری در مقدمة کتاب الّتحصیل )ص الف ، د( 
، بر جاللت قدر و احاطه و دقت نظر و خدمت او به علم 

و حکمت گواهی می دهد.

فاضل تونی از دیدگاه بزرگان:

“عمادالعلماء  را  او  ای  نامه  در  بروجردی:  اهلل  آیت 
المتالهین” خطاب کرده است.

خدمت   : »التحصیل«  کتاب  مقدمه  در  مطهری  شهید 
او به علم و حکمت و جاللت و قدر او را ستوده است.

محمدعلی فروغی و علی اکبر دهخدا: بر احاطه و دقت 
نظر و علم او، سخن گفته اند.

حسن حسن زاده آملی و عبداهلّل جوادی آملی ، هر دو 
از شاگردان فاضل تونی بودند و از او با احترام فراوان 
بر  تقوا و مواظبت  اند فاضل تونی در زهد و  یاد کرده 
مستمندان  به  و کمک  نفس  تزکیة  و  نوافل  و  فرایض 
اهتمام فراوان داشت و به دنیا التفاتی نداشت ؛ دارایی 
او خانه ای کوچک و چند قفسه کتاب بود فاضل تونی 
به  احتیاجی   ، اش  حافظه  شگرف  قدرت  واسطة  به 

یادداشت نداشت. 
نیز  نوشتن  و هنگام  برد  قلم می  به  بندرت دست  وی 
از  ؛  نوشت  می  ابتدایی  کاماًل  خطی  با  و  ُکند  بسیار 
یادداشتهای  غالبًا  و  است  محدود  او  مکتوب  آثار  اینرو 
آمده  در  کتاب  صورت  به   ، کالس  در  او  دانشجویان 
است . با اینهمه بر بسیاری از آثار عرفانی و فلسفی ، از 
جمله اسفار و منطق شفا ، حواشی مختصری نوشته و 

مطالب پیچیده را بخوبی شرح داده است.

مهمترین آثار چاپ شدة 
فاضل تونی عبارت اند از:

نسبتًا  کتاِب  این   .) 1315ش  )تهران  جزوة صرف   1-
از  تعدادی  ترکیب  و  تجزیه  بر  است  مشتمل  مبسوط 
خطابه  و  وعظ  مؤسسة  در  تونی  که  کریم  قرآن  آیات 
امال کرده و به مناسبت هر آیه ، نکاتی دقیق از تفسیر 
آورده  نیز  عرفان  و  و حکمت  و کالم  بیان  و  معانی  و 

است .
-2 تعلیقه بر شرح فصوص الحکم )تهران 1316ش ( 
رسالة  منزلة  به  و  عرفانی  دقایق  و  نکات  متضمن  که 
دکتری اوست . این کتاب مشتمل است بر توضیحاتی 
 ِ الحکم  بر شرح فصوص  قیصری  داود  مقدمة  بارة  در 
ابن عربی. بدیع الزمان فروزانفر بر این تعلیقه ، مقدمه 

نوشته است .
که  قرائت،  و  نحو  و  کتابهای صرف  نحِو  قسمت    3-
دبیرستانها  و سوم  دوم  و  اول  کتابهای درسی سالهای 
بوده اند. -4  منتخب قرآن و نهج البالغه که مجموعه 
ای است از آیات قرآن و کلمات قصار و چند خطبه از 

نهج البالغه ، با شرح لغات.
-5  منتخب کلیله و دمنة عربی و وفیات االعیان ابن 

خلّکان ، با شرح و ایضاح لغات مشکل آنها. 
فلسفه  رشتة  در  او  تقریرات  که  منطق  جزوة   6-

)دانشکدة ادبیات ( است.
-7  حکمت قدیم ) در طبیعیات ( نیز مجموعه تقریرات 

او در رشتة فلسفه است. 
-8  الهیات )تهران 1333ش ( که شامل اّمهات مسائل 
حکمت الهی است و کتابی پر محتوا و بسیار گرانقدر، و 

آخرین اثر تونی است )همان ، ص 54 ـ 55(.
فنون  از  فروغی  علی  محمد  ترجمة  در  تونی  فاضل 
نیز  فروغی  چنانکه   ، داشته  بسزا  طبیعی سهمی  سماع 

در مقدمة آن )ص 3( تصریح کرده است.

دانشگاه  الهیات  دانشکدة  که   ، تونی  فاضل  کتابهای 
الزمان فروزانفر خریداری  بدیع  به همت  را  آنها  تهران 

کرد ، هم اکنون در آنجا نگهداری می شود.

فاضل تونی در تقریر شرح 
فصوص الحکم مهارت خاصی  داشت

 
استاد بزرگوار، آیت ا... فاضل تونی در زمینه حکمت و 
عبارتهای  تبیین  و  تقریر  در  و  بود  نظر  عرفان صاحب 

پیچیده شرح فصوص الحکم مهارت خاصی داشت. 
ایشان گاهی در اثنای درس می فرمود: بکوشید با علوم 
و معارف الهی انس بگیرید. اگر نفس با این معارف آشنا 
نشود، به تدریج به امور پست دنیایی گرایش می یابد. 
آنگاه خاطرهای از دوران تحصیل خود در مدرسه صدر 
اصفهان نقل می کرد و می گفت: هر سال چند کارگر 
آمدند.  می  آنجا  به  مدرسه،  فاضالب  چاه  تخلیه  برای 
سر  بر  کارگران  و  مدرسه  متولی  میان  سالها  از  یکی 
دستمزد اختالف پیش آمده بود و نزدیک بود متولی با 
واگذار  دیگر  گروهی  به  را  کار  و  نرسد  توافق  به  آنان 
قانع  را  مدرسه  متولی  دلیلی،  ذکر  با  کارگران  اّما  کند، 
در  ما  که  است  سال  چهل  حدود  گفتند:  آنان  کردند. 
این کار سابقه داریم. چگونه این کار را به دیگران می 
کارگران  و  شد  تسلیم  استدالل  این  با  متولی  سپاري؟ 
به  مشغول کار شدند. هنگام شروع کار، مسؤول گروه 
بقیه گفت: این طلبه ها دارند وقت خودشان را تلف می 
فاضل  مرحوم  دربیاورد.  نان  و  کند  کار  باید  آدم  کنند؛ 
تونی می فرمود: کسی که چهل سال سابقه تخلیه چاه 
دارد و به این کار انس گرفته است، به جایی می ر سد 
که کار خود را تقدیس می کند و تحصیل معارف الهی 

را بیهوده می پندارد.
عالمه فاضل تونی، در نیمه شعبان سال 1380 هجری 
قمری در سن 82 سالگی مصادف با 13 بهمن 1339 
قبرستان  در  او  مدفن  گذشت.  در  تهران  در  شمسی 

شیخان در شهر قم می باشد.

عالیه پیشه ور

شیو
: آر

س 
عک

 

سینما و چهره ها

»کورش« هم مانند  پادشاهان 
دیگربود

نمایش  بازیگر  و  تئاتر  مدرس  حسینی  محسن 
هیچ  من  باشد  من  خود  به  اگر  گفت:  »کورش« 
شاهی را در ایران نمی پذیرم، کدام دوران ایران در 
دوران پادشاهان درخشان بوده که حال بگویم دوران 
کورش خوب بوده است؟ این کار هم به روایت پری 
صابری از آن دوران است. من تاریخ زیاد خوانده ام 
و ما عادت داریم گاهی آنقدر یک نفر یا یک واقعه 
را بزرگ کنیم و طرفداری کنیم و بعد از یک جای 

دیگری همه چیز را منفی و بد قلمداد کنیم.

  فصل جدید شکرستان دردست تولید

محمدرحیم لیوانی رییس مرکز پویانمایی صبا درباره 
فعالیت های جدید این مرکز بیان کرد: فصل جدید 
»شکرستان« را در دست تولید داریم که قرار است 
در 100 قسمت ساخته شود و این روزها زیر نظر 

گروه نویسندگان در حال نگارش است.

 سریال جدید کارگردان »پایتخت« 

سریال  خوردن  کلید  زمان  گفت:  مقدم  سیروس 
»هنگام بیداری« هنوز معلوم نیست، اما در تالشیم 
تا قبل از سال 98 سریال را مقابل دوربین ببریم. علی 
طالب آبادی همچنان در مرحله تحقیق و نگارش 
است. داستان »هنگام بیداری« درباره اشغال بوشهر 

در جنگ جهانی اول توسط انگلیس است.

به وقت شام را برای 
خانواده های شهدا نساختم

ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان “به وقت شام” گفت: 
را  فیلم  این  تا  داد  امان  به من  را شاکرم که  خدا 
بسازم و این انرژی را اکنون ببینم. . به وقت شام را 
برای خانواده های شهدا نساختم، اصال مگر می توانم 
از این عزیزان و فرزندانشان حرف بزنم؟ این فیلم را 
برای دیگرانی که دستی از دور بر آتش دارند ساختم 

تا بدانند چنین بحثی وجود دارد.

اعالم تاریخ اکران فیلم 
اصغر فرهادی در روسیه

افتتاحیه  به عنوان فیلم  فیلم »همه می دانند« که 
هفتادویکمین جشنواره فیلم کن، اولین نمایش جهانی 
خود را تجربه می کند، قرار است از 29 شهریور در 
سینماهای کشور روسیه نیز اکران عمومی خود را آغاز 
کند. در این فیلم عالوه بر »پنه لوپه کروز« و »خاویر 
باردم« بازیگران مطرح اسپانیایی، »ریکاردو دارین« 

بازیگر آرژانتینی نقش ایفا می کند.

