
دوشنبه 24  اردیبهشت  1397    *  27  شعبان  1439     *  14 می  2018   روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4067

زیباکالم:اعتبار روحانی به 
 شدت دارد سقوط می کند
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رحیمی: برجام تحت نظارت 
رهبری امضا شد
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جلیلی:ترامپ قلدری می کند 
و اروپا شاخ و شانه می کشد
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خرم آبادی: فیلتر تلگرام دائمی 
و قطعی است
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تصمیمات خلق الساعه!
به تازگی در مرکز استان شاهد تغییرات 
جالب  البته  و  عجیب  تصمیمات  و 
توجهی هستیم! این داستان ها از حدود 
عید نوروز شروع شد. زمانی که تابلوی 
خیابان ها، به بهانه بهتر شدن تعویض 
شد. البته نه تعویضی به نمونه ای بهتر.
بلکه به اعتقاد بسیاری از شهروندان که 
در پیامک های خود اعتراضشان را به 
آوا رسانده بودند، ، تابلوها کوچکتر شده 
و نمونه های قبلی بسیار مقبول تر بوده 
و از آن مهم تر نیازی به تعویض آن 
ها دیده نمی شد. پس از آن یکی از 

مسئوالن در  ... ) اد امه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

عکس : صدا و سیما
7مهلت فرماندار بیرجند برای انتقال میدان دام4جمال رضایی پدر علم زبان شناسی ایران 7افزایش اجاره بهای مسکن در بیرجند

    صفحه 7
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آخرین  قیمت ها   در“ضیافت ” رمضان

  خزانستان  بهارستان
گویا ارگ بهارستان میان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان استان پاسکاری می شود؛ میراث فرهنگی 
از انجام مذاکرات با بنیاد مستضعفان برای تملک ارگ بهارستان خبر می دهد، اما بنیاد مستضعفان 
هرگونه اقدام عملی و مذاکرات در این مورد از سوی میراث فرهنگی را قبول ندارد. ارگ بهارستان 
که از اماکن تاریخی مهم و ماندگار شهرستان بیرجند به شمار می رود، ...)ادامه در صفحه 3(

نرخ  کاالهای سبد خانوار در استان اعالم شد:

بیمارستان میالد بیرجند نماینده استان در کنگره  بین المللی گردشگری سالمت / ۷
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    صفحه 7

تمام شهر گواهند و خوب می دانند
که از فلک چه کشیده ست نازنین پدرم

چهل روز را چلّه نشین یاد عزیِز فقیدمان مرحوم 

حاج سید محمدعلی عندلیب
بودیم و دردنامه ی زندگانی اش را در خلوِت غمبارمان
 به مرور نشستیم و بر مظلومیت این سالله ی نجابت

 و آزادگی اشک حسرت ریختیم.
 اینک،اربعین کوچ عندلیب مهربانی را با حضور 
شما همراهان همیشه ی وفاداری و قدرشناسی
سه شنبه 9۷/۲/۲5 از ساعت 16 الی 1۷ 

در محل هیئت محترم حسینی بیرجند)خیابان انقالب( به سوگ می نشینیم

 عندلیب و بستگان

جناب آقای مهندس جمشید آزاد درمیان
مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول 

اداری استانداری خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تخصص، تجربه، 

شایستگی و تعهد خالصانه شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده و توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندم.

درمیان - هادی صادقی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اجرای عملیات 
تثبیت کانون های گرد و غبار )بیولوژیک و غیر بیولوژیک(  با گونه های سازگار همراه 
با 7 مرحله آبیاری و مراقبت در سطح 300 هکتار از اراضي منطقه حفاظت شده 
 مظفري را به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
به شرکت های پیمانکاری دارای رتبه 5 رشته کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)مناقصه( طبق شرح اسناد مناقصه و مطابق جدول ذیل تهیه و ارائه گردد.

