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سرمقاله

از ظرفیت های دانش آموزی غفلت نکنیم!!     

تقویم و روزشمار سال ها، یادآور مناسبت های ملی و مذهبی فراوانی است که هر 
کدام به واسطه یک اتفاق یا رویدادی مهم در دل روزهای سال، ماندگار شده اند، 
حوادثی مثل سالروز حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران، شهادت سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی، آتش سوزی پالسکو، ترور شهید فخری زاده و دیگر دانشمندان 
ایرانی، زلزله بم، سقوط هواپیمای اوکراینی، رحلت حضرت امام خمینی)ره( و... که هر 
کدام یادآور خاطره های فراوانی است و هرگز از ذهن نسل حاضر پاک نخواهد شد. 
از جمله این روزهای ماندگار و فراموش نشدنی که به جهت وزن و اهمیت، ایام ا... 
هم نام گرفته اند، ایام سراسر خاطره و حادثه دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی است. 
امکان ندارد که به روزهای بهمن ماه برسیم و از ماجراهای مجاهدت ها و جانفشانی 
ها و تدابیر ارزنده ای که از دهه ۴۰ و به رهبری عالمی فرزانه و مدبر، جان گرفت و 
هوشمندانه هدایت شد تا باالخره در سال ۵۷ به اوج خود رسید و در بهمن ماه، آب پاکی 
 را روی دست دوست و دشمن ریخت و تکلیف همه را روشن  ... ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

استخری که بعد از ۱7 سال هنوز افتتاح نشده است۱۶5 فیلم جشنواره فجر در استان اکران می شود  5  پیش بینی کاهش یخبندان شبانه در شهرهای استان  5

رعایت توأمان حقوق 
پیمانکاران عمرانی  و 
بیت المال، ضروری است 
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: 
حقوق اشخاص و پیمانکاران همچنین حقوق عمومی 
و بیت المال در قراردادهای عمرانی باید توأمان رعایت 
شود.عباس زاده از درخواست پیمانکاران برای رسیدگی 
به وضعیت تامین منابع مالی گفت و افزود: الزم است 
اشکال نحوه و تغییر شیوه تامین منابع مالی پروژه ها 
به صورت نقدی و اسناد خزانه به  طور کارشناسی 
بررسی و تعیین تکلیف شود تا ضمن رعایت قوانین 
و ضوابط پیمان، حقی از بیت المال یا اشخاص و 
پیمانکاران ضایع نشود. .... مشروح در صفحه ۵

آغاز ثبت نام اعتکاف 
در ۲۰۵ مسجد استان

ثبت نام مراسم اعتکاف در 2۰۵ مسجد خراسان 
جنوبی آغاز شده است. مدیر کل تبلیغات اسالمی 
ثبت  گفت:  استان  وسیمای  صدا  با  گفتگو  در 
روستایی  مسجد   ۱2۶ در  اعتکاف  مراسم  نام 
می شود.  انجام  شهر ها  مراکز  در  مسجد   ۶۷  و 
حجت االسالم رضایی افزود: پیش بینی می شود 
امسال ۱۱ هزار زن و ۳ هزار و ۵۰۰ مرد در مراسم 
اعتکاف شرکت کنند. وی با اشاره به اینکه ثبت نام 
مراسم معنوی اعتکاف به دو صورت حضوری و 
اینترنتی انجام می شود، افزود: در مرکز استان مساجد 
مرتضوی، الغدیر، مصلی المهدی )عج(، باقر العلوم)ع(، 
محمد رسول ا...)ص( .... مشروح در صفحه ۵

آسیب های تجمل گرایی و تشریفات زائد مراسم ترحیم مرکز استان
 در نشست روزنامه آوا با صاحب نظران بررسی شد 

سایه سنگین تجمالت 
در مراسم ترحیم

صفحه 3

استاد ارجمندسرکار خانم دکتر کاظمی
 جناب آقای دکتر سیادت

 با نهایت تاسف مصیبت درگذشت  شادروان حاج سید حسن کاظمی
 را خدمت شما بزرگواران و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، آرامش در جوار 

حق تعالی برای آن عزیز سفرکرده و صبر و اجر برای شما و سایر بازماندگان 
گرامی از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

 دکتر محمود زردست - دکتر کوکب نمکین

جناب آقای مرتضی امیرآبادی زاده
 با کمال مسرت و افتخار انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم. امید است  حضور شما در این 
مسئولیت به عنوان  خادمی صدیق و والیتمدار،  با کوله بار گرانی از 

تجربه، نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مجموعه خواهد شد 
دوام توفیقات روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 

کارکنان ثبت احوال شهرستان بیرجند

هجدهمین سالگرد درگذشت عزیزمان 

مرحومه  پروین سلیمی خراشاد
 را با نثار سوره اخالص به روح پاکش گرامی می داریم.

 خانواده های: سلیمی خراشاد و چنگیزیان

جناب آقای مهندس مهدی دوستی
 مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، 
کارآمدی، لیاقت، شایستگی و سوابق درخشان خدمتی شما 
بزرگوار در خدمت صادقانه می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

نموده، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه خداوند منان
 مسئلت می نماییم. 

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مهاب دژ شرق

جناب آقای مهندس مهدی دوستی
 مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 با کمال  مسرت انتصاب بجا  و شایسته جناب عالی  
را صمیمانه تبریک عرض نموده، مطمئنا 
مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب 

برجسته و گرانقدر شما بزرگوار موجبات ارتقای 
آن مجموعه را فراهم خواهد نمود ضمن آرزوی 

توفیق برای جناب عالی، از خدمات و تالش های ارزنده جناب آقای مهندس امامی
 در دوران تصدی شان  نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

 شرکت عمران سازه شاد و نیک زهان - شرکت نهر سازه شاد و نیک

                                                       آگهی مزایده عمومی شماره 22
شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار 15،000 کیلوگرم پالت پالستیکی ضایعاتی موجود در محل انبار 
ضایعات کارخانه خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.  بدینوسیله از تمامی متقاضیان دعوت 
می شود پس از بازدید، پیشنهادات کتبي خود را با رعایت شرایط  شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 در پاکات دربسته به شرح پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده، 
پاکت ب: تکمیل فرم و ارائه قیمت پیشنهادی، به واحد تدارکات کارخانه کویرتایر واقع در بیرجند، کیلومتر 
11 جاده کرمان تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می توانند برای بازدید موضوع مزایده از مورخ 
1401/11/08 لغایت 1401/11/13 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه کویرتایر مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت کویرتایرشرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
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شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار 400 عدد بشکه خالی فلزی موجود در محل انبار ضایعات خود را 
 به صورت یکجا از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.بدینوسیله از تمامی متقاضیان دعوت می شود
 با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مزایده و پس از بازدید اقالم ضایعاتی، پیشنهادات کتبي خود 
را تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 در 2 فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف: 
سپرده شرکت درمزایده، پاکت ب: تکمیل فرم شرکت در مزایده قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه 
تحویل نمایند. بازدید متقاضیان از اقالم ضایعاتی از مورخ 1401/11/08 لغایت 1401/11/13 در ایام 

و ساعات اداری امکان پذیرخواهد بود. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. 
روابط عمومی شرکت کویرتایر

                                                       آگهی مزایده عمومی شماره 21
شرکت کویرتایر در نظر دارد: 3 قلم از ضایعات پالستیکی موجود در محل انبار ضایعات خود شامل 
پالستیک سوخته ، بنر والینر ضایعاتی و تسمه پالستیکی را به صورت یکجا از طریق برگزاری مزایده به 
فروش برساند. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می شود با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مزایده و پس 
از بازدید اقالم ضایعاتی، پیشنهادات کتبي خود را تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 
در2 فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف: سپرده شرکت درمزایده، پاکت ب: تکمیل فرم شرکت 
در مزایده قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه تحویل نمایند. بازدید متقاضیان از اقالم ضایعاتی از 
مورخ 1401/11/08 لغایت 1401/11/13 در ایام و ساعات اداری امکان پذیرخواهد بود. شرکت 

روابط عمومی شرکت کویرتایرکویرتایردر رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

مناقصه خرید ایزوگام
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند در نظر دارد: ایزوگام مورد نیاز به حجم تقریبی ۵،۰۰۰ 
مترمربع را برای فاز سوم پروژه شهید سپهبد صیاد شیرازی را از طریق برگزاری مناقصه تأمین 
نماید؛ لذا متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ با مراجعه به نشانی 
بیرجند - خیابان معلم - خیابان شهید خلیل طهماسبی - مجتمع کوهسنگی ارتش - شرکت تعاونی 
مسکن ۰۴ بیرجند و یا با ارسال پیام به واتساپ شماره ۰۹۱۵۱6۰۰۰3۷ اسناد مناقصه را دریافت نمایند و 
حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ اسناد مناقصه را به آدرس مذکور تحویل نمایند. ضمناً بازگشایی 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجنداسناد در ساعت ۱۴ همان روز خواهد بود.

مناقصه اجرای خم و برش میلگرد
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند در نظر دارد: اجرای خم و برش میلگرد آرماتورهای 
فونداسیون ۳۵ بلوک فاز چهارم پروژه شهید سپهبد صیاد شیرازی به حجم تقریبی ۴۰۰ تن را از 
طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا ساعت 
۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ با مراجعه به نشانی بیرجند - خیابان معلم - خیابان شهید خلیل طهماسبی - مجتمع 
کوهسنگی ارتش - شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند و یا با ارسال پیام به واتساپ شماره ۰۹۱۵۱6۰۰۰3۷ 
اسناد مناقصه را دریافت نمایند و حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ اسناد مناقصه را به آدرس مذکور 

تحویل نمایند. ضمناً بازگشایی اسناد  در ساعت ۱۴ همان روز خواهد بود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی  مسکن ۰۴ بیرجند

مناقصه خرید تجهیزات آسانسور
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند در نظر دارد: اقالم مورد نیاز برای آسانسورهای 
7۸ بلوک فاز سوم پروژه شهید سپهبد صیاد شیرازی را از طریق برگزاری مناقصه تأمین نماید؛ 
 لذا متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ با مراجعه به نشانی بیرجند
 خیابان معلم - خیابان شهید خلیل طهماسبی - مجتمع کوهسنگی ارتش - شرکت تعاونی مسکن ۰۴ 
بیرجند و یا با ارسال پیام به واتساپ شماره ۰۹۱۵۱6۰۰۰3۷ اسناد مناقصه را دریافت نمایند و حداکثر 
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اسناد مناقصه را به آدرس مذکور تحویل نمایند. ضمناً بازگشایی اسناد 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجنددر ساعت ۱۴ همان روز خواهد بود.

مناقصه خرید میلگرد
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند در نظر دارد: انواع میلگرد مورد نیاز به حجم تقریبی ۳۶۰ تن 
برای فاز چهارم پروژه شهید سپهبد صیاد شیرازی را از طریق برگزاری مناقصه تأمین نماید؛ لذا متقاضیان 
 محترم می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ با مراجعه به نشانی بیرجند - خیابان معلم
 خیابان شهید خلیل طهماسبی - مجتمع کوهسنگی ارتش - شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند و یا با ارسال پیام 
 به واتساپ شماره ۰۹۱۵۱6۰۰۰3۷ اسناد مناقصه را دریافت نمایند و حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 

اسناد مناقصه را به آدرس مذکور تحویل نمایند. ضمناً بازگشایی اسناد در ساعت ۱۴ همان روز خواهد بود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند

مناقصه اجرای فونداسیون
با  بلوک  فونداسیون ۳۵  اجرای  دارد:  نظر  در  بیرجند  آموزش ۰۴  مرکز  مسکن  تعاونی  شرکت 
زیربنای  کل ۶۱.۶۴۴ مترمربع شامل: آرماتوربندی )به جز خم و برش(، قالب بندی نصب 
 بولت ها و شابلون ها و بتن ریزی را برای فاز چهارم پروژه شهید سپهبد صیاد شیرازی 
را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا متقاضیان محترم می توانند 
حداکثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ با مراجعه به نشانی بیرجند - خیابان معلم - خیابان شهید 
خلیل طهماسبی - مجتمع کوهسنگی ارتش - شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند و یا با ارسال پیام 
به واتساپ شماره ۰۹۱۵۱6۰۰۰3۷ اسناد مناقصه را دریافت نمایند و حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ اسناد مناقصه را به آدرس مذکور تحویل نمایند. ضمناً بازگشایی اسناد در ساعت ۱۴ همان 

روز خواهد بود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند

     جناب آقای مهندس اشرفی
                     مدیر کل محترم

                     تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
 انتخاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 مدیر برتر کشور در حوزه مناسبات و روابط کارگری و کارفرمایی که حاصل 
همت بلند، تدابیر و توانمندی های ارزشمند شما می باشد صمیمانه تبریک عرض 
نموده، توفیق و سربلندی روز افزون تان را از درگاه بلند خالق یکتا مسئلت داریم.

 مجتمع تولیدی بتن آماده و شن و ماسه مشرق زمین
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۲ پرواز فرودگاه بیرجند در پی بارش برف لغو شد

ایرنا - مدیرکل فرودگاه های استان گفت: ۲ پرواز فرودگاه بیرجند در پی بارش 
برف و برودت هوا لغو شد.خلیل طهماسبی افزود: پرواز تهران - بیرجند ساعت ۲۲ 
جمعه و پرواز بیرجند - تهران ساعت هشت صبح دیروز لغو شده است.

از ظرفیت های دانش آموزی غفلت نکنیم!!   

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در بهمن ماه، آب پاکی را روی دست دوست و دشمن ریخت و تکلیف 
همه را روشن کرد، یادی نکنیم. انقالب شکوهمند اسالمی ایران که در دنیا نظیر و شبیهی ندارد و به 
اذعان صاحبنظران تنها انقالبی است که مردمی شروع شد، با توان مردم به ثمر رسید و با اهتمام مردم 
حفظ شد و همچنان با تکیه بر ظرفیت های مردمی به راه خود ادامه می دهد.  مرور اسناد تاریخی و 
تورق خاطرات قطور میدان داری های مردم در دوره های مختلف به خوبی نشان می دهد که اقشار و 
گروه های مردمی در پایه گذاری، پیروزی، تداوم و ماندگاری انقالب اسالمی ایران، نقشی بسزا و غیرقابل 
انکار داشته اند. از جمله این اقشار و گروه های مؤثر در پیروزی انقالب، دانش آموزان بودند، همانها که 
به اذعان خیلی ها دهان شان بوی شیر می داد و قدرت تمیز خوب و بد را از یکدیگر نداشتند، اما با تمام 
توان، مردانه پای کار آمدند و دوشادوش بزرگترها در گام به گام و مرحله به مرحله بزنگاه های سیاسی و 
تاریخی انقالب، نقش آفرینی کردند. شعار نویسی، پخش عکس های امام )ره(، توزیع اعالمیه، شب نامه 
و حتی نوارهای تکثیر شده از سخنرانی های روشنگرانه حضرت امام)ره(، تبدیل کردن کالس درس به 
سنگر مبارزه، حضور و همراهی با بزرگترها در راهپیمایی هایی ها و تظاهرات ضد رژیم پهلوی و... تنها 
گوشه هایی از اقدامات بسیار تأثیر گذار دانش آموزان در صف مبارزه با رژیم پهلوی است که با شهادت 
جمع کثیری از آنان رنگ خون هم به خود گرفته است.  دانش آموزانی که آن روزها پابه پای بزرگترها 
برای به ثمر رسیدن مبارزات در راستای پیروزی انقالب اسالمی، جانفشانی کردند، در جریان سال های 
دفاع مقدس هم از پا ننشستند و چون دفاع را تکلیف می دانستند، به شناسنامه های خود دست بردند 
تا مجوز حضور و همراهی در جنگ را اخذ نمایند.  ثبت اطالعات بیش از ۳۶ هزار دانش آموز شهید 
دوران انقالب و جنگ تحمیلی، گواهی بر دغدغه مندی دانش آموزان است، نسلی که خوب می بیند، به 
درستی درک می کند، به نیکی تشخیص می دهد و به شایستگی همراهی می کند.  حاال و در این چله 
دوم انقالب، و در این روزهای جنگ ترکیبی دشمنان و معاندان که دانش آموزان و قشر جوان و نوجوان 
ایرانی مورد بمباران های اطالعاتی غلط و نادرست قرار گرفته اند تا با تکیه بر این ظرفیت، خدشه هایی 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وارد شود، مهمترین تکلیف و وظیفه حوزه های متولی این است 
که با تبیین درست دستاوردهای نظام به روشنگری بپردازند و با نگاهی واقع گرایانه، این قشر تأثیر گذار 
را همچنان در خط انقالب و اسالم نگاه دارند. دانش آموزانی که بعد از اتمام جنگ تحمیلی و در دوره 
سازندگی و پیشرفت کشور هم همپای بزرگترها، توان و ظرفیت های خود را به اثبات رسانده اند، امروز و 
در دوره تعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هم می توانند و می بایست سهم شان ویژه دیده شود. 
دانش آموزان توانسته اند و می توانند در پیشبرد اهداف و آرمان ها سهیم باشند، فقط کافی است کدها را 