فناوری 

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس 

روز دهم اردیبهشت، روز اخراج پرتغالی ها از آب های 
جنوبی ایران و روز ملی خلیج فارس نام دارد. در ٢١ آوریل 
١۶٢٢ میالدی، با رشادت »امام قلی خان امیراالمرای 
بر  ها  پرتغالی  جابرانه  تسلط  سال   ١١٧ به  فارس«، 
جزایر خلیج فارس خاتمه داده شد. خلیج فارس از نظر 
ژئوپولیتیک، تجارت، نفت، گاز، کشتیرانی، ماهی گیری در 
طول تاریخ گلوگاه مهمی در دنیا محسوب می شده و هم 
اکنون نیز شاهرگ اقتصاد دنیا در این منطقه قرار دارد. این 
پهنه آبی گاهواره تمدن جهان و از اولین زیستگاه های بشر 
محسوب می شود. ساکنان این دریا کشتی را اختراع و خاور 

و باختر را به هم پیوند داده اند.
در جغرافیای قدیم دریای پارس یکی از بزرگ ترین دریاها 
از ۴ دریایی بود که شناخته شده بود اما اکنون پهنه آبی 
را که خلیج فارس می نامند خلیجی با ١٠٠٠کیلومتر مربع 

طول و بیشتر از ٢۴٠ کیلومتر مربع عرض است.
همواره در فرهنگ هایی که به زبان های مختلف تدوین 
انگلیسی،  آلمانی،  فرهنگ های  جمله  از  شده؛  چاپ  و 
آمریکایی، فرانسوی، ترکی خلیج فارس به همین نام آورده 
شده است.دبیرخانه سازمان ملل متحد در سند مورخ پنجم 
مارس ١۹٧١، به دولت ایران یادآور می شود که عرف جاری 
در دبیرخانه سازمان ملل در اسناد و نقشه های جغرافیایی 
منطقه آبی بین ایران از سمت شمال و خاور و تعدادی از 
کشورهای عربی از سوی جنوب و باختر به نام خلیج فارس 
نامیده شود و این، بنا بر عرف قدیمی انتشار اطلس ها و 
فرهنگ های جغرافیایی است.این دبیرخانه هم چنین بابت 
اشتباهاتی که سازمان ملل در برخی اسناد در به کار بردن 
نام خلیج فارس مرتکب شده، عذرخواهی کرده آن را اشتباه 
سهوی دانسته و از کارگزاران سازمان خواسته است که 

همواره این موضع ایران را در نظر داشته باشند.

خریدن شیرینی از قنادی 

از  رفتم. پس  قنادی  به یک  برای خرید شیرینی 
انتخاب شیرینی، برای پرداخت مبلغ آن به صندوق 
موهای  با  مردی  صندوقدار  آقای  کردم.  مراجعه 
کردن  وزن  هنگام  آراسته.  ظاهری  جوگندمی، 
شیرینی ها، اتفاقی افتاد عجیب غریب! اتفاقی که 

سالهاست شاهدش نبودم.
آقای شیرینی فروش جعبه را روی ترازوی دیجیتال 
قرار داد، بعد با استفاده از جدول مقابلش وزن جعبه 
را از وزن کل کم کرد. یعنی در واقع وزن خالص 
خالص  وزن  آورد.سپس  دست  به  را  ها  شیرینی 
را در قیمت شیرینی ضرب کرد و خطاب به من 
گفت: ۲۸۰۰ تومان قیمت شیرینی به اضافه ۵۰ 
 تومان پول جعبه می شود به عبارتی ۲۸۵۰ تومان! 
نمی دانم مطلع هستید یا خیر؟ ولی بیشتر شیرینی 
فروشی های شهرمان، جعبه را هم به قیمت شیرینی 
به مردم  می فروشند.اما فروشنده مذکور چنین کاری 
نکرد. شیرینی را به قیمت شیرینی فروخت و جعبه 
را به قیمت جعبه. کاری که شاید در ذهن شمای 
خواننده عادی باشد ولی در این صنف و در این شهر 
به غایت نامعمول و نامعقول! با لحن دلنشینی گفت: 

وای بر کم فروشان! داد از کم فروشی! 

هیچ کس حق ندارد به دیگران دیکته کند که چه 
چیزی را باید درک کنند، هر انسانی باید تشویق 
شود که خودش، یافته ها و عواطفش را ابراز کند.

رضایت یعنی کاری را انجام دهی که اعتقاد داری 
کاری بزرگ است. تنها راه برای انجام کار بزرگ 
اینست که عاشق کاری باشی که انجام می دهی.

وطن یعنی خزر، صیاد، جنگل
خلیج فارس، رقص نور، مشعل
وطن یعنی دیار عشق و امید
دیار ماندگار نسل خورشید

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما، نام تو منقوش
 در قلب و دل بیدار ما روز ملی خلیج فارس
 بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

مرگ احتماال بهترین اختراع زندگی است
 چرا که عامل تغییر است. مرگ کهنه ها

 را دور می ریزد تا جا برای تازه ها باز شود.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان 
یافته  اند و کسانی که از آیات ما غافلند. سوره یونس/ آیه ٧

حدیث روز  

راستگو را نخستین کسی که تصدیق می کند، خدای عز و جل است که می داند او راستگوست و نیز نفس او تصدیقش می کند 
که می داند راستگوست. امام صادق )علیه السالم(

مناسبت ها

اگر فرزند وسط هستید این مطلب را حتما بخوانید
فرزندان دوم خانواده اغلب قربانی سندروم هستند؛ سندرومی 
فرزند وسط اطالق رانده شدن  به حاشیه  احساس  به   که 
می شود. به این صورت که، والدین فردی که یک برادر یا 
خواهر بزرگ تر و یک برادر یا خواهر کوچکتر از خود دارد، 
بیشتِر توجه و سرمایه گذاری خود را روی فرزندان اول و آخر 
می گذارند و لذا فرزند میانی کمتر به عنوان کودک مورد 

توجه قرار می  گیرد.
البته این پدیده، یک اختالل بالینی حقیقی شناخته نمی شود و 
پژوهشگران بر این باورند که این فرزندان رفته رفته با محیط 
و جایگاهشان وفق می یابند.اغلب مواقع، فرزندان دوم خانواده 
تمایل دارند از برادر یا خواهر بزرگ تر خود پیشی گرفته و 
یک قدم جلوتر از آن ها بایستند. این افراد عموما جاه طلب 
و به دنبال کسب موفقیت های بیشتر هستند اما به ندرت 

خودخواه و از خود راضی می شوند.
بر اساس دانسته های موجود باید گفت که ترتیب تولد در 
خانواده ها می تواند روی هوش و شخصیت فرزندان تاثیر 
گذار باشد زیرا رفتار والدین با فرزندان روی شکل گیری 

احساسات، شخصیت و حتی هوش آن ها بسیار موثر است.
به طور مثال، بدنبال یک تحقیق علمی دانشمندان شخصیت 
۳٧٧ هزار دانش آموز دبیرستانی در کشور آمریکا را مورد 
بررسی قرار دادند. نتیجه این مطالعه نشان داد که فرزندان 
بیشتری داشته و ویژگی مدیریتی و  اول خانواده صداقت 
سرپرستی در آن ها بیشتر است. همچنین اعالم شد که 

این افراد چندان اجتماعی نیستند و بیشتر از بقیه استرس 
با  و  بسیار کوشا، شریف  فرزندان وسط  دارند.  و اضطراب 
وجدان هستند و این در حالیست که فرزندان آخر خانواده 
بسیار روشنفکر و اجتماعی بشمار می روند. در مورد افرادی 
که خواهر یا برادر ندارند هم گفته می شود که عموما عصبی 
اما اجتماعی و برون گرا هستند. با این توضیحات شاید بد 
نباشد تمرکز مطلب را روی فرزندان وسط بگذاریم و در مورد 

پیامدهای سندرم کودک میانی صحبت کنیم. 
فرزندان وسط و موفقیت در زندگی

برخی گمانه زنی های علمی بر این اصل استوار است که 
فرزند میانی خانواده، در راستای غلبه بر این احساس که 
تالش های  نیست،  والدین  حمایت  و  توجه  مورد  چندان 
خود را در زندگی افزایش می دهد تا ثابت کند که به اندازه 
خواهر و برادرهای بزرگتر و کوچکترشان موفق است. در 
نتیجه، انرژی خود را، خوب یا بد، به سمت موفقیت بیشتر 
اغلب  وسطی  فرزندان  می کند.نتیجتا،  هدایت  زندگی  در 

انسان های کارآمدی محسوب می شوند.
فرزندان وسط و عدم تعلق خاطر به خانواده 

فرزندان میانی، همانند بچه های دیگر حس تعلق به خانواده 
سعی  ناخواستگی«  »احساس  بدنبال  اغلب  آنها  ندارند. 
می کنند مستقل بوده و وابستگی خود از خانواده را تا حد 
امکان کم کنند. همچنین گفته می شود که آنها وفاداری 

زیادی نسبت به خانواده دارند.