ف
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ر

استانسطحعنوان  فعالیت
منطقه
 محل 
اجرا

برآورد اولیه 
به ریال

مبلغ تضمین 
به ریال

1

 تثبیت کانون های
 گرد و غبار 

)بیولوژیک و غیر 
بیولوژیک( با 

گونه های سازگار 
همراه با ۷ مرحله 
آبیاری و مراقبت

 300
هکتار

خراسان 
جنوبی

منطقه 
حفاظت 

شده 
مظفري 

6.439.565.1843۲1.9۷8.۲60

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از 97/02/22 تا ساعت 19 مورخ 97/02/26 می باشد.
مهلت ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 19 مورخ 97/03/10 

 زمان گشایش و قرائت پیشنهادات: از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/03/12 می باشد.
برآورد ریالی مناقصات بر مبنای فهرست بهاء پایه منابع طبیعی وآبخیزداري سال 1397 می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
پرداخت وجه قرارداد از محل اعتبارات اجرای طرح مقابله با ریزگردها و به صورت نقد می باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت های پیشنهاد 
 )setadiran.ir( به آدرس )قیمت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
و نیز ارسال پاکت ها به آدرس مناقصه گذار انجام خواهد گردید و فقط شرکت هایی که قبال در سامانه مذکور 

ثبت نام کرده اند قادر به شرکت در مناقصه خواهند بود.
 مناقصه گران الزم است نسخه اصلی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد نیاز برای مناقصه را در پاکت جداگانه 
قرار داده و یک روز قبل از زمان گشایش پاکت پیشنهادات در سامانه ستاد، به صورت حضوری به دبیرخانه کمیسیون 
 معامالت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند- حاشیه خیابان محالتي

 حد فاصل خیابان معلم و پاسداران کدپستی 9717733313 ارائه و رسید دریافت نمایند. در ضمن اطالعات 
اولیه مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http//iest.mporg.ir نیز درج می گردد.

پاکت های ارزیابی کیفی می بایست در زمان مقرر مندرج در اسناد مناقصه به صورت حضوری به مناقصه گذار 
به آدرس فوق تحویل گردد. پرداخت هزینه آگهي به دفتر روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می باشد .

فراخوان مناقصه عمومی  یك مرحله اي )نوبت دوم(        
 شناسه سامانه تدارکات: 200973929000001   شناسه آگهی: 175324

اداره کل حفاظت محیط زیست
 استان خراسان جنوبی

 مجمع عمومی عادی )نوبت اول( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی 
در تاریخ 97/2/31 از ساعت 17 الی 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت واقع در خیابان شهید مطهری برگزار خواهد شد. اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند 
حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی که بدهی حق عضویت داشته باشند می توانند 

بدهی خود را در همان روز نقدا پرداخت کرده و برگ ورود به جلسه دریافت کنند.  
ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند مقتضی است حداکثر تا تاریخ 
97/2/30 درخواست کتبی خود را به دفتر سازمان )خیابان طالقانی، طالقانی 10، نبش فرعی اول 
و دوم، سازمان نظام مهندسی معدن( ارائه نمایند. شرایط داوطلبین بازرس: تابعیت جمهوری 
اسالمی ایران، دارا بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه 2، عضویت در سازمان استان و عدم 

بدهی حق عضویت
دستور کار مجمع: 

شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1396- تصویب برنامه و 
بودجه سال 1396- انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین حق عضویت- 
ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستور العمل های مصوب- تعیین 
 روزنامه کثیر االنتشار- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده - بررسی سایر امور

 قابل توجه اینکه چنانچه تعداد حاضران به حد نصاب که نصف بعالوه یک نفر از اعضای دارای حق رای 
است، نرسد مجمع عمومی برای بار دوم روز پنجشنبه 97/3/31 از ساعت 17 تشکیل خواهد شد.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه 
نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ 97/2/31

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرماندار شهرستان قائنات
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی 

توفیقات روزافزون شما را آرزومندیم.