درست دریافت کنند و نشانی ها را به اشتباه نروند!
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹ اعالم یا ارسال بفرمایید(

تولید یک میلیون نهال در  استان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از تولید 
یک میلیون نهال امسال در استان خبر داد.نصرآبادی گفت: 
یک  کاشت  جمله  از  زیادی  طرح های  سیزدهم  دولت  در 
میلیارد نهال در کشور برای حفاظت و صیانت از خاک در 
دستور کار قرار گرفت که سهم خراسان جنوبی از این میزان 
میلیون  دو   ۱۴۰۲ سال  برای  و  نهال  میلیون  یک  امسال 
افزود:  از خاک،  به اهمیت حفاظت  با اشاره  او  اصله است. 
۱۱ نهالستان در استان ایجاد شده و تولید نهال را بر عهده 
دارد که به کمک این نهالستان ها تاکنون در بحث های بیابان 

زدایی و حفاظت از خاک اقدامات مهمی انجام شده است.
نصرآبادی ادامه داد: امسال در این نهالستان ها ۳۰۰ هزار 
بیابان ها  در  کاشت  برای  نهال  هزار  و ۷۰۰  نهال جنگلی 
می رسد. نهال  میلیون  یک  به  مجموع  در  که  شده  تولید 

جنوبی،  خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کرد:  اظهار  بیابانی  و  جنگلی  نهال های  انواع  به  اشاره  با 
نهال های جنگلی شامل بادام کوهی، سنجد، بادام، ارغوان، 
زیتون تلخ و زبان گنجشک است. او عنوان کرد: نهال های 
بیابانی نیز شامل تاغ، قیچ، آتریپلکس، اسکنبیل، دیودال و 
قره داغ است که مقاومت خوبی به خشکسالی و کم آبی 
جلوگیری  باعث  نهال  کاشت  کرد:  بیان  نصرآبادی  دارد. 
از فرسایش خاک و کاهش آلودگی هوا می شود همچنین 
فواید درخت به عنوان توسعه فضای سبز بر کسی پوشیده 
فرهنگ  و  درختکاری  حسنه  سنت  باید  رو  این  از  نیست 

کاشت درخت در جامعه گسترش یابد.

برگزاری جشنواره فجر انقالب
 بچه های مسجد در خراسان جنوبی 

هنری  و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  سرپرست 
انقالب  فجر  جشنواره  برگزاری  از  جنوبی  خراسان  مساجد 

بچه های مسجد در استان خبر داد. 
حجت االسالم محقی گفت: جشنواره فجر انقالب بچه های 
من،  سهم  حساب،  حرف  فجرانه،  بخش   ۶ در  مسجد 
برگزار  نویسی  مترسک ها، کتاب خوانی چغک و پالکارد 
می شود و اختتامیه ۲۹ بهمن مصادف با عید سعید مبعث 
انجام می شود.وی افزود: بخش فجرانه جشنواره شامل آذین 
بندی محله پیرامون مسجد در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۵ بهمن 
است که به زیباترین، نوجوانانه ترین و کم هزینه ترین آذین 
بندی جوایزی اهدا می شود.حجت االسالم محقی ادامه داد: 
محتوای  بخش  دو  در  جشنواره  این  حساب  حرف  بخش 
پالکارد، عکس نوشت، پیام کوتاه و شعار برای راهپیمایی 
از  آثار رسیده پس  بهترین  به  برگزار می شود و  ۲۲ بهمن 

داوری جوایزی اهدا می شود. 
هنری  و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  سرپرست 
این  چغک  بخش  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  مساجد 
جشنواره ویژه اعضای نوجوان کانون ها و در گروه سنی ۱۳ 
برای  بخش  این  در  کنندگان  و شرکت  است  سال  تا ۱۹ 
کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت بچه های مسجد 
برای شرکت  مراجعه کنند. وی تصریح کرد: عالقه مندان 
در هر یک از بخش های جشنواره می توانند آثار خود را از 
ایتا، روبیکا و گپ به شماره  طریق پیام رسان های داخلی 
۰۹۱۵۵۶۰۹۵۵۸ ارسال کنند. حجت االسالم محقی عنوان 

کرد: مهلت ارسال آثار در تمامی بخش ها ۲۳ بهمن است.

کشف بیش از ۶۲ کیلو 
حشیش در خوسف  

در  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
عملیات مأموران پلیس استان در خوسف ،۶۲ کیلو و ۸۰۰ گرم 
حشیش کشف شد. حسن شجاعی افزود: مأموران در این رابطه 
۳ متهم را دستگیر کرده و  برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی کردند.

سرمقاله

خراسان جنوبی رتبه ۱۵ کشور  در آسیب های اجتماعی را دارد
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور گفت: خراسان جنوبی در رتبه ۱۵ 

کشوری از نظر آسیب های اجتماعی قرار دارد.
آرزو ذکایی فر در گفت و گو با مهر، با اشاره به 
وضعیت خراسان جنوبی از نظر آسیب های اجتماعی 
بیان کرد: خراسان جنوبی با توجه به اینکه در رتبه 
۱۵ کشوری از نظر آسیب های اجتماعی قرار دارد، 

وضعیت نگران کننده ای در این زمینه ندارد.
به  اجتماعی  های  آسیب  شیوع  کرد:  تاکید  وی 
عوامل بسیاری بستگی دارد لذا استانی که امسال 
رتبه ۱۵ را دارد سال آینده هم همین وضعیت را 
ممکن است نداشته باشد.به گفته ذکایی فر، براساس 
برنامه ریزی انجام شده، سال آینده برنامه های اقدام 
و عمل در ۴۷۰ شهرستان کشور بر اساس زیست 

بوم اجتماعی هر منطقه اجرا می شود.
ذکایی فر با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز 
را بهزیستی تامین می کند، افزود: در هر استان با 
توجه به اولویت آسیب های اجتماعی، دستگاه های 
مربوط از منابع اعتباری و ظرفیت های خود در این 
خصوص بهره خواهد گرفت. معاون پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیان 

کرد: هر دستگاه بر اساس نقش خود در این زمینه 
باید ظرفیت های خود را برای اجرای برنامه های 
اقدام کند.ذکایی فر با بیان اینکه سازمان بهزیستی 
در حوزه های مختلفی فعالیت می کند، گفت: این 
سازمان از زمان تولد تا هنگام مرگ به افراد خدمات 

ارائه می کند.

۷۱۱ پایگاه سالمت اجتماعی
به گفته وی، ۷۱۱ پایگاه سالمت اجتماعی در کشور 
وجود دارد که توسط گروه های داوطلب با هدف 

برقراری ارتباط مناسب با مردم تشکیل شده اند.
برای  مبلغی  زودی  به  شد:  آود  یاد  ادامه  در  وی 
پایداری ارائه خدمات به ۱۰ پایگاه سالمت اجتماعی 

خراسان جنوبی اختصاص می یابد.
انعکاس موضوع  به گفته ذکایی فر رسانه ها در 
مهمی  بسیار  نقش  دارای  اجتماعی  های  آسیب 
هستند و این امر به مدیران این حوزه کمک خوبی 
می کند.معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بر این اساس 
وجود پایگاه های اطالع رسانی داده های مناسب 
موقع  به  شناسایی  و  ها  داده  مرتب  رصد  برای 

تصریح  فر  شوند.ذکایی  هدفمند  باید  مداخالت 
کرد: برای برنامه ریزی هدفمند با همکاری دیگر 
دستگاه های مرتبط با این موضوع دبیرخانه آسیب 
های اجتماعی راه اندازی شده و داده های استان 
ها و شهرستان ها در سامانه ای وجود دارد. وی با 

بیان اینکه کار ایجاد داشبورد مدیریت و تهیه اطلس 
آسیب های اجتماعی کشور انجام شده است، افزود: 
دسترسی به این سامانه، ملی است و در هفته های 
آینده دسترسی به این سامانه برای همه مدیران 

استان ها امکان پذیر خواهد شد.

از عادی بودن شرایط استان تا 

تصمیم گیری در  مورد تعطیلی مدارس

جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بارش  استان  مناطق مختلف  در  کرد: هر چند  اظهار 
شرایط  حاضر  حال  در  اما  دارد،  ادامه  برف  و  باران 
آخوندی،   محمدعلی  نیست.  بحرانی  جنوبی  خراسان 
به رسانه های گروهی گفت: همه دستگاه های امدادی 
از جمله هالل احمر، پلیس و حمل و نقل از ۱۶ آذرماه 
در قالب اجرای طرح زمستانه فعالیت کرده و به افرادی 
که در راه های خراسان جنوبی تردد می کنند، خدمات 
اینکه  با تأکید بر  ایسنا، وی  ارائه می کنند.به گزارش 
استان  مختلف  نقاط  از  که  گزارش هایی  براساس 
دریافت کرده ایم در حال حاضر شرایط موجود در خراسان جنوبی بحرانی نیست، گفت: آخرین 
جلسه ستاد بحران استان چهارشنبه گذشته تشکیل شده و در شرایط فعلی نیازی به تشکیل 
آن نیست. مدیرکل مدیریت بحران استان با بیان اینکه در شهرستان نهبندان، ارتفاع برف تا 
۹ سانتی متر رسیده است، تصریح کرد: تردد در همه راه های مواصالتی استان در حال انجام 
است و امکان یخبندان و زیاد شدن سرما وجود دارد.آخوندی بیان کرد: در ستادهای مدیریت 
بحران و مدیریت مصرف انرژی استان دستگاه های اجرایی پیشنهادهای خود را درخصوص روند 
اعضا  از آن تصمیم الزم توسط  بعد  و  با شرایط خاص، مطرح می کنند  فعالیت ها در روزهای 
گرفته می شود تا در قالب مصوبه ابالغ شود؛ بر اساس یکی از مصوبات ستاد بحران استان مقرر 
شد با پیشنهاد مدیر آموزش و پرورش و فرماندار هر شهرستان با توجه به شرایط موجود، نسبت 
برای مصرف سوخت در  اگر مشکلی  یادآور شد:  تعطیلی مدارس تصمیم گیری شود. وی  به 
 خراسان جنوبی به وجود آید در کارگروه مدیریت مصرف انرژی برای استفاده از سوخت جایگزین 

تصمیم گیری خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
جنوبی گفت: تشریح ابعاد مختلف قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت از طریق رسانه ها، فضای 
مجازی و دستگاه های مجری برای آگاهی مردم از 

مزایای آن ضرورت دارد.
به گزارش ایرنا، سید محمدرضا طالبی روز گذشته 
در نشست قرارگاه استانی حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت افزود: وقتی مردم از مزایای اجرای این طرح 
مطلع باشند از دستگاه های مجری مطالبه می کنند 
دورافتاده ترین  و  کوچکترین  از  اطالع رسانی  لذا 
روستا تا مراکز شهرها الزم است. وی با بیان اینکه 
کالن،  طرح های  اجرای  بر  موثر  عوامل  از  یکی 
موضوع  به  ویژه  توجه  است،گفت:  گفتمان سازی  
رشد و جوانی جمعیت عالوه بر وظیفه ای که به 
تبع قانون برای ما تکلیف شده، یک وظیفه دینی 

است.معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه 
به اهمیت جوانی جمعیت، این مساله مهم به قانون 

تبدیل شده از این رو دستگاه های اجرایی، بانک ها 
و نهادها باید با استفاده از ظرفیت حداکثری قانون، 
اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهد. وی تصریح 
کرد: مصوبات جلسات قرارگاه حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت باید مستمر و با جدیت دنبال شود 
و خروجی آن کاربردی و موثر باشد.طالبی با تاکید 
بر بهره گیری از ظرفیت نخبگانی در اجرای موفق 
از خانواده و جوانی جمعیت گفت:  قانون حمایت 
عالوه بر توان و همکاری رسانه ها و دستگاه های 
باید از ظرفیت نخبگان و علما هم برای  اجرایی 
تبیین و آگاهی بخشی درخصوص اطالع رسانی و 
تشریح این قانون استفاده شود.وی بر لزوم استفاده از 
امکانات موجود و در اختیار دستگاه های ذیربط استان 

در راستای عمل به قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت به بهترین نحو ممکن  تاکید کرد و افزود: 
برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره برای جامعه 
هدف و زوجین، قبل، بعد و حین ازدواج در زمینه 
تبیین  اهمیت فرزندآوری، رشد و جوانی  جمعیت در 
سطح استان مورد توجه قرار گیرد. دبیر کمیسیون 
هماهنگی بانک های خراسان جنوبی گفت نیز در 
این نشست گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۸۲۲ 
متقاضی در خراسان جنوبی در صف انتظار برای 
دریافت تسهیالت فرزندآوری هستند. محمدعلی 
به  الزام  بدون  فرزندآوری  افزود: تسهیالت  زرنگ 
برای شروع  تنفس  ماه دوره  با ۶  و  سپرده گذاری 
اقساط پرداخت می شود. وی یادآور شد: تسهیالت 
 ۲۰ اول   فرزند  ازای  به  فرزندآوری  قرض الحسنه 
میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، 
به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند 
چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد 
۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
هم گفت: تاکنون سه هزار و ۶۳ نفر برای دریافت 
زمین در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمیت در این استان ثبت نام کردند که از این تعداد 
هزار و ۶۲۱ نفر مربوط به شهر بیرجند است. حسن 
علیزاده افزود: زمین در تمامی شهرهای استان برای 
متقاضیان مسکن تامین شده و متناسب با ثبت نام، 
بعد از تشکیل پرونده فیزیکی که توسط متقاضیان با 
مراجعه به ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها انجام 

می شود زمین به آنان واگذار خواهد شد. 

اجرای قانون حمایت از خانواده به اطالع رسانی نیاز  دارد

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی  ممتاز 
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات 

و گرمخانه اتومات در شرق کشور

صاف صاف
لول   لول  قالیشویي و مبل شویي ایـران

دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran تخت تخت

داروهایی که همشهریان محترم در قالب داروی اهدایی به موسسه تحویل می دهند ،کنترل و مورد استفاده قرار می گیرد.