فرزندان وسط و متفاوت و خالق بودن
پژوهشگران بر این باور هستند که فرزندان وسط خانواده 
اغلب سعی می کنند رفتار و خواسته های متفاوت از فرزند 
اول داشته باشند.به طور مثال، اگر فرزند بزرگتر به ورزش 
عالقه شدید داشته باشد، احتمال اینکه فرزند وسطی هنری 
یا دانشگاهی شود بسیار زیادتر خواهد بود. فرزند اول هر 
کاری بکند، فرزند دوم دنبال کاری کامال متفاوت می رود.
نتیجه ی  واقع  در  میانی  فرزندان  رفتار  دیگر،  به زبان 
خانواده  اول  فرزند  کارهای  به  که  است  هایی  واکنش 
نشان می دهند. همچنین این افراد خالقیت بیشتری در 
توجه  کودکان  این  چون  می دهند.  نشان  خود  کارهای 
کمتری از سوی والدین دریافت می کنند، حس استقالل 
قوی تری دارند و ابداع و نوآوری در میان آنها نیز بیشتر 

مشاهده می شود.
فرزندان وسط 

و عدم اعتماد به  نفس و انزوا طلبی
منفی  نشانه های  مرسوم ترین  از  یکی  گفت  بتوان  شاید 
سندروم فرزند میانی این است که حس ناخواسته بودن، 
از  بدتر  هیچ چیز  می دهد.  کاهش  را  فرد  اعتمادبه نفس 
نیست.  خواستنی  که  کند  احساس  فردی  که  نیست  آن 
ازاین رو این گونه کودکان از فقدان خودباوری در هنگام 
رشد رنج می برند و در نتیجه، اعتمادبه نفس آنها در سطح 

پایینی قرار دارد.

وسط  فرزند  سندرم  مبتالبه  کودک  است  ممکن  حتی 
بیش ازحد درون گرا یا حتی ضداجتماعی بشود. آن ها خود 
را همانند یک بیگانه تصور می کنند و درنتیجه، در موارد 
دیگر زندگی نیز تبدیل به یک فرد منزوی می شوند. این 
کودکان ترجیح می دهند که وقت خود را به تنهایی و نه با 
دیگران صرف کنند، چراکه آن ها احساس می کنند به آن ها 

بی توجهی شده است.
فرزندان وسط و عدم اعتماد به دیگران

و  شدن  گرفته  نادیده  احساس  اساس  بر  وسط،  فرزند 
ناخواستگی، ممکن است مشکل اعتماد به دیگران را نیز 
داشته باشند. این کودکان نمی توانند به دیگران اعتماد کنند 
و حتی گاهی اوقات در حسرت اعتماد و تکیه بر دیگران 

زندگی را سپری می کنند.
در آخر هم اشاره کنیم که مطالعات عزت نفس در کودکان 
نشان داده که سندرم فرزند وسط ممکن است در احساس 
ارزش گذاری کودک تأثیر مستقیم داشته باشد.فرزند میانی 
با توجه به موقعیت تولد خود، گاهی اوقات برای دریافت 
توجه بیشتر از پدر و مادر و دیگر بزرگ ساالن، نسبت به 
و  و خواهر  بزرگ تر  برادر  و  به عنوان خواهر  بقیه خانواده 
برادر جوان تر اغلب احساس نامریی بودن دارند. برخی از 
مطالعات به طور قاطع نشان داده اند که کودکانی که تنها 
فرزند  اغلب سندرم  تنها پسر در خانواده هستند  یا  دختر 

وسط را تجربه نمی کنند.
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به یک چرخ کار ماهر جهت کار 
در تولیدی پوشاک  نیازمندیم.

09158635644

به یک نفر خانم جهت نگهداری از کودک 
در منزل نیازمندیم.

09153636224 - 32328558

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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

تجربه کنید.   09158668002

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

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

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

شرکت خدماتی بهبود نگار در زمینه نظافتی 
نیازمند نیرو متعهد و ماهر می باشد 

آدرس: نبش طالقانی 3   09158652810

یک برگ اصل پروانه اشتغال به کار حرفه 
مهندسی معدن با شماره 290853 مورخ 

86/10/2 متعلق به آقای محمد علی عجمی 
دارای شناسنامه به شماره 46 صادره از قاین 

متولد 1348 با شماره عضویت 290853
 در نظام مهندسی معدن استان خراسان 
جنوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  
سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد

عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک ملی 

پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی
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از آنجایی که طبق  رسمی قدیمی عده ای از شهروندان محترم در ایام 
خاص جهت شادی ارواح درگذشتگان خود مواد غذایی و شربت در 
آرامستان )قبرستان( توزیع می نمایند عدم رعایت موازین بهداشتی 
ذیل سالمت مصرف کنندگان را تهدید م نماید: 1- گاهی مواد غذایی 
توزیع شده در محیط آرامستان غیر بهداشتی بوده که موردتایید 
کارشناسان مرکز بهداشت نمی باشد .2-  با دست زدن بر روی قبور و 

به دنبال آن تماس با مود غذایی باعث آلوده شدن می گردد. 
3- ورزیدن  باد و تردد افراد و خودرو ها در محیط آرامستان، با ایجاد 

گرد و غبار موجب آلودگی مواد غذایی گذاشته شده بر روی قبور 
می گردد. 4- مقداری از مواد غذایی توزیع شده در آرامستان توسط 
متکدیان و افراد نا آگاه جمع آوری و پس از نگهداری در وضعیت 
نامناسب بهداشت مجددا جهت فروش و با قیمت ارزان به بازار عرضه 

می گردد. 5- قرار دادن مواد غذایی در معرض  نور خورشید باعث 
تسریع در فساد مواد غذایی شده و مسمومیت های غذایی را به دنبال 
خواهد داشت .6 - تضمینی برای سالمت هر گونه ماده غذایی و شربت 
توزیع شده در محیط آرامستان وجود ندارد و به منظور پیشگیری از 
بروزو شیوع بیماری های واگیردار روده ای و مسمویت های غذایی 

توزیع هرگونه مواد غذایی و شربت در آرامستان مجاز نمی باشد .

هشدار بهداشتی درباره توزیع مواد غذایی در آرامستان 

 بدترین مواد غذایی برای قلب
 را بشناسید

 
برای حفظ سالمت قلب، رعایت رژیم غذایی 
یک گام اصلی به شمار می رود. برخی مواد 
خطر  به  را  قلب  سالمت  که  هستند  غذایی 
رژیم  از  توانند  می  راحتی  به  اما  اندازند  می 
کنسرو  سبزیجات  شوند.  حذف  شما  غذایی 

شده: مصرف سبزیجات اگر چه پایه و سنگ 
بنای یک رژیم غذایی فشار خون پسند است 
اما منظور ما سبزیجاتی نیست که در قوطی 
مواد  حاوی  سبزیجات  این  اند.  شده  کنسرو 
نگه دارنده و سس ها برای حفظ طول عمر 
سدیم.  زیادی  میزان  هستند،بعالوه  کنسرو 
پس بهتر است از کنسروهای بدون نمک و 

کم سدیم استفاده کنید.

چکار کنیم که گرما 
عوارضی ایجاد نکند  

ادرار  نیست.  گرمازدگی  شاخص  تشنگی، 
کم و پر رنگ یعنی به مصرف آب و مایعات 
بیشتری نیاز دارید.کودکان و سالمندان مستعد 
گرما  از  ناشی  های  بیماری  به  ابتال  برای 
گرمازدگی  های  نشانه  شخصی  اگر  هستند. 

خستگی،  عضالنی  گرفتگی  مثل  داد  بروز  را 
از  بیش  تعریق  و  تهوع  سرگیجه،  سردرد 
ببرید خنک  مکان  یک  به  را  او  فوراً   حد، 
اگر فردی دچار تهوع، گیجی، غش و ضعف، 
پوست داغ و قرمز یا سرد و مرطوب، تب باال 
ضربان قلب، تنگی نفس شدید هر چه سریع تر 
او را به بیمارستان یا درمانگاه برسانید. گرمازدگی 

شدید می تواند فرد را بکشد. 

مصرف عناب و مقابله با گرمازدگی

بدن  از  بیشتر  مراقبت  و  عطش  کاهش  برای 
در برابر عوارض ناشی از گرما توصیه می شود 
تره، شربت گل  شاه  کاسنی،  مانند  عرقیجاتی 
محمدی، آبغوره و سرکه سیب استفاده کنید. عرق 
کاسنی، شاتره و شربت بیدمشک همراه با آبلیمو 
باعث طراوت و شادابی پوست و مو در فصل گرما 

می شوند و مصرف آنها بدون شکر محدودیت 
خاصی ندارد. مصرف آب زرشک، آلبالو و انار نیز 
برای مبتالیان به فشار خون تاثیر چشمگیری 
دارد. آن دسته از افرادی که در فصل تابستان 
ساعات زیادی از طول روز را در بیرون از خانه 
سپری می کنند باید بدانند برای پیشگیری از 
کمبود آب بدن، افزایش انرژی و جلوگیری از 
گرمازدگی روزانه 14 تا 15 عدد عناب مصرف کنند.

نمک و مخاطرات آن
  

نمک طعام محصولي است متبلور، شورمزه و 
بدون بو که عمدتًا از کلرید سدیم تشکیل شده 
است. کلرید سدیم به صورت بلورهاي سفید 
رنگ مکعبي شکل با دانه هاي بسیار ریز در 
طبیعت وجود دارد. سدیم به طور طبیعی در 
انواع غذاها یافت می شود. . عوارض ناشی از 

مصرف زیاد نمک: افزایش فشار خون، پوکی 
بیماری های قلبی و عروقی  استخوان، بروز 
نه  باال  فشارخون  بیماري  واقع  در  وکلیوی. 
تنها خود یک بیماري محسوب مي شود بلکه 
به دلیل ایجاد تغییرات در دیواره سرخرگ ها 
زمینه ساز بیماري هاي قلبي عروقي، سکته 
غیر  عوارض  و  کلیه  نارسایي  مغزي،  هاي 

قابل برگشت مي شود.

چگونه از حالت تهوع 
در سفر جلوگیری کنیم؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگام 
سفر دچار حالت تهوع و سرگیجه عجیبی شوید 
که شیرینی های سفر را برایتان تلخ می کند و تنها 
برای سفر با هواپیما نیست بلکه ممکن است در 
کشتی و اتوبوس هم این اتفاق گریبان ما را بگیرد. 

