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سرمقاله

چهار راه اقتصاد مقاومتی
* امیرآبادی زاده 

آن  و  این  به  وابستگی  با  اقتصادی...  قدرت    

نه  قدیم،  از  سابق،  از  بنده  شود.  نمی  حاصل 
ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (  (   ... بارها گفته ام،   حاال، 

حجت االسالم هادی غفاری: 
انقالب نکردیم که 

یک وعده غذا بخوریم!

رئیس دستگاه قضا: 
موافق بستن 

همه پیام رسان ها نیستیم، اما... 

ظریف:
اعتراضات مردم را

 باید با گوش جان بشنویم
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

افزایش و بهبود پروازها در خراسان جنوبی
  نیازمند همکاری دستگاه های دولتی

باید تالش کنیم تا  با تأکید بر رونق صنعت هوایی در استان گفت: همه  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
امکانات برای حضور گردشگران در خراسان جنوبی فراهم شود و برخی از قوانین سخت و دست و پاگیر مانع از حضور 

گردشگران نشود. علوی در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد : ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

تورم خراسان جنوبی 
در آذرماه ، یک دهم 

درصد کمتر از کشور
صفحه ۷ 

صدور ۲۰۰ هزار 
ابالغ الکترونیکی 

اوراق قضایی
استان  آمار و فناوری اطالعات دادگستری  معاون 
مهم ترین مزیت راه اندازی سامانه ابالغ الکترونیکی 
اعالم  افراد  را حفظ حریم شخصی  اوراق قضایی 
و عنوان کرد: در ابالغ سنتی اوراق قضائی امکان 

اطالع دیگر افراد از جمله ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

صفحه ۷

کارگران سر گذر در یک نظر
لیسانس ادبیات و علوم سیاسی در صف کارگران ساختمانی بیرجند

صفحه ۳

قطعه دوم
راه آهن استان
در انتظار اعتبار
مدیر کل راه و شهرسازی : مجری طرح راه آهن قول داده در صورتی که 20 میلیارد تومان 
اعتبارات ارتقای شاخص های اقتصادی استان تخصیص یابد مناقصه را برگزار کند

ساخت زائرسرای خراسان جنوبی نیازمند ۱0 میلیارد اعتبار/ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به استان می آید/ تکمیل پروژه پل موسی بن جعفر )ع( بیرجند2 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد/ صفحه 7

جناب آقای مهندس محمد زهرایی 
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت 

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور
 که نشان از تعهد،تخصص و مسئولیت پذیری تان 

می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم. برای شما 
برادر بسیجی که از اولین سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

 می باشید از درگاه بلند خالق هستی بخش موفقیت و سربلندی تان را آرزومندیم.

شرکت باربد بنای شرق

ما سینه زدیم بی صدا باریدند
از هرچه که دم زدیم آنها دیدند

ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند

سی وهفتمین سالگردشهادت

سرگرد شهید غالمحسین آذیر
 گرامی باد

خانواده شهید آذیر

جناب آقای حاج محمد علی انصاری فرد
رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

حاج کربالیی غالمرضا انصاری فرد
را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندیم.
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی بیرجند

)هوالباقی(
به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان برات ا...جناغی
 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۱396/۱0/۱9 از ساعت ۱4 
الی ۱5 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

حضور سروران معظم موجب امتنان خواهد بود.
خانواده مرحوم

همکارگرامی سرکارخانم جواهری

با نهایت تاسف و اندوه درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت 
شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه 
باریتعالی برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی

 و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

مدیریت و کارکنان شرکت منیزیت ایران

خانواده های محترم انصاری فرد
با ابراز همدردی و اندوه فراوان، هجران بزرگ خاندان

 شادروان حاج غالمرضا انصاری فرد 
را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات الهی و برای بازماندگان 

محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: صحرانورد،حسینی،براتی،رضایی
ضابطی،شمشیرگران

جناب آقای مهندس محمد خراشادیزاده
ایستادن در ستیز با تقدیر دشوار است خصوصا آنگاه که تقدیری مقدر شده تا مادری را به 

آسمان ببرد، اما شما را در سایه توکل به ذات احدیت راسخ تر از کوه یافته ایم  
ما را در مصیبت فقدان مادر گرامی تان شریک بدانید. 

شرکت باربد بنای شرق

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
تولیدکننده برتر ملی

مجموعه صنایع کاشی فرزاد
مجموعه صنایع کاشی نیلوفر

شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
صادرکنندگان برتر استانی

 آنچه امروز در پرتو تالش و پشتکار شما عزیزان به دست آمده
 پایه های مستحکمی برای گسترش بازارهای هدف و رشد صادرات ایران است

 که آثار پربهای آن در آینده استان پدیدار خواهد گشت.

 شهد شیرین موفقیت نثار وجودتان باد

هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل
 موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوطه، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف 
تأسیس می باشد. از کلیه مهندسان تاسیسات برقی ساختمان شاغل در صنف و دارای مجوز 
فعالیت مربوط در استان دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این 
 اطالعیه ظرف مدت پنج روز درخواست کتبی خود را به نشانی بیرجند، انتهای مدرس 6

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال نمایند.ضمنا شماره  
09151613726 برای پاسخگویی می باشد 

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری
مهندسان تاسیسات برقی ساختمان استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 96/1۰/19

   هیئت موسس

در رشته های مینی گلف، گلف، بدنسازی ، وزنه برداری 
از عالقه مندان ثبت نام به عمل می آورد.

باشگـاه فرهنگـی ورزشـی پوریـا

 زمان ثبت نام روزهای زوج از ساعت ۱7 الی 20 -  09۱556۱8۱09 بهدانی
شهرک شهیدمفتح، انتهای خیابان تالش، ضلع غربی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
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وام ازدواج 15 میلیون تومان شد 
 

 در جریان جلسه رییس جمهور با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، با موافقت روحانی سقف پرداخت 
وام ازدواج به جوانان از ده میلیون، به پانزده میلیون تومان افزایش یافت.  

سرمقاله

چهار راه اقتصاد مقاومتی
*امیرآبادیزاده

با سرمایه گذاری های  (من  از صفحه 1   ادامه سرمقاله    (

مخالفتی  هیچ  من  موافقم،  کشور  در  خارجی ها 
ندارم؛ غربی یا اروپایی مشکلی نیست؛ منتها تکیه ی 
اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که ممکن است 
نباید  این]طور[  بلرزد؛  ترامپی  مثاًل یک  نعره ی  با 
کشور  اقتصاد  در  اعتماد  مورد  ستون  آن  باشد. 
بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشد، 
اقتصاد  همان  یعنی  باشد؛  درون زا  ما  اقتصاد  باید 
مقاومتی، که سیاستهایش اعالم شده و باید دنبال 
بشود. بنابراین، این هم یک نکته است که همه ی 
عوامل و عناصر قدرت باید در داخل تقویت بشود .

اینها بخشی از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون 
موضوع اقتصاد مقاومتی در مورخ 96/7/26 است در 
راستای عملیاتی شده موضوع اقتصاد مقاومتی طرح 
نکاتی چند در این باره الزامی است از آن جمله:برای 
شناخت بسترها و زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی، 
ابتدا باید به آسیب شناسی اقتصاد کشور و موانع و 
نیازمندی های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.اولین 
نیاز این است که مرکزیت و محوریتی برای فعالیت 
در عرصه ی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعاالن 
این عرصه باید بتوانند اطالعات و دستاوردهای خود 
را در جایی به اشتراک بگذارند. فرماندهی هوشمند 
و متمرکزی برای هدایت فعالیت های این حوزه و 
شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای 
فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه الزم است. 
افراد دغدغه مند و مراکز تحقیقاتی و اجرایی که به 
این موضوع ورود کرده اند،  باید در شبکه ای فعال 
و مؤثر، از فعالیت های مهم و مسائل جدید مطلع 
در عرصه ی  فعالیت  که  است  آن  دوم  نیاز   شوند. 
فضای  دیده بانی  و  رصد  به  نیاز  مقاومتی  اقتصاد 
گردآوری  نیز  و  بین المللی  و  داخلی  اقتصادی 
آمارهای دقیق و  روزآمد دارد. بدون این دو،  تحقق 
این که  برای  ضمناً  ندارد.  امکان  مقاومتی  اقتصاد 
به این دو برسیم، به شاخص های بومی نیاز داریم 
تا میزان مقاومت و آسیب پذیری اقتصادمان را بر 
اساس آنها شناسایی کنیم و بدانیم این اقتصاد تا 
کند  مقاومت  فشارها  برابر  در  می تواند  اندازه  چه 
و  چه میزان فشار را می تواند تحمل کند؟ اقتصاد 
غربی برای خود شاخص دارد و ما به شاخص های 
بومی متناسب با خودمان نیاز داریم؛ کاری که از 
جوانان ما به خوبی برمی آید.مسأله ی سوم، ضرورت 
طراحی الگوی مشخص از شیوه ی زندگی متناسببا 
به ویژه  و  مردم  عموم  برای  مقاومتی  اقتصاد 
جمهوری  مقدس  نظام  و  انقالب  مدافعان  برای 
اسالمی ایران است؛ . . . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل  ( 

) ادامه سرمقاله  ( ... آنهایی که قائل به صحت و صدق 

ایده ی اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی 
می دهیم  ارائه  مردم  از  بدنه ای  برای  را  مشخصی 
که بدانند نیازها و مقتضیات انقالب چه نوع سبک 
زندگی را می طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبک اداره ی 
امور و سپس این بخش از مردم را به سبک زندگی 
متناسب با انقالب تشویق و تأیید کرد تا بدین وسیله 
سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقالب را در جامعه 
ُپررنگ تر کنیم.وقتی یک شیوه ی زندگی را بر اساس 
سه گانه ی »اعتماد به نفس ملی، روحیه ی جهادی، 
و پرهیز از لقمه ی حرام« طراحی شد، می توان به 
کارآمدی آن امیدوار بود. توجه به معنویت دینی در این 
سه گانه نقشی اساسی ایفا می کند. البته طبیعی است 
که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر 
باشد، اما جنگ نرم افرازی این گونه نیست. بنابراین 
وجود روحیه ی جهادی منبعث از آموزه های دینی در 
آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است. روشن 
است اقتصاد مقاومتی بر  اساس سرمایه ی معنوی 
افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سالمت 
معنوی، مقاومت شکننده است. مثال مهم اقتصادی 
در این زمینه، پرهیز از لقمه ی حرام است. لقمه ی 
از شیوه ی زندگی متناسب  الگویی را که  حرام هر 
با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی استفاده و بی فایده 
می کند. کسی که شکمش از حرام پر باشد، پای هیچ 
مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه ی حرام مانند  
ویروسی کشنده و خطرناک است که ایمنی دستگاه 
می کند. نابود  به کلی  را  افراد  عملکرد  و  تشخیص 

مسأله ی چهارم عبارت از این است که نظام آموزشی 
ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل  کند. کارکرد نظام 
آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک 
کشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه 
تربیت کند. اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به خوبی 
نمی افتد. حال این سؤال مطرح است که نظام آموزشی 
ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان است 
و آیا اصاًل فکری برای این  دارد که فرزندان این مرز 
و بوم را جهادگر باربیاورد؟! ما نیاز داریم که از سطح 
پیش دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما 
به شعر و داستان و کاریکاتورهایی احتیاج داریم که 
کودکانمان را به این سمت هدایت کنیم. بنابراین توجه 
به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم 
است باشد که با درک همه جانبه اهمیت این مفهوم 
همه دست اندرکاران حوزه های گوناگون اجتماعی ، 
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی نقش ویژه خویش را در 

این صحنه به خوبی ایفا نمایند .

 تخم مرغ ارزان شد 

میوه های  درصد،  لبنیات 1.۴  قیمت  مرکزی،  بانک  اعالم  اساس  بر   
تازه 2.۴ درصد، گوشت مرغ 1.1 درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت 
به هفته قبل از آن افزایش یافته است.بانک مرکزی گزارش هفتگی 
متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به 
1۵ دی ماه منتشر کرد که براساس آن نرخ چهار گروه نسبت به هفته 
قبل از آن افزایش و سه گروه کاهش نشان می دهد؛ ضمن اینکه قیمت 
لبنیات 1.۴ درصد، میوه های تازه 2.۴ درصد، گوشت مرغ 1.1 درصد و 
روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. 
همچنین قیمت تخم مرغ 1۴.۳ درصد، سبزی های تازه 1.۸ درصد و 
گوشت قرمز ۰.۵ درصد کاهش داشت و قیمت برنج، حبوب، قند و شکر 

و چای نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است.

وام کارآفرینی آمد 

پرداخت  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
 1۰۰ تا   1۰ وام  این  گفت:  و  داد  خبر  نهاد  مردم  تشکل های  به  وام 
می شود.  پرداخت  سمن ها  کارآفرینی  های  طرح  به  تومانی  میلیون 
پرداخت  در حوزه  اعتباراتی  وجود  به  اشاره  با  تندگویان  محمدمهدی 
از ردیف 27 صدم درصد مالیات  افزود:  وام به تشکلهای مردم نهاد، 
برارزش افزود بودجه ای برای پرداخت وام به سمنها پیش بینی شده 
بود و در همین زمینه مذاکراتی با بانک های مختلف برای انعقاد قرار 
داد انجام گرفت. وی ادامه داد: با بانکهای مختلف چانه زنی داشتیم 
امید صورت  کارآفرینی  با صندوق  ای  تفاهم نامه  امروز  نهایت  در  و 
پرداخت  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   21۰ مبلغ  آن  براساس  و  گرفت 

وام به تشکل های کارآفرین در نظر گرفتیم.

پیشنهادات مجلس برای قیمت بنزین 

 نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به منتفی شدن بنزین 1۵۰۰ تومانی در سال97، دو نرخی شدن و 
از پیشنهادات  را  افزایش 1۵ درصدی  یا  از کارت سوخت و  استفاده 
جایگزین توسط مجلس برشمرد.هدایت ا... خادمی با اشاره به حذف 
کامل تبصره 1۸ در کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: »ما اعتقاد 
داشتیم شدت افزایش قیمت حامل های انرژی باعث رکود اقتصادی 
شدید تر و ریزش شغل خواهد شد.«خادمی دو نرخی شدن و استفاده 
پیشنهادات  دیگر  از  را  درصدی   1۵ افزایش  یا  و  سوخت  کارت  از 
حرکت  سوختی  کارت  سمت  به  کنم  می  »تصور  افزود:  و  دانست 
کنیم که حذف نشده و تنها مدتی کنار گذاشته شده بود. همچنین 

دو نرخی بودن بنزین نیز بصورت پیشنهاد مطرح شد .«

واریز سود سهام عدالت از امروز 

احتمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران 

             
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که سود سهام 
عدالت از امروز )سه شنبه( به حساب مشموالن واریز می شود 
گفت: از امروز ۵۰ هزار تومان به حساب مشموالنی که سهام 
عدالت آنها یک میلیون تومان است واریز می شود و این 

مقدار برای بقیه مشموالن متفاوت است.
پوری حسینی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی که با حضور معاونین و روسای سازمانهای 
تابعه این وزارتخانه برگزار شد گفت: در این جلسه گزارشی از 
وضعیت و مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی و 
همچنین اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی و توزیع 
سود سهام عدالت ارائه شد.رئیس سازمان خصوصی سازی 
افزود: همچنین در این گزارش اعالم شد بسترسازی های الزم 

برای توزیع سود سهام عدالت و همچنین هماهنگی های 
الزم با بانکها انجام شده و شماره شبای افرادی هم که اقدام 
به درج آن در سامانه سهام عدالت کرده اند در دسترس است.
وی اضافه کرد: بنابراین سازمان خصوصی سازی آمادگی های 
برای توزیع سود  را  اجرایی  اداری و  به لحاظ حقوقی،  الزم 
سهام عدالت میان مشموالن را دارد و از فردا واریز سود سهام 
عدالت به حساب مشموالنی که ثبت نام آنها قطعی شده و 
شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده 
اند انجام خواهد شد.پوری حسینی در ادامه با اشاره به این که 
شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت تا پایان سال فرصت 
دارند سود تقسیمی مجامع خود را به حساب این سازمان 
واریز کنند اذعان داشت: تا کنون از ۳۸۰۰ میلیارد تومان سود 

تقسیمی مجامع شرکتهای سبد سهام عدالت، حدود 12۰۰ 
میلیارد تومان دریافت شده است.وی همچنین با اشاره به 
بنا داریم سود سهام عدالت را در دو یا سه نوبت  این که 
تا پایان سال به حساب مشموالن واریز کنیم، در خصوص 
میزان سود واریزی به حساب مشموالن نیز گفت: کسانی که 
سهام عدالت آنها در حال حاضر یک میلیون تومان است 
سودی بالغ بر 1۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و بقیه 
مشموالن نیز به تناسب ارزش سهام عدالتی که دارند سود 
دریافت خواهند کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بر 
این اساس از امروز ۵۰ هزار تومان به حساب مشموالنی که 
سهام عدالت آنها در حال حاضر یک میلیون تومان است 
واریز می شود و این مقدار برای بقیه مشموالن متفاوت است.

 یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 1۰ 
تا 1۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان 
کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در 
شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به 
عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند 
این رقم  بود  آنکه قرار  با وجود  اما  که تصویب هم شد 
مبنای تصمیم گیری مزد سال 1۳96 قرار گیرد، خالف آن 

عمل شد.علی اصالنی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از 
ابعاد حقوق و دستمزد  وظایف شورای عالی کار بررسی 
کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر 
مانده  روز  و درنهایت چند  فعال می شود  این شورا  سال 
به عید رقمی که مورد رضایت گروه های کارگری نیست 
به تصویب می رسد.وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ 
تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد 

هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص 
نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی نتیجه 
خواهد بود.اصالنی ادامه داد: ماده ۴1 قانون کار در کنار 
نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم مالک تعیین مزد 
تورم سبد  تعیین دستمزد،  از  قبل  یعنی  است  داده  قرار 
می آید،  دست  به  آنچه  و  شود  محاسبه  خانوار  معیشت 

مبنا و مالک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950115 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای سید علیرضا و خانم 

ها سیده زهرا و سیده صدیقه صبور فرزندان سید محمد محکوم هستند به پرداخت :1- مهریه مشتمل بر چهارده عدد سکه بهار 
آزادی2- مبلغ دو میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار و پانصد )2/274/500( ریال بابت خسارت دادرسی3- مبلغ یک میلیون 
)1/000/000( ریال بابت هزینه کارشناسی از محل ماترک مرحوم سید غالمحسین صبور فرزند سید محمد در حق محکوم لها خانم 
مریم براتی فرزند محمد با قیومیت آقای محمد براتی فرزند غالم 4- مبلغ هفت میلیون )7/000/000( ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت؛ با عنایت به اینکه محکوم لها در جهت تادیه مطالبات خود اقدام به معرفی یک باب منزل مسکونی واقع در شهر خوسف 
خیابان غدیر 18- پالک 4 متعلق به مرحوم سید غالمحسین صبور )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری ملک مذکور دارای 
384 مترمربع عرصه و 174مترمربع اعیان به صورت همکف می باشد دارای کاربری مسکونی بوده و قدمت بنا بیست سال می باشد 
که به مبلغ چهارصد و شصت میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابی گریده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی 
نموده که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1396/11/03 از 
 ساعت 11 الی 11:30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را 
به قیمت پایه کارشناسی مبلغ460/800/000 )چهارصد و شصت میلیون و هشتصد هزار( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می 
توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. 
مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ راپیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را 
نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم 
صادرکننده حکم،تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار 
مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 
10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت 

مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود. 

مهدی اسماعیلی- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه960551 اجرایی آقای محمد حسین صبحی محکوم به پرداخت مبلغ 85/000/000 

ریال در حق آقای احسان خاوری و مبلغ 7/320/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 
سنگ،توقیف و به مبلغ 85/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/11/01 از ساعت 
8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد-مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

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

پیراشکی، سمبوسه
پیتزا ایتالیایی، قیفی 
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پخـش و نصـب 
نقد و اقساط  فقط  ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
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انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
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۳۳ پروژه عمرانی از محل زکات در استان اجرا شد
تسنیم- رئیس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه در مدت ۹ ماه امسال ۲ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان زکات جمع آوری شده که از رشد ۱۱۴ درصدی 
برخوردار است گفت: از محل زکات جمع آوری شده ۳۳ پروژه عمرانی و احداثی اجرا شده است. حجت االسالم فلسفی اظهار کرد:  از میزان زکات جمع آوری شده در این مدت یک 
میلیارد و ۳70 میلیون تومان زکات واجب و مستحبی و ۹۳۲ میلیون تومان زکات عام و فطریه است، در این مدت ۱۴ پروژه عمرانی و مرمتی و ۱۹ پروژه احداثی انجام شده است.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

با عرض سالم وخدا قوت  خدمت استاندار عزیز و 
نماینده محترم ، به چه امید زندگی باید کرد؟ دهیاری 
شهرک چهکند و قوانین فعلی وجود نداشته اکنون 
از مردم که در خانه هایی که با هزاران مشکل بدون 
میکردند  زندگی  بودند  کرده  بنا  دولتی  تسهیالت 
درخواست سند روستایی می کند، به جرم نداشتن 
پروانه ساخت به کمیسون ۹۹ استانداری معرفی و 
مردم را هرمتر بنا 50 تا70 هزار تومان جریمه کرده 
تا به حساب دهیاری واریز کنند آیا عقال وانصافا و 
شرعا درست است با کسانی که از روی اجبار حاشیه 
نشین شهر شدند اینگونه برخورد شود. استدعا دارم 
ضمن تحقیق از ساکنان قدیمی شهرک با تدبیری 
خدا پسندانه پیگیری فرمایید. ضمنا برخی از مردم 
زمین را یک بار از شخصی قبل از سال 75 خریداری 
کردند و باز دوباره به عنوان زمین مسکن مهر به 

قیمت گزاف از بنیاد مسکن خریده اند. با تشکر
۹۲۱...5۹۹
سالم مردم دردشون را به چه کسی بگویند؟ من 
یک کاسبم به خاطر وضع اسفناک بازار بخدافردا 
زندان کدوم  بروم  تومان  برای چک۱میلیون  باید 

مسئول گوش می کند؟
۹0۳...066

 ... بیمارستان  پرستاری  مدیر  و  ریاست  سالم 
شماکه دم از عدالت وتکریم ارباب رجوع می زنید 
که  کنید  فکری  یو یک  بیماران سی سی  برای 
نه  است.  بد  بسیار  بخش  سرپرستار  خانم  رفتار 
اجازه جابه جایی همراه را می دهد و نه مالقات! 
حتی اجازه استفاده از سرویس بهداشتی را برای 
همراه نمی دهد می فرماید که بروید بیرون! اگر 

خود شما بیمار داشتید چکار می کردید.
۹۱5...۹۹5

عوعوی  صدای  است  بامداد  ۴/۲0دقیقه  ساعت 
سگهای ولگرد هار خیابان مطهری بیرجند را پر 
کرده است باتوجه به تذکرات شفاهی به شهرداری 
و پیامک به روزنامه نسبت به جمع آوری آنان اقدام 
نشده است هرگاه سگها به موزعین روزنامه ها و 
رفتگران حمله کنند باید دیه آنرا شهردار از حقوقش 

به وارثین پرداخت کند.
۹۱5...80۱

پاییز تمام شد! زمستان هم در حال تمام  سالم، 
در  اسراف  باران!  ای  قطره  از  دریغ  است!  شدن 

مصرف آب اما همچنان ادامه دارد..!!
۹۱5...۴56

با سالم، بنده چندین بار با فضای سبز شهرداری 
و مسئول اصالح درختان سطح شهر تماس گرفتم 
ولی هنوز اقدام نکرده اند آدرس: سجادشهر امامت 
اقدام  اگر خودمون هم  بنفشه ۱ است،  نبش   ۱۳

کنیم که شهرداری جریمه می کند چه کنیم؟
۹۱5...6۹0

خشکسالی  برای  فکری  یک  مسئولین  سالم 
؟  کنند  نمی  بارور  را  ابرها  چی  برای  بردارن 
۹6/۱0/۱7 ابرها شرایط  بارور شدن و بارندگی را 

داشتند کمی به فکر کشاورزا هم باشید
۹۱5...۲56

بدلیل  استان های هم جوار  با  سالم. در مقایسه 
و  ها  بخشنامه  رای  به  تفسیر  و  ها  نظری  تنگ 
قوانین توسط مدیران مالی، حق و حقوق کارمندان 

به درستی انجام نمی شود .
۹۱5...۴۹۱

عزیزان مسئول در سازمان صنعت ،معدن و تجارت 
لطفا به قیمت گذاری اتحادیه ها نظارت نمایید. در 
برخی از صنوف عده ای مرفه بی درد پایه قیمت 
 را می گذارند و کسبه به استناد آن از مردم پول 

می  گیرند و تولید تورم می کنند.
۹۱5...۲۱۲

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
به کاج های  تاریخ ۹6/۹/۱ درباره توجه  شما در 
استحضار  به  پادگان  اراضی  سطح شهر خصوصا 
و  منظر  سیما،  سازمان  اعالم  بر  بنا  رساند:  می 
فضای سبز شهرداری، حفظ درختان کاج پادگان 
اولویت مهم شهرداری و این سازمان می باشد و 
در این راستا مکاتبات متعددی با فرماندهی ارتش 
بر  تاکید  جهت  در  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و 
این  رغم  علی  حتی  و  شده  انجام  درختان  حفظ 
تانکر  بارها  نیست  به شهرداری  متعلق  که ملک 
آب به موقعیت مذکور ارسال شده است. در حال 
حاضر نیز این آمادگی وجود دارد چنانچه چاه های 
سازمان  این  گردد  شهرداری  تحویل  پادگان  آب 

نگهداری درختان پادگان را انجام دهد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
خیابان  ابتدای  وضع  درباره   ۹6/۱0/۱۳ تاریخ  در 
سپیده به استحضار می رساند: بنا بر اعالم منطقه 
دو شهرداری، اجرای طرح ابتدای خیابان سپیده پس 

از تملک امالک واقع در طرح در برنامه می باشد.
.احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
سطح  دستفروشان  درباره   ۹6/۱0/۱0 تاریخ  در 
می  استحضار  به  بازار  چهارشنبه  نظافت  و  شهر 
مشاغل  ساماندهی  سازمان  اعالم  بر  بنا  رساند: 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری، این 
سازمان هیچ گونه مجوزی جهت فروش کفش و 
لباس در سطح شهر صادر ننموده و برخی افراد به 
صورت غیر قانونی اقدام به فروش در سطح شهر 
می نمایند که در صورت مشاهده برخورد قانونی 
انجام می پذیرد. در چهارشنبه بازار هم کارشناسان 
زنی  گشت  به  اقدام  چهارشنبه  روز  در  بهداشت 
بهداشتی  غیر  اقالم  مشاهده  در صورت  و  نموده 

از ورود این اجناس خودداری می گردد.

ربر
  کا

س :
عک

که  حرفهایی  شاید  رضایی-  جواد 
از  خیلی  و  نباشد  تازه  بگویم  خواهم  می 
که  کس  هر  و  ها  رسانه  و  ،مسئوالن  مردم 
را  جامعه  پذیر  آسیب  قشر  و  اجتماع  دغدغه 
داشته،روزی به آن فکر کرده است ،حرفی زده 
ارائه کرده و شاید مانند  ،قولی داده،طرحی را 
مهربان  ی  دایه  نقش   ،خواسته  نوشته  این 
از درد و  بازی کند و گوشه ای  از مادر را  تر 
برای کوچک ترین خواسته  رنج مردمانی که 
یابند،  نمی  گفتن  برای سخن  جایی  هایشان 
سنگ صبوری و آیینه ی شفافی برای انعکاس 
حرف  تا  باشد،  اجتماع  از  قشری  دل  درد 
هایشان در قفس سینه هاشان نماند، تا مجبور 
به فریاد زدن شوند. آن طرف خیابان عده ای 
ایستاده و عده ای هم با کیسه های برنجي که 
لباس های کار را در آن مي گذارند را میان پا 
گذاشته و  نشسته اند و چشم به ماشین های 
در حال حرکت دوخته تا شاید یکی  ترمزی 

بزند و  کارگری بخواهد. 
خودرویی نزدیک مي شود و آنهایی هم که 
نشسته اند نیم خیز مي شوند ,ماشین می ایستد 
و قریب به ده نفر به سمتش هجوم مي برند. پیر 
مردی با چهره ای تکیده را مي بینم،در حالي که 
نیم خیز شده  و قصد بر خاستن دارد ولی با دیدن 
هجوم بقیه،  اشاره ای به ماشین مي کند و چیزي 
به بغل دستي اش که او هم ناامیدانه به ماشین 

مي نگرد، مي گوید و مي نشیند.

حاضرم در خیابان بخوابم
ولی با دست خالی به خانه نروم

بزنم  آنها حرف  با  تا  رویم  کمی جلوتر مي 
،خودرو  بگیریم  باشند عکس هم  مایل  اگر  و 
حرکت می کند،یکی از آن ها به طرفمان می 
آید و در حالی که چیزی زیر لب می گوید به ما 
نزدیک می شود و اولین جمله ای که می گوید 
این است که “آقا از گشنگی مردیم ،دیگه تا 
کی اینجا وایستیم و کار نباشد”، لحظه ای خیره 
از قبل می خواهد  آرام تر  بار  این  می ماند و 
ادامه دهد، که از او می پرسم چند سالتان است 
و چند وقت است که برای کار به اینجا می آیید، 
می گوید :6۲ سال دارم و سال ها کشاورز بودم 
اما به علت خشکسالی از روستا به شهر آمده 
ام و اکنون ۱0 سال است که هر روز از صبح 
زود تا غروب این جا می نشینم،دستی به ریش 
بلندش می کشد و جعبه ی سیگاری که حاال 
به تهش رسیده است را در دست دیگرش در 
حالی که باال می آورد فشار می دهد و ادامه می 
دهد : چهار تا بچه دارم و کرایه نشین هستم ، 
همین ماه نتوانستم اجاره ام را بدهم و خدا می 
داند که با چه مصیبتی از صاحب خانه مهلت 
گرفتم، اینجا هم که می آیم ، مکثی می کند و 
ادامه می دهد :البته سال های قبل بهتر بود و 
کار بیش تر پیدا می شد ،ولی اکنون شاید یک 
هفته ،دو هفته هیچ کاری نباشد و اگر هم باشد 
آنقدر هستند که نوبت به من نمی رسد آهی می 
کشد و می گوید :هر شب حاضرم در خیابان 
بخوابم ولی با دست خالی به خانه نروم،با دست 
به خیابان که به طرف قبرستان می رود اشاره 
می کند و می گوید:خواهش می کنم به خانه 
من بیاید و با چشم خود ببینید،تمام زندگی من 

به ۲00 هزار تومان نمی ارزد. 
زده  حلقه  اطرافم  حاال  که  جمعی  میان  در 
آید و می گوید:از  است مرد جوانی پیش می 
قبیل شما این جا زیاد آمده اند و گزارش گرفته 
اند ولی هیچ تغییری در اوضاع کارگرانی مثل 
ما نشده است و صدایمان به هیچ جا نمی رسد.

لیسانس ادبیات
 به دنبال کار سر گذر

در جمعیتی که اطرافمان را گرفته است هر 
کس حرفی می زند و چیزی را بلند تکرار می 
سن  کم  بقیه  از  که  جوانی  میان  این  کند،در 
سالتربه نظر می رسد جلو می آید،واین طور می 
گوید:من لیسانس ادبیات دارم، صدای جمعیت 
فروکش می کند و یکی همه را به سکوت دعوت 

می کند و می گوید : “بزارید حرف بزنه...”
مرد جوان کمی کاپشنش را مرتب می کند و 
ادامه می دهد:من لیسانس ادبیات دارم وبعد از 
تمام شدن سربازی هر جا برای کار رفتم ،کار 
گیرم نیامد و مجبور شدم برای در آوردن خرج 

زندگی سر فلکه بیایم و کارگری کنم.

مرد جوان دست های  قالب شده اش را از 
هم باز می کند و ادامه می دهد: با هزار امید 
و آرزو درس خواندم ولی اکنون احساس می 
کنم هر کاری که کردم بیهوده بوده است، ۲7 
از صبح علی  سالم است و زن دارم، هر روز 
الطلوع تا غروب اینجا می نشینم و منتظر که 
کمرم  بخواهد،  کارگر  و  بیاید  نفر  یک  حاال 
زیر بار قرض و قسط شکسته است و همیشه 
پیش خانواده شرمنده ام ،نمی دانم دردم را به 

که بگویم و کجا بروم، تا توجه کنند.
بدتر  چیزی  هر  از  گوید:”بیکاری  می 
است،شرمندگی پیش زن وبچه  از آن هم  بدتر 

و مانده ام چه کنم.” 

مسئوالن حالمان را هم نمی پرسند

خیره  صورتم  در  چشمانش  که  حالی  در 
به گوش  از پشت جمعیت  ماند، صدایی  می 
می رسد و می گوید:از قشر کارگر بیچاره تر 
یکبار  ایستادیم،  اینجا  همه  این  ندارد  وجود 
چیست  دردتان  بگوید  نیامد  مسئول  یک 
مریض  وقتی  کنید؟  می  زندگی   چطور 

هزینه  روید،چقدر  می  دکتر  می شوید،چطور 
فالن  شما  از  وقتی  تان  دهید؟بچه  می 
فراهم  برایش  توانید  خواهد،می  می  را  چیز 
کنید؟جمعیت کنار می رود و مرد میانسالی را 
از فرط هیجان لب ها و دست  می بینم که 
او  از  سوالی  خواهم  می  لرزد،تا  می  هایش 
دهد:دو  می  وادامه  دهد  نمی  ،مهلت  بپرسم 
ماه است که فقط سه روز سر کار رفته ام و 
زنم فکر می کند  سر کار نمی روم و به او 
دروغ می گویم که کاری گیرم نیامده است 
به  رو  و  است  آب  شکر  میانمان  همیشه  و 
مگر  گوید:دوستان  می  و  کند  می  جمعیت 
دروغ می گویم ؟اگر دروغ می گویم بگویید؟

 ۳ ،الاقل  روز   7 هفته  در  ما  از  کدامیک 

باشد  اگر هم  ؟تازه  است  کار  را سر  روزش 
تواند  می  کار  چه  تومان  هزار   ۳0 روزی  با 
کفش  کیف  بدهد؟پول  را  خانه  بکند؟اجاره 
و  شوی  مریض  اگر  بدهد؟حاال  را  ها  بچه 
خود  جای  دیگر  که  بدهی  دکتر  دوا  پول 
دارد؟ مرد سکوت می کند و آنهایی هم که 
ایستاده اند ،سکوتشان مهر تاییدی بر حرف 

های این مرد است.