سرای فرش و جهیزیه  ایرانیان
      بزرگترین مجموعه کامل فرش ، موکت و لوازم خانگی

       نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور 
    در خراسان جنوبی

  نقد- اقساط
                            آدرس: 

                      سه راه اسدی- بین  مطهری 1 و 3
                            طبقه پایین هایپر گوشت الماس

farshiranian11

برگ سبز و سند خودرو سواری پیکان تیپ 
دولوکس به نام اسماعیل مرتضئی بمرود با کد 
ملی 6529966439 به شماره پالک ایران 36 
319 ب 84 به شماره موتور 11127958096 و 
شماره شاسی 79462516 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت، سند، برگ سبز و بیمه نامه خودرو 
سواری پژو تیپ GLX405 به شماره پالک 
ایران 69  621 ص 34 به نام راحله ناروئی 
با کد ملی 6249950672 به شماره موتور 

12482053110 و شماره شاسی 83002084 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم حلیمه رؤکا به وکالت از آقای حسن رضا ارجمند فرد برابر وکالت 

نامه شماره 69۴۷۷ - 1399/۷/6 دفتر اسناد رسمی ۸ بیرجند به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده 
و مدعی است سند مالکیت شماره 33۴۸۲۴ پالک ۷۵۲ فرعی از 1۲۴ - اصلی واقع در بخش ۲ 
شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر 

 امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ۷1۷ سهم مشاع از 1۵۸۵ سهم ششدانگ پالک فوق ،
به نام حسن رضا ارجمند فرد 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 فرمایند واال بعد از مدت 1۰ روز بعد از آگهی مذکور سند 

مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. شناسه: 1447687
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای کلوخ رحیمی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که 

سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 1۵۲ فرعی از 1۴1- اصلی واقع در بخش 1۴ قاینات واقع در روستای 
تیگاب به علت جابجایی مفقود شده است لذا با بررسی ثبت دفاتر امالک و پرونده ثبتی معلوم گردید که پالک 

مزبور برابر رای شماره ۵۲31 - 13۸۴/۰۷/۲۵ ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه در مالکیت آقای کلوخ 
رحیمی فرزند علیجان قرار گرفت که ذیل ثبت ۲۲۲1 صفحه ۸۲ دفتر 1۷ ثبت و سند مالکیت به شماره 

سریال 39۵۷3۸ الف ۸3 به نام ایشان صادر و تسلیم گردیده لذا مراتب به استناد ماده 1۲۰ آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت مصوب ۸۰/11/۸ یک نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده که در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس 
از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند 

مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شناسه: 1447897
غالمرضا صادقیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاین 

آکهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم پروژه کویرتایر )شرکت بتن ورک(
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره 1۵3۵6/ ت 36۰۰۵ هــ هیئت محترم وزیران به کارفرمای محترم پروژه کویرتایر )شرکت بتن ورک( ابالغ می گردد آقای محمد مددی با کد شناسایی بیمه 6۸91۴۵1۵ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی کارگرساده داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 1۵ روز کاری اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رأی مذکور قطعی و 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیالزم االجرا می باشد. شناسه: 1448064
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شروع عملیات احداث پارکینگ در خیابان طالقانی بیرجند

شهردار بیرجند گفت: احداث پارکینگ خیابان طالقانی در حال انجام است و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. مهدی بهترین در گفت وگو 
با تسنیم اظهار کرد: با توجه به مطالعات انجام شده در طرح جامع ترافیک بیرجند، خیابان طالقانی معبر شریانی درجه دو محسوب می شود و 

با توجه به پارکینگ ها و طرح های پارکینگی موجود، هم اکنون وضعیت این خیابان قرمز است.
*مگر شهرداری بیرجند پشتش به کجا 
گرمه که به این راحتی درختان صیاد 
شیرازی و بهشت متقین رو قطع میکنه 
و آیلندهای سالم مدرس رو تخریب و 
بودجه بیت المال رو هدر میده؟ ورودی 
های شهر بیرجند و پروژه های شاخص 

اولویت داشت.

*لطفا به سمع آقای مدیرکل برسانید 
مخصوصا مدارس  ساعات   الاقل 
سال چهارمی دبیرستان که امتحاناتشان 
تموم شده تغییر بدهن. نه اینکه مدیران 
بیان  ربع  و   7 ساعت  گفتن  مدرسه 
مدرسه یا مدیرکل یا استاندار ساعات 
تا   بدن،  تغییر  را  ادارات  و  آموزش 
کمکی به کاهش مصرف گاز همچنین 
سالمت دانش آموزان وکارکنان ادارات 
در خصوص نگرفتن بیماری کرونا بشود

 *سالم. آقای شهردار اگه از بهسازی بلوار 
مدرس ۱۵ سال گذشته دارین دوباره 
بهسازی می کنین. بلوارصنعت و معدن 
از زمان ساخت کسی به سراغش نیامده.

 *به خدا دلمون واسه چهره آقای نماینده
 تنگ شده !یک عکس از ایشون در صفحه
 اول چاپ کنیدکه واسه انتخابات بعدی 
مردم چهره ایشون رو فراموش نکنن. 

با تشکر. 

* با سالم. خواهشا شهرداری محترم 
 حق و حقوق مردم رو در سد معبر معابر به
خاطر  پول  ضایع نکند. متاسفانه امروز 
ساعت ۱۳ جنب ... به دلیل سد معبر 
میوه فروشان  در پیاده رو و الین کند 
رو کنار خیابان و ترمز زدن نابجای بعضی 
از راننده ها به محض دیدن دو میوه 
فروشی متاسفانه ۵ دستگاه سواری با هم 
برخورد کردند که بسیار جای تاسف دارد 

*سالم.من چند ساله که روزنامه شما 
رو می خوانم. تو این چند ساله هیچ 
خبری از بیانات نماینده محترم شهر ما 

در مجلس به چاپ نرسیده!

قبض  فرمودند  نفت  محترم  وزیر   *
شده  قطع  گازشون  که  اونهایی  برق 
رو رایگان می کنند االن دو هفته شده 
که گاز اصناف قطع شده امیدواریم به 
 حرفی که رسانه ای کردن عمل کنند. 
 اگر می خواستند قبض های گاز  رو نجومی
کنند الاقل اطالع رسانی می کردند و از 
تابستان پلکانی انجام می دادند نه اینکه 

از قبض گاز آدم رو برق بگیره !

*این قدر به هر بهانه ای مدارس رو 
تعطیل نکنید! دانش آموزان در تعامل 
با همکالسی ها و معلمان و در محیط 
مدرسه چیزی یاد می گیرند. اگر فکر 
می کنید که اینها تعطیل می شوند و در 
خانه هستند اشتباه می کنید. آینده کشور 
و دانش آموزان را با این شبکه شاد و 

تعطیلی مدارس به خطر می اندازید.

* چرا مسئولین همیشه همه چیز رو به 
گردن مردم می اندازند. خانه می سازند 
ضد زلزله عایق سرما و گرما و صدا  اگه 
کل ساختمان رو پالستیک بزنی باز هم 
از یه جایی سرما میاد. لوازم برقی  و گاز 
سوز می سازند که خود لوازم خجالت 
و  پایینه  انرژیش  رده  اینقدر  میکشه 
مصرف سوختش باالست اونوقت باید 
تیوست و بخاری ژاپنی که از رده خارج 
اوناست  پیش  سال  بیست  مال  شده 
که  سازند  می  ماشین  بخریم.  بریم 
صدی دوازده مصرف می کنه اونوقت 
میگن مردم بد مصرف می کنند خدایی 

رو رو برم.

*اگر دولت درباره رهن و اجاره مسکن 
بخواهد عملکردش مانند قیمت های 
معیشت مستاجران باشد که کالمون 
پس معرکه است. با این روند ساخت 
 مسکن و این قیمت های اجاره خانه ها 
 فکر کنم باید بریم دنبال یک حلبی بگردیم.

لطفا این معضل مسکن رو حل کنید

* نمی شود روزنامه آوا ستون پیام شما 
را حذف کند. چون گوش شنوایی برای 
درد دل مردم نیست و ما هم خسته 
شدیم از بس مشکالت رو گفتیم اما 

کسی آنها را حل نکرد.

 *چرا پمپ های گاز را باز نمی کنید؟
 با بنزین نمی صرفه کار کنیم. ما راننده 

ها بدبخت تر شدیم.

 * جسارتا کسی هست به شورای شهر
 در فاصله 4 سالی که بر مسند هستند هم 
 نظارت کند. خاکی که اکثریت شورای
شهر بر سر شهر ریخت را تا سالها نمی 
توان از چهره شهر پاک کرد. لطفا در 

انتخابات بعد هوشیارتر باشید.

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

قصه پر غصه اجاره بها
در شهر  بیرجند

سالم به مخاطبان آوا. موضوع مسکن و 
اجاره بها در بیرجند اسمش دیگه بحران 
 نیست بلکه ما با اَبَر بحران مواجه هستیم.
همیشه پس از غرغر کردن ها و پرداختن 
رسانه ای فراموش و دوباره بعد از مدتی 
بهش می پردازیم. این دوران به قدری 
تکراری و لوث شده که دیگه به یک خبر 
عادی بین همه ما تبدیل شده است و 
حتی در همین روزنامه شما بارها درباره 
نوشتید و  بها گزارش  اجاره  مسکن و 
اما  کردید،  برگزار  تخصصی  نشست 
نه تنها هیچ مشکلی حل نشده بلکه 
اوضاع خیلی بدتر از گذشته شده و هر 
آرزوی  در  مستاجر  های  خانواده  سال 
قیمت های سال پیش هستند. دیدن 
و لمس کردن واقعیت هایی که در پیچ 
و خم های بازار مسکن و اجاره بها در 
بیرجند وجود دارد و هر روز اتفاق می افتد 
حکایت تلخیه که اگر خود فالن مسئول 
سرگردان این حوزه نباشه و روزها و ماه 
ها در به در دنبال سرپناهی برای خانواده 
اش نباشه قابل درک نیست و نخواهد 
بود. االن دو ماهه برای فرزندم که آخر 
پیدا  درگیر  کرد،  خواهد  ازدواج  اسفند 
کردن مکان مناسب برای اجاره هستیم 
و روزها سرگردان از این بنگاه و مشاور 
بنگاه و مشاور امالک  اون  به  امالک 
در حال رفت و آمدیم تا بتوانیم با توجه 
به درآمد کارمندی پسرم یه منزلی پیدا 
وقتی  است  دردناک  و  عجیب  کنیم. 
آقای بنگاه دار به ما می گوید فالنی 
نباش  متری  صد  باالی  خانه  دنبال 
که با این پول 70 متری هم پیدا نمی 
کنید. متولیان روزنامه آوا، این در به دری 
فقط گوشه ای از مشکالت بسیاری از 
خانواده های بیرجندی است که هر روز 
با اون مواجه هستند. خیلی ها هم می 
شناسم که به دلیل سنگینی اجاره بها به 
روستاهای اطراف بیرجند رفتن و... همه 
این آمارها رو شما بهتر از ما می دونید، 
تو کار رسانه هستید و از اطالعات خبر 
دارید اما پاسخی به ما بدهید که مشکل 
به  به طور شفاف  این حوزه چیست؟ 
 مردم اعالم کنید چرا کرایه های ما با
 کالن شهرهای کشور در حال رقابت 
است. چرا متولیان مسکن ما به راحتی از 
این موضوع می گذرند و تاحاال نتوانستند 

این مشکل رو حل کنند. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

بازدید ۳ هزار نفر از 
موزه عروسک  بیرجند

هنر  و  فرهنگ  عروسک،  موزه  مدیر 
مهر  ابتدای  از  گفت:  جنوبی  خراسان 
امسال تاکنون بیش از ۳ هزار نفر از موزه 
اند. بازدید کرده  عروسک های بیرجند 
موزه عروسک بیرجند مکانی است که 
گردشگران و عالقه مندان به فرهنگ و 
هنر، از آن برای آشنایی با آداب و رسوم 
و مردمان خراسان جنوبی بازدید می کنند.
سیاری، مدیر موزه عروسک، فرهنگ 
و هنر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
بیشتر بازدیدکنندگان موزه عروسک های 
بیرجند کودکان و دانش آموزان هستند، 
گفت: به دلیل تعطیلی دو ساله مدارس 
شیوع  از  )ناشی  گردشگری  اماکن  و 
کرونا(، میزان بازدید از موزه عروسک ها 
نیز بسیار کاهش پیدا کرده بود. وی افزود: 
با بازگشایی مدارس، مهد کودک ها و 
دانشگاه ها بازدیدکنندگان زیادی در قالب 
تفریحی  و  پژوهشی  علمی،  اردو های 
موزه را مقصدی برای این هدف انتخاب 
کرده اند. سیاری ادامه داد: از ابتدای مهر 
امسال تاکنون بیش از ۳ هزار بازدیدکننده 
موزه  از  بزرگساالن  و  کودکان  از  اعم 
عروسک های بیرجند بازدید کرده اند.وی 
با بیان اینکه در این موزه ۳00 عروسک 
موجود است، عنوان کرد: از شاخص ترین 
عروسک های این مجموعه می توان به 
دوتوک و گل بی بی اشاره کرد که به 
همت دستان توانمند 70 بانو از روستا های 
تاجمیر، حجت آباد، ناز دشت، کسراب، 
حاشیه تاالب کجی نمکزار، چنشت و 
تعدادی از بانوان شهرستان بیرجند ساخته 
اساس  بر  کرد:  تصریح  وی  می شود. 
عروسک های  موزه  فعالیت  شاخص 
نوجوانان  و  کودکان  حوزه  در  بیرجند 
)عملکرد ۱400( موفق به کسب رتبه 

اول کشوری شده ایم.

خبر خوب

سایه سنگین تجمل گرایی در  مراسم ترحیم
بررسی آسیب شناسی مراسم ترحیم در مرکز استان؛

مهدی آبادی- برخي سنت های غلط و آداب 
و رسوم نا صحیح  در سال های اخیر باعث 
بروز معضالت فرهنگی و اجتماعی در استان 
و به ویژه مرکز استان شده که از مهم ترین 
آنها می توان به رواج تشریفات زائد در مراسم 
ترحیم در بیرجند اشاره کرد. مراسم ترحیم 
در گذشته های نه چندان دور، بسیار ساده 
از  و بی آالیش برگزار می شد و عزاداران 
مهمانان با خرما و حلوا پذیرایی می کردند اما 
امروزه آنقدر در ظواهر برگزاری یک مراسم 
ختم غرق شده ایم که اصل کار را فراموش 
کرده ایم، این موضوع هزینه های زیادی را 
برای ورثه تحمیل کرده و مصیبت خانواده 
عزادار را دوچندان می کند. طرح جوانب و 
ابعاد این مسأله و بهره گرفتن از دیدگاه های 
کارشناسان گوناگون می تواند زمینه ای برای 
آسیب شناسی این پدیده فرهنگی فراهم آورد 
که بدین منظور با دعوت از صاحب نظران 
مذهبی در تحریریه روزنامه به بررسی علل 
و راه های جلوگیری از تشریفات بی حاصل 

مراسم ترحیم در بیرجند پرداختیم. 

 برخی از روش های 
تجمل گرایانه  را باید حذف کرد

سید محمد موسوی یکی از صاحب نظران در 
این نشست تخصصی با بیان اینکه متاسفانه 
مراسم ترحیم، دچار برخی از خرافات شده 
است، گفت: برخی از رسوم در هیچ حدیث 
و آیه ای نیامده است. وی اضافه کرد: اکنون 
هنوز مردم در غسالخانه برای تشییع جنازه فرد 
فوت شده هستند، خانواده متوفی درگیر تهیه 
اقالم برای پذیرایی از مهمانان می باشند. این 
صاحب نظر مذهبی با انتقاد از ترویج فرهنگ 
بسته بندی اقالم پذیرایی در مراسم ترحیم، 
برای  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  کرد:  بیان 
جلوگیری از گسترش ویروس این بسته بندی 
ها در مراسم رایج شد که اکنون با فروکش 
کردن کرونا در جامعه باید کنار گذاشته شود. 
موسوی، با بیان اینکه باید هزینه تهیه این 
بسته بندی ها در جای دیگری خرج شود، 
تصریح کرد: بهترین ذکر برای فرد فوت شده، 
صلوات بر محمد و آل محمد )ص( و بهترین 
عمل نیز صدقه دادن می باشد. وی با اشاره به 
صدقه جاریه، گفت: با همکاری همه صاحب 
نظران و مسئوالن مساجد این نوع صدقه را 

برای اعمال بهتری مثل تهیه جهیزیه برای 
نیازمندان هزینه کنیم. موسوی اضافه کرد: 
باید این سنت حسنه که در دین بزرگ اسالم 
هم هست را بین شهروندان ترویج دهیم. 
وی با بیان اینکه برخی از روش های تجمل 
گرایانه را باید حذف کرد، گفت: در گذشته 
سراسر کوچه پارچه نوشته های تسلیت نصب 
می کردند که خدا را شکر این عمل اکنون 
کم رنگ شده است. این خادم اهل بیت )ع( 
با بیان اینکه اکنون حدود 80 درصد مراسم 
ترحیم سمت و سوی اسالمی ندارد، اضافه 
کرد: سنگ های قبر نیز قیمت های زیادی 
گرانقیمت  های  سنگ  از  بسیاری  و   دارد 

به خاطر چشم و هم چشمی است. 