کافی است اگر این مشکل را دارید، نیم ساعت 
قبل از پرواز از داروهای ضد تهوع مانند دیمن 
هیدرینات یا متوکلروپرامید استفاده کنید. تقریباً نیم 
تا یک ساعت بعد از مصرف قرص های ضدتهوع 
بدون  توانید  می  و  شود  می  رفع  مشکل  این 
نگرانی غذاهای سبک و نوشیدنی مصرف کنید. 
چند ساعت قبل از پرواز غذای سنگین نخورید و از 
حرکت کردن و راه رفتن در هواپیما هم بپرهیزید.

یادداشت

میزمنشی مسابقات انتخابی کشتی شهرستان بیرجند سالن شهید کوشه ای سال 1348
نشسته ازراست :آقایان بازاری . ساالری نیا . محمد علی خالدی .ناشناس.ایستاده از راست:آقایان بهرام نژاد .مرحوم محمد زربان . 

حبیب صحرانورد . ایوبی . اسماعیل کوشه. ابراهیم زاده )سرهنگ(.ابراهیم زاده. )عکس ارسالی ازجناب آقای احمدخاکی(- گردآورنده : اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

نقش نظریه پردازی در حل 
مشکالت مزمن جامعه

*چگین 

یکی از مسائل و مشکالتی که نیازمند آسیب شناسی جدی در کشور 
اجتماعی  در فضای  نظریه  یا  نقد  قالب یک  در  را  آن  توان  و می  است 
اقتصادی-  سیاسی مورد بحث و تحلیل قرار داد، اصل »بقای مسائل« است.
مسائل و مشکالت بسیاری در کشورها پدید می آیند که ویژگی هر جامعه پویا 
است و امری طبیعی است که در هر بستر جغرافیایی قابل مشاهده است، اما مسأله 
از اینجا آغاز می شود که بسیاری از مسائل، در مسیر چاره اندیشی و رفع دائم قرار 
نمی گیرند. با این حال بررسی اجمالی موضوعات و مسائل روز کشور خصوصاً در 
حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نشانگر پدیده ای است که می توان نام 
»بقای مسائل« یا »مسائل مزمن« را برای آن برگزید؛ به بیان ساده برخی مسائل 
و مشکالت در همه دوره ها وجود دارند و نه تنها رفع نمی شوند، بلکه از دوره ای 
به دوره دیگر انتقال می یابند و گاهی هم سخن از انتقال مسائل بین دوره های 
زمانی نیست، بلکه سخن از جابه جایی مکانی یا موضوعی است، یعنی مشکالت 
مورد نظر حل نمی شود، بلکه از نقطه ای به نقطه دیگر یا از موضوعی به موضوع 
دیگر منتقل می شود.این مسائل همواره مورد نقد مسئولین اجرایی کشور بوده اند 
و همه دولت ها با هر رویکردی نسبت به وجود آنها اذعان داشته اند، اما در پایان 
دوره مسئولیت آنها، این مسائل باز هم پابرجا بوده و به دوره بعد منتقل شده اند.
به عبارت دیگر، در حقیقت خود دستگاه ها به مسائل خود و در برخی 
بخواهیم  کلی  منظری  از  اگر  اما  هستند.  واقف  هم  ها  راه حل  به  موارد 
وارداتی،  های  تعرفه  دائم  دستکاری  به  توان  می  کنیم  ذکر  را  مواردی 
نحوه توزیع منابع به صورت عمومی به صورت یارانه، رابطه بانک با بخش 
پاگیر،  و  قوانین و مقررات سنتی و دست  اقتصادی، وجود  های مختلف 
معضالت فرهنگی حل نشده و برخوردهای سلیقه ای با موضوعات فرهنگی 
اشاره کرد. این موضوعات به همراه ده ها موضوع دیگر، مسائلی هستند 
که در دوره تصدی گری هر دولتی، موضوع ثابت اخبار رسانه ها بوده است.
برخی مسائل هم به ظاهر در یک نقطه حل می شود، اما در واقع به نقطه 
دیگری منتقل شده است؛ سه گانه تورم، رکود و بیکاری از این دسته است؛ به 
گونه ای که همواره یکی از این سه مسأله در کشور پررنگ بوده است. راه اصالح 
مشکالت مزمن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشتن قدم های کوچک است. 
این قدم ها باید با اصول علمی طراحی شوند که به نظر می رسد عیار این گام ها 
که در قالب پژوهش های مختلف در حوزه های مختلف علمی ارائه می گردد 
در کرسی  های نقد و نظر مشخص می شود. اعتبار چنین کرسی هایی به این 
موضوع وابسته است که مراکز علمی از جمله دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تصویر 
قابل اعتمادی از خود نشان دهند و با رویکرد حل مسأله به تقویت اساتید و گروه 
های علمی همت گمارند و بعد به سراغ حل مسائل مزمن بیایند، وگرنه باز هم 
خود را در دور باطل مرغ و تخم مرغ گرفتار خواهیم دید. یعنی نه دانشگاه شأن خود 
را حل مسائل غیرآکادمیک و روزمره مردم و سازمان ها می داند و نه سازمان ها و 
دستگاه ها، به رویکردهای غیرکاربردی دانشگاه ها توجه و اطمینان خواهند کرد.
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درب اتوماتیک

 سیـد 
جک پارکینگی،  کرکره، 

سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی  
نبش  رجایی 15

09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 

 علـی آبادی 

15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

دومین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

 - جبروتی  مبل   ،37 واحد  شیرازی،  صیاد  بلوار  ایران،  مبل 
32239334- 09156685767

مبل و پارچه مبلی تیامات، خیابان توحید، بین توحید 8 و 10، 
گالری تیامات، تعمیرات تخصصی مبل . 09199518724 

    3 و   1 معلم  بین  معلم،  خیابان  ترنج،  مبل  گالری 
32218704 -09152002654

مبل شیخ زاده، معلم 40- 32450077 -09151645077
  15 و   13 توحید  بین  توحید،  خیابان  قائم،  مبل  گالری 

09153253793- قربانی
 مبل ماهان،خیابان توحید،نبش توحید4-09155665292 شرفی

مبلمان تهران مد، توحید 6، جنب بانک صادرات 

  09120721985- شهابادی
نشانی   آتش  روبروی  معصومیه،  بلوار  نما،  جهان  مبلمان 

09151614117- امیرآبادی
مبلمان نارمنجی، خیابان شهید بهشتی 15، شهر فرش و مبل 

نارمنجی - 09155623692
 مبل قیمت شکن، خیابان غفاری، نبش چهارراه اول - 32207030
مبل جاوید، خیابان انقالب بین انقالب 5 و 7- 09155617368 

32233837
بانک  جنب  اول،  راه  چهار  از  بعد  توحید،  خیابان  سوفا،  مبل 
  21 و   19 منتظری  بین  منتظری-  خیابان   ،2 شعبه  ملی، 

09151602716
گالری مبل مرصاد، 50 متر پایین تر از تعویض پالک، روبروی 

پارکینگ اتوبوسرانی   09399619147

فروشگـاه هـای مجاز ایـن طـرح:

برترین تولید کننده محصوالت لبنی و 
غذایی در محیطی کامال بهداشتی و 
مجهز به دستگاه ها ی پیشرفته و به روز

عرضه کننده: شیر تازه گاو و گوسفند
انواع ماست تازه، چکیده، دوغ تلمی 
پنیر، کره، خامه و سرشیر

ماست پروبیوتیک سنتی 
برای اولین بار در استان 
تولید محصوالت لبنی گوسفندی

طعم واقعی محصوالت لبنی سنتی را با 
قائم تجربه کنید

آدرس: میدان سوم شهید مدرس، باهنر غربی، تقاطع شهید نوربخش   تلفن: 32421000

انتخاب شده به عنوان واحد نمونه بهداشتی سال 96
برای اولین بار دراستان  به شماره 26/80559 

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین
سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 
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نمی توان با ولنگاری وبیکاری 
اقتصادی سالم را رقم زد

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه نمی توان با 
ولنگاری و بیکاری اقتصادی سالم را رقم زد گفت: 
زمینه سازان ظهور اگر ایمان، صداقت را سرلوحه کار 

خود قرار داده و طرح های کارشناسی شده ارائه دهند 
موفق می شوند. به گزارش تسنیم عبادی صبح دیروز 
در دیدار با فعاالن عرصه مهدویت استان اظهار کرد: 
عمل باید صالح باشد یعنی جایگاه این عمل در یک 
فرمول نقش مؤثری برای نتیجه داشته باشد و تمام 
مسائل مختلف جامعه باید به صورت کارشناسی شده 
انجام شود.وی افزود: قبل از هر کاری باید ایمان 
بایستیم  خود  ایمان  پای  و  باشیم  داشته  را  الزم 
چون خداوند متعال وعده می دهد که اگر مردم کار 
خیری را انجام دهند نتیجه آن را خواهد داد.نماینده 
ولی فقیه گفت: مسلمان و غیرمسلمان از این همه 
ظلم و ستم در جهان به ستوه آمده اند و این وضع 
موجود در جهان به نفع هیچکس نیست و انقالب 
اسالمی که برخاسته از اسالم است وقتی کارساز 
است که به فرم مسلمانی عمل کنیم نه اینکه به 
به  تا  دهیم  انجام  اقدامی  هر  بودن  مسلمان  اسم 
پیروزی برسیم.عبادی با بیان اینکه به هیچ عنوان 
برای دشمنان قانون عدل، مدنی و فطرت مطرح 
نیست و از هر طریقی بخواهند مانند گرگ های درنده 
حمله می کنند تا به اهداف خود برسند افزود: امروز 
وحشی گری مدرن را در جهان مشاهده می کنیم و 
دشمنان، زنان و کودکان را می کشند و خانه ها را 
تخریب می کنند.وی اظهارکرد: نمی توان با بیکاری، 
ولنگاری و کم فروشی اقتصاد سالمی داشت افزود: 
ورود  سیاسی  مسائل  در  شکلی  هر  به  نمی توان 
کنیم و بعد هر نتیجه ای که خواستیم را به دست 
بیاوریم بلکه باید از قبل کار کارشناسی شده باشد.