کار سخت و درآمد پایین

خوبی این گونه جمعیت ها این است که هر 
سوال  طرح  به  نیاز  و  میزند  دارد  حرفی  کس 
نیست ،همین طور که چشم می گردانم تا کسی 
دیگر را پیدا کنم،مردی که تازه به جمعیت اضافه 
شده است،در کنارم می ایستد ومی گوید:شما از 
کجا آمده اید؟از صدا وسیما ؟یا..،که برایش می 
گویم و او ادامه می دهد:ای بابا آن قدر اینجا آمده 
اند و فیلم وعکس گرفته اند و هیچ جا پخش 
نشده است و می دانم  هر چه ما بگویم فایده ای 
ندارد،خیلی ازاین هایی که اینجا می آیند ،حتی 
تحت پوشش کمیته امداد ویا نهاد دیگری نیستند 
و از سر ناچاری می آیند و گر نه چه کسی ،با این 

سختی کار و درآمد پایین ،کار می کند وآن هم 
با گرانی هایی که خیلی ها که حقوق بگیر هم 
هستند نمی توانند گلیم خود را از آب بکشند،چه 
برسد به افراد کارگر. او می گوید: همان طور که 
می بینید اگر ماشینی بایستد،خیلی ها با توجه به 
اینکه بیکار هستند با قیمتهای خیلی پایین هم 
حاضر به کار هستند  یعنی مجبورند کار کنند و 

گرنه بیکار می مانند.

کارگران افغانی همه جا هستند

یکی دیگر از حاضران با تایید حرف های این 
مرد می گوید:مشکل دیگرکارگران افغانی هستند 
،که هر جا پا می گذاری پیدایشان می شود و 
نمی دانم چه دلیلی دارد که به آنها کار داده می 
شود وسر ما  بی کاله می ماند، کسی هم نیست 
که جلوی این کار را بگیرد،ما واقعا می خواهیم 
که به قشر کارگر بها داده شود،تا این مشکالتی 
را که با آن دست و پنجه نرم می کنند بر طرف 
مسئوالن  نظرم  به  و  خواهیم  می  کار  شود،ما 

وعده هایی که داده اند را فراموش کرده اند.
دوباره همهمه ای در جمعیت بر پا می شود و 
هر کس چیزی می گوید،بعضی ها هم که کالفه 

به نظر می رسند از جمعیت فاصله می گیرند و به 
آن طرف خیابان می روند.

در همین لحظه ماشینی سر می رسد وآنهایی 
که مانده اند به طرف ماشین میروند،و تنها مرد 
جوانی باقی می ماند و می گوید :من هم خواستم 
حرف بزنم اما در جمعیت نتوانستم ،بگویم و اگر 
امکانش است آن طرف خیابان صحبت کنیم.به 
آن طرف خیابان می رویم و او می گوید: من 

هم لیسانس علوم سیاسی هستم توی جمعیت 
نخواستم این حرف را بزنم ،بعد از تمام شدن 
درسم برای کار به هر جا که می شد سر زدم ولی 
کار گیرم نیامد هر جا رفتم یا معرف خواستند و  
یا گفتند شماره بدهید با شما تماس می گیریم که 

هیچ وقت تماس نگرفتند.

با بیکاری و بی پولی
تمام فکرهای خوب از سر آدم می رود

آزمون های  استخدامی هم که فقط پول می 
گیرند و آخر معلوم نمی شود از این همه که ثبت 
نام می کنند،چند نفر قبول می شوند،همین طور 
با حرارت ادامه می دهد:فرض کنیم که وضع کار 
در سال های آینده خوب شود چه کسی جواب 
بهترین سال های عمر از دست رفته جوان های 
را می دهد،سال هایی که هر وقت  شبیه من 
از آن صحبت می کنند خاطرات  گذشته گان 
آیند ولی نسل ما چی؟  خوبشان یادشان  می 
افرادی شبیه من چه چیز را از خاطرات جوانی 
تعریف خواهند کرد، زمان که به عقب بر نمی 
گردد و من دیگر بیست و پنج ساله نمی شوم،از 
بس وعده و وعید شنیدیم خدا می داند خسته 
آسانی  کار  وایستادن،  اینجا  کنید  می  ایم،فکر 
دارم  را  استرس  این  آیم  می  وقت  هر  است؟! 
کسی از همکالسی ها و یا آشنایان من را اینجا 
ببیند،این حرف را که می زند صدایش می لرزد و 
لحظه ای مکث می کند و دوباره می گوید:شاید 
بگویید من دید منفی دارم به قضیه نگاه می کنم 
ولی این طور نیست ،اما اگر کمی واقع گرا باشید 
می بینید که با بیکاری وبی پولی تمام فکرهای 
خوب از سر آدم می رود،چیز زیادی نمی خواهیم 
و دنبال حقوق های آنچنانی هم نیستیم حداقل 
اگر همین کارگری هم باشد ، بدانیم که حقوق 
مزایای و بیمه داریم و اگر روزی نتوانستیم کار 
 کنیم نگران جیب خالیمان نباشیم. مرد جوان ، 
بی آنکه چیزی دیگری بگوید ، نگاهی به نقطه 
ی نامعلومی می اندازد و خودش را کمی عقب 
 می کشد و این پایان گفت و گوی ما می شود.

آقای خبرنگار این هایی که می شنوی 
داستان نیست

دیگر کسی  و  اندازم  اطرافم می  به  نگاهی 
یابم،  نمی  بگوید  مشکالتش  از  بخواهد  که 
نگفتند  که  هم  آنهایی  که  نماند  ناگفته  البته 
فراوانی  دردهای  بود که  معلوم  از چهرهاشان 
در سینه دارند و بغض های فرو خورده ای که 
شاید مرحم و درمانی برایش پیدا نکرده اند و 
مانند یکی شان که از واحد  تولیدی  که در آن 
کار می کرده و اکنون به دلیل تعطیلی به قول 
خودش آواره خیابان شده است و آن دیگری 
که تا آمد از فرزند مریضش بگوید، انکار چیزی 
فرو  را در سینه  را فشرود و صدایش  گلویش 
برد،که دیگر صدایش در نیامد و تا آمدم دوباره 
و  نبود  جمعیت  در   ، بگوید  که  بخواهم  او  از 
یا آن مردی که نزدیک من ایستاده بود و هر 
کس که، صحبت می کرد  می گفت این حرفا 
را حتما بنویسید ، تا بدانند که ما چه می کشیم 
و با اشاره به من بلند گفت: آقای خبرنگار این 
هایی که می شنوی داستان نیست ها! ،بدبختی 
و بیچارگی آدم هایی مثل ماست و اگر راست 

می گوید،این ها را در رسانه ها مطرح کنید. 

صحبتی با مسئوالن

اشتباه  گفتیم،البته  را  بود  بالغ  شرط  آنچه 
نشود دنبال پند دادن نیستیم و به مالل شما 
در  کاش  ،ولی  شود  نمی  راضی  دلمان  هم 
کوچه ها و خیابان هایی که خبرنگار ما رفته 
 است، شما هم یکبارسری بزنید البته کسی چه 
می داند شاید هم سر زده باشید و ما در این باره 
قضاوت نخواهیم کرد،ولی سوال این جاست که 
تا کی؟و چطور دست بکار خواهید شد؟و درد 
صدها آدمی که در این شهر دغدغه روزشان 
فقط درآمد روزی چند هزار تومان است را التیام 
خواهید بخشید؟شاید یک طرفه به قاضی رفته 
درد  این  دانید  ولی همان طور که می  باشیم 
امروز و دیروز نیست و سال هاست که مانند 
و  کند  می  خودنمایی  جامعه  چهره  بر  داغی 
مردمی که منتظرند تا نفس مسیحایی مسئولی 

روح تازه ای بر فضای کسب و کار بخشد .

کارگران سر گذر در یک نظر
لیسانس ادبیات و علوم سیاسی در صف کارگران ساختمانی

* زمان که به عقب بر نمی گردد و من دیگر بیست و پنج ساله نمی شوم،از بس وعده و وعید شنیدیم خدا می داند خسته ایم،فکر می کنید اینجا وایستادن، کار 
آسانی است؟! * هر وقت می آیم این استرس را دارم کسی از همکالسی ها و یا آشنایان من را اینجا ببیند. * شاید بگویید من با دید منفی دارم به قضیه نگاه 
می کنم ولی این طور نیست ،اما اگر کمی واقعه گرا باشید می بینید که با بیکاری وبی پولی تمام فکرهای خوب از سر آدم می رود * دیگه تا کی اینجا وایستیم و 
کار نباشد.  * 62 سال دارم و سال ها کشاورز بودم اما به علت خشکسالی از روستا به شهر آمده ام و اکنون 10 سال است که هر روز از صبح زود تا غروب این جا 
می نشینم. * کارگران افغانی در همه جا هستند و نمی داتنم چرا به آنها کار داده می شود و سر ما بی کاله می ماند. * لیسانس ادبیات دارم وبعد از تمام شدن 
سربازی هر جا برای کار رفتم ،کار گیرم نیامد و مجبور شدم برای در آوردن خرج زندگی سر فلکه بیایم و کارگری کنم. * آقای خبرنگار این هایی که می شنوی 
 داستان نیست ها! بدبختی و بیچارگی آدم هایی مثل ماست و اگر راست می گوید،این ها را در رسانه ها مطرح کنید. * آزمون های  استخدامی هم که فقط پول 
می گیرند و آخر معلوم نمی شود از این همه که ثبت نام می کنند،چند نفر قبول می شوند. * بیکاری از هر چیزی بدتر است،شرمندگی پیش زن وبچه  از آن هم  
بدتر و مانده ام چه کنم.  * از قشر کارگر بیچاره تر وجود ندارد این همه اینجا ایستادیم، یکبار یک مسئول نیامد بگوید دردتان چیست چطور زندگی می کنید؟  * 
اگر ماشینی بایستد،خیلی ها با توجه به اینکه بیکار هستند با قیمتهای خیلی پایین هم حاضر به کار هستند و یعنی مجبورند کار کنند و گرنه بیکار می مانند. * دنبال 
حقوق های آنچنانی هم نیستیم حداقل اگر همین کارگری هم باشد ، بدانیم که حقوق مزایای و بیمه داریم و اگر روزی نتوانستیم کار کنیم نگران جیب خالیمان نباشیم.

چکیده گزارش
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برترین ها- شرکت چینی 90Fun در نمایشگاه CES 2018 از چمدان هوشمندی رونمایی کرده است که تعادل خود را روی دو چرخ 
حفظ کرده و به هر کجا که بروید دنبالتان می آید.مزیت چمدان هوشمند Puppy 1 در این است که برخالف چمدان های معمولی نیازی 
نیست دسته آن را گرفته و دنبال خود بکشید بلکه این چمدان می تواند مسیر حرکت شما را تشخیص داده و پشت سر شما حرکت کند.

سه شنبه   *19 دی   1396 * شماره 3976

یادداشت

خواندنی ها

مکان های فراواقعی در دنیا

خاکی،   کره  این  کنار  و  گوشه  در  کجارو- 
جاذبه هایی وجود دارند که فراواقعی و غیرمعمول 
هستند و هنگام حضور در آن ها حس می کنید که 

به سیاره یا دنیای دیگری سفر کرده اید. 

ناترون  دریاچه  تانزانیا:  ناترون،  دریاچه 

نمکی و قلیایی، جایی است که شاید انتظار داشته 
باشید در سیاره ای دیگر ببینید. این دریاچه به عنوان 
یکی از مخوف ترین نقاط تانزانیا شناخته می شود، 
دریاچه ای که هر پرنده ای که به آن نزدیک شود را 
به کام مرگ می کشد و تبدیل به مجسمه می کند.

آالسکا:  مندنهال،  یخچال  غارهای 

غارهای یخی مندنهال از خیره کننده ترین غارهای 
به  غارها،  این  هستند.  آالسکا  در  دنیا  زیرزمینی 
وجود  به  یخ ها  ذوب  اثر  در  که  دلیل چشمه هایی 
نفس گیر  و  منحصر به فرد  جلوه ای  دارای  آمده اند، 
تشکیل  غار  چندین  از  زیبا  یخچال  این  هستند. 
شده که دسترسی به برخی از آن ها ممکن است.

در  پرواز  آبفشان   : نوادا  پرواز،  آبفشان 

پدید  هوآالپای  دره  در  طبیعی  به طور  دهه ۱۹۶۰ 
طبیعی  پدیده  توریستی ترین  لقب  کم  کم  و  آمد 
آبفشان،  این  در  کرد.  خود  آن  از  را  نوادا  ایالت 
وحشی  مرغابی های  و  قوها  کوچک،  ماهی های 
سنگی  کوچک  چشمه  این  و  می کنند  زندگی 
کرده اند. تبدیل  شگفت انگیز  منطقه ای  به  را 

کانو کریستالز، کلمبیا: رودخانه کانو کریستالز 

که به عنوان یکی از زیباترین رودخانه های جهان و 
شاهکار طبیعت شناخته می شود، در کشور کلمبیا قرار 
گرفته است. این رودخانه به نام »رنگین کمان مایع« 
نیز شهرت دارد و به واسطه آب بسیار زالل و همچنین 
گیاهان کف رود که در رنگ های گوناگون هستند، 
دارد. شباهت  مایع  رنگ های  از  رنگین کمانی  به 

فناوری اطالعات

دق و کویر اکبرآباد شهرستان خوسف ، محمود غالمیانمحمد کارگر قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

چین خودروی خود ران تولید می کند

اینترنتی  جستجوی  موتور  مهر-  
فناوری  از  استفاده  برای  قراردادی  چین 
است. کرده  امضا  خودران  خودروهای 

این قرارداد پس از آن بسته شده که شرکت های 
کوالکام با Denso و Aptiv Plc توافقنامه ای مشابه 
امضا کردند تا فناوری خودروهای خودران را با نرم 
افزار QNX بلک بری توسعه دهند. سرمایه گذاران و 
تحلیلگران این روند را به دقت زیر نظر دارند و پیش 
بینی می کنند نرم افزار بلک بری به فناوری کلیدی 
برای صنعت تولید خودروهای خودران تبدیل شود.

این نرم افزار به عنوان سیستم عامل برای تراشه 
های رایانه ای فعالیت می کند که برای به حرکت 
درآوردن خودروهای خودران به کار گرفته می شوند.