 مردم را به برگزاری
 مراسم  ساده تشویق کنید

دبیر مجمع مطالبه گران استان نیز در این 
نشست گفت: حضور در تشییع جنازه متوفی 
عمل مستحبی است که انسان ها را به یاد 
با بیان  اندازد. حسینی  مرگ و آخرت می 
 اینکه در موضوع احکام متوفی گاهی وقت ها 
کوتاهی می کنیم، اظهار کرد: برخی از هزینه 
های مجالس ترحیم بی نهایت زیاد است که 
تعاریف غلوآمیزی از این مجالس را در بین 

 مردم می شنویم. وی افزود: این روش ها 
مناسب جامعه اسالمی نیست و سنت غیر 
آینده  در  که  شده  گذاری  پایه  ای  حسنه 
باعث آسیب هایی خواهد شد. یکی دیگر 
از صاحب نظران نیز در این نشست با بیان 
اینکه برگزاری مجالس ترحیم عمل خیری 
کلیت  در  عنوان کرد:  محسوب می شود، 
قضیه هیچ شبه ای وجود ندارد، اما باید در 
برخی از مصادیق تغییراتی به وجود بیاوریم. 

زنگویی بیان کرد: در گذشته این مراسم به 
سادگی توسط مردم برگزار می شد که رفته 
رفته برخی از رویه های تجمل گرایانه به این 
سنت اضافه شد. وی ادامه داد: در آن زمان 
از خانواده متوفی سلب مسئولیت می شد و 
کارها توسط دیگران و به ویژه جوانان انجام 
می گرفت. زنگویی با طرح این سوال که چرا 
روحانیون برای ترویج برگزاری مراسم ترحیم 
پیش قدم نمی شوند، بیان کرد: روحانیون 
باید در منبرهای خودشان در مساجد مردم را 
به برگزاری مراسم ساده ترحیم تشویق کنند. 
وی با بیان اینکه رسانه های سطح استان نیز 

باید در این عمل پیش قدم شود، اضافه کرد: 
در هیچ یک از روایات و احادیث درباره قرض 
کردن برای برگزاری مراسم ترحیم و روش 
های تجمالتی مطلبی وجود ندارد. زنگویی 
در این نشست نیز از روحانیون درخواست 
کرد که برگزاری مراسم ترحیم در زمان های 
گذشته را برای مردم به طور مستند بازگو 

کنند. 

بیرجند را شهر 
ُمرده ها می نامند

یکی دیگر از صاحب نظران مذهبی نیز با 
بیان اینکه بیرجند را به عنوان شهر مردگان 
می شناسند، گفت: اکنون مراسم روز پنجم 
و روز هفتم نیز در این سنت روایج پیدا کرده 
است. شفیعی با بیان اینکه در هر مقطع زمانی 
برخی از افراد نسبت به تغییر و تحول مقاومت 
می کنند، خاطرنشان کرد: باید روش های 
تجمالتی را در مراسم ترحیم کم رنگ کنیم. 
وی اضافه کرد: متاسفانه در حوزه برگزاری 
برنامه های شاد خیلی عقب هستیم که باید 
مداحان و صاحب نظران مذهبی به این حوزه 
ها نیز بیشتر توجه کنند. شفیعی افزود: در 
برخی از رسانه ها صفحه تبلیغات فقط آگهی 
ترحیم چاپ شده که به نظرم نباید اینگونه 

باشد. یکی دیگر از صاحب نظران در حوزه 
مسائل دینی و مذهبی هم در این نشست با 
بیان اینکه باید فعالیت های ما برای آخرت 
فرد متوفی اثربخش باشد، گفت: متاسفانه 
در  رفتارها  بقیه  خواندن  فاتحه  جز  اکنون 
دسته تشریفات مراسم محسوب می شود. 
دیانی اضافه کرد: در برخی از مراسم اهدای 
تاج گل مرسوم شده که عالوه بر قیمت زیاد 
آن، بعد از چند روز پژمرده و از بین می رود 

و هیچ سودی برای فرد متوفی ندارد. وی با 
بیان اینکه بسیاری از هزینه های مراسم را 
می توانیم در جاهای بهتر خرج کنیم، گفت: 
کمک به نیازمندان، نذر دارو، تهیه جهیزیه و... 
از جمله این کارهاست. دیانی با بیان اینکه 
ترویج  را  نیازمندان  به  رسانی  خدمت  باید 
کنیم، خاطرنشان کرد: خیلی از هزینه های 
تشریفات باعث نارضایتی و اذیت خانواده فرد 
متوفی شده که باید با همیاری این هزینه های 
زائد را حذف کنیم. این خادم اهل بیت )ع( 
افزود: باید با برنامه ریزی مناسب به سمت 
حذف برخی از روش های تجمالتی مرسوم 

حرکت کنیم. 
هزینه های زائد را

 صرف امور خیریه کنیم
نظران  صاحب  از  دیگر  یکی  پور  کریم 
اینکه  بیان  با  این نشست  در  نیز  مذهبی 
باید سنت های حسنه و نیک را حفظ کنیم، 
گفت: اما برخی از برنامه های مراسم ترحیم 
در زمینه وقت مردم و هزینه های باالی 
آن باعث نارضایتی شهروندان شده است. 
وی افزود: بسیاری از خانواده ها توان مالی 
مناسبی برای مراسم ترحیم ندارند که باید 
همه با کمک همدیگر برای رفع نواقص 
موجود قدم برداریم. این خادم اهل بیت )ع( 
با بیان اینکه باید همه مساجد و حسینیه ها 
به این باور برسند که مراسم با حداقل شکل 
ممکن برگزار شود، خاطرنشان کرد: با یک 
برنامه ریزی مناسب هزینه های دیگر را در 
حوزه هایی مثل کمک به افراد نیازمند و 
تجهیز بیمارستان ها و... خرج کنیم. کریم 
پور با بیان اینکه بسیاری از افراد به خاطر 
احترام به خانواده صاحب عزا به مجالس 
خیلی  کرد:  خاطرنشان  روند،  می  ترحیم 
از خانواده ها نیز برای حذف هزینه های 
خیر  امور  به  کمک  و  مجالس  تشریفات 
باید در حسینیه  افزود:  رضایت دارند. وی 

های بزرگ شهر مثل ابوالفضلی و حسینی 
برای برگزاری ساده مراسم )صرفا چای و 
صاحبان  از  و  شوند  قدم  پیش  شکالت( 
عزا بخواهیم که سایر هزینه ها را در امور 
خیر هزینه کنند. کریم پور با انتقاد از عدم 
کشور  در  موجود  منابع  از  بهینه  مصرف 
محیط  موضوعات  در  متاسفانه  گفت: 
زیستی مثل به حداقل رساندن استفاده از 
کاغذ و پالستیک در بین شهروندان توجه 

زیادی نکردیم. 
نمی توانیم به خانواده ها

 تجویز کنیم، اما...
یکی دیگر از صاحب نظران نیز با بیان اینکه 
خیرات برای اموات عمل نیکو محسوب می 
شود، گفت: اما نمی توانیم برای خانواده ها 
این تجویز را داشته باشیم که برای مراسم 
اینقدر هزینه نکنید؛ چراکه آنها از توانایی 
فخرالدین  هستند.  برخوردار  خوبی  مالی 
موسوی اضافه کرد: در اصل قضیه که همان 
تغییری  نباید  است،  مردگان  برای  خیرات 
داشته باشیم اما شکل و نوع پذیرایی را می 

توانیم تغییر دهیم. وی افزود: متاسفانه برخی 
از این مراسم باعث تحقیر خانواده های دیگر 
می شود که مخالف این روند هستیم. به 
گفته موسوی، باید برای تغییر سنت های 
غلط کارگروه های تخصصی برگزار شود. 
یکی دیگر از کارشناسان مذهبی نیز با بیان 
اینکه موافق حذف برخی از رسوم هزینه بَر 
در مراسم ترحیم هستم، بیان کرد: بسیاری 
از خانواده ها توانایی مالی زیادی ندارند که 
باید برای رفع آن چاره جویی کرد. زنگویی 
افزود: باید کارشناسان مذهبی، علمای اسالم 
و رسانه ها برای ترویج برگزاری ساده مراسم 
ترحیم به مردم قدم بردارند. وی گفت: به طور 
مثال ما می توانیم هزینه های مراسم در روز 
سوم متوفی را روز اول انجام دهیم که این 
 کار باعث صرفه جویی در مراسم می شود.
به گفته این خادم اهل بیت )ع(، هزینه باالی 
سنگ های قبر نیز یکی از چالش های جدی 

در این حوزه می باشد که باید رفع شود. 

هزینه های میلیونی برای دفن میت 
یکی دیگر از کارشناسان مذهبی نیز با بیان 
اینکه اکنون توسط شهرداری هزینه های 
کفن و دفن میت میلیونی اخذ می شود، گفت: 

باید نسبت به رفع این موارد اقدام کنیم. 

کاهش  برای  مساجد  افزود:  پور  حسین 
هزینه مراسم اقدام کنند. به طور مثال به 
مردم اطالع رسانی کنند که پذیرایی به طور 
ساده انجام خواهد گرفت. وی با بیان اینکه 
اما برای میهمانانی که از خارج شهر می آیند 
باید پذیرایی انجام شود، تصریح کرد: اکنون 
حداقل 20 میلیون تومان برای مراسم ترحیم 
هزینه می شود. به گفته حسین پور، به دلیل 
پایان یافتن شرایط بحرانی دوران کرونا، باید 

از بسته بندی اقالم پذیرایی اجتناب شود.  
 یکی دیگر از صاحب نظران نیز با بیان اینکه  
رویه های تجمل گرایانه باید از مراسم ترحیم 
برداشته شود، گفت: در یکی از مراسم ترحیم 
در مشهد مقدس ، 680 میلیون تومان فقط 
برای هزینه های تشریفات صرف شد. تلواری 
با بیان اینکه باید فرهنگ سازی مناسبی در 
این حوزه انجام گیرد، خاطرنشان کرد: چه 
ضرورتی برای پرداخت هزینه برای کیک  و 
آبمیوه در مراسم ترحیم وجود دارد؟ وی در 
پایان صحبت هایش تاکید کرد: باید تغییر در 
برخی از رویه های تجمل گرایانه را از مسجد 

و هیئت های مذهبی شروع کنیم. 

سنگ های قبر  18 میلیونی
یکی دیگر از صاحب نظران نیز ضمن تایید 
من  کرد:  بیان  شده،  مطرح  های  صحبت 
 نیز مانند بقیه صاحب نظران موافق تغییر در 
رویه های غلط در این مراسم هستم. اکبرپور 
با اشاره به رویه تجمل گرایانه مرسوم شده در 
مراسم ترحیم بیان کرد: خانواده ها با اینکه 
از نظر مالی دچار مشکل هستند اما به ناچار 
این تشریفات را نجام می دهند. یکی دیگر از 
کارشناسان مذهبی نیز با بیان اینکه در مراسم 
سوم فقط چای و خرما بدهیم، گفت: این کار 
باعث صرفه جویی در مراسم ترحیم می شود 
و می توانیم در صورت ضرورت سایر هزینه ها 

را در مسائل مهم تری انجام دهیم. 
نجف زاده با انتقاد شدید از گرانی سنگ های 
برای  بزرگ  های  سنگ  کرد:  عنوان  قبر، 
قبرها استاندارد نیست و هزینه سنگ های 
بزرگ به ۱8 میلیون تومان نیز می رسد. وی 
با بیان اینکه سنگ های نیم متری چینی 
هم بین 8 و 9 میلیون تومان هزینه دارد، 
گفت: باید جلوی این روند توسط مسئوالن 
امر گرفته شود. وی همچنین تصریح کرد: 
در  میت  شوی  و  شست  اجازه  غسالخانه 
 یک زمان مشخصی را می دهد که به نظرم 
می توانند شرایطی را فراهم کنند تا خارج از 
آن زمان این کار انجام گیرد تا هزینه زیادی 

به خانواده ها تحمیل نشود.
 

تغییر را آهسته آهسته دنبال کنیم
یکی دیگر از صاحب نظران نیز گفت: باید 
نگاه های مردم را نسبت به مراسم ترحیم 
افزود:  تغییر دهیم. علیزاده  به طور آهسته 
رسانه ها نیز نسبت به اطالع رسانی درباره 
حذف پذیرایی در مراسم ترحیم توسط مساجد 
پیش قدم شود. وی اظهار کرد: روحانیون نیز 
در منبرهای خودشان این موضوع که خانواده 
صاحب عزا هزینه تشریفاتی انجام نداده، از 
این کار حسنه تقدیر و تشکر کنند. علیزاده 
با بیان اینکه مراسم ترحیم باید به طور ساده 
برگزار شود، گفت: انعکاس این رفتارها باعث 

تغییر در مراسم ترحیم می شود. 



فناوری اطالعات

هوش مصنوعی 
شما را از پشت دیوار می بیند

دانشمندان کشف کرده اند که چگونه با استفاده از 
هوش مصنوعی برای تجزیه وتحلیل سیگنال های 

وای فای، افراد را در یک ساختمان تشخیص دهند.
به منظور  ملون،  کارنگی  دانشگاه  از  تیمی 
نقشه برداری دیجیتالی بدن انسان در زمان حضور 
سیگنال های وای فای، یک شبکه عصبی عمیق 
را ایجاد کرد.پژوهشگران گفتند که این فناوری 
را در تالش برای رفع محدودیت های موجود در 
سه بعدی  و  دوبعدی  رایانه ای  رصدی  ابزارهای 
مانند دوربین ها، لیدارها )یا همان رادارهای لیزری( 
و رادارها توسعه دادند.نسخه پیش از چاپ مقاله 
این فناوری توضیح می دهد که چگونه این سیستم 
برای  فراگیر«  جایگزینی  به عنوان  »می تواند 
روش های دیگر عمل کند.پژوهشگران در این 
مقاله نوشتند: »نتایج این مقاله نشان می دهد که 
مدل ما می تواند با استفاده از سیگنال های وای فای 
به عنوان تنها ورودی، با عملکردی قابل مقایسه با 
شیوه مبتنی بر تصویر، وضعیت قرار گرفتن و حالت 
بدن اشخاص متعدد را  تخمین بزند.«»این کار، 
راه را برای الگوریتم های کم هزینه، در دسترس و 
حفظ حریم خصوصی برای شناسایی انسان هموار 
می کند.«محققان از سامانه ای به نام »دنس پز« 
استفاده کردند که محققان هوش مصنوعی در 
تا سیگنال های  را ساخته اند  فیس بوک متا آن 
وای فای  روترهای  از  شده  ساطع  دامنه  و  فاز 
بر وای فای در  اندازه گیری کنند.مدل مبتنی  را 
حال حاضر به مدل های دوبعدی افراد محدود 
شده است، با این حال، پژوهشگران امیدوارند به 
توسعه آن ادامه دهند تا بتوانند شکل های سه بعدی 
انسان را پیش بینی کنند.این تیم ادعا می کند که 
این دستگاه، جایگزینی ارزان و »سازگار با حفظ 
حریم خصوصی« برای دوربین ها و لیدارها است، 
زیرا تصویر واضحی از اشخاص ارائه نمی دهد. 
کاربردهای  که  کردند  خاطرنشان  دانشمندان 
احتمالی آن، شامل کمک به افراد مسن است که 
به آن ها امکان می دهد به طور مستقل به زندگی 
ادامه دهند.آن ها نوشتند: »ما بر این باوریم که 
سیگنال های وای فای می توانند به عنوان جایگزینی 
برای  )دوربین(  آر جی بی  تصاویر  برای  فراگیر 

تشخیص انسان در موارد خاص عمل کنند.«

نقش کیفیت خواب در کنترل دیابت

حدود ۸۰ درصد بیماران مبتال به دیابت نوع دو، 
کیفیت خواب پایین داشتند. در مطالعه ای مشخص 
شد کیفیت خواب ۷۰ درصد از بیماران دیابت نوع 
یک پایین بود.  به نظر می رسد یکی از عوامل موثر 
بر کیفیت خواب نوع دیابت است و مبتالیان به 

دیابت نوع دو کیفیت خواب پایین تری دارند.
انواع طب مکمل مثل طب فشاری، ماساژ بازتابی 
کف پا و رایحه درمانی می تواند کیفیت خواب این 

بیماران را افزایش دهد.