۳۲ویژه برنامه به مناسبت 
نیمه شعبان دراستان

 برگزار می شود
جنوبی  خراسان  مهدویت  بنیاد  فرهنگی  معاون   
گفت: ۳۲ ویژه برنامه محوری در استان به مناسبت 
میالد امام زمان )عج( برگزار می شود که از مجموع 
برنامه های بنیاد ۱۵ برنامه مربوط به مرکز استان 
می شود. به گزارش مهر، حجت االسالم محقی 
اظهار  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  گذشته  روز 
فرهنگی  های  مجموعه  امروزه  کرد:متاسفانه 
استانی که هم تراز انقالب اسالمی هستند، از حوزه 
مسئولیت پذیری خارج شده اند. وی با بیان اینکه 
بنیاد مهدی موعود )عج( دارای سه معاونت فرهنگی، 
آموزشی و پژوهشی است، افزود: برگزاری همایش 
های مختلف، برگزاری دوره های معارف مهدوی 
و تربیت مربی از جمله مهم ترین اقدامات بنیاد در 
استان است. وی با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ 
منتظران مهدی در شهرستان بیرجند، ادامه داد: این 
اجتماع در روز دوازدهم اردیبهشت  از میدان ابوذر به 
سمت حسینیه صاحب الزمانی واقع در خیابان حکیم 

نزاری برگزار می شود.
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آغاز بارش های رگباری از عصر امروز در خراسان جنوبی

ایسنا-کارشناس هواشناسی از آغاز  بارش های  رگباری در استان خبرداد و گفت: این بارندگی ها تا روز سه شنبه ادامه دارد. برهانی با اشاره به اینکه بارش رگباری بیشتری در ناحیه مرکزی و 
شمال استان خواهد بود، افزود: ورزش باد شدید همراه با گرد و خاک را نیز  شاهد خواهیم بود. وی تصریح کرد: ورزش باد شدید به صورت لحظه ای ممکن است در برخی نقاط خساراتی در 
برداشته باشد و همچنین باعث کاهش دید و کیفیت هوا شود. برهانی یادآور شد: امکان وقوع روان آب و سیالب بخصوص در عصر امروز  و سه شنبه در نواحی شمالی و مرکزی استان وجود دارد.

* 4۳۵ مبلغ برای ایام نیمه شعبان به مناطق مختلف 
شهری و روستایی خراسان جنوبی اعزام شدند.

تولید  شروع  از  استان  مجازی  فضای  معاونت 
شکست  درجه   ۳۶۰ مجازی  واقعیت  *انیمیشن 
این  گفت:  و  داد  خبر  طبس  صحرای  در  آمریکا 
انیمیشن با هزینه حدود ۵۰۰ میلیون ریال و در مدت 

زمان ۶ ماه ساخته شود.
*سرپرست معاونت فرهنگی، فرهنگ و ارشاد گفت: 
مردم فرهنگ دوست خراسان جنوبی ۱۱4 میلیون 
تومان کتاب در طرح عیدانه کتاب خریداری کردند.

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون   *
کشاورزی استان گفت: روزانه حدود ۲ تن شیر شتر 

در خراسان جنوبی تولید می شود.
پرواز در مسیرهای رفت و برگشت تهران-   4 *
بیرجند- تهران به برنامه پروازی فرودگاه بین المللی 

بیرجند اضافه شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

 ۲ هزار بیمار صعب العالج زیرپوشش 
کمیته امداد استان

هزار   ۲ وجود  از  امداد  کمیته  تسنیم-مدیرکل 
پشت  نوعروس  و 4۰۰  هزار  العالج،  بیمار صعب 
نوبت دریافت جهیزیه، دانش آموزان ودانشجویان 
نیازمندکمک هزینه تحصیلی و نیازمندان مسکن 
خبر داد .سلم آبادی در بازدید از پایگاه جمع آوری 
صدقه برای سالمتی حضرت مهدی )عج( اظهار 
و  برات  روز  های  هزینه  کاهش  با  مردم  کرد: 
ساماندهی کمک ها به نیازمندان واقعی می توانند 
بسیاری از مشکالت معیشتی  آنان را برطرف کنند.

توقیف محموله دام قاچاق
 در شهرستان  نهبندان

خودروی سواری حامل ۱۰ رأس گوسفند بدون مجوز 
شهرستان  در  دامپزشکی  ای  قرنطینه  بهداشتی- 
نهبندان متوقف شد. رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان 
گفت: این خودرو در مسیر نهبندان-بیرجند در حرکت 
و  دامپزشکی  قرنطینه  پست  هماهنگی  با  که  بود 

پاسگاه انتظامی سهل آباد متوقف شد.

دستگیری سارق زعفران
 در شهرستان قاین

فرمانده انتظامی قاین از کشف و دستگیری سارق دو 
کیلوگرم سرگل زعفران در این شهرستان خبر داد. 
شهروندان  تماس  با  کرد:  اظهار  واعظی  سرهنگ 
اینکه فردی جوان و مشکوک یک عدد  بر  مبنی 
و    دارد  به همراه خود  را  پوشال  زعفران  پالستیک 
است  کرده  مراجعه  فروشی  زعفران  مغازه  چند  به 
در  گفت:  شد.وی  پیگیری  پلیس  توسط  موضوع 
شد  شناسایی  مشکوک  فرد  مأموران  بررسی های 
و با هماهنگی مقام قضائی به پلیس آگاهی منتقل 
و بازجویی از وی آغاز شد. فرمانده انتظامی افزود: 
فرد دستگیر شده با انجام تحقیقات فنی و پلیسی 
به سرقت دو کیلوگرم زعفران سرگل اعتراف کرد.

 برگزاری اولین جشنواره استانی
 کسب و کار های نو در دانشگاه آزاد 

گفت:  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  غالمی-رئیس 
اولین جشنواره استانی کسب و کار های نو اردیبهشت 
سال جاری در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند برگزار 

می شود. هاشمی گفت: این جشنواره به همت حوزه 
معاونت فرهنگی و دانشجویی و باشگاه پژوهشگران 
های  دستگاه  از  تعدادی  همکاری  و  نخبگان  و 
دولتی و استانی برگزار می شود و عالقه مندان می 
توانند آثار خود را در محور های فناوری اطالعات، 
خدمات، هنر وصنایع دستی، علوم انسانی، کشاورزی، 
فنی و مهندسی ، پزشکی و ... حداکثر تا هفدهم  
در  دبیرخانه جشنواره مستقر  نشانی  به  اردیبهشت 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  جوان  پژوهشگران  باشگاه 
ارسال نمایند. هاشمی با اعالم اینکه به آثار برگزیده 
در هر بخش یک میلیون تومان جایزه اهدا می شود 
گفت همچنین اثار منتخب عالوه بر دریافت جایزه از 
طریق معرفی جشنواره از حمایت دستگاههای اجرایی 
ذی ربط نیز برخوردار خواهند شد. رئیس دانشگاه ازاد 
برای  ارزشمندی  فرصت  را  جشنواره  این  اسالمی 
ظهور و بروز خالقیت جوانان و دانشجویان و معرفی 
کسب و کارهای نو ظهور عنوان کرد و افزود:عالقه 
آدرس به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   مندان 

www.iaubir.ac.irمراجعه نمایند.

میراث  کل  اداره  دستی،  صنایع  معاون 
گردشگری   و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
گفت: رونق صنایع دستی بستر مهمی برای 

حمایت از کاالی ایرانی در عرصه فرهنگ 
عباس  می آید.  فراهم  اشتغال  و  اقتصاد  و 
صنایع  از  استفاده  امروزه  اظهارکرد:  زاده 

صنایع  افزود:  است.وی  ضرورت  دستی 
شاخصه هاي  و  ویژگیها  به  باتوجه  دستي 
جدي  پیام رسان  یک  بعنوان  مي تواند  آن 
اسالمي  و  ایراني  تمدن  و  فرهنگ  از 
ایفاء کند  کشورمان در سطح جهاني نقش 
صنعت  و  فرهنگ  هنر،  عنصر  سه  چراکه 
است.عباس  نهفته  دستي  صنایع  ذات  در 
زمان  از  مقطعی  هر  در  کرد:  تصریح  زاده 
دارد  اهمیت  خاص  مسئله  یک  کشور  در 
با توجه به تحریم های اعمال  اکنون   که  
اقتصاد  مبحث  اخیر،  سال های  در  شده 
تولیدات  از  حمایت  آن  پی  در  و  مقاومتی 
و کاالهای داخلی اهمیت و ضرورتی ویژه 
دستی  صنایع  اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد. 

فرهنگی  هویت  از  ناپذیری  جدایی  جزء 
این  کرد:  اضافه  می شود،  محسوب  جامعه 
صنایع چون هم در حوزه فرهنگ، اشتغال 
و اقتصاد تاثیرگذاری دارند به توسعه دیگر 
بخش ها مثل کشاورزی نیز کمک می کنند.