در  نیز  بایدو  جستجوی  موتور  دیگر  سوی  از 
توجهی  قابل  های  پیشرفت  اخیر  های  سال 
عمیق  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  حوزه  در 
های  نقشه  همراه  ها  پیشرفت  این  است.  داشته 
برای  بری  بلک  مخصوص  افزار  نرم  و  باکیفیت 
دارد. حیاتی  نقش  خودران  خودروهای  تولید 

ضرورتحمایتدولت
ازپیامرسانهای
داخلی
* آرمان دباغ

شبکه های اجتماعی به عنوان جزء جدایی ناپذیر 
زندگی مردم در دنیای کنونی تبدیل شده اند  و با 
رشد استفاده از تلفن های هوشمند در سطح جهان، 
استفاده از این شبکه ها نیز بیش از پیش رونق گرفته 
و نمونه های مشابه آن ها را که تنها بر بستر سیستم 
های خانگی ویندوز یا مک، ارائه می شد به حاشیه برده 
است. استفاده از این شبکه ها در ایران، نیز همانند سایر 
کشورها رونق گرفته است و در این میان ایرانیان در 
طول دو، سه سال اخیر در زمان های مختلف اقبال 
عمومی به شبکه ها  و نرم افزارهای متعددی نشان 
داده اند و سپس آن ها را به دالیل مختلف از جمله 
امنیت پایین، فیلترینگ و یا ایجاد نمونه های بهتر ترک 
کرده اند. تلگرام در طول یک سال گذشته توانست به 
خوبی جای تمام شبکه های پیام رسان پیشین را پر 
کند و خود را به عنوان غول نرم افزارهای پیام رسان 
در ایران معرفی کند، به نحوی که با وجود این که این 
نرم افزار روسی است اما عمده کاربران آن در ایران قرار 
دارند. این موفقیت تلگرام به چندین عامل بستگی دارد، 
که از جمله آنها امنیت مناسب نسبت به نمونه های 
مشابه، رابط کاربری در دسترس و همچنین امکانات 
متعددی که این پیام رسان ارائه می کند است.محاسن 
این نرم افزار پیام رسان موجب این شده است که هیچ 
یک از پیام رسان های مشابه توان رقابت با این نرم 
افزار را نداشته باشند و از طرفی نمونه های ایرانی نرم 
افزارهای پیام رسان یا دارای باگ ها و مشکالت فراوان 
بوده و یا برای پذیرش حجم گسترده کاربران ندارند، 
مشکلی که در روزهای گذشته به وضوح کاربران از آن 
شکایت کرده اند.اما این نرم افزار یک مشکل بزرگ 
دارد و آن این است که سرورهای آن در خارج از کشور 
قرار داشته و بنیانگذار و مدیر این نرم افزار نیز یک فرد 
خارجی است؛ این مشکل عالوه بر این حجم انبوهی از 
اطالعات کاربران ایرانی را در اختیار کشورهای خارجی 
قرار می دهد که از نظر  امنیت ملی بسیار خطرناک 
است، زمینه فعالیت معاندان و نیز دشمنان را در این فضا 
فراهم می کند، نکته ای که در چند روز اخیر به خوبی 
با آن مواجه بودیم.در هفته گذشته کانال های تلگرامی 
ضدانقالب و معاند وابسته به گروهک های منافق و 
نیز سرویس های اطالعاتی عالوه بر تحریک مردم 
به راهپیمایی، پخش شایعات عجیب و غریب، مدیریت 
انواع بمب های  تولید  آموزش  به  اقدام  اغتشاشات، 
دست ساز، اسپری های اشک آور، چگونگی برخورد 
با نیروهای انتظامی و نیز جهت دهی برای حمله به 
مراکز نظامی و انتظامی می کردند؛ همین امر موجب 
شد که شورای عالی امنیت ملی، دستور فیلترینگ این 
پیام رسان را صادر کند.این امر اگرچه برای جلوگیری از 
سوء استفاده ضدانقالب از فضای مجازی و احساسات 
مردم بود اما به دلیل ارتباط تنگاتنگ مردم با این شبکه 
ها و نیز توسعه بسیاری از شغل ها و استارت آپ ها 
در بستر این نرم افزار، موجب اعتراض مردم شد.برخی 
در فضای مجازی نیز با پر کردن کلیپ و نوشتن متن 
های اعتراضی خواستار رفع فیلتر این نرم افزار شدند و 
در مقابل برخی با این استدالل که ادامه فعالیت این 
نرم افزار موجب ضربه خوردن کشور و کاهش سطح 
این  ادامه فیلترینگ  امنیت ملی می شود، خواستار 
شبکه پیام رسان بودند.اما به راستی کدام یک درست 
می گویند؟با یک بررسی ساده می توان به این نتیجه 
رسید که هر دو این دو گروه به نکات درستی اشاره می  
کنند؛ از طرفی نمی توان به یک شبکه پیام رسان اجازه 
داد تا هر محتوایی که می خواهد منتشر کند، مردم را 
به شورش و آشوب تشویق کند و اقدامات تروریستی 
را ترویج دهد، باز گذاشتن چنین بستری همانند باز 
کردن قالده یک سگ هار در مرکز یک شهر شلوغ 
است؛ از طرفی تمام کشورهای دنیا از قوانینی برخوردار 
هستند که عدم رعایت این قوانین توسط شبکه ها و 
نرم افزارهای پیام رسان جریمه های سنگین و گاه 
فیلترینگ را برای این نرم افزارها به دنبال دارد؛از طرفی 
بستر تلگرام به بخشی از سبک زندگی ایرانی ما وارد 
شده است که در کنار کسب اطالعات و اخبار روزمره 
در آن، پیگیری مطالب فان و سرگرمی، با نزدیکان و 
خویشاوندان خود معاشرت می کنیم، کارهای اقتصادی 
و امور شغلی خود را انجام می دهیم حتی تجارت کرده و 
خرید و فروش می کنیم.پس در شرایط فعلی نبود یک 
نرم افزار پیام رسان قوی همانند این است که تمام مردم 
ایران را از خوردن وعده های غذایی محروم کنیم؛ اما 
راه حل این تنازع چیست؟شاید در نظر اول روی آوردن 
به نرم افزاها و شبکه های پیام رسان داخلی نزدیک 
ترین راه حل باشد، اما تجربه هفته گذشته در کشور 
نشان داد که هیچ یک از شبکه های پیام رسان داخلی 
توان کوچ بالغ بر 4۰ میلیون کاربر ایرانی را ندارند، اما این 
به معنای آن است که این شبکه ها را کنار گذاشت؟
ویتنام هم  ما در  تجربه ای مشابه تجربه کشور 
اتفاق افتاده است و این کشور با حمایت ها و افزایش 
اکنون  بومی خود،  رسان  پیام  افزار  نرم  در  امکانات 
یک پیام رسان داخلی با بالغ بر 5۰ میلیون کاربر دارد.
شاید وقت آن رسیده که دولت به بخشی از وعده 
بستر  به  توجه  و  زایی  اشتغال  زمینه  در  خود  های 
فضای مجازی در اشتغال زایی توجه کند و بستر و 
 زمینه ایجاد یک پیام رسان بومی با توانمندی های
 حضور در عرصه جهانی را فراهم کند چرا که نه می 
توان مانع از این شد که مردم از این فناوری روز استفاده 
کنند، و نه می توان بیش از این اجازه داد امنیت ملی به 
راحتی دست مایه یک نرم افزار پیام رسان قرار گیرد؛ 
بدون شک سرمایه گذاری در چنین پروژه ای در کنار 
سطح باالی اشتغال زایی، یک ضرورت در امنیت ملی 
نیز به شمار می رود و تنها شرط آن مطالبه عمومی است.

از  خوسف  لوت  آبگرم   - کاری  نسرین 
مقصد  عنوان  به  می تواند  که  است  مکان هایی 
عالوه  که  چرا  شود  مطرح  گردشگران  برای  مهمی 
کویر  محیط  در  قرارگیری  گرم  آب  داشتن  بر 
است.به سبب  را دو چندان کرده  منطقه  این  ظرفیت 
آبگرم  را  آن  لوت  دشت  در  گرم  آب  این  قرارگیری 

گذاشته اند. نام  لوت 
 7۰ و  بیرجند  کیلومتری   ۱۰5 در  لوت  آبگرم 
را  خوسف  تاریخی  شهر  غربی  جنوب  کیلومتری 
به  استان  از جاذبه های گردشگری طبیعی  توان  می 
شمار آورد. برای معرفی بیشتر این جاذبه گردشگری 
اداره کل  با “احسان درستکار” کارشناس اکوتوریسم 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی  میراث 

خوانید: می  که  داشتیم  گفتگویی 

مندان عالقه  لوت  آبدرمانی  مجتمع 
 را به خوسف می کشاند

لوت  آبگرم  آبدرمانی  مجتمع  »درستکار«  گفته  به 
است  استان  آبدرمانی  های  مجتمع  از  یکی  )خوسف( 
نقاط  اقصی  از  را  زیادی  مندان  عالقه  سالیانه  که 

نماید. می  جذب  کشور 
گردشگری  جاذبه  این  اندازی  راه  از  هدف  وی  
و  دانست  استان  در  سالمت  گردشگری  توسعه 
یکی  درمانی  توریسم  یا  سالمت  گردشگری  افزود: 
در  بسزایی  تاثیر  که  است  گردشگری  های  شاخه  از 

تواند  می  و  شود  می  محلی  جوامع  معیشت  بهبود 
به  خارجی  کشورهای  از  حتی  را  زیادی  گردشگران 

نماید. جذب  استان 

آبگرم لوت دارای خواص درمانی
 برای بیماری های گوارشی  و پوستی است

این  گردشگران  امروزه  کرد:  تاکید  درستکار 
پزشکی،  خدمات  دریافت  برای  گردشگری،  از  شاخه 
آرامش  دریافت  یا  و  درمانی  طبیعی  منابع  از  استفاده 

کنند می  سفر  دیگر  کشورهای  به  طبیعت  از 
آبگرم  شد:  آور  یاد  اکوتوریسم   کارشناس  این 
در  دارد  که  باالیی  درمانی  خواص  با  لوت  معدنی 

تاثیر  پوستی  و  گوارشی  بیماریهای  درمان  و  بهبود 
به  توجه  با  لوت  آبگرم  اینکه  بیان  با  وی  است.  گذار 
بیابان  شمال  محدوده  در  مجتمع  این  گرفتن  قرار 
گردشگران  برای  را  نوازی  چشم  مناظر  لوت  جهانی 
و  غروب  تماشای  افزود:   گذارد   می  نمایش  به 
خاص  پوشش  همچنین  و  کلوتها  کویر،  زیبای  طلوع 

به  را  جالبی   تصاویر  بیابانی  و  کویری  منطقه  گیاهی 
گردشگران عرضه می کند .

نفر   800 بازدید حدود 
لوت آبدرمانی  مجموعه  از 

اتاق   4۰ لوت  آبدرمانی  مجموعه  تعداد  وی  گفته  به 
خدمات  از  نفر   8۰۰ حدود  میانگین  بصورت  و  دارد  
مجتمع آن استفاده می کنند.درستکار خاطر نشان کرد: 
و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  همکاری  با  فرهنگی  میراث 
برنامه  را  این منطقه  به  گردشگری تورهای آشناسازی 

ریزی و پیش بینی کرده است.
آبگرم  مجموعه  فرهنگی  میراث  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درمانی لوت را برای کاهش تصدی گری دولت به بخش 
خصوصی  واگذارکرد  ادامه  داد:  بخش خصوصی موظف 
است در راستای رونق گردشگری و  حمایت از اقشار کم 
درآمد نسبت به پذیرش مسافر و گردشگران داخلی و محلی 
مساعدت های الزم را انجام دهد.به گفته وی  همچنین در 
راستای کمک به زیرساخت های مجموعه از محل اعتبارات 
توسعه شاخص های توسعه استان پیش بینی های الزم 
برای تکمیل راه دسترسی و تامین برق مجموعه انجام شده 
تمام  برخورداری  شد:   یادآور  گردشگری  فعال  این  است. 
اقشار جامعه از خدمات مورد نظر در مجموعه آبگرم لوت 
این اداره کل اقدام به احداث سکوهای استراحت آالچیق 
نموده  بضاعت  کم  های  خانواده  استفاده  برای  
گیرد. می  قرار  آنان  اختیار  در  رایگان  که  است 

توریسمدرمانیتاثیربسزاییدربهبودمعیشتجوامعمحلیدارد

آبگرمکویرلوت؛جاذبهایدردلکویر
تماشایغروبوطلوعزیبایکویر،کلوتهاوپوششخاصگیاهیمنطقه

از:درستکار   عکس 

پیشه ور - دکتر جمشید درویش فرزند محمدابراهیم در 
سال ۱33۰ در شهر  بیرجند چشم به جهان گشود . وی  
ابتدای کودکی را در مکتب ، علم و فضل آموخت و با قرآن 
و مبنای قرآن آشنا شد و از این جهت به زبان عربی نیز 
مسلط شد . پس از آن از 7 سالگی وارد دبستان شوکتی 
شد . پدر ابتدا خواربار فروشی داشت و بعد از آن به کتاب 
فروشی تغییر شغل داد و از این نظر دکتر درویش از کودکی 
و از نزدیک با کتاب و کتاب خوانی آشنا و بسیار عالقمند 
شدند . وی پس از کسب دیپلم در سال ۱34۹ برای ادامه 
تحصیل در رشته زیست شناسی به دانشگاه تبریز سفر کرد 
و از آنجا موفق به کسب بورسیه ادامه تحصیل شد و در سال 
۱353 جهت کسب مدرک فوق لیسانس و دکترا به فرانسه 
مهاجرت کردند . در سال ۱357 پس از دفاع از رساله دکترا 
در زمینه بیوسیستماتیک و تکامل جوندگانی مثل موش و 
موش کشتزار به ایران بازگشت . دکتر درویش ابتدا با توجه 
به تعهدشان به دانشگاه تبریز ، در آنجا مشغول به کار شدند 
اما پس از مدتی به پیشنهاد وزارت خانه به بیرجند منتقل 
شدند و همزمان با فعالیت در دانشگاه بیرجند در سال ۱3۶5 
ازدواج کرد که وی حاصل این ازدواج دو فرزند می باشد . 
طی ۶ سال فعالیت در این دانشگاه خدمات ارزنده ای را از 
خود به یادگار گذاشتند و در نهایت به دانشگاه مشهد منتقل 
شد. دکتر درویش بنیانگذار مرکز پرورش حیوانات انستیتوی 
علوم تکاملی دانشگاه مون پلیه فرانه است که  پس از انقالب 
فرهنگی تا ۱3۶3 مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه تبریز 
را بر عهده داشت . وی نماینده گروه زیست شناسی در کمیته 
زیست شناسی ستاد انقالب فرهنگی در جهت بررسی کتب 
و تدوین برنامه های جدید زیست شناسی بود . از سال ۱3۶3 
به مدت 4 سال به پیشنهاد وزارتخانه به عنوان رئیس مجتمع 

عالی بیرجند شروع به کار کرد .

تاسیس مرکز لرزه نگاری 
و گروه زمین شناسی دربیرجند 

تاسیس مرکز لرزه نگاری و تاسیس گروه زمین شناسی و 

دانشکده پزشکی دانشگاه بیرجند و نیز راه اندازی شعبه ای 
از مرکز تحقیقات کویری و بیابانی دانشگاه تهران در دانشگاه 
بیرجند از اقدامات وی است . همچنین برگزار کننده سمینار 
بررسی عوامل و موانع پیشرفت های فرهنگی و آموزشی 
در  ریاضی کشور  کنفرانس  و هجدهمین  خراسان  جنوب 
دانشگاه بیرجند بود . از سال ۱3۶۶ از ریاست دانشگاه بیرجند 
استعفا داد و به دانشگاه مشهد منتقل شد . ایشان سال ها مدیر 
گروه زیست شناسی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ، معاون 
آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ، مدیر پژوهشی دانشگاه و 

مدیر گروه پژوهشی جونده شناسی بوده اند . از دیگر فعالیتهای 
وی می توان موارد زیر را نام برد:

مشخصات  تشخیص  اتوماتیک  نیمه  سامانه  طراحی   -
کروموزوم ها در گونه های مختلف جانوری و گیاهی و مرتب سازی 
آنها ) با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(.
- ساخت شمع دود زا برای مبارزه با موشهای مضر ) با 
همکاری گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد(
-  ساخت دستگاه مطالعه کلنی موش ها در بررسی های 
میدانی ) با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد(

- اختراع دستگاه پرتاب یاخته و گسترش کروموزم

-  دبیر نخستین همایش مطالعات کاربردی بیوسیستماتیک 
جوندگان ایران در دانشگاه فردوسی مشهد ) آبان ۱38۰(

 - دبیر نخستین همایش فرگشت زیستی دانشگاه فردوسی 
مشهد. با همکاری انجمن زیست شناسی ایران ) بهمن ۱383(
- دبیر نخستین همایش موزه های علمی و تاریخ طبیعی 
ایران  با همکاری دانشگاه اهواز ، انجمن زیست شناسی ایران  

دانشگاه فردوسی مشهد )بهمن ۱384(.
- دبیر نخستین همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی 
ایران با همکاری انجمن زیست شناسی ایران ) بهمن ۱388 (

- دبیر نخستین همایش جانور شناسی یگانشی ایران 
اردیبهشت ۱3۹۱.

-  ایجاد آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری در گروه زیست 
شناسی دانشگاه تبریز.

ایجاد دوره های کار شناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری 
دوره  تشکیل  در  همکاری  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در 
دکتری بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه تهران، پیشنهاد و 
پیگری ساخت موزه تاریخ طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد 
از  سال  حدود 2۰  که  دانشگاهی  برون  گذاری  سرمایه  با 
پیگیری آن می گذرد، افق های آینده شناخت گونه های 

جانوری و تنوع زیستی ایران را روشن تر می کند. ایجاد گروه 
پژوهشی جونده شناسی، ایجاد و پایه گذاری مجله ایرانی 
بیوسیستماتیک جانوری با همکاری دانشگاه های تهران، 
دانشگاه شیراز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه شهید بهشتی 
که به عنوان یک الگو در پیشرفت گرایش بیوسیستماتیک 

جانوری و رقابت در سطح بین المللی بسیار موثر بوده است.
 

اساتید و مربیان دکتر درویش

  از جمله اساتید و مربیان دکتر درویش می توان از آقای 
صبوحی که معلم کالس اول دبستان وی ، آقای راشد که 
آقای   ، شدند  ایشان  همکار  فردوسی  دانشگاه  در  بعدها 
قائمی و آقای حنفی )دبیر ادبیات( ، دکتر حکمت شعار ، 
 دکتر منافی ، دکتر قدیمی ، دکتر نیشابوری ، دکتر سلیمی ،

 دکتر رفیع و پروفسور تالر نام برد .