دکتر سید محمد آذرکار - مدیر هتل سپهر بیرجند

جناب آقای دکتر سید حامد حسینی
مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از 

سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، لیاقت و تعهد 

 خالصانه شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون تان 
را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. امید است این انتصاب زمینه توسعه 

گردشگری استان گردد.
دکتر سید محمد آذرکار - مدیر هتل سپهر بیرجند
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پاسخ به یک شایعه درباره گرانی بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص افزایش قیمت بنزین در ماه 
رمضان گفت: تا این لحظه هیچ خبری از افزایش قیمت بنزین نیست. با ورود به سال 97 میانگین مصرف بنزین در کشور 
افزایش یافت و به رقمی حدود 87 میلیون لیتر در روز رسید.

تصمیمات خلق الساعه! 

* امین جم

تابلوی  که  زمانی   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

شد.  تعویض  شدن،  بهتر  بهانه  به  ها،  خیابان 
به  بهتر.بلکه  ای  نمونه  به  تعویضی  نه  البته 
پیامک  در  که  شهروندان  از  بسیاری  اعتقاد 
رسانده  آوا  به  را  اعتراضشان  خود  های 
های  نمونه  و  شده  کوچکتر  ها  تابلو  بودند، 
ان مهمتر  از  و  اند  بوده  تر  مقبول  بسیار  قبلی 
نیازی به تعویض آن ها دیده نمی شد.پس از 
مردمی  انتقادات  پی  در  مسئوالن  از  یکی  آن 
به  : »تابلوهای قبلی  بود  ،دراظهارنظری گفته 

خورند.« می  بدرد  کهنه  آهن  عنوان 
چنین  شاهد  نیز  دیگری  های  قسمت  در 
مثال  عنوان  به  هستیم.  و  بوده  تصمیماتی 
اگرچه  خیابانها  وسط  های  جدول  تعویض 
هایی  مکان  در  اما  است  الزم  جاها  برخی  در 
مشکلی  هیچ  بود   شده  مرمت  تازگی  به  که 
نورپردازی های  براینها   کنید  اضافه  نداشتند! 
از  هم  سال  یک  شاید  که  جمهوری  خیابان 
عمرشان نمی گذرد و حاال دوباره تعویض می 
مسئولیت  که  اینجاست  سوال  اما  حال  شوند. 
کسانی  چه  یا  کسی  چه  با  تصمیمات  این 
کمبود  و  موجود  اقتصادی  وضع  با  است؟ 
وشهرداری  شورا  در  همیشه  که  هایی  بودجه 
کارها  این  آیا  آید،  می  میان  به  سخن  آن  از 

دارد؟ نسبتی 
که  مردم،  اقتصادی  نابسامان  درشرایط 
هزینه  سختی  به  شهروندان  از  بسیاری 
ومی  تامین  را  شهرداری  عوارض  مانند  های 
نوع  در  شدید  انضباط  نیازمند  وشهر  پردازند  
زیر  مشکالت  حل  به  التفات  و  کردها  هزینه 
و  ها  گیری  تصمیم  نوع  ایا  است  ساختی 
قطع  طور  به  ندارد؟  اهمیتی  ها  هزینه  صرف 
و  رود  می  مردم  چشم  به  تصمیمات  این  دود 
حق  به  مطالبات  از  بسیاری  شود  می  باعث 
هایی  اولویت  در  بودجه  مصرف  علت  به  انان 

شود. گرفته  نادیده  چندم،  درجه 
های  اولویت  بیرجند  شهری  فضای  مسلما 
از  الویت هایی که پس  دارد.  بسیار مهمتری  
مطرح شدن برچسب کمبود بودجه می خورده 
ها حذف  گیری  تصمیم  گردونه  از  راحتی  وبه 
مانع  امور  این  امیدواریم  است.بسیار  شده  می 
ساختی  وزیر  بنیادین  فعالیتهای  به  توجه  از 
از  درعمران شهری نشود و شورا و شهرداری 