عباس زاده  یادآور شد: در شرایط فعلي که 
مسئله بیکاري و ایجاد اشتغال مولد همراه 
صادرات  توسعه  و  داخلي  تولید  افزایش  با 
مشارکت  زمینه  کرده اند  فراهم  و  غیرنفتي 
اجتماعي  و  اقتصادي  فعالیت هاي  در  آن 
رئوس  و  مسئوالن  دغدغه  مهمترین 
اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  برنامه هاي 
کرد:  تاکید  وی  مي دهد.  تشکیل  را  کشور 
هنري  جاذبه هاي  بر  عالوه  دستي  صنایع 

فراگیري  و  آموزش  سهولت  و  فرهنگي  و 
آن از کمترین هزینه سرانه آموزش و ایجاد 
مختلف  بحث هاي  میان  در  شغلي  فرصت 
وی  است.  برخوردار  صنعتي  فعالیتهاي 
دستي  توسعه صنایع  و  تولید  امکان  افزود: 
شهري،  خانوارهاي  اقشار  تمامی  بین  در 
به مزیت هاي  توجه  با  روستایي و عشایري 
اندک،  سرمایه گذاري  باال،  افزوده  ارزش 
تأمین بخش اعظم مواد اولیه در استان، عدم 
نیروي  لحاظ  به  جنسي  و  سني  محدودیت 
آسان،  آموزش  اندک،  پذیري  ریسک  کار، 
تنوع  و  دستي  صنایع  بودن  اصیل  و  بکر 
رشته اي بسیار وجود دارد و می تواند اشتغال 

درصد باالیی از عالقمندان را تامین کند.

بدنی و سالمت  تربیت  گروه خبر- معاون 
خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
فعالیت  سال  دومین  در  گفت:  جنوبی 
سفیران سالمت در استان ۲۳ هزار و ۲۵۰ 
آمار  این طرح شدند که  آموز عضو  دانش 
موجود با ۱۵ درصد دانش آموزان، همتراز 
مقدم  گلدانی  است.  ها  استان  استاندارد  با 
سالمت  سفیران  جشنواره  در  گذشته  روز 
از  اصلی  هدف  افزود:  استان  آموز  دانش 
خود  آموزش  سالمت  سفیران  طرح  ایجاد 
دانش  آگاهی  سطح  ارتقای  و  مراقبتی 
گفته  است.به  بهداشتی  مسائل  از  آموزان 
به عنوان  آموزان  دانش  این طرح  در  وی 
و  آموزش  مشارکت  با  و  اصلی  محور 
جلوگیری  ابتدایی  های  آموزش  پرورش، 
آموزش  را  سالمت  حفظ  و  ها  بیماری  از 
از  هم  ها  خانواده  آن  تبع  به  و  بینند  می 
اظهار  شوند.وی  می  مند  بهره  طرح  این 
از  پیشگیری  و  آموزش  درموضوع  کرد: 
با اولویت  بیماری های واگیر و غیر واگیر 
 7۵۰ و  هزار   ۱۰۰ سر(  شپش  پدیکلوز) 
جمعیت  درصد   ۶۵ معادل  آموز  دانش 
دانش آموزی استان آموزش دیدند.گلدانی 
از  آموز  دانش  هزار   9۳ اینکه  بیان  با 
دهان  های  بیماری  پیشگیری  و  آموزش 
اولویت  گفت:  شدند،  مند  بهره  دندان  و 
آموزان  دانش  طرح  این  در  آموزش  برای 
به  داد:  ادامه  بودند.وی  ابتدایی  مدارس 
توجه به احتمال و پیشگیری از ضعف آهن 
اول  متوسطه  دختر  آموزان  دانش  بین  در 
قرار  پوشش  زیر  نفر  هزار   ۲۱ هم  دوم  و 
آموزان  گرفتند و شناسنامه سالمت دانش 
به طور  دهم  و  هفتم  ابتدایی،  چهارم  پایه 
کامل تکمیل شده است. وی با بیان اینکه 
در طرح دادرس ۱۳۰ تیم دانش آموزی به 

های  آموزش  احمر  هالل  جمعیت  کمک 
 ۲۰۰ و  هزار  افزود:  گرفتند،  فرا  را  الزم 
های  آموزش  از  هم  استان  آموز  دانش 

برخوردار شدند. ایمنی  اصول 

طرح  پوشش  تحت  مدرسه   ۳۲۷
سفیران سالمت

خراسان جنوبی  بهداشت  مرکز  فنی  معاون 
تحت  مدرسه   ۳۲7 اینکه  به  اشاره  با  نیز  
است،گفت:  سالمت  سفیران  طرح  پوشش 

آموزش  و  سالم  غذای  نمایشگاه  برگزاری 
در  سالمت  رابط  و  مراقب   ۱۸۳ و  هزار 
است.  شده  نیزانجام  مراقبتی  خود  برنامه 
به  سالمت  حامی  مدارس  افزود:  زنگویی 

اقدام  یک  در  که  می شود  گفته  مدارسی 
دانش  سالمت  ارتقاء  برای  انتخابی 
تالش  مربیان  و  مدرسه  اولیاء  آموزان، 
بهداشت   مرکز  فنی  معاون  می کنند. 
سفیر  آموز  دانش  کرد:  بیان  استان  

می شود  اطالق  فردی  به  نیز  سالمت 
و  گروهی  فعالیت های  به  عالقمند  که 
سالمت  مختلف  حیطه های  در  جمعی 
است.  معنوی  و  اجتماعی  روانی،  جسمی، 

مدارس  کیفی سازی  همچنین  افزود:  وی 
سالمت  شناسنامه  تکمیل  سالمت،  مروج 
دانش آموزان،  وتربیت هزار و ۱۲۲ معلم 
و  ۸۱۶مراقب  آموزش  و  طرح  این  در 
نیز  پرورش  و  آموزش  سالمت  رابطه 

شد:  یادآور  زنگویی  است.  شده  انجام 
و  برنامه ها  اجرای  روستایی  مدارس  در 
توسط  سالمت  سفیران  طرح  آموزش های 
مدیر  نظارت  با  و  بهداشت  خانه  بهورزان 

مدرسه    انجام  می گیرد. گفتنی است در 
برگزیده  آموز  دانش   ۱۳ از  مراسم  پایان 
نفر   ۶ سالمت،  سفیران  جشنواره  در 
کارکنان حوزه  از  نفر   ۶ و  مراقب سالمت 

شدند.. تجلیل  بهداشتی 

رونق صنایع دستی بستر حمایت از کاالی ایرانی است

23 هزار دانش آموز استان سفیر سالمت شدند 

افزایش 58 درصدی سپرده گذاری  بلند مدت
مشترک  ی  جلسه  گذشته  رضایی-روز 
کمیسیون  و  اشتغال  تخصصی  کارگروه 
مدیران  حضور  با  ها  بانک  هماهنگی 
و  حقوقی  معاون  نژاد  سازگار  و  استانی 
تعاون، کار  استانهای وزارت  امور مجلس و 
این  در  استاندار  شد.  برگزار  اجتماعی  ورفاه 
بلند  گذاری  سپرده  میزان  کرد:  بیان  جلسه 
سال  به  نسبت  استان  های  بانک  در  مدت 
با  افزایش داشته است و  گذشته ۵۸ درصد 
باقی  استان  در  سرمایه  این  اینکه  به  توجه 
برای  مثبتی  عملکرد  تواند  می  است،  مانده 
داد:اگر  ادامه  الشریعه  باشد.مروج  ها  بانک 
میزان پرداختی بانک ها با توجه به افزایش 
گردش  این  کند   پیدا  ،افزایش  انباشتگی 
خواهد  استان  اقتصاد  رونق   باعث  مالی 
 شد. وی با اشاره به  اینکه از محل صندوق 
به  طرح،   ۱۶7 و  هزار  یک  ملی  توسعه ی 
مبلغ 7۶ میلیارد تومان تسهیالت به استان 
برخی  کرد:سهم  بیان  است  شده   پرداخت 
اشتغال  تسهیالت  دریافت  در  ها  شهرستان 
پایین است و  توزیع نامتوازن اعتبارات باعث 
 ایجاد و سبب بروز شکاف هایی در پرداخت ها
برای  دالر  ۱.۵میلیارد  تخصیص  شود.  می 
صندوق  محل  از  روستاها  در  زایی  اشتغال 
امور مجلس  و  ملیمعاون حقوقی  توسعه ی 
ورفاه  کار  تعاون  وزارت  های  استان  و 
دالر  ۱.۵میلیارد  کرد:  عنوان  اجتماعی هم  
برای اشتغال زایی در روستاها به ویژه ایجاد 
از سوی صندوق  در  کشور  نواحی صنعتی 

است  شده  داده  اختصاص  ملی  توسعه 
توسعه  کمتر  مناطق  اشتغال  با  اولویت  که 
یافته، عشایری و مرزی است  که  تصویب 
این اعتبار نقش مهمی در توسعه متوازن و 

اجتماعی  و عدالت  اختالف طبقاتی  کاهش 
در کشور دارد. سازگارنژاد ادمه داد: باید ساز و 
کاری برای کمک و توانمندسازی روستاییان 
و عشایر اندیشیده شود نه اینکه طرح های 
آنها حذف یا رد شود که این دور از عدالت 
طرح  انتخاب  همچنین  و  است  اجتماعی 
 های اشتغال و تصویب آن در بانک ها نباید 

باشد که  کاریکاتوری  و  اقتضائی  ای  بگونه 
نتوانیم پاسخگوی متقاضیان باشیم.