 توصیه دکتر درویش
 به همکاران جوان و دانشجویان

تالش کنید و با سعه صدر و پیگیری زیاد فکر و ایده ای را که 
دارید به مرحله عمل برسانید و از راه سختی که در پیش دارید 
خسته نشوید؛ زیرا آنچه را که ما در حال ساخت آن هستیم ، 
بسیار نو وبدیع است و جامعه با آن آشنا نیست و نیاز به تالش 
زیاد است تا بتوانیم آنها را نهادینه کنیم و باید باور داشته باشیم 
که جامعه ما به محورهای مربوط به تنوع زیستی نیازمند است 
.توجه داشته باشید که پژوهش است  که جامعه را می سازد و 
نه آموزش . اما متاسفانه دیده می شود که بخش اعظم فکر 
دانشگاه معطوف به آموزش است و هرگز حاضر نیست به 
بدنه پژوهشی دانشگاه توجه کند و می طلبد که نسل جوان 
سیستم آموزشی را به سیستم پژوهشی تغییر دهد تا اینکه عضو 
هیات علمی به عنوان محقق شناخته شود نه مدرس و ابتکار 
و خالقیت و تفکر آنها بر سر کالس حاضر شدن و تدریسشان 
مقدم باشد . راه زیادی را پیش رو داریم تا از یک دانشگاه مدرسه 

ای شکل به یک دانشگاه تحقیقاتِی محقق پرور گذر کنیم.

فرزندبیرجند”دکترجمشیددرویش”
ازمفاخرزیستشناسیکشور

عکس از  : اینترنت 
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شما کینه به دل نمی گیرید

ناشی  کینه  گرفتن  دل  به  از  که  منفی   احساسات 
می شوند، در واقع واکنش استرسی هستند. همین فکر 
کردن راجع به آن پیشامد، بدن شما را در حالت جنگ 
یا گریز قرار می دهد، مکانیزمی از بقا که شما را وادار 
می کند که وقتی با تهدیدی مواجه می شوید یا بایستید 
و بجنگید، و یا اینکه از آن فرار کنید. زمانی که تهدید 
قریب الوقوع باشد این واکنش برای بقای شما ضروری 
است، ولی وقتی که تهدید مربوط به گذشته باشد، حفظ 
این استرس موجب تخریب بدن شما می شود و عواقب 

مضری روی سالمت در طول زمان خواهد داشت.
 در حقیقت، محققان دانشگاه اموری دریافته اند که حفظ 
استرس منجر به فشار خون باال و بیماری قلبی می شود. 
به دل گرفتن کینه به این معنی است که شما استرس 
را حفظ می کنید، و باید به هر قیمتی از این موضوع 
پرهیز کنند. رها کردن کینه نه تنها همین حاال حس 
بهتری به شما می دهد، بلکه می تواند سالمت شما 
را نیز بهبود دهد.سر و کار داشتن با افراد دشوار برای 
اکثر مردم آزاردهنده و طاقت فرساست. اشخاصی که 
هوش هیجانی باال دارند تعامالت خود با افراد سمی را از 
طریق مهار کردن احساساتشان، کنترل می کنند. زمانی 
که آن ها مجبورند با فردی سمی روبرو شوند، به صورت 
منطقی با موقعیت برخورد می کنند. آن ها عواطف خود 
را شناسایی می کنند و اجازه نمی دهند که خشم یا آزرده 

خاطر شدن موجب راه افتادن هرج و مرج شود.
 زمان گذاشتن برای تفکر کردن در مورد چیزهایی که 
قدردان آن ها هستید نه تنها کار درست برای انجام 
چرا  بخشد  می  بهبود  نیز  را  شما  روحیه  بلکه  است، 
که هورمون استرس کورتیزول را به میزان 23 درصد 

کاهش می دهد.

عالم کتک خور

مرحوم شیخ جعفرکاشف الغطاء از بزرگ ترین فقیهان عالَم 
تشّیع بوده است. اهل علم و اصحاب سّرش فهمیدند که 
همسرش در خانه بداخالقی می  کند، ولی خیلی هم خبر 
از داستان نداشتند. این قدر در مقام جست وجو برآمدند تا به 
این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی 
 قدر گاهی که به داخل خانه می  رود، همسرش حسابی 
او را کتک می  زند.یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و 
خدمتش آمدند گفتند: آقا ما داستانی شنیده  ایم از خودتان 
باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهی شما را می  زند؟! فرمود : 
بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوی البنیه هم هست، 
گاهی که عصبانی می  شود، حسابی مرا می  زند. من 
 هم زورم به او نمی  رسد.گفتند: او را طالق بدهید.گفت: 
نمی  دهم.گفتند: اجازه بدهید ما زن هایمان را بفرستیم، 
ادبش کنند.گفت: این کار را هم اجازه نمی  دهم.گفتند: 
اعظم  از  من  برای  خانه  این  در  زن  این  چرا؟گفت: 
نعمت های خداست، چون وقتی بیرون می  آیم و در صحن 
امیر المومنین می  ایستم و تمام صحن، پشت سر من نماز 
می  خوانند، مردم در برابر من تعظیم می  کنند؛گاهی در 
برابر این مقاماتی که خدا به من داده، یک ذّره هوا مرا 
برمی  دارد، همان وقت می  آیم در خانه کتک می  خورم، 
هوایم بیرون می  رود! این چوب الهی است، این باید باشد.

فر و شکوه زمانی فزونی می یابد 
که دانا نزدمان ارجمند باشد ،

 و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیاالیم .

آنچه واال بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او 
نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی 

دارند ، واالیی در ایمان به هدف و آرمان است.

چون کار دلم ز زلف او ماند گره
بر هر رگ جان صد آرزو ماند گره
امید ز گریه بود، افسوس! افسوس!
کان هم شب وصل در گلو ماند گره

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن 
نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند . 

حکیم فردوسی توسی

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی 
شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی 

و هراس خاصی نیایش می کنند .

اندازه گیری هوش هیجانی به خاطر ماهیت غیر قابل لمسی 
که دارد، می تواند دشوار باشد. دانشمندان داده هایی از بیش از 
یک میلیون نفر که مورد آزمایش قرار گرفته بودند را بررسی 
کردند تا رفتارهایی را شناسایی کنند که نشانه هایی حتمی 
از داشتن هوش هیجانی باالست. زمانی که هوش هیجانی 
برای اولین بین مردم شناخته شد، به عنوان پیوند گمشده در 
یافته ای عجیب عمل کرد: کسانی که آی کیو متوسط دارند، 
70 درصد اوقات از کسانی باالترین بهره هوشی را دارند بهتر 
عمل می کنند. این عدم تطابق، خالف این تصور عمومی بود 

که بهره هوشی تنها منبع موفقیت است.
1. شما واژگان عاطفی قدرتمندی دارید

بسیار  تعداد  ولی  کنند،  می  تجربه  را  عواطف  مردم  همه 
عواطف،  دادن  رخ  هنگام  در  توانند  می  که  کمی هستند 
نشان تحقیقات  دهند.  تشخیص  را  ها  آن  درستی   به 
می دهد که تنها 36 درصد افراد می توانند این کار را انجام 
دهند، که این موضوع مشکل ساز است چرا که احساسات 
بدون برچسب اغلب مورد سوءتفاهم قرار می گیرند، و در 
نتیجه منجر به انتخاب های غیرمنطقی  نتیجه معکوس 
خود  عواطف  بر  باال  هیجانی  دارای هوش  شود.افراد  می 
و  کنند،  می  درک  را  عواطف  این  که  چرا  دارند  تسلط 
 واژگانی گسترده از احساسات را برای انجام این کار استفاده 
می کنند. در حالی که بسیاری از مردم ممکن است در مورد 
توصیف حال خودشان فقط بگویند که حال »بدی« دارند، 

افراد قوی از لحاظ هوش عاطفی می توانند دقیقاً مشخص 
کنند که حس »کج خلقی«، »ناامیدی«، »سرکوب شده« یا 
»مضطرب« دارند. هر چه انتخاب واژگان شما دقیق تر باشد، 
بینش بهتری خواهید داشت که دقیقاً چه حسی دارید، چه 

چیزی باعث آن شده و چه کار باید در موردش انجام دهید.
2. شما در مورد دیگران کنجکاو هستید

افراد دارای هوش هیجانی باال فارغ از اینکه درونگرا باشند یا 
برونگرا، راجع به همه چیز پیرامون خود کنجکاو هستند. این 
کنجکاوی ناشی از همذات پنداری است، یکی از مهم ترین 
عوامل داشتن هوش هیجانی باال. هر چه بیشتر به دیگران 
و اتفاقاتی که برایشان می افتد اهمیت دهید، کنجکاوی 

بیشتری در مورد آن ها خواهید داشت.
3. شما از تغییر استقبال می کنید

افراد دارای هوش هیجانی باال منعطف هستند و مرتباً خود 
را وفق می دهند. آن ها می دانند که ترس از تغییر فلج 
کننده است و تهدیدی بزرگ برای موفقیت و شادی آن 
ها به شمار می آید. آن ها به دنبال تغییری که در گوشه و 
کنارشان قرار گرفته می گردند، و در صورت رخ دادن این 

تغییرات طرحی عملی ایجاد می کنند.
4. شما نقاط قوت و ضعف خود را می شناسید

درک  را  احساسات  فقط  هیجانی  هوش  دارای   افراد 
نمی کنند، بلکه می دانند که در چیزی خوب و در چه چیزی 
افتضاح هستند. آن ها همچنین محیطی که آن ها را قادر 

می سازد که موفق شوند را نیز می شناسند. داشتن هوش 
هیجانی باال به این معنی است که شما نقاط قوت خود را 

می شناسید و می دانید که چطور به آن ها تکیه کنید.
5. به خوبی قضاوت می کنید

اجتماعی  آگاهی  به  مربوط  عاطفی  هوش  اعظم   بخش 
می شود؛ توانایی خواندن دیگران، دانستن این موضوع که آن 
ها چگونه افرادی هستند، و فهمیدن اینکه در چه شرایطی قرار 
دارند. در طول زمان، این مهارت شما را تبدیل به قاضی فوق 
العاده ای از شخصیت می کند. مردم برای شما رمزآلود نیستند. 
می دانید که آن ها چگونه افرادی هستند و انگیزه هایشان را 

می فهمید، حتی آن انگیزه های پنهان را.
 6. شما سخت رنجیده می شوید

 اگر خیلی خوب خودتان را بشناسید، خیلی سخت پیش
می آید که کسی چیزی بگوید یا کاری انجام دهد که شما 
را آزرده خاطر کند. افراد دارای هوش هیجانی باال دارای 
باعث  که  دارند،  آزاد  نگرشی  و  هستند  نفس  به   اعتماد 
می شود حسابی پوست کلفت شوید. شاید حتی با خودتان 
شوخی هم کنید یا اینکه به بقیه اجازه دهید در موردتان 
جوک بسازند چون که قادر هستید از لحاظ ذهنی مرز بین 

شوخ طبعی و حقارت را تشخیص دهید.
7. شما می دانید که چگونه بگویید نه

هوش هیجانی به این معناست که بدانید چگونه بر خودتان 
کنترل داشته باشید. لذت را به تأخیر می اندازید، و از اقدامات 

از روی هوس خودداری می کنید. تحقیقات انجام شده در 
دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا نشان می دهد که هر چه 
نه گفتن برایتان دشوارتر باشد، احتمال بیشتری دارد که 
استرس، خستگی و حتی افسردگی را تجربه کنید. نه گفتن 
بدون شک چالش بزرگی برای بیشتر مردم به منظور کنترل 
بر خودشان است. »نه« کلمه قدرتمندی است که نباید از 
استفاده از آن هراسی داشته باشید. وقتی زمان نه گفتن می 
رسد، افراد دارای هوش هیجانی باال از عباراتی مثل »فکر 
نمی کنم بتوانم« یا »مطمئن نیستم« خودداری می کنند. 

8. شما اشتباهات خود را کنار می گذارید
فاصله  اشتباهات خود  از  باال  دارای هوش هیجانی  افراد 
می گیرند، ولی آن ها را فراموش نمی کنند. با نگه داشتن 
اشتباهاتشان در فاصله ای مطمئن، و در عین حال به اندازه 
کافی نزدیک برای مراجعه، این افراد قادر هستد که خود را 

برای موفقیت های آینده وفق دهند و سازگار کنند.
 برای عبور از این طناب باریک بین باقی ماندن و به یاد 
آوردن، نیاز به خودآگاهی بسیاری دارید. باقی ماندن بیش 
از حد روی اشتباهاتتان شما را مضطرب و نگران می کند، 
در حالی که فراموش کردن اشتباهات باعث می شود که 
مجدداً آن ها را تکرار کنید. کلید این تعادل در توانایی شما 
برای تبدیل شکست ها به قطعاتی از پیشرفت قرار دارد. این 
موجب می شود که هر دفعه که زمین می خورید، خیلی 

سریع بلند شوید و به حرکت ادامه دهید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

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

پیتـزا پـازل 

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

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

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

باغداران و زعفران کاران
 کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

گواهینامه موقت پایان تحصیالت 
اینجانب مسعود غفرانی راد 

فرزند غالمرضا به شماره ملی 
0640250890صادره از بیرجند 

متولد 1371مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط  می باشد.

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

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

09157213571 - صالحی منش

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ )ارسال رایگان به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی



6
سه شنبه   *19 دی    1396 * شماره 3976

اعزام تیم پهلوانی خراسان جنوبی به مسابقات کشوری

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، تیم 
پهلوانی استان در رده بزرگساالن جهت شرکت در مسابقات کشوری به 
مشهد اعزام می شوند. در این دوره از مسابقات که 19 لغایت 21 دی 
ماه برگزار می شود تیم اعزامی استان با ترکیب علی قمری، مصطفی 
دالکه، سروش جواهری، رضایوسفی شهمیران، حسین عجم، خشایار 
ایزدی، پوریا نارمنجی و احسان افالکی به مربیگری رضا آفتابی و مرشدی 

محمدرضا حسن پور حضور خواهند یافت.

قهرمانی خراسان جنوبی در مسابقات منطقه ای هندبال

دبیر هیئت هندبال خراسان جنوبی گفت: تیم هندبال خردساالن آیسک 
منطقه ۶  مسابقات  قهرمان  استان خراسان جنوبی  نماینده  عنوان  به 
تیم  با خبرنگار مهر تصریح کرد:  گفتگو  در  کشور شد. رسول عربی 
هندبال خردساالن شهرداری آیسک که هفته گذشته مقام اول مسابقات 
خردساالن خراسان جنوبی را کسب کرده بود با استفاده از چند بازیکن 
کمکی از هیئت هندبال فردوس در مسابقات منطقه ۶ هندبال کشور 
در شهرستان خاتم استان یزد شرکت کرد. وی افزود: این تیم در ادامه 
روند موفقیت آمیز خود، در فینال رقابت های خردساالن منطقه ۶ کشور، 
تیم شهرداری زرند کرمان را با نتیجه ی 2۰ بر 19 شکست داد و ضمن 
ایستادن بر سکوی قهرمانی مجوز حضور در مسابقات نهایی مناطق 
کشور را بدست آورد. در این مسابقات، کاظم احمدی سرمربی، حجت 

خدیوی مربی و علی عربی سرپرستی این تیم را عهده داربودند.

شکست تیم منتخب فوتبال نهبندان در جدال با فردوس

تیم منتخب نهبندان در چهارمین هفته از رقابت های سوپر لیگ فوتبال 
استان مغلوب فردوس شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
نهبندان، تیم منتخب نهبندان در چهارمین هفته از رقابت های سوپر 
لیگ فوتبال استان با شکست سه بر یک در مقابل اقیانوس فردوس 
نتیجه را واگذار کرد و دست خالی به خانه بازگشت. شایان ذکر است: 
نماینده نهبندان در پنجمین دیدار خود جمعه هفته جاری به مصاف شاهین 

فردوس خواهد رفت.

برگزاری مسابقات لیگ دارت و
 فوتبال رومیزی بانوان شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند: مسابقات 
لیگ دارت و فوتبال روی میز بانوان شهرستان در سالن سرو برگزار شد. در 
پایان مسابقات لیگ دارت بانوان نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند . خانم 
ها: عرفانیان مقام اول خسروی مقام دوم بیگمی و کلنگی خواه مشترکا مقام 
سوم این رقابت ها را به خود اختصاص دادند. در بخش فوتبال روی میز: 
خانم ها: یوسفی مقام اول بیگمی مقام دوم کافی و کلنگی خواه مقام سوم 

مشترک را کسب کردند.

بخورید ولی چاق نشوید!

رکنا- جستجوی باطل برای انواع رژیم های 
الغری باعث شده افرادی که به دنبال رسیدن 
به اهداف تناسب اندام هستند، فراموش کنند 
سالم  عادت  های  می  توانند  آسانی  به  که 
غذایی را در خود پرورش داده و به این ترتیب 
بر مشکل اضافه وزن فائق آیند. خوراکی هایی 

وجود دارند که افراد الغر تمایل به خوردن آن 
دارند. به جز چندین تفاوت کوچک ژنتیکی، 
دوست  و  شما  بین  چندانی  فیزیکی  تفاوت 
عادت های  به  چیز  همه  و  نیست  الغرتان 
اینجا  در  می گردد.  باز  شما  مختلف  غذایی 
بهترین گزینه های غذایی که پای ثابت در 
رژیم افراد الغر دارند، معرفی شده اند: لبنیات، 

جو، آووکادو، فلفل تند، چای سبز، آجیل.