نمانند. باز  بلندتر  افقهای 

عوامل افزایش ۴۶۰هزار تومانی 
سکه در سال جدید

از  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس  نایب 
جاری  سال  در  سکه  تومانی  هزار   ۴۶۰ افزایش 
خبر داد و گفت: افزایش اونس طال در بازارهای 
تقاضا  افزایش  و  دالر  غیررسمی  نرخ  جهانی، 
بود. مسعود یزدانی گفت:  تغییرات قیمت  دالیل 
ارز،  بازار  در  بازی  سفته  محدویت  با  همزمان 
بازارهای  سوی  به  مردم  نقدینگی  و  سرمایه ها 
دیگر از جمله طال و سکه حرکت کرده که این 
امر سبب تقاضای شدید و موجب رشد قیمت طال 

و سکه در بازار شده است.

استخدام ۱۰۰۰ مشاور
 برای حل مشکل تولید

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
کمک  برای  مشاور   ۱۰۰۰ استخدام  از  صنعتی 
مدیرعامل  نجفی  داد.  خبر  تولید  به حل مشکل 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
گفت:  تولیدی  واحدهای  مشکالت  خصوص  در 
بخشی از مشکالت تولید همچون مالیات، بیمه، 
بیشتر  که  است  عام  به صورت  نقدینگی  تأمین 

واحدهای تولیدی درگیر آن هستند.

پرداخت سود بانکی
 به دستگاه های دولتی و 

غیردولتی ممنوع شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای پرداخت هرگونه سود 
بانکی به حساب های دستگاه های مشمول قانون 
مدیریت خدمات کشور را ممنوع اعالم کرد. مدیر کل 
مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره 
مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بخشنامه ای 
بانک های دولتی، غیر  جهت اطالع مدیران عامل 
دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری 
غیر بانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئال ارسال کرد.

عقب گرد سکه به کانال 
یک میلیون

در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 9۳ هزار تومان 
کاهش به یک میلیون و 97۲ هزار تومان رسید. در 
آزاد تهران، قیمت هر قطعه  بازار  جریان معامالت 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ادامه روند کاهشی 
چند روز اخیر، 9۳ هزار تومان ریزش داشت و به یک 
میلیون و 97۲ هزار تومان رسید. هر سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با ۳9 هزار تومان کاهش به یک 
میلیون و 9۵۲ هزار تومان، نیم سکه با ۶ هزار تومان 
کاهش به یک میلیون و 7۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ 
هزار تومان کاهش به ۵88 هزار تومان و سکه یک 

گرمی به ۳77 هزار تومان معامله شد.

سود 7۰ میلیاردی سایپا
 صدای مجلسی ها را در آورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن از ارسال نامه اعضای 
کمیسیون صنایع مجلس به وزیر صنعت خبر داد 
از  نامه اعضای کمیسیون صنعت  این  و گفت: در 
وزیر صنعت خواسته اند تا به موضوع افزایش قیمت 
خودروهای پیش فروش رسیدگی شود. انصاری گفت: 
برای  بخشنامه ای  طی  سایپا  خودروسازی  شرکت 
خریداران خودروهای پیش فروش خود دعوت نامه  
صادر کرده تا خریداران مابه التفاوت وجه خرید خودرو 
خود را پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند. 

افزایش زمان بازپرداخت وام بافت 
فرسوده از ۱۲ به ۱۵ سال

عضو هیئت مدیره بانک عامل بانک مسکن گفت: 
بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن در  مدت زمان 
بافت فرسوده از محل اوراق تسهیالت از ۱۲ به ۱۵ 
سال افزایش یافت. محمدعلی دهقان دهنوی درباره 
تسهیالت پرداخت شده از سوی این بانک در سال 
جاری گفت: از ابتدای امسال تا ۲۲ اردیبهشت، ۵ هزار 
و 9۱۲ فقره تسهیالت مسکن به ارزش دو هزار و 9۶ 
میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱۶7 درصد رشد داشته است.