درمان سرماخوردگی  با فلفل سیاه

را  مخاطی  جریان  و  خون  گردش  سیاه  فلفل 
تحریک می کند و هنگامی که با عسل ترکیب 
کنید، اثربخشی آن افزایش می یابد و به عنوان 
یک عامل سرکوب کننده طبیعی سرفه به کار می 
رود. یک قاشق چای خوری فلفل سیاه را با دو 

قاشق غذاخوری عسل، در یک فنجان مخلوط 
کنید، مقداری آب جوش را به آن بیفزایید و اجازه 
دهید تا حدود 15 دقیقه بماند. سپس نوشیدنی را 

میل کنید. آن را سه بار در روز تکرار کنید.

روغنی که برای سالمتی معجزه می کند

روغن کلزا فاقد کلسترول بوده و نسبت به همه 
روغن های خوراکی در جهان کم ترین چربی اشباع 
را دارد. روغن کلزا سرشار از دو نوع اسید چرب 
است که برای بدن انسان حکم کیمیا را دارد؛ چون 

این دو نوع اسید در بدن تولید نمی شود.  

»اسید آلفا لینولنیک« برای مغز بسیار مفید است 
و در رشد نوزادان نقش بسزایی دارد. این ها برای 
 بدن ضروری است و در گروه چربی های سالم 

غیر اشباع قرار دارد.

زردچوبه برای چه افرادی مضر است؟

این دسته  بیماری سلیاک جزو  به  مبتال  افراد 
هستند. سلیاک نوعی اختالل خود ایمنی ژنتیکی 
است که سبب می شود سیستم ایمنی بدن بر اثر 
مصرف یک پروتئین به نام گلوتن، به پرزهای 
روده کوچک حمله کند و باعث اختالل در جذب 

مواد غذایی شود. در بیماری سلیاک بر اثر آسیب 
به پرزهای جذب کننده مواد غذایی، مواد مغذی و 
ویتامین های مورد نیاز از جمله آهن،  در اختیار بدن 

قرار نمی گیرد و بیمار به سوء تغذیه دچار می شود.

هر گونه فعالیت بدنی که باعث عرق کردن شود و نفس را بند آورد، امید به زندگی و طول عمر را به میزان 
قابل توجهی افزایش می دهد. کسانی که در برخی از انواع ورزش های شدید مانند تنیس رقابتی، آهسته دویدن 
یا ایروبیک شرکت می کنند، نسبت به آن هایی که فعالیت های متوسطی مانند تنیس دوستانه، کارهای خانه 
یا شنا انجام می دهند، بیشتر عمر می کنند. آنان پیشنهاد کردند سطوح باالتر فعالیت شدید تاثیر بسیار بهتری 
نسبت به فعالیت متوسط بر سالمت انسان دارد. نتایج آن ها نشان می دهد خطر مرگ زودهنگام در کسانی که 
ورزش های شدید انجام می دهند، در مقایسه با آنانی که فقط ورزش متوسط انجام می دهند، 1۳ درصد کمتر است. 
دستورالعمل های بالینی و بهداشت عمومی باید تمرینات با شدت زیاد را برای بهبود امید به زندگی افراد توصیه کنند.

درمان پوکی استخوان با انجام ورزش و حرکات اصالحی و نیز فیزیوتراپی امکان پذیر است. تشخیص پوکی 
استخوان به این صورت است که شکستگی های ناشی از بیماری پوکی استخوان می تواند شدید باشد، باعث درد 
شود و بر کیفیت زندگی فرد اثر گذار باشد. شکستگی های ناشی از پوکی استخوان بیشتر در ستون مهره )فروپاشی 
مهره های ستون فقرات(، شکستگی لگن، مچ دست و معموال به دنبال زمین خوردن ایجاد  می شود.می توانید 
برای اطالع کامل از عالئم و نشانه های پوکی استخوان، علل پوکی استخوان، راه های تشخیص پوکی استخوان، 
روش های درمانی پوکی استخوان، ورزشهای مناسب به منظور بهبود وضعیت استخوان ها، حرکات اصالحی، انواع 

حرکات ورزشی برای استخوان های مختلف اعضای بدن به متخصص و فیزیوتراپی مراجعه کنید.

چگونه پوکی استخوان را با ورزش درمان کنیم؟

وقتی می خواهید رابطه ای موثر داشته باشید، یکی از 
مهمترین قوانینی که باید رعایت کنید این است که 
مستقیم به چشم های طرف مقابل نگاه کنید. کسانی که 
اعتماد به نفس کافی ندارند از ارتباط چشمی خودداری 
می کنند. خودداری از ارتباط چشمی نشان دهنده عدم 
عالقه یا بدتر از آن عدم صداقت است. وقتی دو نفر با 
هم ارتباط چشمی برقرار می کنند، ارتباطی موثر شکل 
می گیرد. ارتباط چشمی با حرف هایی که می زنید هم 
اعتبار می بخشد. چهره شما آینه درون شماست. توجه 

کنید صورت تان اولین چیزی است که اطرافیان به آن 
نگاه می اندازند. لبخندی دوستانه، تکان های سر  از 
جمله موارد مهمی است که در ایجاد رابطه دوستانه موثر 
است. خیلی ها مرتکب این اشتباه می شوند که زیاد در 
مورد خودشان حرف می زنند. هیچ چیز بدتر از الف 
زدن در مورد خود، یک ارتباط را خراب نمی کند. یکی 
از بهترین راهکارها برای اینکه یاد بگیرید چطور با مردم 
ارتباط برقرار کنید این است به جای اینکه آنها را مجبور 
کنید به حرف هایتان گوش دهند، از آنها بخواهید در 

مورد خودشان حرف بزنند. این باعث می شود طرف 
مقابل احساس راحتی بیشتری کرده و اعتماد به نفسش 
باال رود. همچنین موقعیتی ایجاد می کند که فرد مقابل 
هم همین کار را برای شما بکند و به حرف هایتان 
گوش دهد. یکی از سریع ترین راه ها برای شکستن 
قفل سکوت پرسیدن سوال هایی است که بتوان آنها را 
خیلی راحت با بله یا خیر جواب دارد. با پرسیدن سوالی 
که به یک جواب با جزئیات بیشتر نیاز هست، فرد مقابل 

باید توضیح بیشتری بدهد و یخ رابطه می شکند.

یادگیری مهارت های برقراری ارتباط با دیگران

یاد یاران
شهید تقی شریف زاده     نام پدر: محمد              شهرستان: فردوس

از برادرانی که می خواهند کاری را در راه رضای خداوند انجام دهند تقاضامندم که اول 
نیتتان را به طور کامل خالص کنید و بعد کار انجام دهید و مواظب اعمال و رفتار خود باشید. یکشنبه  9 بهمن 14۰1 * شماره  54۰1
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در  جنوب  1-رهبرقیام  افقی: 
انگلستان  استعمار  بوشهربرعلیه 
را  چین  که  رودی    - توانا   -2
ازکره جدا می کند -  پیدا کردی؟ 
 - نگون  هلند-  در  شهری   -۳
سالک- تیر به زبان سمرقندی 4- 
استشمام - صدای مهیب  - غلط 
5- نمایش - زمین بلند - اندازه 
6- شالوده- میوه درخت سماق- 
دزد  پارسی-  های  ازماه  روز21 
کوچک ۷- تدوین شده- بنیانگذار 
 -۸ نامنظم  جنگهای  ستاد 
بسیارمقاوم  - تو عرب - حیوان 
نماد کشورمان 9- عاقبت ناتمام 
چرم  زوال 1۰-    - اطمینان   -
 - هخامنشی  پادشاه   - براق 
ماهی   - خاطف    -11 حاجت 
نورافشان 12-  کرم   - میالدی 
مردی   - ایاالت   - خانه  مرمت 
بیاید  آخرالزمان  در  که  کذاب 
1۳- لقب امام محمدتقی)ع(- نام 
قدیم مازندران- بنیاد 14- بی هوا 
- کلمه فرانسوی که در شیمی 
شناسند  اتمی۳۳می  شماره  با 
15- یک نوع ماهی- وسطی - از 

اعضای دهان 
عمودی:1- مسابقه  - نیکبخت 
-  جستن 2- کتابی که از بیانات 

آوری  جمع  رهبری  معظم  مقام 
ومنتشر شده - زیرفرش ۳- غالبا 
نمک ها دارند - یکی از شهرهای 
مرکز  و  ایران  غربی  جنوبی 
کهکلیویه و بویر احمد - طاقت- 
بنفشه 4- باالی دشت- شهری 
عبای  به  که  اصفهان  استان  در 
دارد-  جهانی  شهرت  محمدیه 
بیابان5- عریان- غرغر- دریای 
عرب - تکرار یک حرف 6- پول 
ترکیه - مشهدی- گوشه کمان 
- کشیدن ۷- معاضدت- سلسه 
بازگشت   - درچین  پادشاهی 
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آغاز اولین اردوی 
تیم ملی تکواندو ناشنوایان

اولین اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو ناشنوایان 
در دو بخش آقایان و بانوان برای حضور در اولین 
دوره مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در بیشکک 

قرقیزستان، از شنبه ۸ بهمن ماه در تهران آغاز و تا 
15 بهمن ماه در مجموعه رزمی فدراسیون ادامه 
خواهد داشت. هشت ورزشکار خانم و 9 ورزشکار 
آقا دعوت شده از سوی کادرفنی می بایست مدارک 
مورد نیاز که شامل کارت بیمه ورزشی معتبر سال 
جاری و معرفی نامه کتبی از اداره کل ورزش و 
جوانان یا هیئت ورزش ناشنوایان استان مربوطه 
را به همراه داشته باشند. در بخش کیوروگی اعظم 
درستی و رضا ایمان زاده و در بخش پومسه نگار 
مددخانی و مهدی صمدیان تبار به سرپرستی 
غالمرضا عزیزی تیم های ملی تکواندو آقایان و 

بانوان را هدایت و همراهی می نمایند.
فرهنگ و هنر

“آواتار ۲” چهارمین فیلم 
پرفروش تاریخ سینما می شود

فروش  از  »آواتار2«  فیلم  فروش  جمعه  روز 
»انتقام جویان:  دالر  میلیارد   2.۰52 جهانی 
جنگ ابدیت« مارول جلو زد و توانست عنوان 
پنجمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را از آن خود 
کند. حاال این فیلم در یک قدمی جلو زدن از 
یعنی  سینما  تاریخ  پرفروش  فیلم  چهارمین 
فروش  با  برمی خیزد«  نیرو  ستارگان:  »جنگ 
2.۰۷1 میلیارد دالری است و به عنوان چهارمین 

فیلم پرفروش تاریخ سینما می شود.
»تایتانیک«  فیلم  از  عبور  برای  بعدی  مرحله 
جهانی  فروش  دالر  میلیارد  که 2.194  است 
داشته است. کارشناسان باکس آفیس مطمئن 
هستند که »آواتار 2« در نهایت تایتانیک را با 
فروش جهانی 2.25 تا 2.۳ میلیارد دالر پشت 

سر خواهد گذاشت.
 یکی از عوامل تعیین کننده برای چنین فروشی 
بازار چین خواهد بود، جایی که کامرون طرفداران 
فیلم،  بهترین  بخش  در  آواتار 2  دارد.   زیادی 

نامزد اسکار 2۰2۳ شده است.

ورزشی  دیالوگ ماندگار
»اگر می خواهید چیزهای فوق العاده را به دست بیاورید، می توانید 
از امروز به آن برسید. از همین لحظه، انجام کارهای کمتر از 

فوق العاده را رها کنید.« توماس جی واتسون

ورزشی که عمر را زیاد می کند

123456789101112131415
اربناکداباردان1
ناهدیداهزاربا2
تدشاکیدنسهوشر3
راتفرلالازشا4
اراکتمنابناس5
سالاومیحرفلت6
یمسنامساوشرو7
توتفناویدریلد8
بتاکناشیانوی9
اداودنکلماشو10
جراکادتمیقنا11
تانوخرونادان12
نگاولابدنهاند13
ارماسباهوفیدر14
بایرازابنومروه15

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880

    ایزوگام  

09155622050 -09155629033    

میدان توحید

بـاران دژ شـرق

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

نقد و اقساط

خط دائم 
شما را 

خریداریم
 حسیـن راه رو   6161  561  0915

آدرس:  میدان ابوذر 

0915-0912
 مرکز خرید و فروش خط رند

100درصد تضمینی    09151104086- 09158994086  آدرس: مهرشهر- ولی عصر )عج( 18  رسولی

 خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک صلیبی
 و سر جک ،تخته، قالب فلزی  و نصب پیچ رولپالک

   0۹1۵۳۶۳۷۵0۷- حسینی

عرضه مستقیم میوه و تره بار 
از تولید به مصرف 
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 کیفیت شعار نیست، اعتبار ماست 
هویج، گل کلم ،کرفس ،کاهو، کلم سفید و قرمز ،بادمجان و 
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محور های خراسان جنوبی لغزنده و یخ زده است

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: به دلیل بارش برف و باران بسیاری از محور های اصلی استان لغزنده است و رانندگان با سرعت 
 مطمئنه حرکت کنند. علیرضا رضایی با تاکید بر پرهیز از سفر های غیرضروری در این شرایط جوی افزود: افراد در صورت الزام 

به رانندگی در محور های برفی و بارانی سرعت مطمئنه و فاصله مناسب از خودرو های جلویی را رعایت کنند.

بافت ۶۸۵ تخته فرش 
توسط مددجویان کمیته 
امداد خراسان جنوبی

مدیرکل کمیته امداد امام )ره( خراسان جنوبی 
به متراژ سه هزار  گفت: ۶۸۵ تخته فرش 
توسط  سال  ابتدای  از  مربع  متر   ۱۹۱ و 
است. شده  بافته  نهاد  این   مددجویان 
به گزارش مهر، محمد عرب روز گذشته در 
کرد: ۶۸۵  اظهار  خبرنگاران  با  گو  و  گفت 
به متراژ سه هزار و ۱۹۱ متر  تخته فرش 
مربع از ابتدای سال توسط مددجویان بافته 
)ره(  امام  امداد  است. مدیرکل کمیته  شده 
طور  به  اینکه  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
متوسط قیمت هر متر مربع فرش دستباف 
بیان کرد: سال  چهار میلیون تومان است، 
به  فرش  تخته   ۲۳۲ و  هزار  یک  گذشته 
متراژ چهار هزار و ۸۳۱ متر بافته شد.عرب 
با اشاره به مشارکت سه هزار بافنده مددجو 
در خراسان جنوبی افزود: بافت فرش ویژه 
طرح  از  یکی  حمایت  تحت  های  خانواده 
روستاها  در  است که  اشتغال خانگی  های 
و شهرها، ویژه خانواده های تحت حمایت 
اجرا می شود.وی  زنان سرپرست خانوار  و 
تصریح کرد: کمیته امداد در زمینه بازاریابی 
فرش ورود کرده و فرش های بافته شده را به 
باالترین قیمت به فروش می رساند.مدیرکل 
کمیته امداد امام )ره( خراسان جنوبی با بیان 
اینکه تا امسال روال بر این اساس بوده که 
مواد اولیه یا توسط خود افراد و یا با همکاری 
راهبران شغلی کمیته امداد تهیه شود، گفت: 
راهبران شغلی فرش افرادی مورد تایید امداد 
هستند که کار تهیه مواد اولیه و نظارت بر 
بافت فرش را برای بافندگان انجام می دهند. 
بازاریابی و فروش فرش های بافته  عرب، 
شده را با اهمیت تر از مواد اولیه بیان کرد 
که  هستیم  این  دنبال  به  امسال  افزود:  و 
در صورت تأمین اعتبار، بهترین مواد اولیه 
را تهیه کنیم که در این صورت در ارزش 
با  بود. وی  تاثیر گذار خواهد  افزوده فرش 
تأکید بر اینکه به دنبال پیدا کردن مسیرهای 
در  یادآور شد:  فروش هستیم،  برای  خوب 
سفر رئیس بسیج اصناف هم بازدیدی از انبار 
فرش ها داشتیم و قول هایی برای اتصال به 

بازار فرش تهران دادند.