روزیاتو- برای هر کسی اتفاق افتاده و مرتباً اتفاق می افتد که هنگام 
بلند شدن از پشت میز یا رختخواب ناگهان احساس سرگیجه کرده و 
مجبور می شوید دست خود را به جایی بگیرید که نیفتید. در بعضی از 
موارد نقطه های سیاهی را روبروی خود می بینید و در نهایت باید خود 
را محکم گرفته یا به جایی تکیه دهید تا سرگیجه به اتمام برسد و البته 
این اتفاق نیز در عرض چند ثانیه رخ می دهد. کارشناسان برای این 

حالت ناخوشایند یک اسم خاص انتخاب کرده اند: پایین آمدن فشار 
خون اولیه هنگام بلند شدن. اگر شما نیز این حالت را تجربه می کنید 
و البته کارشناسان نیز تایید کرده اند که اکثر افراد به طور روتین به این 
عارضه دچار می شوند، باید بدانید که پایین آمدن فشار خون در هنگام 
ایستادن کاماًل طبیعی و بی ضرر است. دکتر ام ای اکرم، عضو انجمن 
همه گیرشناسی در مرکز پزشکی روتردام در دانشگاه اراسموس هلند در 

این باره می گوید:” این نشانه ها به این دلیل اتفاق می افتند که یک 
کاهش موقتی در مقدار خون، و در ادامه مقدار اکسیژن، که به سمت مغز 
می رود پیش می آید”. دکتر اکرام این مسئله چنین توضیح می دهد:” 
نیروی جاذبه بخش زیادی از خون را به سمت پایین بدن و به سمت 
پاهای شما می کشد که این موضوع باعث می شود قلب و شاهرگ ها 

کار بیشتر و سخت تری برای پمپاژ خون به مغز داشته باشند.

چرا بعضی اوقات هنگام بلند شدن دچار سرگیجه می شویم؟

پیشگیری از کم خونی با خوراکی ها

آخرین خبر- ویتامین B12 به ویژه در موادغذایی 
میوه های  ماهی،  قرمز،  گوشت  مانند  حیوانی 
دریایی و درصد کمتر در تخم مرغ و پنیر وجود 
دارد. از جمله نشانه های کم خونی تنگی نفس، 
خستگی، افزایش ضربان قلب و... است اگر فکر 
می کنید به این عالیم دچارید ممکن است پزشک 

برای شما مکمل B12 تجویز کند! کشمش هم 
منبع خوب آهن هم است اما آهن آن به سختی 
توسط بدن جذب می شود. بنابراین توصیه می 
کنیم آن را همراه با منابع حیوانی آهن هم یا همراه 
با منابع غنی ویتامین C مصرف کنید تا بهتر جذب 
بدن شود. ضمنا سبزیجاتی مانند بروکلی و فلفل و 
مرکبات منبع خوب ویتامین C هستند و به جذب 

بهتر آهن کمک می کنند.

آنچه در مورد دارچین نمی دانستید

که  است  داده  نشان  تحقیقات  جام جم- 
چایخوری  قاشق  چهارم  یک  روزانه  مصرف 
دارچین سوخت و ساز بدن را باال می برد و در 
نتیجه می تواند چربی و کالری های مازاد را 
بسوزاند. دارچین یکی از پرمصرف ترین ادویه 
ابتدا در  معطر و مطبوعی است که طعم آن 

دهان مالیم و کمی شیرین و به تدریج تند 
و سوزاننده می شود این ادویه چون طبع بسیار 
است،  قابض  و  نیرودهنده  بسیار  دارد  گرمی 
از بین می برد، کلیه و  ضعف کمر و پاها را 
کبد را گرم می کند، اثر خوبی در گردش خون 
دارد و خون را به ارگان های سطحی بدن می 
رساند، نفس را باز و بوی دهان را مطبوع می 

کند و نشاط آور قلب است.

۱۰ نشانه واضح نارسایی کلیوی در بدن

روزیاتو- کلیه یکی از مهم ترین ارگان های 
بدن است که نقش مهمی در پاکسازی بدن 
در  مشکل  بروز  در صورت  و  دارد  سموم  از 
کارکرد کلیه، تمام بدن دچار مشکل خواهد 
شد که در صورت ادامه می تواند مرگ را در 
پی داشته باشد. اما در صورتی که کلیه دچار 

مشکل باشد نشانه های در بدن شما ظهور 
خواهد کرد ازجمله این نشانه ها: مشکل در 
خوابیدن، سردرد، خستگی و ضعف جسمانی، 
و  دهان  بد  بوی  پوست،  خارش  و  خشکی 
مزه ناخوشایند، کوتاه بودن عمل دم، تورم و 
التهاب در مچ، پا و دست ها، کمر درد، چشم 
های ورم کرده، فشار خون باال، تغییر در ادرار 

را می توان نام برد.

حقایقی درباره مغز که پاها می گویند

نامه نیوز- تحقیقات حاکی از آن است بین تناسب 
بدن و مغز رابطه ای وجود دارد و افرادی که پاهای 
عضالنی و قوی تری دارند، مغزی قوی تر دارند و 
یا در آینده خواهند داشت. بر اساس مطالعه ای که 
در مجله علم پیری شناسی منتشر شد دوقلوهایی 
در  داشتند  عضالنی تری  و  قوی تر  پای  که 

آزمایش های حافظه و یادآوری 18 درصد بهتر 
از جفت خود عمل کردند و آن جفت هایی که 
پای قوی تری داشتند، تغییرات شناختی کمتری 
را در 1۰ سال بعد تجربه کردند. اسکن مغزی نیز 
نشان داد جفت هایی که پای قوی تری داشتند 
به همان نسبت مغز قوی تری نسبت به جفت 
دوقلو خود داشتند و اسکن های مغزی آن ها نیز با 

یکدیگر متفاوت بود.

36 نفر در پارتی شبانه بیرجند دستگیر شدند 

دادستان عمومی و انقالب بیرجند گفت: 3۶ نفر در یک پارتی شبانه در 
بیرجند که با عنوان جشن تولد شرکت کرده بودند، دستگیر شدند. وی بیان 
کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی الزم و حضور در باغ ویال متهمان 
را که تعداد زیادی دختر، پسر، زن و مرد بودند و با وضعیت بسیار زننده 
ضمن کشف حجاب با صدای بلند موسیقی در حال رقص مختلط و انجام 
حرکات نامتعارف بودند، دستگیر کردند. دادستان بیرجند با بیان این که در 
باغ ویال 3۶ متهم شامل 28 مرد و 8 زن دستگیر شدند افزود: در بازرسی 
از محل مقداری مشروبات الکلی و تریاک و همچنین تعداد زیادی ظرف 
پالستیکی آغشته به مشروب کشف شد و در تحقیقات ابتدایی تعداد اندکی 

از این متهمان به نوشیدن مشروب اقرار کردند. 

کشف 2۰ هزار قرص غیرمجاز در نهبندان 

انتظامی  مأموران  گفت:  استان  انتظامي  جانشین 
خودروهای  کنترل  هنگام  نهبندان  شهرستان 
آن  و  شدند  مشکوک  اتوبوس  یک  به  عبوری 
افزود:  دادگر  سعید  سرهنگ  کردند.  متوقف  را 
مأموران در بازرسي از این خودرو 2۰هزار و 3۰۰ 
عدد قرص غیرمجاز که به صورت بسیار ماهرانه 

جاساز شده بود را کشف کردند. 
پس  و  دستگیر  متهم  رابطه  این  در  گفت:  وی 
به  قانوني  مراحل  انجام  برای  پرونده،  تشکیل  از 

مراجع قضائي معرفي شد.

باند سوداگران مرگ در شهرستان بیرجند منهدم شد 

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از انهدام باند سوداگران مرگ در 
شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر و پلیس خراسان رضوی 3۶1 کیلو و 2۰۰گرم تریاک در شهرستان 
بیرجند کشف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سردار مجید شجاع 
در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
با دریافت اطالعاتی مبنی بر فعالیت افرادی به صورت باندی در زمینه حمل 
و جابه جایی محموله های سنگین موادمخدر در شهرستان بیرجند، بالفاصله 
دستگیری اعضای این باند در دستور کار پلیس قرار گرفت. شجاع خاطرنشان 
کرد: در این عملیات دو دستگاه خودرو توقیف و 7 نفر قاچاقچی پس از 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

جریمه 35 میلیونی 
قاچاقچی سوخت در قاین

قاچاقچی سوخت در قاین به پرداخت 35 میلیون 
تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
گفت:  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  شد. 
پرونده این فرد به علت مباشرت در قاچاق 7هزار 
لیتر نفت سفید در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 
انصاری  منصور  شد.  رسیدگی  قاین  شهرستان 
افزود: پس از بررسی پرونده این متهم عالوه بر 
ضبط محموله وی به پرداخت 35 میلیون تومان 

جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

056323231۷9 - 09153634۷6۷

امالک و 
مستغالت

فروش منزل ویالیی 
خیابان انقالب، 160 متر 

 دو نبش
09151607030

فروش دو منزل ویالیی، خوسف، 
سنددار، 1۲5مترزمین،100مترزیربنا 

تمام اسکلت، سال ساخت 9۴ 
فی:کارشناسی 09151613۴76

منزل فروشی درگناباد
 با نصب تمام امکانات آب، برق ، گاز

۲50 متریا معاوضه با مسکن 
در بیرجند   091515۲3038

یک واحد آپارتمان 50 متری
 واقع درعلی آباد لوله سنددار

 بدون وام فی35 میلیون
0915858337۲

فروش واحد آپارتمان. بدون وام
تعاونی مسکن فرهنگیان بازنشسته

صیاد شیرازی، 33میلیون 
091536۲1۴3۴

منزل فروشی یا معاوضه
 سند ششدانگ، دو طبقه

 دو نبش، شمس آباد
09159611557

فروش یا معاوضه 300 متر زمین 
مسکونی واقع در سپیده

تلفن تماس: 
09353۴19915

فروش زمین ۲50 مترملکی واقع 
درحسین آباد رقویی، شمالی، دارای 

پروانه و سند ملکی
09155616598

مسکن مهر 75 متری، طبقه دوم 
واحد سرنبش ، تکمیل معاوضه با 

ماشین سواری یا حواله ماشین صفر 
0915361۴۲33

خریدار منزل  ویالیی 
تا۲60تومان، محدوده 

مفتح،نبوت،توحید،سجاد،بهشتی
0990981180۲

 

فروش زمین 90متری با بهترین 
موقعیت واقع در حاجی آباد
 انتهای بلوارخلیج فارس

09157۲338۴9

فروش منزل مسکونی )ویالیی( 
در روستای دستگرد

 با تمام امکانات
09157۴15913

منزل مسکونی فروشی واقع در 
روستای کوشه سفلی از توابع خوسف 

 در حد سفت کاری
09151603073

 
فروش فوری آپارتمان 75 متری 

تکمیل و شیک الهیه 7 
 قیمت ۴6 میلیون تومان 

09159617۲33

رهن و اجاره

منزل ویالیی توحید 8، شمالی
 دو طبقه، بازسازی شده، 
زمین 3۲0 متر بنا۲70 متر

09155616598   
  

یک باب مغازه واقع 
در ابتدای خیابان شیرین غربی

 اجاره داده می شود 
09155619۲3۲ 

فروش یا معاوضه با ماشین 
۲50مترزمین،  حاشیه 

خیابان امام علی)ع( واقع در امیرآباد
 0915163889۲

واحد 80 متری
 واقع در انتهای پاسداران 37

091536۲۴958

آپارتمان  190 متری مالصدرا  
به رهن کامل داده می شود

تلفن تماس: 
0915۴961006

جویای کار

به یک نیرو جهت کار درکارواش
 به صورت تمام وقت نیازمندیم

تلفن تماس:
09105۴71953

جویای کار فروشندگی عطاری
خشکبار، سوپر مارکت

تلفن تماس:
0938۴087۲58

آژانس با زنگ خور باال در منطقه 
آوینی به تعدادی راننده نیاز دارد

تلفن تماس:
09395۲651۲0

نیازمند یک مدیر فروش مجرب
 جهت کار در موسسه آموزشی

تلفن تماس:
056-3۲۲07610

به یک نیروی ماهر
 به کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
0937867۲06۴

به دو نیروی ماهر
و نیمه ماهر جهت صافکاری 

نیازمندیم.
 09380۲7۴965

خودرو 

پراید 13۲مدل 9۲،تک گانه 
سفید تک ایربگ،الستیک ها 
خارجی نو،روکش وکف پوش 

091596۴6081

پراید مدل 86 دوگانه کارخانه، بدون 
رنگ و خش، تخفیف از اول، الستیک 
70 درصد موتور و گیربکس ضمانتی 

فی:11/۲00م  0915361۴۲33

 tu5 ،۴05 فروش پژو
مدل 1397، کارتکس

تلفن تماس:
09156665۲17 

tu5 فروش پژو پارس
 کارتکس 
تلفن تماس:

091586101۴3

فروش برلیانس H230 ،مدل تیرماه 
95،کارکرد 15600کیلومتر
رنگ سفید، در حد خشک 

 38500000 تومان 09367۲07۲۴5

ماشین ازمدل 8۲ تا 8۴
 شما را خریدار هستم.

 شماره تماس:
0915۴6980۴3 

فروش موتورکاوازاکی 100، الستیک 
نو،موتورتازه تعمیر،مناسب جهت 
کلکسیون مغازه و استفاده درروستا

 0915163889۲

فروش خودرو پاژن مدل1370،موتور
 و زیر پا در حد عالی، الستیک نو

 بیمه شش ماه دارد معاوضه با خودرو 
 فی توافقی 0915361۴۲33

دوچرخه ورزشی ثابت ۲00تومان و 
دستگاه دراز و نشست ورزشی همراه 

سیدی آموزشی سالم 50تومان 
 091560319۴3

موتور چهارچرخ نو
 آکبند،  1۲5 سی سی  
قیمت ۲۴00000 تومان 

09150731۲07

لوازم منزل

فروش
تخت وکمدکودک شیک و نو

370هزارتومان
091505۲۴۴69

فروش مبل راحتی در حد نو، تمیز
 و راحت، 7 نفره، رنگ قهوه ای

  فروش به علت مهاجرت
 فی : 1/۲00م    0915361۴۲33

تخت نوجوان دوطبقه سالم 150تومان 
وتخت دونفره باتشک تمیز و سالم 

۲۲0تومان
091560319۴3 
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7
 در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 

جنوبی مطرح شد:

مشارکت آستان قدس و بسیج سازندگی 
برای محرومیت زدایی در خراسان جنوبی

ایرنا - سرپرست سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
 گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون تفاهم نامه هایی 
با آستان قدس رضوی در قالب های مختلف برای 
رفع محرومیت در استان منعقد شده است. مهدی 

هنری در دیدار با نماینده ولی فقیه افزود: همچنین 
سه دهستان بندان نهبندان، النو سربیشه و گزیک 
درمیان به طور ویژه زیرپوشش برنامه های آستان 
قدس قرار دارند. وی از انعقاد تفاهم نامه با آستان 
قدس رضوی در خصوص احداث مجتمع پرورش 
بینی  پیش  گفت:  و  داد  خبر  سربیشه  در  شترمرغ 
می شود طی 2 ماه آینده عملیات اجرایی این پروژه 
با حمایت آستان قدس در این شهرستان آغاز شود. 
بحث  به  اشاره  با  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
اشتغال گفت: سال آینده ایجاد صندوق های اشتغالزایی 
روستایی در دستور کار است و در این راستا تسهیلگران 
 شناسایی و در حال گذارندن دوره های مربوطه هستند.
بسیج  حضور  افزود:  نیز  عبادی  االسالم  حجت 
سازندگی و جهادگران در کنار مردم و شاد کردن دل 
آنها بسیار ارزشمند است لذا خدمت به مناطق محروم 
و دورافتاده توفیقی است که نصیب این مجموعه شده 
است.وی با اشاره به وضعیت کار و شغل در جامعه 
عنوان کرد: برخی افراد از کار و شغل تنها به دنبال 
درآمد هستند تا درآمد حاصله را خرج امرار و معاش 

کنند در حالیکه حقیقت کار و شغل چیز دیگریست.

ساخت زائرسرای خراسان جنوبی 
نیازمند ۱۰ میلیارد اعتبار

خراسان  رضا  امام  زائر  بنیاد  شبستان-مدیرعامل 
ارزان  زائرسرای  ساخت  اینکه  بر  تاکید  با  جنوبی 
قیمت استان در مشهد نیازمند ۱۰ میلیارد اعتبار است، 
با خرید یک خشت  توانند  گفت: مردم استان می 
این  ساخت  در  تومان  هزار  قیمت ۸۸  به  آسمانی 
پروژه سهیم شوند.جوینده با اشاره به اینکه بیشترین 
اسکان  هزینه  کند  می  صرف  زائر  که  ای  هزینه 
است، گفت: در همین راستا این استان نیز با تاخیر 
کوتاه به دلیل جابه جایی زمین از خیابان وحدت به 
خیابان طبرسی 2۰ ، مراحل کار را آغاز کرده است.