کاهش 8۰۰ هزار بشکه ای تولید 
نفت ایران صحت دارد؟

نفت ۲7  وزارت  ارشد  براساس تصمیم مسئوالن 
مخزن نفتی تحت مدیریت مناطق نفت خیز جنوب 
با  وتولید خارج شوند که  توسعه  مدار  از  بود  قرار 
برگزاری جلسات متعدد میان شرکت نفت مناطق 
نفت خیز و وزارت نفت فعال این تصمیم اصالح 
شده است. به تازگی مسئوالن ارشد وزارت نفت 
تصمیم گرفته اند ۲7 مخزن نفتی تحت مدیریت 
دلیل  به  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت 
تولید خارج شود.  از مدار  مالی  منابع  تزریق  عدم 
مسئوالن  بین  متعددی  جلسات  رابطه  همین  در 
صنعت نفت در تهران و مسئوالن شرکت مناطق 
نفت خیز جنوب برگزار شد تا مانع از این کار شوند.

سرمقاله

پیش بینی کاهش 3500 مگاواتی 
تولید برق در کشور

 مدیرعامل شرکت منطقه ای برق باختر گفت: در تابستان حجم مصرف 
برق در جنوب کشور بسیار زیاد است، از سویی آمارهای کلی کشور می 
گوید در سال جاری ۴8 درصد مخازن آبی تکمیل شده و بر این اساس 
به نظر می رسد با نزدیک به ۳ تا ۳۵۰۰ مگاوات کاهش تولید در کشور 
روبرو باشیم که در این شرایط برق مورد نیاز باید از طریق مدیریت مصرف 
توسط مردم، دستگاه ها و صنایع، تامین شود. فرهاد شبیهی در حاشیه 
همایش سالیانه مدیریت مصرف، افزود: این همایش با مشارکت صنایع 
بزرگ استان، استانداری مرکزی، سازمان مدریت، شرکت مدیریت شبکه 
و شرکت برق منطقه ای باختر برگزار شده و هدف آن آگاه سازی و جلب 
تا در زمان پیک  برنامه های تشویقی است  ارائه  مشارکت مشترکین و 
مصرف برق در راستای مدیریت بار و تامین نیاز مصرف مشترکین حرکت 

مناسبی داشته و استمرار خدمات را شاهد باشیم.

وام صندوق پس انداز مسکن یکم افزایش می یابد

عضو هیئت مدیره بانک عامل بانک مسکن در خصوص احتمال افزایش سقف 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: استقبال از صندوق یکم بسیار باال 
بوده و به دالیل شرایط جذابی چون پایین بودن نرخ سود و افزایش تقاضا برای 
دریافت آن، احتمال دارد با مشکل منابع مواجه شود بنابراین در حال حاضر امکان 
افزایش سقف تسهیالت از محل منابع داخلی صندوق وجود نداشته و نیازمند 
تزریق منابع از بخش های دیگر هستیم. دهقان دهنوی ادامه داد: به همین دلیل 
این بانک درخواست داده است تا از محل سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی، 
منابع صندوق پس انداز مسکن یکم افزایش یابد. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا اگر افزایش سقف تسهیالت برای وام گیرندگان صندوق یکم ایجاد شود، کسانی 
که قبال در این صندوق حساب افتتاح کرده اند، مشمول خواهند شد یا خیر، گفت: 
در صورت افزایش سقف تسهیالت در صندوق یکم، کسانی که در گذشته حساب 
افتتاح کرده اند ولی هنوز تسهیالت را دریافت نکرده اند، نیز می توانند یا با افزایش 

مبلغ سپرده خود و یا با افزایش زمان انتظار مشمول دریافت وام جدید باشند.