 برگزاری ۷۱ برنامه شاخص
 به مناسبت ایام دهه فجردر استان

۷۱ برنامه شاخص با حدود ۱۰ هزار ریز برنامه 
به مناسبت ایام دهه فجر در خراسان جنوبی 
هماهنگی  شورای  رئیس  شود.  می  برگزار 
تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در دومین 
جلسه برنامه ریزی گرامیداشت ایام دهه فجر  
ورود  سالروز  بهمن  ویژه ۱۲  برنامه  گفت: 
ا... علیه ، برگزاری رژه  امام خمینی رحمه 
موتوری، میهمانی الله ها، یادواره شهدای 
انقالب،  زنگ  آسمانی،  پدران  و  انقالب 
روایت گری و تبیین دستاورد های انقالب، 
افتتاح طرح های مهم عمرانی، محرومیت 
زدایی، نمایشگاه اقتصاد به توان مردم، جهاد 
امیدآفرینی از جمله این برنامه های دهه فجر 
امسال است. حجت االسالم مشرفی افزود: با 
برگزاری این مراسم ها تالش می شود تا  
آگاهی و آشنایی آحاد جامعه با فلسفه انقالب 

اسالمی و دهه فجر مورد هدف باشد.

زمینه آزادی ۱۹ زندانی جرایم 
غیر عمد در خراسان جنوبی فراهم شد

 مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی از 
فراهم شدن زمینه آزادی ۱۹ نفر از زندانیان 
میلیارد  با ۱۷۸  استان  این  جرایم غیر عمد 
بدهی خبر داد. یازدهمین جلسه هیئت امنای 
ستاد دیه استان با حضور اعضای هیئت امنا 
در محل دادگستری استان برگزار و تعداد ۱۹ 
میلیارد و ۲۲۰  با میزان بدهی ۱۷۸  پرونده 
میلیون ریال مطرح شد.مدیر نمایندگی ستاد 
دیه خراسان جنوبی گفت: این افراد شامل ۶ 
زندانی بدهی مالی، ۱۳ نفر مهریه می باشند که 
 در جلساتی که با شّکات این پرونده ها داشته ایم 
مبلغ ۹۱ میلیارد ۶۲۸ میلیون ریال از شکات 
گذشت رضایتمندانه اخذ شد.غالمرضا حسین 
پور افزود: باقیمانده بدهی مددجویان از طریق 
اعسار، تسهیالت بانکی و کمک های مردمی 
ستاد دیه تامین خواهد شد. به گفته وی، هم 
اکنون تعداد ۵۹ زندانی جرایم غیر عمد در 
زندان های استان به  سر می برند که در انتظار 

کمک خیران هستند.

اهدای ۲۱ سری جهیزیه بین 
نوعروسان نیازمند خوسفی

۲۱ سری جهیزیه بین نوعروسان تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان خوسف 
توزیع شد. چاجی، رئیس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خوسف گفت : در راستای کمک و تسهیل 
در سنت حسنه ازدواج و با هدف ترویج فرهنگ 
سبک زندگی اسالمی، همزمان با اعیاد ماه 
مبارک رجب و سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، تعداد ۲۱ سری جهیزیه به نوعروسان 
تحت حمایت این نهاد، اهدا شد.وی افزود:این 
اقالم شامل یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، 

اجاق گاز، تلویزیون و جاروبرقی است .

پیش بینی کاهش یخبندان 

شبانه در شهرهای استان

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفت 
و گو با مهر اظهار کرد: همچنان در روزهای 
در  شبانه  یخبندان  کاهش  شاهد  آینده 
شهرهای خراسان جنوبی خواهیم بود.خندان 
رو با اشاره به اینکه از روز دوشنبه دمای هوا 
در شهرهای خراسان جنوبی افزایش یافته و 
از شدت سرمای هوا کاسته می شود، گفت: 
دمای هوا در شهرهای خراسان جنوبی به 
باالی صفر خواهد رسید.مدیرکل هواشناسی 
خراسان جنوبی یادآور شد: به نظر می رسد تا 
پایان زمستان، مشابه یخبندان روزهای اخیر 
را مجدد نداشته باشیم ولی با این وجود همه 
هواشناسی  بینی  پیش  های  نقشه  به  چیز 
دارد.وی خواستار مدیریت مصرف انرژی شد 
و گفت: امیدواریم با مدیریت مصرف انرژی 
و همدلی از این روزهای سرد زمستانی به 

خوبی عبور کنیم.

ضرورت مدیریت رسانه در بحران؛
تالش برای تربیت امدادگران خبرنگار

خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
جنوبی بر مدیریت رسانه در بحران و تربیت 
ارائه خدمات مناسب  امدادگر خبرنگار برای 
در زمان وقوع بحران تاکید کرد. به گزارش 
مهر، محمد علی کاوسی بر مدیریت رسانه در 
بحران و تالش خانه هالل فرهنگ و رسانه 
برای تربیت امدادگران خبرنگار تاکید کرد و 
نشانگر  احمر  هالل  در  شما  حضور  افزود: 
مردمی بودن آن است.وی با تاکید بر اینکه 
کرد:  بیان  است،  گر  تسهیل  احمر  هالل 
برای من افتخار است که در خدمت فعاالن 
رسانه و خبرنگاران خراسان جنوبی باشم و 
بحران ها باید به خوبی مدیریت شوند تا تحمل 
مشکالت برای مردم راحت تر شود.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی بیان کرد: 
خانه هالل فرهنگ و رسانه به این موضوع 
کمک زیادی خواهد کرد تا همه بتوانیم در کنار 
هم به جامعه هدف خدمات مورد نیاز را ارائه 
کنیم.کاوسی تصریح کرد: اینکه در کنار کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی به هالل 
احمر پول داده می شود به این دلیل است که 
به افرادی که تحت پوشش امداد و بهزیستی 
نیستند، در مواقع نیاز هالل احمر خدمات ارائه 
کند. به گفته وی، در هالل احمر با شناسایی 
افرادی که صورت خود را با سیلی سرخ نگاه 
که  ارائه می شود  می دارند، کمک های الزم 
نیاز به انجام فرایندی خاص دارد.کاوسی بر 
مدیریت رسانه در بحران تاکید کرد و ادامه داد: 
با افتخار در خدمت شما هستیم و نیازهای شما 
را که مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان به ما منعکس کند را تأمین خواهیم کرد.

خراسان جنوبی استانی مستعد
 در ورزش های کارگری

رئیس فدراسیون ورزش های کارگری کشور 
در  مستعد  استانی  جنوبی  خراسان  گفت: 

ورزش های کارگری است. 
مجمع  در  رمزی  سیما،  صداو  گزارش  به 
سالیانه هیئت ورزش های کارگری خراسان 
جنوبی گفت: فدراسیون کارگری نوپاست اما 
تالش می کنیم  که به سوی شکوفایی پیش 
برویم.وی افزود: علی رغم اینکه فدراسیون 
کارگری وابستگی مالی به جایی ندارد، منابع 
آورده  وجود  به  خود  برای  مستقلی  مالی 
رئیس  کند.  کمک  هیئت ها  به  می تواند  و 
فدراسیون ورزش های کارگری کشور گفت: 
برگزاری مسابقات آزاد، ارتقای مربیان، داوران 
و ورزشکاران با تقاضای استان میسر است.

تقویت هیئت های شهرستانی  افزود:  رمزی 
فدراسیون  به  و  استانی  هیئت های  ارتقا  به 
کمک می کند.  واگذاری میزبانی مسابقات 
در برخی رشته ها به خراسان جنوبی، توجه به 
ارتقای داوران و مربیان، حمایت و پشتیبانی 
از تیم های ویژه اعزام بانوان، درخواست عدم 
حضور قهرمانان ملی در رقابت های کارگری 
با توجه به بعد مسافت برگزاری مسابقات در 
استان های مرکزی برای سهولت در شرکت 
از جمله درخواست ها و پیشنهاداتی بود که 
فدراسیون  رئیس  حضور  با  مجمع  این  در 
از  پایان  شد.در  مطرح  کارگری  ورزش های 
در  و ۱۴۰۱  سال های ۱۴۰۰  آور  مدال   ۱۶
خراسان  شد.  تجلیل  کارگری  رقابت های 
جنوبی ۳۳ انجمن ورزشی و ۱۱ هیئت فعال 

در ورزش های کارگری دارد.

برگزاری همایش تخصصی جهاد تبیین 
در مرکز آموزش ۰۴ امام رضا)ع( نزاجا

همایش تخصصی جهاد تبیین برای تحقق 
قطعی  و  فوری  فریضه  و  محوری  فرمان 
 ۰۴ آموزش  مرکز  در  انقالب  معظم  رهبر 
امام رضا)ع( نزاجا بیرجند برگزار شد. فرمانده 
مرکز آموزشی ۰۴ امام رضا )ع( نزاجا در این 
باید واقعیت هارا به جوانان  همایش گفت: 
گوشزد کرد تا با اطالعات غلط گمراه نشوند 
چرا که اگر جوانان بدانند همین عناصری که 
امروز علیه کشور برخواستند، یک روز مردم 
عادی کشور و خانواده های بی گناه را ترور می 
کردند، به حرف های آن ها توجه نخواهند کرد.

رعایت توأمان حقوق پیمانکاران عمرانی و بیت المال، ضروری است
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   - ایرنا   
حقوق  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
حقوق  همچنین  پیمانکاران  و  اشخاص 
عمومی و بیت المال در قراردادهای عمرانی 
باید توأمان رعایت شود. به گزارش ایرنا ، 
نشست  در  روز گذشته  عباس زاده  علیرضا 
شورای فنی استان از درخواست پیمانکاران 
برای رسیدگی به وضعیت تامین منابع مالی 
گفت و افزود: الزم است اشکال نحوه و تغییر 
به صورت  پروژه ها  مالی  منابع  تامین  شیوه 
نقدی و اسناد خزانه به طور کارشناسی بررسی 
و تعیین تکلیف شود تا ضمن رعایت قوانین و 
ضوابط پیمان، حقی از بیت المال یا اشخاص 
و پیمانکاران ضایع نشود.وی تصریح کرد: 
تضییع حقوق چه از جانب بیت المال چه از 

جانب پیمانکاران مردود بوده و محل اشکال 
است لذا باید با نگاه دقیق و نظر کارشناسی، 
بررسی و تصمیم سازی شود.معاون استاندار 
خراسان جنوبی گفت: اعضای شورای فنی 
فارغ از مسئولیت اداری خود باید با بررسی 
دقیق و کارشناسی و در نظر گرفتن قوانین 
و ضوابط به عدالت رأی دهند لذا در جایی 
که حق فردی ضایع می شود از آن استیفا 
حال  در  بیت المال  که  جایی  در  و  کرده 
تضییع است، با آن برخورد شود.وی در ادامه 
تاکید  نشست  این  کارهای  دستور  بررسی 
کرد: ساختمان های اداری باید طوری طراحی 
و ساخته شود که مالحظات پدافند غیرعامل 

در آن رعایت شود.
کل  اداره  درخواست های  نشست  این  در 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس درخصوص 
استخر حاجی آباد، انجمن پیمانکاران عمرانی 
درباره اختالف شرکت جهان فوالد و اداره کل 
امور عشایر، شرکت تعاونی کشاورزی، منابع 
طبیعی و آبخیزداری مرتعداران و دامداران 
شهرستان قاینات درخصوص اختالف با اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری بررسی شد.
همچنین درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی درخصوص اختالف نظر با شرکت 
سازندگی  بسیج  سازمان  و  شرق  پی  آلیاژ 
در زمینه واگذاری پروژه ها به صورت امانی 
همچنین گزارش اداره کل راه و شهرسازی و 
اداره کل میراث فرهگی، گردشگری و صنایع 
دستی درباره محل احداث موزه بزرگ استان 

مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی درخواست های اداره کل بنیاد مسکن 
سنگ های  درخصوص  جنوبی  خراسان 
کل  اداره  و  مرتبط  پروژه های  در  مصرفی 

اعمال  مورد  در  زیست  محیط  حفاظت 
بخشنامه های مرتبط با قرارداد به جلسه آتی 

شورای فنی استان موکول شد.

 
 

محدودیت مصرف گاز در هتل ها و مراکز تجاری خراسان رضوی را مطالبه کنید
نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی گفت: برای جلوگیری از افت فشار 
از مسئوالن  باید  گاز در خراسان جنوبی، 
مصرف  تا  شود  خواسته  رضوی  خراسان 
گاز را در هتل ها و مراکز تجاری محدود 
کنند. در حالی که دو هفته است به دلیل 
در خراسان جنوبی،  گاز  مدیریت مصرف 
مصرف آن برای اصناف و مراکز تجاری 
استان محدود شده و حتی کار به قطع گاز 
رسیده  گلخانه ها  و  مرغداری ها  و  صنایع 

اما خبر ها حاکی است در خراسان  است، 
رضوی کمتر خبری از محدودیت مصرف 
گاز در هتل ها و مراکز تجاری است. این 
موضوع هفته گذشته نماینده مردم قائنات 
و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی را به 
استاندار  از  تذکری  در  و  واداشت  واکنش 
خواست  نفت  وزیر  و  رضوی  خراسان 
مصرف گاز در این استان مدیریت شود تا 
خراسان جنوبی که در انتهای خط لوله گاز 
قرار دارد با افت و قطعی گاز مواجه نشود.

خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  اسحاقی 
به  پایدار  گاز  رسیدن  برای  گفت:  جوان 
استان از مدیر عامل شرکت گاز خراسان 
جنوبی خواستاریم که از شرکت گاز استان 
گاز  مصارف  بحث  در  رضوی  خراسان 
هتل ها و  مراکز تجاری مطالبه گری کنند 
تا مصارف در این مکان ها به حداقل برسد. 
رضوی  خراسان  در  که  زمانی  افزود:  او 
فعالیت  حال  در  تجاری  مراکز  و  هتل ها 
است این موضوع سبب می شود که مردم 

افت فشار  با  منازل خود  در  ما  استان  در 
گاز روبرو شوند. نماینده قائنات و زیرکوه 
در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: در 
شرایط سخت سرما و افت فشار گاز، دولت 
نباید منتی بر سر مردم بگذارد؛ زمانی که با 
افت فشار گاز و مصرف بهینه مردم روبرو 
برای  گاز  قبوض  مبالغ  افزایش  هستیم، 
در  و  ندارد  دلیلی  مردم  خانگی  مصارف 
استان محرومی مانند خراسان جنوبی نباید 

این افزایش های نجومی رخ بدهد.

اصالح قبوض گاز 
و برگشت مبالغ به مشترکان

محمودی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
جنوبی هم در پاسخ به تعیین تکلیف قبوض 
نجومی گاز گفت: در خصوص قبوض گازی 
که با مبالغ باال در استان صادر شده با دستور 
این  و  کرد  برگشت  قبوض  این  استاندار 
قبوض اصالح می شود.او افزود: شهروندانی 
که قبوض خود را پرداخت کرده اند مبلغ آن 
برگشت خواهد کرد و یا بستانکار خواهند بود.