۳6 هزار نفر در استان بیکارند

استان  اجتماعی  تعاون کار ورفاه  مدیر کل 
  ۱۰.9۵ بیکار  نرخ   9۵ سال  در  کرد:  بیان 
به  گذشته  سال  در  که  است  بوده  درصد 
بیکار  است. جمعیت  رسیده  درصد     ۱۱.۵
در استان ۳۶ هزارنفر است و جویندگان کار 
اشاره   با  رکنی  است.  بود  نفر   ۶۱۳ هزار   4
است  بخشی  فرا  امری  اشتغال  که  این  به 

نقش  آن  توسعه ی  در  ها  دستگاه  تمام  و 
از  یکی  کرد:این مشکل  دارند،بیان  موثری 
از دستگاه  و  است  اشتغال  اصلی  معضالت 
ها  انتظار می رود تا راهکاری برای توانمند 

تا  کنند  بینی  پیش  مشاغل  و  افراد  سازی 
،به  تحصیالت هستند  متقاضی  که  کسانی 
اشتغال  داد:  ادامه  وی  برسند.  ی  نتیجه 
باید و  است  دولت  نظر  مد  روستایی   پایدار 
پیگیری  را  تسهیالت  روزانه  ها  دستگاه   
کنند تا سهم استان جذب و باری از دوش 

اشتغال استان برداشته شود.

اشتغال 111 نفری
 در دستگاه های اجرایی 

مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره  کل کار  هم 
گفت: در سال 9۶ در  بخش مهارت آموزی 4 
هزار ۸۰۰ کارورز و همچنین ۶۰۳ هزار واحد 
پذیرنده ثبت نام  کرده اند. فاطمی با اشاره به 
اینکه برنامه ی پیشنهادی سال 97 به دستگاه 
مورد  در  داد:  ادامه  است؛  شده  داده  اجرایی 
اشتغال دستگاه های اجرایی ،اشتغال ۱۱۱ نفر 
ثبت شده است.دبیر کمیسیون هماهنگی بانک 
های استان بیان کرد: از ۳7 بانک و موسسه 
 ی فعال، ۳۲9 شعبه در استان فعالیت دارند که 
در  کمترین  و  بیرجند  در  تراکم  ترین  بیش 
دهباشی  گفته  به  است.   زیرکوه  شهرستان 
بیش ترین سپرده ها در استان، سپرده های 
گران قیمت است و سپرده های ارزان قیمت  
حدود۲۲ درصد  است .نماینده  شهرستانهای 
مجلس  در  بشرویه  و  فردوس،طبس،سرایان 
افراد  توسط  که  هایی  کرد:طرح  بیان  نیز 
هزینه  شود  می  داده  اشتغال  گروه  کار  به 
هایی را برای شخص به همراه دارد که در 
شخص  کارگروه  در  نشدن  پذیرفته  صورت 
داد:  ادامه  د،وی  شو  می  طلبکار  دولت  از 
مربوطه  های  دستگاه  که  رود  می  انتظار 
صورت  در  تا  نکنند  خرج  را  ها  هزینه  این 
امیر حسن  افراد برگشت داده شود.  به  لزوم 
 خانی با اشاره بر لزوم نگاه ویژه ی صندوق
به  باید  کرد:  بیان  استان  به  ملی  توسعه ی 
استان  متفاوت از استان های دیگر  نگاه شود.   

در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان  مطرح شد:

نت
نتر

س :ای
عک

  پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه بیرجند  دیجیتال ارایه می شود

مراسم گرامی داشت روز معلم دیروز با حضور اساتید 
و  رئیس دانشگاه بیرجند با تجلیل از اساتید نمونه و 
کارشناسان برگزیده در دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در این مراسم 
تحصیالت  دانشجویان  نامه های  پایان  گفت: 
تکمیلی به سامانه های سیمرغ اضافه خواهند شد 
تا به صورت دیجیتال در دسترس باشند. به گزارش 
ایسنا خامسان اظهار کرد: به عنوان معلم باید در 
بخشی تمرکز کنیم که در راستای ارتقای جامعه 
باشد.وی ادامه داد: باید به سمت دانشگاه های نسل 
چهار و پنجم رفته و اکنون باید دانشگاه برای ارتقا 
جامعه تالش کنند و اساتید در کنار کار تدریس 
رئیس  دهند.  انجام  نیز  تربیتی  کار  پژوهش  و 
را  علم  تولید  و  مقاله  باید  بیرجند گفت:  دانشگاه 
همانند قبل انجام دهیم اما زیربنای دانشگاه تربیت 
ایجاد شغل کند. برای خود  است که  دانشجویی 

خامسان اضافه کرد: اگر ما نتوانیم دانشجویی را 
و  بروز  را  خود  نتواند شخصیت  که  کنیم  تربیت 
جامعه کمک  ارتقای  به  و  ایجاد شغل  جامعه  در 
کند نمی توانیم در راه ارتقای جامعه و مشارکت 
کرد:  نشان  خاطر  برداریم.وی  قدم  دانشجویان 
تحصیالت  دانشجویان  نامه های  پایان  همچنین 
تکمیلی که در کتابخانه مرکزی نگهداری می شوند 
به سامانه های سمیرغ اضافه خواهند شد تا پایان 
باشند. دسترس  در  دیجیتال  صورت  به  ها  نامه 

“نرگس”  بیمه شد

حسینی - پس از سال ها بیمه نبودن گل نرگس و 
درخواست های متعدد نرگس کاران استان، سرانجام 
معاون بهبود تولیدات گیاهی و دامی استان، از بیمه 
گل نرگس تا برداشت سال آینده خبر داد و گفت: 
این موضوع پس از پیگیری هایی که در تهران با 
نماینده بانک کشاورزی و مدیر کل گل و گیاهان 
برای  انجام گرفت،  وزارت جهاد کشاورزی  زینتی 
از مشکالت کشاورزان و نرگس کاران  جلوگیری 
کرد:  اضافه  پور  عصمتی  شد.  محقق   ، استان 
همچنین با راه اندازی انجمن نرگس کاران کشور 
با  و  اندازی  راه  کاران”  نرگس  “گروه  استان  در   ،

نماینده انجمن کشوری ارتباط داده شده اند.
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باید از مامور ناجا در برخورد 
با زن بی حجاب تقدیر کرد

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اظهار کرد: 
باید از مأمور ناجا در اجرای قانون و برخورد با متجاهر 
به فسق و بی حجابی تقدیر کرد. من متأسفم که 
بدانند  اینکه  بدون  نمایندگان مجلس  از  معدودی 
بی  کمپین  عضو  یک  از  چیست  مسئله  صورت 
علنًا  را  باره  این  در  قانون  اجرای  و  دفاع  حجابی 
تخطئه کردند. وی تصریح کرد: وقتی پدیده نفوذ هر 
روز با کشف یک جاسوس و مدیر دو تابعیتی مردم 
را آزار می دهد، رئیس جمهور باید در مورد پدیده نفوذ 
در دستگاه های دولتی پاسخگو باشد و از تضعیف 

موضوع گزینش بپرهیزد.

احمدی نژاد فکر کرده 
»هرکی هرکی« است

سرخوردگی  گفت:  مجلس  سابق  نماینده  زاکانی، 
نخبگان و نا امیدی مردم نتیجه مشکالت است که 
محصول آن بی اعتمادی است. عده ای فکر می کنند 
»هر کی هرکی« است و قانون گریزی می شود، االن 
آقای احمدی نژاد نیز فکر کرده »هرکی هر کی« 
است و یا نمونه دیگر حادثه خیابان پاسداران بود.

باید با مطرح کنندگان موضوع 
ارتداد مشایی برخورد شود

و  مشایی  رحیم  پرونده  درباره  عبدا... پور،  مهران 
از گمانه زنی ها درباره مرتد  مطرح شدن یکسری 
ارتدادی  حکم  است  قرار  اگر  گفت:  وی  خواندن 
صادر شود که اصال چنین بحثی مطرح نبوده است 
ابتدا باید در دادسرا مطرح شود نه در مطبوعات، با 
این حال قاعدتا قوای امنیتی باید با دوستانی که 
احتمال می دهند حکم ارتداد ایشان صادر می شود، 

برخورد کنند.

مرتضوی احضار شد، نیامد
به همین دلیل بازداشت شد

اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات 
دادستان  مرتضوی  سعید  دستگیری  برای  قضایی 
سابق تهران گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر 
حاضر نمی شود و عذر موجه اعالم نمی شود حکم 

جلب صادر و دستگیر می شود.

بازداشت رحمانیان، نه عقالني است 
نه منطبق بر امنیت ملي

از هر  بیش  که  ایامی  در  کار گفت:  وزیر  ربیعی، 
زمان باید اعتماد به داخل افزایش یابد و از رسانه 
های با نام و نشان و مسئولیت پذیر حمایت شود، 
نگاری  روزنامه  که  رحمانیان  مهدی  بازداشت 
دلسوز، خوش فکر و با تفکری اعتدالی است، نه 

عقالنی است، نه منطبق بر امنیت ملی.

شعار »مرگ بر آمریکا« نه تنها کم 
نمی شود بلکه افزایش هم می یابد

روحانیت  جامعه  مرکزی  شورای  ابراهیمی عضو 
مبارز گفت: شعار »مرگ بر آمریکا« عکس العمل 
دشمنی ها  که  زمانی  تا  آمریکایی هاست  اعمال 
اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا  توطئه های  و 
تنها کم  نه  آمریکا«  بر  است شعار »مرگ  باقی 
در  امروز  می یابد.  هم  افزایش  بلکه  نمی شود 
آتش  به  آمریکا  پرچم  کشورها  از  بسیاری  دنیا 
می کشند و شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند چرا 

که ملت ها امروز بیدار و هوشیارند.