تکمیل پروژه پل موسی بن جعفر )ع(
بیرجند۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

گروه خبر-شهردار بیرجند گفت: در صورت ادامه 
روند اجرای پروژه پل موسی بن جعفر )ع( تا پایان 
خرداد ماه سال آینده عملیات احداث پل، تکمیل 
و به مرحله بهره برداری می رسد. محمدعلی جاوید 
ماه  یک  طی  پل،  این  اجرایی  عملیات  افزود: 
گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته است.شهردار 
 بیرجند گفت: در صورتی که روند اجرای پروژه پل 
موسی بن جعفر )ع( به همین منوال ادامه یابد تا 
پل،  احداث  عملیات  آینده  سال  ماه  خرداد  پایان 
تکمیل و به مرحله بهره برداری می رسد.وی عنوان 
پروژه  این  برای  تومان  میلیارد  تاکنون 3.5  کرد: 
هزینه شده که دو میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 

عملیات اجرایی آن الزم است.

شهروندان بدون واسطه به بیان 
مشکالت خود پرداختند

بدون  شهروندان  گفت:  بیرجند  غالمی-شهردار 
واسطه به بیان مسائل و مشکالت خود با شهردار 
با  عمومی  مالقات  پنجمین  در  پرداختند.جاوید 
به  رسیدگی  ها  مالقات  این  در  افزود:  شهروندان 
مسائل و مشکالت شهروندان در اولویت کاری قرار 
می گیرد که در این باره باید از تمام توان و امکانات 
موجود بهره برد.شهردار بیرجند عنوان کرد: برقراری 
به مشکالت  با شهروندان و توجه  نزدیک  ارتباط 
در  مسئوالن  جدیت  از  نشان  آنان،  نیازهای  و 
پیگیری امور شهروندان دارد.در این نشست مسایل، 
با  بیرجندی  شهروند   27 درخواست  و  مشکالت 
حضور مسئوالن و معاونان شهردار رسیدگی شد.

بزرگداشت 7 بهمن
در بیرجند برگزار می شود

امیری-معاون حوزه هنری استان از برگزاری 2۴ برنامه 
فرهنگی و هنری در ایام ا... دهه مبارک فجر خبر داد 
و گفت: مراسم بزرگداشت 7 بهمن امسال با حضور 
باشکوه مردم و مسئوالن در بیرجند برگزار می شود.

حفظ حریم خصوصی با 

در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح شد

 افزایش و بهبود وضع پروازها نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی است

الی
 کم

س:
عک

تورم خراسان جنوبی در آذر، یک دهم درصد کمتر از کشور
صدا و سیما-  نرخ تورم خراسان جنوبی، آذر امسال 7 و 9 دهم درصد اعالم شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم کرد: براساس آمار منتشر 
شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم ملی در آذر ۸ درصد است که این نرخ در خراسان جنوبی یک دهم درصد کمتر بود. بر اساس این آمار، نرخ تورم شهری و 
روستایی خراسان جنوبی در آذر ۸ درصد اعالم شد. نرخ تورم به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی است که به مصرف خانوارها میرسد.

می
 مقا

س :
عک

مناقصه قطعه دوم راه 
آهن خراسان جنوبی 
در انتظار اعتبار
صدا و سیما-مناقصه قطعه دوم راه آهن خراسان جنوبی 
 در صورت تخصیص اعتبارات ارتقای شاخص های
و  راه  کل  مدیر  شود.  می  برگزار  استان  اقتصادی 
شهرسازی گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور به عنوان مجری طرح راه آهن 
قول داده در صورتی که 2۰ میلیارد تومان اعتبارات 
ارتقای شاخص های اقتصادی استان تخصیص یابد 
مناقصه را برگزار کند.آرین رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان هم می گوید: این اعتبار از ردیف 
ارتقای شاخص های اقتصادی استان برای سرعت 
بخشی به اجرای راه آهن پیشنهاد شد که در سازمان 
برنامه و بودجه کشور تصویب و در حال پیگیری است.
به گفته مدیر کل راه و شهرسازی، هم اکنون اسناد 
قطعه دوم راه آهن به طول 23 کیلومتر از بیرجند 
به سمت قاین برای برگزاری مناقصه آماده است.

عملیات اجرایی قطعه اول راه آهن خراسان جنوبی 
نیز حدود یازده روز پیش در حوزه خراسان رضوی 
آغاز شد.این قطعه به طول ۴۸ کیلومتر از ایستگاه 
یونسی به سمت بیدخت گناباد، در مدت 3 سال زیر 
سازی می شود و پس از آن عملیات ریل گذاری آغاز 
خواهد شد.جعفری گفت: مسیر راه آهن استان قطعه 
بندی خاصی نشده است اما اولویت، اتصال بیرجند 
به ایستگاه یونسی است. طول مسیر راه آهن زاهدان 
- بیرجند - گناباد - بجستان 72۰ کیلومتر است که 
تنها برای زیر ساز آن 2 هزار میلیارد تومان نیاز است.

رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور به استان می آید

حسینی- مدیر کل مدیریت بحران استانداری از سفر 
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به استان در 
پنجشنبه هفته جاری خبر داد و عنوان کرد: هدف از این 
سفر بازدید از زیرساخت های مدیریت بحران استان و 
شرکت در گردهامیی بزرگ دست اندرکاران مدیریت 
بحران خراسان جنوبی می باشد. میرجلیلی اضافه کرد: 
در همایش از برترین های مدیریت بحران از جمله 
آتش نشان و امدادگر برتر استان تجلیل خواهد شد. 
به گفته وی قطعا در این سفر قول هایی برای گرفتن 
بحران خواهیم گرفت. پروژه های مدیریت  اعتبار 

مجوز فعالیت دفتر حزب
 آزادی و حزب همبستگی
 در بیرجند صادر شد

دادرس مقدم-فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه 
در چهارچوب دستورالعمل نحوه ی تاسیس شعب 
های  گروه  و  احزاب  و شهرستانی  استانی  دفاتر   و 
سیاسی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ 
قانون فعالیت احزاب ، مجوز فعالیت دفتر حزب آزادی 

و حزب همبستگی در بیرجند صادر شد.ناصری ادامه 
داد: احزابی که متقاضی ایجاد شعبه در استان می 
باشند ، می بایست درخواست خود را به حوزه معاونت 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
ارائه و مدارک الزم را ارائه نمایند.وی افزود :  با معرفی 
دبیر کل حزب آزادی ، محمد رضا شمسایی به عنوان 
مسئول دفتر حزب آزادی و با معرفی دبیر کل حزب 
همبستگی ، عبدالرضا گرامی به عنوان مسئول دفتر 
حزب همبستگی در شهرستان بیرجند معرفی شدند. 

تسهیالت کم بهره با محوریت ایجاد 
اشتغال در روستاهای استان  

و شوراهای  روستاها  امور  دفتر  تسنیم-سرپرست 
در  ویژه ای  توجه  دولت  گفت:  جنوبی  خراسان 
زمینه اشتغالزایی روستایی دارد و تفاهم نامه هایی با 
بانک ها اجرا شده است و تسهیالت اشتغالزایی در 
بخش روستایی ارائه می شود که به زودی جزئیات 
آن اطالع رسانی خواهد شد. خواجوی عنوان کرد: 
در زمینه تسهیالت  اشتغال روستایی، در مناطق 
روستایی با نرخ 6 درصد و در مناطق مرزی با نرخ 
۴ درصد و در مناطق نزدیک شهری با نرخ  ۱۰ 
درصد  ارائه خواهد شد.وی افزود: سهم استان ۱۱۸ 

میلیارد تومان مشخص شده است.

فعالیت شرکت های پخش بدون اخذ 
مجوز سیستمی فاقد وجاهت قانونی است

امیری - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سامانه صدور 
مجوز پخش کاال طراحی و استقرار یافته است، گفت: 
هرگونه فعالیت شرکت های پخش بدون اخذ مجوز 
سیستمی فاقد وجاهت قانونی است.جویبان عنوان 
کرد: کلیه شرکت های پخش فعال فاقد مجوز یا 
در  نام  ثبت  منظور  به  دارای مجوز غیر سیستمی، 
ثبت  به  بایست نسبت  سامان Sdpms.ir، می 
نام در سامانه مذکور و اخذ مجوز سیستمی اقدام کنند.

* طرح » کتابخانه میزبان شهدا« در ۱۱ شهرستان 
خرسان جنوبی اجرا می شود

* دومین جشنواره جهادگران علم و فناوری، برای 
دریافت طرحهای مبتکران و مخترعان فراخوان داد.
* رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای طبس 
گفت: اجرای روکش ماسه آسفالت سرد طبس- ده 

محمد به طول 2۰ کیلومتر در حال انجام است.
* مدیر آموزش و پرورش درمیان گفت: از ابتدای 
سال تحصیلی خیرین نیکوکار نزدیک به 36 میلیون 
تومان در قالب اقالم کمک آموزشی به دانش آموزان 

عشایر شهرستان درمیان کمک کرده  اند.
به  قاین  شرب  آب  برداشت  سکوهای  تجهیز   *

سیستم هوشمند

اخبار کوتاه

اطالعات  فناوری  و  آمار  معاون  حسینی- 
دادگستری استان مهم ترین مزیت راه اندازی 
سامانه ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی را حفظ 
افراد اعالم و عنوان کرد: در  حریم شخصی 
ابالغ سنتی اوراق قضائی امکان اطالع دیگر 
افراد از جمله همسایگان وجود داشت که این 

مسئله مورد اعتراض شهروندان بوده است.
عباس اسماعیلی در نشست خبری با بیان این 
که قوه قضاییه از مرداد  سال 95 ثبت نام ابالغ 
الکترونیکی قضایی در سامانه ثنا را شروع کرده 
است ، ادامه داد: این کار در خراسان جنوبی نیز 

در حال انجام است.
وی مزیت های راه اندازی این سامانه را کاهش 
هزینه و زمان رسیدگی و شناسایی محکومان 
در 9  افزود:  و  دانست  دار  و سابقه  ای  حرفه 
ابتدای سال جاری  بیش از 35۰ هزار  ماهه 
فقره ابالغیه قضایی در استان صادر شده که 
7۸ درصد آنان به صورت واقعی ) اوراقی که 
توسط مخاطب کمتر از یک روز و نیم مشاهده 
شده( بوده است. به گفته وی از این میزان 2۰۰ 
صادر  الکترونیک  قضایی   اوراق  ابالغ  هزار 

شده است. معاون آماری و فناوری اطالعات 
دادگستری از ثبت نام بیش از ۱۰ مردم استان 

در سامانه ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی خبر 
داد و اضافه کرد: این میزان به نسبت کشور 

بسیار عالی است و از شما خواهشمندیم در این 
زمینه فرهنگ سازی کنید.

ثبت نام برای شهروندان رایگان است
اسماعیلی با اشاره به این که 65 درصد ابالغیه 

های قضایی استان  الکترونیکی صادر می شود، 
صادر  ابالغیه  که  هنگامی  کرد:  نشان  خاطر 

سامانه  در  روز  همان  بامداد  دقیقه  یک  شد، 
مخاطب  برای  لحظه  همان  و  گرفته  قرار 

پیامک برای مشاهده ارسال می شود. وی با 
بیان این که به تمام ادارات دولتی و بانک ها 
توصیه کرده ایم قبل از انجام هرگونه قرار دادی 
تعهد افراد را به سامانه برای ثبت نام هدایت 
بزرگی  کمک  موضوع  این  شد:  یادآور  کنند، 
به شناسایی افراد متواری و عده ای که سهوا 
آدرس اشتباهی می دهند، می کند.معاون آماری 
و فناوری اطالعات دادگستری اضافه کرد: در 
زمان حاضر در تمام ورودی های دادگستری 
استان ثبت نام در سامانه ثنا برای شهروندان 
رایگان انجام می شود که باید برای ثبت نام 
افراد کارت ملی، کد پستی و یک شماره همراه 
داشته باشند.اسماعیلی همچنین به فعال بودن 7 
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان اشاره 
دفاتر خدمات  این  اندازی  راه  با  افزود:  و  کرد 
مراجعه  به  نیازی  دیگر  قضایی  الکترونیک 
مردم به مراجع قضایی برای ارائه دادخواست 
نیست و در گام اول دادخواست های حقوقی در 
صالحیت محاکم در دفاتر انجام می شود. وی 
وعده داد: در آینده نزدیک لوایح نیز از طریق 
دفاتر خدماتی و سامانه ثنا انجام خواهند شد.

صدور ۲۰۰ هزار ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  جم-معاون 
صنعت  رونق  بر  تأکید  با  جنوبی  خراسان 
هوایی در استان گفت: همه باید تالش کنیم 
تا امکانات برای حضور گردشگران در خراسان 
جنوبی فراهم شود و برخی از قوانین سخت 
گردشگران  حضور  از  مانع  پاگیر  و  دست  و 
در  دیروز  صبح  علوی  سیدمجتبی  نشود. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کارگروه 
باید  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  گردشگری 
معرفی  را  استان  دستی  صنایع  شود  تالش 
کنیم. وی با تأکید بر جدیت و تالش مضاعف 
گردشگران  به  خدمات  ارتقای  راستای  در 
برای  فضا  تا  بیاندیشیم  تدابیری  باید  افزود: 
حضور گردشگران در خراسان جنوبی فراهم 
شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
استان در  از  گفت: برخی سخنانی که خارج 
این  می شود  مطرح  جنوبی  خراسان  مورد 
است که تمام قوانین از صدر اسالم تاکنون 
مدیران  اختیار  در  و  شده  قانون  از  پکیجی 
استان قرار گرفته است و باید تالش کنیم از 
این تصور خارج شویم و برای افرادی که نظر 
دارند شرایط  گذاری  برای سرمایه  مساعدی 
فراهم شود.علوی افزود: قوانین و مقررات و 
عمل به آن شرعی و قانونی است اما تفسیر 
قوانین تکلیف ما مدیران دستگاه های اجرایی 
بتوانیم برای جذب سرمایه گذار گره  تا  است 
تالش  اگر  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  گشایی 
و جدیت در دعوت به سرمایه گذاران دنبال 
شود امید برای سرمایه گذاری در استان ایجاد 
می شود اظهار کرد: با تالش و جدیت که همه 
مدیران دارند انتظار داریم راه های گره گشایی 
برای حضور سرمایه گذار  ایجاد شده و باعث 
ایجاد اشتغال، حفظ امنیت و ماندگاری بیشتر 
گردشگر و سرمایه گذار شود.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری با اشاره به مشکالت 
پروازها در استان گفت: باید هزینه ها متمرکز 
تا صنعت هوایی خراسان جنوبی رونق  شود 
گیرد چراکه هرگاه با سرمایه گذاران صحبت 
می شود  مطرح  که  چیزی  نخستین  می شود 

حرف از پرواز است و برای سرمایه گذارانی که 
کارشان اقتصادی است برقراری پرواز خیلی 
مهم است.علوی افزود: اگر به مرحله ای برسیم 
استان  قطعاً  یابد  افزایش  پروازها  تعداد  که 
می شود  معرفی  بیشتر  هم  جنوبی  خراسان 
برقراری  از  حمایت  برای  راستا  این  در  که 
پروازها، دستگاه های اجرایی می توانند حمایت 
به همکاری دستگاه های  اشاره  با  کنند. وی 
راستای  در  جنوبی  خراسان  در  اجرایی 

برای  فرهنگی  میراث  با  همکاری  و  تعامل 
کرد:  اظهار  المللی  بین  نمایشگاه  در  حضور 
راستا  این  در  استان  اجرایی  دستگاه های 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
را کمک و حمایت کنند تا بتواند در دهمین 
نمایشگاه گردشگری و صنایع خدمات وابسته 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  یابد.  حضور 
در  مطرح شده  مباحث  از  افزود:  استانداری  
به  ماه  دی   2۱ روز  نامگذاری  برای  جلسه 
راه اندازی  با  بود که مصادف  بیرجند  روز  نام 

این موضوع  و  بیرجند است  مدرسه شوکتیه 
باید در شورای فرهنگ عمومی دنبال شود.

برقراری پرواز بیرجند- زاهدان نیازمند 
حمایت مردم و مسئوالن است

با  جنوبی  خراسان  فرودگاه های  مدیرکل 
اشاره به اینکه علیرغم تالش های زیاد پرواز 
بیرجند- کیش را از دست دادیم گفت:  رقابت 
بین ایرالین ها در استان کم است و اگر مردم 

و مسئوالن حمایت نکنند خط پروازی بیرجند- 
زاهدان را هم از دست می دهیم.