۱۶ فیلم جشنواره فجر در خراسان جنوبی اکران می شود

اداره کل  و سینمایی  امور هنری  معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
 ۱۷ از  فجر  جشنواره  فیلم   ۱۶ اکران  از 
بیرجند  سینمای  دو  در  ماه  بهمن  تا ۲۳ 

خبر داد.
سید علی زمزم در گفت و گو با مهر گفت: 
در قالب چهل و هشتمین جشنواره فیلم 
فیلم  نمایش  دوره  نهمین  و  کشور  فجر 

های این جشنواره در سینماهای خراسان 
جنوبی از ۱۷ تا ۲۳ بهمن ماه، از ۲۴ فیلم 
سینمای  دو  در  فیلم   ۱۶ شده،  پذیرفته 
بیرجند اکران می شود. وی با بیان اینکه 
۱۶ فیلم مورد نظر برای نمایش عمومی 
است،  شده  گرفته  نظر  در  ها  استان  در 
افزود: برای هر فیلم دو مجوز اکران در 
این  همه  و  شده  صادر  جنوبی  خراسان 
و  فردوسی  سینمای  دو  هر  در  ها  فیلم 
در  زمزم  شود.  می  اکران  بیرجند  بهمن 
پاسخ به سوالی پیرامون اکران فیلم های 
فجر در دیگر سینماهای شهرستان های 
استان، بیان کرد: از آن جایی که در زمان 
اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر باید 

نماینده ای از تهران حضور داشته باشد و 
در  دارد،  کار  این  انجام  که  هایی  هزینه 
سال جاری با نمایش فیلم های فجر در 
شهرستان ها موافقت نشده است.معاون 
امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با اشاره 
انتخاب  بخش  جاری  سال  در  اینکه  به 
وجود  ها  استان  مراکز  در  تماشاگران 
در  به حضور  مندان  عالقه  گفت:  ندارد، 
سینماهای مرکز استان باید بلیت مربوط 
از  و  اینترنتی  شکل  به  را  فیلم  هر  به 
سینمای  دو  هر  که  سمفا  سامانه  طریق 
بیرجند مجهز به این سامانه است، تهیه 

کنند.

به  به هیچ عنوان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فردوسی  سینماهای  در  حضوری  شکل 
نمی  عرضه  بلیت  استان  مرکز  بهمن  و 
های  فیلم  بلیت  قیمت  داد:  ادامه  شود، 
جنوبی  خراسان  در  فجر  فیلم  جشنواره 
ستاد  جلسه  در  امروز  و  نشده  مشخص 
برنامه ریزی اکران فیلم های فجر در این 
گیری  تصمیم  مسائل  دیگر  و  خصوص 
امور هنری و سینمایی  می شود. معاون 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
برگزاری  با  ماه  بهمن   ۱۷ گفت:  جنوبی 
مراسم افتتاحیه اولین فیلم جشنواره فیلم 
فجر امسال اکران خواهد شد و اختتامیه 

ای نخواهیم داشت.

۲۰۵ مسجد خراسان جنوبی پذیرای معتکفین
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ۲۰۵ مسجد خراسان جنوبی 
نام  ثبت  گفت:  است،  معتکفین  پذیرای 
آغاز شده  بهمن  از هشتم  اعتکاف  برای 

است.
گفت  در  رضایی  احمد  حجت االسالم 
یکی  اعتکاف  اظهارکرد:  مهر  با  گو  و 

از  که  است  زیبایی  بسیار  سنت های  از 
حضرت  از  پیش  انبیاء  حتی  و  نیاکان 

محمد )ص( باقی مانده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
)ص(  اسالم  پیامبر  اینکه  به  اشاره  با 
بیان کرد:  داشتند،  اعتکاف  حرا  غار  در 
تربیت  در  مهمی  بسیار  نقش  اعتکاف 

دینی و خانوادگی افراد ایفا خواهد کرد.
اعتکاف  نام  ثبت  اینکه  بیان  با  رضایی، 
از  رسمی  طور  به  جنوبی  خراسان  در 
است،  آغاز شده  ماه  بهمن  تاریخ هشتم 
به صورت حضوری  نام  ثبت  این  گفت: 
انجام می شود. وی  در مساجد محالت 
ادامه داد: البته در برخی از شهرستان ها 

چون بیرجند ممکن است برخی از مساجد 
فراهم کرده  را  اینترنتی  نام  ثبت  شرایط 
اینکه ۲۰۵ مسجد  بیان  با  باشند.رضایی 
معتکفین  پذیرایی  جنوبی  خراسان  جامع 
است، بیان کرد: از این تعداد ۱۲۶ مسجد 
است. شهری  مسجد   ۶۷ و  روستایی 

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 

گفت: پیش بینی می شود که در اعتکاف 
و  خواهران  از  نفر  هزار   ۱۱ جاری  سال 
سه هزار و ۵۰۰ نفر از برادران در برنامه 
اعتکاف شرکت کنند. رضایی اظهار کرد: 
در شهر بیرجند ۱۵ مسجد ویژه خواهران 
و سه مسجد ویژه برادران در نظر گرفته 

شده است.

استخری که بعد از ۱7 سال هنوز افتتاح نشده است
۱۷ سال پیش با حضور استاندار وقت کلنگ 
ساخت استخر شنای بشرویه به زمین زده 
شد و چندی پیش استاندار آن زمان در قامت 
وزیر در این شهرستان حضور یافت و شاهد 
نیمه تمام بودن این پروژه بود. به گزارش 
مهر ، سال ۱۳۸۶ یعنی ۱۷ سال قبل زمانی 
که سید صولت مرتضوی به عنوان استاندار 
خراسان جنوبی به بشرویه سفر کرد، کلنگ 
احداث استخر شنای بشرویه را به زمین زد 
تا با ساخت آن به یکی از درخواست های 
مردم این شهر به ویژه جوانان و نوجوانان 
زمان  آن  از  شود.  داده  شایسته  پاسخی 
سال های می گذرد و هرگاه مسئولی به این 
از درخواست های  شهر سفر می کند یکی 
تکمیل  برای  اقدام  این شهر  مردم  اصلی 
استخرشنای بشرویه است.مالنوری استاندار 
سابق خراسان جنوبی ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰ از 
بشرویه  سرپوشیده  استخر  پروژه  وضعیت 
بازدید کرد تا بلکه گره ای از کالف سر در 
گم این پروژه به انگشت تدبیر خود بگشاید.
اما این پروژه که با مساحت هزار و ۴۵۰ 
مترمربع سال ۸۶ آغاز شده بود و در زمان 
پیشرفت  درصد  شد ۷۵  گفته  بازدید  این 
فیزیکی دارد، در دولت گذشته تکمیل نشد.
مدیرکل ورزش و جوانان وقت استان درباره 

آخرین وضعیت این پروژه نیمه تمام تا آن 
زمان گفته بود امسال ۱۵ میلیارد ریال از 
محل منابع مالی ملی و استانی برای تکمیل 
استخر شنای بشرویه با ۷۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی اختصاص یافته است.

وعده ای که محقق نشد
میزان  این  از  داد:  ادامه  عزیزی  حسن 
یک میلیارد تومان با پیگیری های مستمر 
مجموعه مدیریتی ورزش و جوانان استان، 
استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، توسط وزیر ورزش و جوانان به 
این پروژه اختصاص پیدا کرد که نشانگر 
برای  استان  مدیریتی  مجموعه  پیگیری 
جذب این منابع ملی است.وی اظهار کرد: 
با همراهی مجموعه  نیز  استانی  منابع  از 
استانداری از اوراق و پول نقد، مبلغ ۵۰۰ 
میلیون تومان به این پروژه اختصاص داده 
شد و با این تخصیص مطالبات پیمانکار 
آن  تکمیل  و  پیشرفت  و  پرداخت  پروژه 
عملیات  وی  گفته  شد.به  خواهد  تسریع 
اجرایی استخر شنا بشرویه از سال ۱۳۸۶ 
با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع آغاز شد و 
به دلیل کمبود و تخصیص کم اعتبارات 
روند اجرای آن به کندی پیش رفت.وی 

تصریح کرد: احداث استخر شنا از سال ۹۰ 
تا ۹۶ به مدت ۶ سال به دلیل کمبود اعتبار 
این  اجرای  زمینه  در  البته  و  شد  متوقف 
تومان  میلیون  میلیارد و ۸۰۰  پروژه یک 
باید پرداخت  پیمانکار داریم که  به  دیون 
کنیم.عزیزی ادامه داده بود: برنامه ریزی 
شده تا همزمان با سومین سفر وزیر ورزش 
و جوانان به استان، دهه فجر سال ۱۴۰۰ 
برداری  بهره  به  را  ورزشی  طرح   ۲۲  ،
برسانیم که در این سفر پیگیر اختصاص 
نیز  استخر  این  تکمیل  برای  ویژه  اعتبار 
خواهیم شد.وی افزود: استخر بشرویه که 
از پروژه های نیمه تمام استان و مطالبات 
به حق مردم این دیار است، فاز دوم آن در 
حال تکمیل است که دهه فجر امسال این 

فاز به پایان می رسد.
نیاز  پروژه  این  سوم  فاز  کرد:  اظهار  وی 
به چهار میلیارد تومان منابع دارد و دنبال 
این هستیم که با استفاده از ظرفیت های 
قانونی بتوانیم این منابع را تأمین کنیم.وی 
نیاز  منابع مورد  امسال  بتوانیم  اگر  افزود: 
پروژه را تأمین کنیم، بالفاصله مناقصه فاز 
سوم این پروژه را برگزار و عملیات اجرایی 
به  دولت  پایان  تا  و  شد  خواهد  آغاز  آن 
عنوان دهمین استخر سرپوشیده ورزشی 

برداری خواهد رسید.وزیر  بهره  به  استان 
سابق ورزش و جوانان هم سال ۱۴۰۰ در 
سفر به بشرویه به همراه مسئوالن ارشد 
آن زمان استان از استخر شنای بشرویه با 
هدف برنامه ریزی برای تسریع در تکمیل 
بازدید هم  این  اما  بازدید کرد  پروژه  این 

کارساز نبود.

گره ای که باز نشد
تا این که با تشکیل دولت سیزدهم جواد 
قناعت استاندار خراسان جنوبی به این شهر 
سفر کرد و مصوب شد که ۵۰ درصد اعتبار 
اعتبارات  از محل  این زمینه  نیاز در  مورد 
سفر وزیر ورزش و جوانان به استان و ۵۰ 
درصد دیگر آن را استانداری خراسان جنوبی 
پرداخت کند اما گویا این سفر هم نتوانست 

طلسم ۱۷ ساله این پروژه را باطل کند.
خراسان  به  جمهور  رئیس  دوم  سفر  در 
جنوبی سید صولت مرتضوی که ۱۷ سال 
پیش به عنوان استاندار کلنگ این پروژه 
را به زمین زده بود به عنوان نماینده دولت 
و این بار در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در بشرویه حضور پیدا کرد و مردم 
که  را  استخری  خواستند  او  از  شهر  این 
ساخت آن را شروع کرده با پی گیری برای 

زمینه  این سفر  از محل  اعتبار  تخصیص 
اتمام آن را فراهم کند.سرپرست اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی در پاسخ به 
سوال های خبرنگار مهر در این باره گفت: 
هرچند سفر وزیر ورزش و جوانان به استان 
تاکنون انجام نشده اما از اعتبارات آن برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام بهره گرفته ایم.
محمد حسین خسروی با اشاره به این که از 
اعتبارات سفر وزیر ورزش و جوانان به استان 
حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای 
این منظور تخصیص یافت که ۱.۵ میلیارد 
تومان آن بابت طلب های پیمانکار پرداخت 
شد ولی تا این لحظه از محل اعتبارات سفر 
استخر  تکمیل  برای  جمهور  رئیس  دوم 
شنای بشرویه مصوبه ای به ما ابالغ نشده 
است..به گفته وی این پروژه حدود ۶۰ تا ۷۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به ۱۵ تا ۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار دیگر برای اتمام آن نیاز 
است.ی در خصوص علت پرداخت مبالغی 
به عنوان بدهی به پیمانکار با وجود رکود 
در این پروژه گفت: از آنجایی که ساخت 
این استخر به جای این که در قالب موافقت 
نامه اجرایی شود، به شکل قرار دادی انجام 
باید به  می شود برای تأخیر در اجرای آن 

پیمانکار مبالغی پرداخت شود.
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 پیامبرگرامی اسالم صلی ا... علیه و آله و سلم فرمودند:

أقضی أُمّتی ِعلیٌّ
بیناترین امّت من در امر قضاوت علی)ع( است. 

)الریاض النضرة، ج 3، ص 167ـ  ذخائرالعقبی، ص 83ـ  مناقب خوارزمی، ص 39(

صالحیت احمدی نژاد، الریجانی، 
روحانی تایید می شود؟

اروپایی ها از پایان اغتشاشات 
در ایران ناراحت هستند

به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
سوالی درباره اینکه اگر آقایان الریجانی، 
برای  بخواهند  نژاد  احمدی  و  روحانی 
انتخابات آتی وارد عرصه شوند، نگاه شورای 
نگهبان برای بررسی صالحیت آنها چگونه 
است، گفت: معمول این است که شورا هر 
دوره صالحیت افراد را بررسی می کند و 
در بررسی صالحیت ها هم تفاوتی بین 
البته تاکنون هیچ  کاندیداها وجود ندارد. 
نگهبان  زمینه در شورای  این  در  بحثی 
نداشته ایم چون هنوز بیش از یک سال 
تا انتخابات زمان باقی مانده است و اکنون 
شورا بر روی رسیدگی به مصوبات تمرکز 
دارد. طحان نظیف افزود: درباره ثبت نام 
کاندیداهایی که محکومیت های قضایی 
دارند، گفت: مبنای شورای نگهبان قانون 
است طبیعتا اگر قانون اصالح شد، قانون 
جدید مبنا خواهد بود. به گفته وی، اصالح 

قانون انتخابات باید به نتیجه برسد.

امنیت ملی و  رضایی، عضو کمیسیون 
اقدام  درباره  مجلس  خارجی  سیاست 
خصمانه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران، 
اظهار کرد: علت اقدام اخیر اروپایی ها به 
چند دلیل می باشد. یکی از دالیل آن این 
است که از پایان اغتشاشات اخیر ناراحتند 
و تجربه نشان داده که هر گاه شرایط 
رفته  پیش  شدن  آرام  سمت  به  جامعه 
و نمودار ناآرامی به سمت پایین حرکت 
کرده طرف مقابل به سمت دادن شوک 
و برگشت جامعه به ناراحتی ها پیش رفته 
است. به عبارت ساده حرکت اخیر یک 
شوک درمانی برای تن نیمه جان یا شاید 

کالبد مرده اغتشاشات است.

بیان  با  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
اینکه برخی با بی انصافی اقدامات اساسی 
دولت تحول گرا را نادیده می گیرند، گفت: 
دشمنان با سیاه نمایی، جعل، تحریف و 
بزرگنمایی نقاط ضعف به دنبال ناامید 
بیان  با  حسینی  هستند.  مردم  کردن 
اینکه دولت سیزدهم بالفاصله بعد از رای 
اعتماد، روند خدمت رسانی به مردم را 
بدون وقفه آغاز کرد، گفت: دولت در سال 

اول با مشکل تامین هزینه های جاری 
و پرداخت حقوق و معوقات کارکنان و 
سر رسید بدهی ها مواجه بود، در سال 
جاری هم ماهانه حدود ۱۵ هزار میلیارد 
تومان، بدهی های به جا مانده از دولت 
گفت:  کند.وی  جبران  باید  را  گذشته 
دولت مردمی به رغم همه مشکالت، 
در کنار تامین هزینه های جاری، توجه 
ویژه ای به تکمیل زیرساخت ها و رونق 

تولید و افزایش اشتغال دارد، در سفر های 
استانی با اولویت بندی روند رفع گرفتاری 
های مردم و پیشرفت و آبادانی کشور 
را پیگیری می کند.وی در پاسخ به این 
سوال که چرا به رغم افزایش درآمدهای 
دولت همچنان شاهد مشکالت معیشتی 
در زندگی مردم هستیم، گفت: حدود یک 
دهه جامعه با تورم باالی۳۰ و ۴۰ درصد 
و در پایان دولت قبل با تورم بیش از ۵۹ 

درصد و رشد اقتصادی تقریبا صفر مواجه 
شرایط  به  رسیدن  اساس  این  بر  بود، 

مطلوب زمانبر است.