بخشي از وزرا 
هواي نا امیدي در سر دارند

رئیس جمهور گفت: در ذهنم وزرا را به دو دسته تقسیم 
کرده ام و هر دو دسته آدم های خوبی هستند اما 
بخشی از آنها هوای نا امیدی در سر دارند. برخی با 
اشاره به بودجه آن را کم می دانند یا وضعیت فروش 
و انتقال درآمدهای نفتی را خوب نمی دانند. این عده 
در اول، وسط و آخر دولت سخن ناامید کننده دارند 
 یا برخی از آنها وقتی سخن از باران و خشکسالی 
می شود صحبت از واردات محصوالت می کنند. اما 

عده ای هم امیدوارانه حرف می زنند.

برجام بدون آمریکا برای 
ایران هیچ مفهومی ندارد 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه 
برجام  به  را  بندی  هیچ  الحاق  اسالمی  جمهوری 
نمی پذیرد، اظهار کرد: اگر آمریکایی ها از برجام خارج 
شوند، ما هم  از این توافق نامه خارج خواهیم شد؛ 

اصوال برجام بدون آمریکا برای ما مفهومی ندارد.

 برجام آش خیلي دهن سوزي 
براي ما نبود 

الیاس حضرتی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید 
گفت: خروج آمریکا از برجام بسیار بهتر است زیرا 
این حالت بالتکلیفی و بین زمین و آسمان ماندن 
برای ما خسارت بیشتری دارد. برجام آش خیلی 
دهن سوزی برای ما نبود. ما در برجام بعضی چیز ها 
را از دست داده و برخی دیگر را به دست آوردیم 
و با توجه به آنکه بسیاری از تعهدات طرف غربی 
عملی نشده، می توان اذعان کرد که داده های ما 

بسیار بیشتر بوده است.

روحانی خیلي زود موتورش را خاموش کرد

غالمرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران گفت: 
من شخصا معتقدم کل دولت بعد از معرفی کابینه، 
فرود آرامی داشت و موتورهایشان خاموش شد، چه 
این یک  اجرایی و  امور  امور سیاسی و چه در  در 
اشکال جدی است. آقای روحانی حرف های تندی 
زد که رای بیاورد و انتخابات را هم برد، اما خیلی زود موتورش را خاموش 
کرد. در حال حاضر چه جریان اصالح طلب و چه اصولگرایان معتدلی که با 

ایشان همراه شدند از آقای روحانی ناراحت هستند.

تعبیر خیانت درمورد اصالح طلبان را مردود می دانم

اشرف بروجری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
درخصوص دو دسته بودن اصالح طلبان )انقالبی و 
غیر انقالبی( گفت: اینکه گفته شده اصالح طلبان دو 
دسته اند؛ یعنی انقالبی و ضد انقالبی و اینکه اصالح 
تلقی  خیانت  که  را  هایی  صحبت  انقالبی   طلبان 
می کنند به مقامات گزارش می دهند را نمی پذیرم. تعبیر خیانت در خصوص 
اصالح طلبان را مردود می دانم. گفته می شود، بخشی از اصالح طلبان خالف 
چارچوب اصول تعیین شده عمل می کنند که اساسا غلط است و صحت ندارد.

اصولگرایان معتقدند همه مشکالت گردن دولت است

موضوع  به  اعتقادی  من  گفت:  زیباکالم  صادق 
گفت وگوی ملی ندارم زیرا این موضوعات اگرچه در 
ظاهر بسیار زیبا هستند اما از درون پوک و خالی از 
محتوا هستند. اصولگرایان در قدرت چرا باید گفت وگو 
کنند؟آیا اصال این جریان اعتقادي به گفت وگو با رقیب 
سیاسي خود دارد؟ آنها معتقدند دولت عملکرد خوبي نداشته اما حاضر به پذیرش 
انتقاد درباره دوستان خود نیستند. آنها معتقدند همه مشکالت گردن دولت است. 
در واقع اصولگرایي تنها یک مشکل را حاضر به پذیرش است و آن دولت است.

نقوی حسینی نماینده مردم ورامین با 
اشاره به ارائه الیحه پالرمو به مجلس 
با تغییر محتوا، اظهار کرد: این عذر 
معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر 

غلط تایپی در متن ترجمه شده فارسی 
الیحه پالرمو، عذر بدتر از گناه است، 
اگر می گفتند ترجمه این الیحه به 
خوبی انجام نشده است یا مترجمین 

دقت نکردند، خیلی بهتر از این بود 
که بگویند »غلط تایپی« بوده است.
جمهوری  دولت  یعنی  افزود:  وی 
اسالمی تایپیست هایی دارد که اشتباه 

عجیب  خیلی  این  می کنند؟!  تایپ 
تایپیست  تازگی  به  یعنی  است، 
استخدام کردند یا آن افراد با سیستم 
آشنایی ندارند و غلط تایپ می کنند؟! 

است. گناه  از  بدتر  عذر  واقعاً  اینکه 
نقوی تصریح کرد: حداقل اگر بگوییم 
ترجمه به خوبی صورت نگرفته است، 
مترجم  حواس  پذیرفت  می توانیم 
نبوده است یا فهم دیگری از موضوع 
داشته است، ولی وقتی اعالم می کنند 
غلط تایپی در متن ترجمه شده وجود 
است،  بدی  عذر  واقعاً  است،  داشته 
این  از  است  بهتر  محترم  دولت 
بهانه ها نیاورد و از این عذرهای بدتر 
از گناه مطرح نکند. وقتی که شورای 
نگهبان به الیحه ایراد گرفته و اعالم 
کرده ترجمه با متن اصلی متفاوت 
است، معنایش این است که دولت 
و  کند  ارسال  را مجدداً  باید الیحه 
مجلس باید مجدداً الیحه را بررسی 
کرده و رای دهد تا بدین ترتیب ایراد 
شود. رفع  نگهبان  محترم  شورای 

ادعای غلط تایپی در ترجمه »الیحه پالرمو« عذر بدتر از گناه است
علی مطهری، نماینده مردم تهران 
اظهار کرد: با حجاب اختیاری مخالفم 
موجب  اختیاری  حجاب  که  چرا 
بودن  اجباری  اما  می شود  برهنگی 
حجاب به آن معنا نیست که خیلی 
شود.  گرفته  جدی  سخت  و  سفت 
برای مثال بسیاری از خانم ها هم اکنون 
حجاب واقعی را رعایت نمی کنند اما 
کسی هم معترض آنها نمی شود. در 
مورد برخورد اخیر گشت ارشاد با یک 
بانو هم باید گفت که آن خانم کامال 
بی حجاب بوده است و هنگامی که با 
مامور گشت پلیس مواجه می شود به 
پلیس حمله می کند و انگشت مامور 
را می شکند. مقاومت در برابر پلیس 
پلیس  که  چرا  است؛  اشتباهی  کار 
باید اقتدار داشته باشد؛ البته پلیس هم 
نباید رفتار ناهنجار از خود نشان دهد؛ 

بنابراین حکومت اسالمی باید حجاب 
به شکل درست.  اما  را کنترل کند 
وی تصریح کرد: ما باید به اصالح 
امور ادامه دهیم. در اعتراضاتی که در 

دی سال گذشته انجام شد منشاء این 
اعتراضات درون حکومتی بود چرا که 
یک عده برای ضربه زدن به دولت 
این اعتراضات را به راه انداختند، اما 

به سرعت کار از دست شان در رفت 
و منافقین و سلطنت طلبان فوری از آن 
بهره برداری کردند. وی گفت: در رفتار 
با مردم و مخالفان مشکل داریم و این 

سخت گیری ها مضر به حال انقالب 
است. این نگاه امنیتی باید تغییر کند 
و متوجه باشیم که همه جاسوس و 

نفوذی نیستند.

عده ای برای ضربه زدن به دولت، اعتراضات دی را به راه انداختند

برداشت گل محمدی در خراسان جنوبی * عکس: رقیه محمدی جشن بزرگ روز جوان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان شهرستان نهبندانتور عکاسی و خبری گل محمدی و سیستم های نوین آبیاری * عکس: رها صالحی مقدم

علی مطهری، نماینده تهران:سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین:

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
به اطالع می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 
قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصلی زمستان 
سال 1396 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا با ارسال 

لوح فشرده )CD( تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری می باشد. 
یادآوری می شود، مهلت ارسال  الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصول 
 بهار، تابستان و پاییز 96 نیز تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 )مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526(

قابــل توجــه 
فعاالن اقتصادی محترم )اشخاص حقیقی و حقوقی(

شناسه : 165349

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل کادر کارگاهی خود نیازمند 
راننده پایه یک می باشد. آدرس: خیابان مطهری ، بین مطهری 1 و 3 

طبقه فوقانی فروشگاه خالنه و کاشانه   تلفن تماس: 32211843

به یک نفر کارگر ساده خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم.
ساعت کار : 5:3٠ بعدازظهر تا 1 بامداد  ٠٩155625242 - 32446262

همشهریان عزیز 
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

که معرف حضور شما خیرین عزیز است.  
با استقرار پایگاه های کمک های مردمی این موسسه 
در آرامستان بیرجند به مناسبت روز برات و نیز 
)در   09153636314 شماره  به  سیار  پایگاه 
تمامی ساعات شبانه روز( به حکم وظیفه آماده 
دریافت نذورات و صدقات شما نیکان می باشد. 

)کارتخوان موجود می باشد( 

صدهق از شما  دعا از ما

شماره کارت پاسارگاد
5٠222٩1٩٠٠٠43355