به  توجه  با  کرد:   اظهار  نیز  سالمی  هادی 
استقبال کم مسافر در پرواز بیرجند- کیش این 
به  اشاره  با  پرواز فعاًل کنسل شده است.وی 
 اینکه تالش می شود خط پروازی بیرجند - 
کیش را مجدداً برقرار کنیم چون معتقدیم باید 
بیشتر  استان خراسان جنوبی  به  آمد  و  رفت 
شود افزود: باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه 
اقتصادی  چرخه  و  بیایند  استان  با  گذاران 

بچرخد.مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 
گفت: فرودگاه، محلی برای توسعه پایدار برای 
چرخه  تا  است  مبدا  یک  و  است  استان  هر 
اقتصادی بچرخد و برای چرخاندن این چرخه 
باید بخش خصوصی وارد کار شود. سالمی، با 
برای رونق صنعت هوایی استان  اینکه  بیان 
باید  خصوصی  بخش  از  جنوبی  خراسان 
بتواند  از هر بخشی که  افزود:  کمک گرفت 
برای توسعه پروازهای استان کمک کند باید 

بیان کرد: در استان  تعداد  استفاده شود.وی 
ایرالین ها کم است و تنها دو ایرالین داریم 
که برای افزایش ایرالین ها باید تالش شود و 
این امر نیازمند حمایت مسئوالن استانی است.
فرودگاه های خراسان جنوبی گفت:  مدیرکل 
وقتی یک خط پروازی مانند بیرجند- کیش 
را از دست می دهیم برای برقراری پرواز مجدد 
بستگی به شرایط دارد چون در حال حاضر با 
توجه به کمبود ناوگان هوایی برای برقراری 
کنند.سالمی،  حمایت  همه  باید  مجدد  پرواز 

رکورد  هم  زاهدان  به  بیرجند  پرواز  افزود: 
مسافر آن 36 نفر بوده اما تالش داریم که این 
خط پروازی را از دست ندهیم و در این راستا 
نقل  و  حمل  از  می کنیم  درخواست  مردم  از 
هوایی حمایت بیشتری کنند. وی با بیان اینکه 
ایرالین ها  کمی  دلیل  به  استان  فرودگاه  در 
رقابتی وجود ندارد اظهار کرد: باید از آژانس ها 
دهیم. ارتقا  را  کار  بتوانیم  تا  شود  حمایت 

سالروز تاسیس مدرسه شوکتیه بیرجند 
شود نامگذاری  بیرجند  روز  نام  به 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری خراسان جنوبی خواستار همکاری 
دستگاه های اجرایی در حضور موثر استان در 
نمایشگاه بین المللی شد و افزود: باید اینگونه 
فرصت ها را مغتنم شمرد و برای معرفی هر 
چه بیشتر استان تالش کنیم.وی با اشاره به 
دستور کار جلسه مبنی بر نامگذاری 2۱ دی 
اساس  بر  کرد:  بیان  بیرجند  روز  عنوان  با 
روز  ماه،  تاریخ، 2۱ دی  با  انطباق  و  مدارک 
است.حسن  بیرجند  شوکتیه  مدرسه  تاسیس 
رمضانی با اشاره به وضع پروازهای استان بیان 
نیازمند  پروازها  بهبود وضع   افزایش و  کرد: 
با  است.وی  اجرایی  های  دستگاه  همکاری 
سازی  توانمند  هدف  با  پروازها  اینکه  بیان 
مردم  حال  رفاه  و  هواپیمایی  شرکت  دفاتر 
مانند  نهادهایی  باید  گفت:  شود،  می  انجام 
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش و کانون 
بازنشستگان نیروهای مسلح همکاری داشته 
حضور  و  شرکت  به  اشاره  با  باشند.رمضانی 
گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه  در  استان 
سوم  از  نمایشگاه  این  کرد:  بیان  خدمات  و 
برگزار  تا ششم بهمن سال جاری در تهران 
می شود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان 
مدرسه  کرد:  بیان  جلسه  این  در  جنوبی هم 
بیرجند  موقوفات  ترین  قدیمی  از  شوکتیه 
ادامه  هاشمی  منصور  االسالم  است.حجت 
داد: همچنین این موقوفه بیشترین رقبات با 
تعداد ۴۰۰ رقبه را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی :

با  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  کاوش- 
تاکید بر این که با کمک شترداران هر منطقه 
لکه های مناسب برای کشت و بهره برداری 
بعنوان مراتع، پیدا و معرفی برای انجام کارهای 
الزم معرفی شود، ادامه داد: با هماهنگی های 
انجام شده با شرکت های فرآورده های لبنی، 
مقرر گردیده که شیر شتر را به ازای هر کیلو به 

قیمت 7۰ هزار ریال خریداری کنند.
هاشم ولی پورمطلق در گردهمایی مشکالت 
و  عرضه  در  مناسب  راهکارهای  ارائه  و 
میز  ایجاد  به  اشاره  با  شتر،  شیر  تقاضای 

خدمت برای حل مشکالت شترداران استان 
گفت: یکی از مسایل جدی و مهم در حوزه 
کشاورزی استان رسیدگی به مشکالت بهره 
می  ها  زمینه  تمامی  در  بخش  این  برداران 
در  شترداران  تعاونی  اندازی  راه  وی  باشد. 
شهرستان ها برای پیگیری مطالبات را یکی 
از راه های ایجاد تعامل بین متولیان بخش 
کشاورزی و شترداران استان دانست و اضافه 
کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی 
های چندین ساله، می توان از بذور مختلف 
اختیار خوراک مورد نیاز شتر استان استفاده کرد.نظیر بذر خارشتر و یا گیاه آنغوزه برای تأمین  در  از  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 

آنغوزه  گیاه  و  خارشتر  بذر  رایگان  گذاشتن 
برای شترداران خبر داد و عنوان کرد: قیمت 
ریال  بر ۸۰۰ هزار  بالغ  بذر خارشتر  هر کیلو 
و همچنین گیاه آنغوزه برای هر کیلو بالغ بر 
2۰۰ هزار ریال است که ما بر حسب میزان 
کاشت، آن را رایگان در اختیار شترداران قرار 
کرد:  خاطرنشان  مطلق  پور  ولی  دهیم.  می 
یا  آبی  منابع  لحاظ  به  که  شتردارانی  برای 
 آبشخور شتر با مشکل روبرو هستند، تسهیالت
6 درصدی ویژه کشاورزی در نظر گرفته ایم و 

به آن ها اختصاص خواهد یافت. 

لکه های مناسب کشت مرتع برای شترداران معرفی شود

مسئوالن برای جذب گردشگران به خراسان جنوبی تالش کنند

عکس:اکبری

عکس:عارفی نیا

عکس:اینترنت
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امام حسن عسکری علیه  السالم فرمودند :
الیَْشَغلََک ِرْزٌق َمضـُْموٌن َعـْن َعـَمٍل َمفـُْروٍض

مبادا روزی تضمین شده )که در هرحال به تو می  رسد( تو را از کار واجب باز دارد.
)تحف العقول: ص489(

هشدار به کسانی که از خط قرمز 
نظام عبور می کنند 

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت دادگستری 
با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: با افرادی 
و  شدند  عمومی  نظم  رفتن  بین  از  موجب  که 
برخورد  گذاشتند،  پا  زیر  را  نظام  قرمز  خطوط 

کیفری و قضایی صورت می گیرد.

یامین پور:  پزشکیان
 مجلس را با خاک یکسان کرد 

 وحید یامین پور با اشاره به گفت و گویی که با 
مسعود پزشکیان داشته در توئیتری نوشت: او گفت 
مجلس نه استعداد کارشناسی دارد، نه توان نظارت 

و نه حتی رفتاری در شأن انقالب اسالمی.

ادعایی درباره اقدام دولت احمدی نژاد 
برای شنود هاشمی 

 وکیل خانواده  هاشمی رفسنجانی درباره  رابطه اش 
با مرحوم آیت ا... هاشمی و ماجراهای دوران وکالت 
این خانواده گفت: در زمان دولت احمدی نژاد هشت 
بار به وزارت اطالعات احضار شدم و از من خواسته 
شد تا صدای مکالماتم با آیت ا... را ضبط کنم! در 
بازداشت  را  من  می خواهید،  اگر  که  گفتم  آنجا 
ولی  بود  تند  اول  جلسات  در  برخوردشان  کنید. 
احساس  ما  گفتند  شد.  دوستانه  آخر  جلسات  در 
می کنیم که تو از خود نظام هستی. من هم گفتم 
که شما مشکل دارید که احساس می کردید من 

از نظام نیستم، من مشکلی ندارم.

نامه خاص سردارغیب پرور 

درباره  نامه ای  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
به  جامعه  ضعیف  قشر  کار  و  اقتصادی  شرایط 
نوشت.  مجلس  بودجه  تلفیق  کمیسیون   رئیس 
سردار غیب پرور در این نامه شرایط اقتصادی و کار قشر 
 ضعیف جامعه و ضرورت های هزینه کرد یارانه های

حذف شده را مطرح کرد.

آیت ا... هاشمی قد احمدی نژاد 
را برای سیاست کوتاه می دید 

 
از فوت  عضو جامعه روحانیت مبارز می گوید: بعد 
آیت ا... هاشمی که تقریبا یک سال از آن می گذرد 
حقایقی روشن شد که در گذشته آشکار نبود. از سال 
۸۴ که افرادی برای ریاست جمهوری داوطلب شدند 
و مرحوم هاشمی هم داوطلب شد، یک دغدغه و 
دلشوره ای به وجود آمد که برخی اصاًل واجد شرایط 
نبودند، ولی برخی نمی دیدند. حجت االسالم سیدرضا 
اکرمی افزود: آیت ا... هاشمی در خصوص این افراد 
از اصطالح کوتوله  های سیاسی استفاده می کرد یعنی 

قد احمدی نژاد را برای سیاست کوتاه می دید.

هفته سرنوشت ساز توافق هسته ای 

به  اشاره  با  گزارشی  در  آمریکایی  روزنامه  یک   
تصمیماتی که دونالد ترامپ در روزهای آینده باید 
درباره برجام و تحریم های ایران بگیرد، نوشت: توافق 
هسته ای با ایران با یک هفته سرنوشت ساز روبرو 
است. به نوشته روزنانه وال استریت ژورنال، انتظار 
می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته جاری، 
اینکه توافق  بر  بر موضع شناخته شده خود مبنی 
هسته ای به نفع آمریکا نیست، دوباره تاکید کند. از 
آن مهم تر، ترامپ در روزهای آینده فرصت دارد از 
تمدید لغو تحریم های ایران خودداری کند که به خروج 

واشنگتن از این توافق منجر خواهد شد.

ریشه نفرت ترامپ از ایران کشف شد! 

مایکل وولف، با انتشار کتاب »آتش و خشم؛ درون 
کاخ سفید دونالد ترامپ« می گوید، اظهارات خصمانه 
ترامپ در خصوص ایران، نمایانگر سیاست خارجی 
که  است  مدعی  وولف  است.  ایران  قبال  در  وی 
مایکل فلین اولین مشاور امنیت ملی ترامپ که در 
اولین روزهای کاری خود مجبور به استعفا شد، این 
باور را در ترامپ نهادینه کرده است که »ایران آدم 
بد منطقه است«. وی همچنین به ترامپ باورانده هر 

کسی که با ایران مخالف است، خوب است!

آماده باش عراقچی درباره خروج 
آمریکا از برجام 

 
 معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه ترامپ تالش 
می کند برجام را به یک تجربه شکست خورده تبدیل 
برای  را  ایران خود  کند، گفت: جمهوری اسالمی 
همه سناریوهای آمریکا در صورت ماندن و یا خروج 

آمریکا از برجام آماده کرده است.

میلیون ها انسان انقالبی در جهان
 پشت سر آیت ا... خامنه ای هستند 

 
آذربایجان  جمهوری  اسالم  حزب  رئیس  نایب   
رهبری  به  دنیا  بزرگ  سیاستمداران  امروز  گفت: 
معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت  خردمندانه 
پشت  و  می کنند  اعتراف  ایران  اسالمی  انقالب 
هستند.  انقالبی  انسان  میلیون ها  هم   ایشان 
مبسوطی  سخنان  طی  اف«   علی  الهام  »حاج 
اغتشاشات در ایران را که با مداخله آمریکا و رژیم 
صهیونیستی صورت می گیرد به شدت محکوم کرد.

ظریف: اعتراضات مردم را باید با گوش جان بشنویم

بیان  با  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
و  خشونت  از  را  خودشان  خط  مردم  اینکه 
برهم زدن کشور جدا کرده اند، اظهار کرد: باید 
اعتراض و انتقاد مردم را با گوش جان بشنویم. 
راحل  امام  که  همان طور  ما  مردم  افزود:  وی 
در  ما  است که  این مردم  به خاطر  ما هستند.  ولی نعمتان  فرموده اند 

این منطقه هستیم. آرام  تنها کشور  دنیا سربلند هستیم و 

دیپلماسی را بر رویکرد نظامی ترجیح می دهیم 
  

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
سایر کشورها  قبال  در  که  داده  نشان  ایران  گفت: 
و  داند  می  ارجح  نظامی  رویکرد  بر  را  دیپلماسی 
اولویتش همکاری های منطقه ای است. حسام الدین 
آشنا ادامه داد: از نظر ایرانی ها بحث امنیت در منطقه 
اولویت باالیی دارد و مسائلی از قبیل جنگ های داخلی و خارجی، تجزیه طلبی، 

دخالت های بیگانه و ... تهدیدهای مهمی برای منطقه محسوب می شود.

توصیف فرزند از صبر مثال زدنی پدر 

 به عقیده محسن هاشمی برخی ها که به دنبال حذف 
آیت ا... هاشمی بودند، وقتی دیدند که ترور فیزیکی 
جواب نداد، دست به تخریب و تهمت وی زدند. وی 
می گوید: برخی از جریانات مخرب، به خصوص در 
دوره گذشته از ایشان به عنوان یک دشمن فرضی 
برای فضاسازی و فرصت طلبی استفاده کردند که در همه این موارد آیت ا... 

هاشمی با صبر مثال  زدنی سکوت کردند و از حقوق شخصی خود گذشتند.

پنجمین دیدار مردمی شهردار بیرجند      * عکس: رمضانیدیدار  سرپرست بسیج سازندگی استان با نماینده ولی فقیه        * عکس: مقامی دیدار دادستان استان با شهردار بیرجند      * عکس اصفیایی 

حجت االسالم هادی غفاری گفت: 
کشور،  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
ساز  جا  هر  دشمنان  و  دارد  دشمن 
تا  می کنند  طمع  ببینند،  را  ناکوکی 

به فضا دامن بزنند اما اگر مسئوالن 
خفه  دشمنان  کنند،  عمل  درست 
می شوند. وی اظهار کرد: مسئوالن 
را  مردم  اقتصادی  مشکالت  باید 

حل کنند. برخی ائمه جمعه مطالبی 
را بیان می کنند که درست نیست. 
مثال آیت ا... جنتی در نماز جمعه گفت 
»اگر سه وعده نتوانستیم غذا بخوریم 

دو وعده یا یک وعده غذا بخوریم!«؛ 
مگر ما انقالب کردیم که دو وعده یا 
یک وعده غذا بخوریم، خیر ما انقالب 
کردیم 3 وعده غذا بخوریم، یک وعده 

غذا هم در یخچال مان باشد! یا امام 
اشکنه  »مردم  گفته  مشهد  جمعه 
بخورند« مگر االن دوره اشکنه خوری 
است؟ به یک جوان که تحصیالت 
عالیه دانشگاهی دارد نمی توان گفت 
»برو اشکنه بخور«. این راهپیمایی های 
اعتراضی اخیر زخمی بود که سر باز 
کرد و نشان داد راهی که می رویم، 
درست نیست. بنابراین نباید در تحلیل 
وقایع اخیر به بیراهه رفت. وی با اشاره 
به عواقب ریشه یابی نادرست مسائل 
درست  خبری  وقتی  افزود:  کشور 
تحلیل و ریشه یابی نشود، مسئوالن 
بد نتیجه می گیرند و راه حلی پیدا 
می کنند که انحرافی است. طبیعتا آثار 
اقدامات آنها نیز بد می شود.. بنابراین 
اول باید درست ریشه یابی را انجام داد 

و سپس راه حل درست را پیدا کرد.

اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس    
بستن  موافق  عنوان  هیچ  به  ما 
همه پیام رسان ها و فضای اینترنت 
مندسازی  ضابطه  لزوم  بر  نیستیم، 
دار  شناسنامه  و  مجازی  فضای 
کرد. تأکید  فضا  این  فعاالن  شدن 

جلسه  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
خاطرنشان  قضایی  عالی  مسئوالن 
که  دیدید  اخیر  حوادث  در  کرد: 
حقوق  از  دفاع  مدعی  کانال های 
به  چگونه  حقایق،  افشای  و  بشر 
کانال های مروج خشونت و محرک 
آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که 
و  می دادند  آموزش  را  بمب  ساختن 
زدن  آتش  به  را  خورده  فریب  افراد 
مساجد و حسینیه ها تحریک می کردند. 
نیستیم  معتقد  ما  اساس  همین  بر 
که فضای اینترنت بسته شود یا پیام 

مسدود  کاًل  اجتماعی  رسان های 
شود بلکه می گوییم فضای مجازی 
باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت 
اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه 

ا...  باشد.آیت  پاسخگو  جرایم،  وقوع 
امروز  اینکه  بیان  با  آملی الریجانی 
مانند  پیام رسان های خارجی  برخی 
دشمن  اختیار  در  قدرتمند  ابزاری 

مند سازی  لزوم ضابطه  بر  هستند، 
گفت:  و  کرد  تأکید  رسان ها  پیام 
اجازه  آزادی  بهانه  به  نمی توان 
بدون  و  نقاب  با  عده ای  که  داد 

که  اقدامی  هر  مشخص  هویت 
می خواهند در فضای مجازی انجام 
خودرویی  به  می توان  مگر  دهند. 
داد؟ تردد  اجازه  ندارد  پالک  که 

انقالب نکردیم که یک وعده غذا بخوریم! 
رئیس دستگاه قضا: موافق بستن 
همه پیام رسان ها نیستیم، اما... 

حجت االسالم هادی غفاری:

سجادشهر - حاشیه میدان دوم

در خـدمت شمـا

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
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آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.