معموال  گفت:  مجلس  نماینده  یک 
امتیاز  گرفتن  انگیزه ی  با  استیضاح ها 
اتفاق می افتد، در مجالس گذشته نیز این 
اتفاقات رخ داده است. االن هم در مورد 
وزیر بهداشت صدق می کند و یا وزیر 
صمت که در جلسه استیضاح حاضر شد 

همین بده بستان ها موجب شد استیضاح 
ایشان رای نیاورد. بیگی افزود: مشکل بر 
می گردد به نظام انتخابات در کشور و 
نگاهی که مردم دارند، مردم از نماینده 
شهر و استان خود انتظار دارند در امور 
زیر بنایی اقداماتی را انجام دهد و همین 

نمایندگان  می شود،  آوری  رای  باعث 
برای دست پیدا کردن به این اقبال مردم 
و نگرشی که نسبت به نماینده وجود دارد 
تالش می کنند با کانون های قدرت در 
مجلس و دولت ساخت و پاخت هایی را 

انجام دهند تا امتیازاتی را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: 
اینستاگرام و واتساپ بیشتر از وضعیت 
همچنان  اما  نمی شود،  محدود  موجود 
جمهوری اسالمی ایران بر قانونمند شدن 
این پلتفرم های خارجی تاکید جدی دارد. 
باید  هرحال  به   کرد:  اظهار  تهرانی  آقا 

نماینده ای از این پلتفرم های خارجی به 
کشور ما معرفی شود که تاکنون این امر 
محقق نشده است. وی افزود: اکنون در 
کشور آمریکا برای واتساپ، اینستاگرام و 
توئیتر ۲۷۰ قانون بازدارنده برای شرایط 
استفاده حد و حدود وضع شده است، یا در 

اروپا که خیلی قوانین سختگیرانه تر هست.
وی یادآور شد: به هرحال باید در گذشته 
قوانین مربوط به استفاده از پلتفرم های 
خارجی در کشور تصویب می شد، اما به  
هر دلیلی نشد، اکنون این قوانین در حال 

بررسی است.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: چند دفعه در 
مورد حضور آقای الریجانی در مجلس 
آینده از ایشان سوال کردم، ایشان گفت 
که قصد حضور ندارم، البته در مملکت ما 
این مسائل دو ماه قبل از انتخابات روشن 
می شود و آن زمان می توان قضاوت کرد. 
باهنر درباره ترویج دیپلماسی عمومی نیز 
بیان کرد: مسئله ایران هراسی را خیلی 

اتفاقات  از دالیل  یکی  و  مهم می دانم 
در  هم  روسیه  االن  است.  همین  اخیر 
پارلمان آمریکا البی دارد. یعنی این امر 
ممکن است. ما همیشه می گوییم البی 
صهیونیست ها و این حرف ها، روسیه هم 
البی خود را دارد. اگر ما در آمریکا ۱۰ 
نفر داشته باشیم که دیپلماسی عمومی 
ایران را به وجود بیاورند، بسیار تاثیر گذار 

خواهد بود.وی درباره اغتشاشات نیز افزود: 
بعضی از مسئوالن فکر می کنند زمانی که 
این اغتشاشات تمام شد مسئله حل شده 
است، در صورتی که مسئله هنوز باقی 
مانده و آتش زیر خاکستر می شود؛ دوباره 
یک بهانه ای به وجود می آید، دوباره یک 
جرقه می خورد و دوباره یک عده ای شروع 

به اغتشاش می کنند.

با بی  انصافی اقدامات اساسی دولت را نادیده می گیرند

معموال  استیضاح ها با انگیزه ی گرفتن امتیاز اتفاق می افتد

اینستاگرام و واتساپ بیشتر از وضعیت موجود محدود نمی شود

چند نفر در ایران خودروی الریجانی گفته قصد حضور در انتخابات مجلس را ندارد
 لوکس دارند؟

منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان 
اینکه خودروهای گران قیمت به واسطه سامانه 
پلیس راهور شناسایی و اطالعات آنها استخراج 
شد، گفت: در حال حاضر اطالعات ۴۰۰ هزار 
خودروی گران قیمت شناسایی شده و همکاران ما 
در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آنها 
هستند لذا سعی می کنیم تا مدت زمان یک الی ۱۰ 
روز آینده این مالیات ها را بر روی درگاه سازمان 
به اطالع مالک این خودروها برسانیم و به نوعی 

مطالبه مالیات کنیم.

میزان افزایش حقوق فرهنگیان در سال 
۱۴۰۲ اعالم شد

پرورش  و  آموزش  وزارت  ریزی  برنامه  معاون 
گفت: حقوق تمامی معلمان شاغل ۲۰ درصد 
افزایش می یابد. ستاری همچنین افزود: از سال 
گذشته هیچ مطالبه ای از وزارت آموزش و پرورش  
وجود ندارد و پرداخت ها انجام شده ؛ اما مطالبات 
۴ ماه امسال مانده و پرداخت ها انجام نشده است. 

مصرف کنسرو ماهی ۵۰ درصد
 کاهش یافت

دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران گفت: در حال 
حاضر واردات ماهی با نرخ ارز آزاد توجیه اقتصادی 
ندارد و جامعه صیاددان در بازار انحصاری داخلی، 
ماهی ها را با هر قیمتی که بخواهند به فروش می 
رسانند. میررضوی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی 
بر میزان تولید کنسرو ماهی در کشور، گفت: سال 
گذشته تیراژ تولید تن ماهی در کشور ۶۰۰ میلیون 
قوطی کنسرو بود امسال این عدد به ۳۰۰ میلیون 

قوطی کاهش یافته است.

توزیع گوشت قرمز گرم وارداتی
 تا ۲ روز دیگر

مدیرکل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
گوشت قرمز گرم وارداتی به کشور وارد شده که 
توسط دامپزشکی در حال بررسی های بهداشتی 
برای توزیع است و تا دو روز آینده توزیع می شود.

امراللهی افزود: تشکل های بخش خصوصی نیز 
گوشت گرم کشتار داخلی را با قیمت کمتر در 

بازار عرضه می کند.

روز صفر فوتی های کرونا

و  درمان  بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط 
آموزش پزشکی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، 
هیچ یک از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان 
خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری، در عدد ۱۴۴ هزار و ۷۴۴ نفر ماند. 
همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۸۸ هزار و 
۷۱۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۸۳ هزار و 
۵۴۴ نفر دوز دوم، ۳۱ میلیون و ۵۹۳ هزار و 
را  کرونا  واکسن  باالتر  و  سوم  دوز  نفر   ۵۲۱
تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۳۶۶ هزار و 

۷۸۲ دوز رسید.

مصائب تامین دارو در کشور؛ درد اصلی 
نقدینگی   است

دارو  و  غذا  سازمان  مسئوالن  نوشت:  ایسنا 
هستند  کشور  دارویی  بازار  بی ثباتی  نگران 
را کمبود  یاری  و علت کمبودها در پسا دارو 
سید  می کنند.  عنوان  دارو  حوزه  در  نقدینگی 
دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  محمدی،  حیدر 
با گفتگو با ایسنا درباره وضعیت بازار دارویی 
کشور گفت: علت کمبودهای دارویی این است 
که نقدینگی و سرمایه در گردش ما ثابت مانده، 

اما نیاز به آن پنج برابر شده است.

نامه شورای رقابت ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان به سهامداران ضرر زد

انتخاب نوشت: عشقی، رئیس سازمان بورس 
سیدمحمدرضا  به  نامه ای  در  بهادار  اوراق  و 
رقابت،  ملی  مرکز  و  شورا  رئیس  سیدنورانی، 
ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی 
سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه 
رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه ای 
مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی 
بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه 

خودرو در بورس کاال شد.

کاهش ۲۰ درصدی ورودی آب 
سدهای کشور

فارس نوشت: با وجود فعالیت سامانه های بارشی 
پرقدرت فصل زمستان، همچنان کسری قابل 
توجه بارندگی در فصل پاییز جبران نشده و سدهای 
کشور وضعیت مطلوبی نسبت به سال گذشته ندارد. 
بر این اساس در کل کشور از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا ۸ 
بهمن سال جاری، ۷.۳۹ میلیارد متر مکعب آب وارد 
سدهای کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

بازدید سه ساعته رهبر انقالب از 
نمایشگاه توانمندی های تولید داخلی

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
از  ساعت  سه  مدت  به  گذشته  روز  اسالمی 
نمایشگاه توانمندی های داخلی که در حوزه های 
مختلف برپا شده بود، بازدید کردند. نمایشگاه 
توانمندی های داخلی در حوزه های صنایع معدنی 
و اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و 
ماهواره، خودرو، کشاورزی و غذایی، حمل و نقل 
ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، 
نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، صنایع 
آبزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی 
و سدسازی و طرح های مدیریت آب، فناوری 
اطالعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده بود.

هرجا شعار دادیم و عمل نکردیم
 شکست خوردیم 

شهردار تهران، با بیان اینکه یک مورد نیست که 
از امامین انقالب تبعیت کرده باشیم و پیروزی 
حاصل نشده باشد، گفت: باید تحول در حوزه تعلیم 
و تربیت و تکریم و بزرگداشت مردم را در دستور 
کار قرار دهیم. زاکانی با بیان اینکه براساس تجربه 
هرجا مردم بودند و باشند موفقیت تضمین است، 
تصریح کرد: ما در این ۴۴ سال فهمیدیم هر وقت 
به اسالم عمل کردیم پیروز شدیم. یک مورد وجود 
ندارد که به اسالم عمل کرده باشیم و شکست 

خورده باشیم.

 رشد اقتصادی کشور به باالی سه درصد 
رسیده است

سخنگوی دولت گفت: در دهه اخیر به دلیل اعتماد 
و تکیه به آمریکایی ها و فاصله گرفتن از آرمان های 
انقالب، سرعت رشد ما از گذشته کمتر شد ولی در 
مجموع ۴۴ سال، دستاوردها و سرعت رشد ایران 
قابل توجه بوده است.بهادری جهرمی افزود: رشد 
اقتصادی کشور از حدود صفر، اکنون به باالی 
سه درصد رسیده و بخش صنعت نیز رشد پنج 

درصدی را تجربه کرده است.

به رئیسی هم ثابت شده که ضعف 
مدیریتی دارد

نوری، نماینده مجلس گفت: مشکالت در برخی 
حوزه ها زیاد است و ضعف مدیریت ها هم اکنون 
به خود  به نظر می رسد  است.  دیگر محسوس 
آقای رئیس جمهور هم این مسائل اثبات شده 
ضعف های مدیریتی وجود دارد که باید جبران شود.

داشتن ماهواره اینترنتی استارلینک 
در ایران، یعنی جاسوسی

کیهان نوشت: یک فعال سیاسی ایرانی در گفتگو 
ماهواره ای  اینترنت  بودن  گران  درباره  تایم  با 
استارلینک خاطرنشان کرد: در حالی که ایجاد یک 
اینترنت جایگزین برای نیرو های کلیدی مخالف 
حکومت ایران، حداقل پنج هزار دیش نیاز دارد 
فقط آوردن ۱۰۰ دیش، ۲۰۰ هزار دالر هزینه دارد.

این نشریه آمریکایی، داشتن اینترنت ماهواره ای 
را در ایران برابر با جاسوسی ارزیابی کرد و افزود: 
برای  زیادی  خطرات  خودش  با  استارلینک 

معترضان به همراه می آورد.

نهایت قدرت اپوزیسیون ۳ ماه آشوب
 با ۹۰ هزار نفر بود

فالحی، نماینده مجلس در پاسخ به اینکه »ائتالف 
اپوزیسیون خارج از کشور در این چهار دهه به این 
گستردگی نبوده است. این موضوع چقدر می تواند 
برای جمهوری اسالمی خطرناک باشد« گفت: تا 
امروز، این قدر تحرکات خود را تجمیع نکرده بودند، 
یعنی با تمام قوا و با یک جنگ ترکیبی وارد میدان 
شدند و باید بگویم این، نهایت قدرت آن ها بود 
مدت زمانی که در کشور توانستند آشوبگری کنند، 
کمتر از سه ماه و میزان جمعیتی که در این زمان، 

همراه خود کردند، کمتر از ۹۰ هزار نفر بود.

مسلمانان و آزادی خواهان باید مانع 
توهین به مقدسات شوند  

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن محکومیت 
هتک حرمت قرآن کریم در غرب گفت: امت 
اسالم و آزادی خواهان و حق طلبان جهان، باید مانع 
سیاست جاهلی توهین به مقدسات و نفرت پراکنی 
شوند.علیمرادی، اهانت به قرآن کریم با شعار آزادی 
بیان را نوعی حمله استکبار به اصل اسالم و قرآن و 
همچنین منع حرکت و بیان حق و بازداشتن بشر از 
راه خدا دانست و افزود: به زعم شیطنت و اضالل 
 استکبار، نور خدا و قرآن روز به روز پرفروغ تر 

خواهد شد. 

ایران قطعا اقدام پارلمان اروپا را 
بی پاسخ رها نمی کند 

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  پور،  حضرت 
به  اروپایی ها  گفت:  مجلس  خارجی  سیاست 
خوبی می دانند که اقدام شان علیه سپاه پاسداران 
جمهوری  قطعا  و  دارد  دنبال  به  عواقبی  چه 
رها  پاسخ  بی  را  اقدام  این  ایران   اسالمی 

نخواهد کرد.

اقدام مجرمانه یک فرد نمی تواند ُمخّل 
روابط ایران و آذربایجان باشد 

جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
انگیزه های  از  ناشی  مجرمانه  اقدام  گفت: 
شخصی یک فرد نمی تواند مخل روابط برادرانه 

و تاریخی ایران و آذربایجان باشد.

 خرید  و فروش  ملک   برای بیرجندی ها  در مشهد مقدس
09151613917    -  جعفر خسروی

خادمین الزهرا )س( خانواده های محترم
 رئیس زاده ، نایب زاده و سایر فامیل وابسته
بدینوسیله ضایعه درگذشت  بزرگ خاندان شادروان مرحوم مغفور

 حاج سید فریدون رئیس زاده
را خدمت تان تسلیت عرض نموده، آرامش در جوار حق تعالی برای آن عزیز 

سفر کرده و صبر و اجر جزیل برای شما و سایر بازماندگان معزز از درگاه 
خدای رحیم مسئلت داریم.  ما را در غمتان شریک بدانید

مجتمع مسجد عاشورا بیرجند - هیئت فاطمیه- دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

درمانگاه ولیعصر )عج(- داراالیتام فاطمیه- مرکز مشاوره هادی 

خانه قرآن فاطمیه

)حدیث ۲( افتتاح شد

آدرس:  بیرجند،خیابان سجادشهر،حاشیه فلکه دوم       
تخفیف به مناسبت روز پدر

09157۴1۴9۸9- حامد بهدانی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:   

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام 

می گردد  و عواید آن صرف بیماران سرطانی   صعب العالج
 می شود.  ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی        32227177 -  0903161۸۴۸2

قابل توجه پزشکان محترم
 عمومی و متخصص

 طبقه فوقانی و زیرزمین
 داروخانه دکتر زاهدی  واقع در خیابان غفاری  

مقابل غفاری 3 برای مطب ، تزریقات
 و پانسمان با متراژ هر کدام حدود 120 متر  

به اجاره واگذار می گردد
برای هماهنگی با شماره 09151634366 تماس حاصل فرمایید