آخرین اخبار از افزایش حقوق
 20 درصدی کارمندان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که طرح اصالح بودجه 97 جهت 
افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. 
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: طرح اصالح بند »و« تبصره ۱۶ قانون 
بودجه 97 ناظر به آن است که دولت حداقل افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ 
درصد در نظر گیرد و بعد از آن افزایش ها به صورت پلکانی نزولی باشد. ما 
با اصالح در این طرح می خواهیم استنباط دولت از قانون بودجه 97 را تغییر 
دهیم استنباط دولت این بوده که حقوق را بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش دهد. 
حال اینکه نظر مجلس در تصویب بودجه  آن بود کارمندی که کمترین 
حقوق را دریافت می کند۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و مابقی به 
صورت پلکانی نزولی باشد.  وی با تاکید براینکه با این اصالح بودجه حداکثر 
افزایش حقوق باید ۲۰ درصد باشد، گفت: هدف ما این است که کارمندانی 

که کمترین حقوق را می گیرند بیشترین افزایش را داشته باشند.

روایت رسمی از گرانی و ارزانی سفره مردم
متوسط  هفتگی  گزارش  نتایج  خالصه  مرکزی  بانک 
هفته  در  را  خوراکی  مواد  از  برخی  فروشی  ُخرده  قیمت 
منتهی به ۱۴ اردیبهشت ماه اعالم کرد که طی آن قیمت 
۴ گروه نسبت به هفته قبل از آن کاهش نشان می دهد.

بر همین اساس نرخ لبنیات، برنج و حبوبات نسبت به هفته 
قبل از آن ثابت اما نرخ تخم مرغ ۶.۱ درصد، گوشت قرمز 
۰.۶ درصد، قند و شکر ۳.۴ درصد و چای ۳.۱ درصد افزایش و 
میوه های تازه ۲.7 درصد، سبزی های تازه یک درصد، گوشت 

مرغ ۱.۴ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد کاهش یافت.
لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم 
این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. همچنین 
بهای تخم مرغ معادل ۶.۱ درصد افزایش داشت و شانه ای 

۱۲۶ هزار تا ۱7۰ هزار ریال فروش می رفت.
برنج و حبوبات

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک 

و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوبات بهای عدس و لوبیا 
چشم بلبلی بدون تغییر بود. قیمت نخود و لپه نخود هر 
یک معادل ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم بین 

۰.۲ درصد تا ۰.۴ درصد افزایش یافت.
میوه ها و سبزی های تازه

شهرداری  نظر  زیر  میادین  در  بررسی،  مورد  هفته  در 
سبزی  و  میوه  اقالم  سایر  داشت.  کمی  عرضه  نارنگی 
تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 
سازمان  مصوب  نرخ  به  بودند،  متفاوت  میوه فروشی ها 
میوه فروشی های  می شد.  عرضه  تره بار  و  میوه  میادین 
سطح شهر اقالم میوه و سـبزی تازه را عرضه می کردند 
 ۲.7 معادل  زرد  قیمت سیب  تازه  میوه های  گروه  در  که 
درصد، پرتقال درجه یک ۲.9 درصد، نارنگی 8.۵ درصد و 
کیوی ۰.8 درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم بین ۰.7 
درصد تا ۲۲.7 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های 
تازه قیمت کدو سبز معادل ۱۰.9 درصد، پیاز ۴ درصد و 

سبزی های برگی ۰.8 درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم 
بین ۰.9 درصد تا ۵.۶ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۶ 
درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد افزایش ولی 

بهای گوشت مرغ ۱.۴ درصد کاهش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۱.۲ درصد، شکر ۵.۶ درصد و 
چای خارجی ۳.۱ درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی مایع 
۰.۲ درصد کاهش یافت. قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود.

تغییرات یکساله
براساس اعالم بانک مرکزی، قیمت ُخرده فروشی لبنیات در 
هفته منتهی به ۱۴ اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه 
سال قبل ۶.8 درصد، تخم مرغ ۶9.۶ درصد، گوشت قرمز 
۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن 
ُخرده  قیمت  همچنین  اند.  داشته  رشد  درصد   ۱.9 نباتی 

فروشی گروه حبوب ۳ درصد، میوه های تازه ۱۲.8، سبزی 
های تازه 9.۱ درصد و قند و شکر ۴.۱ درصد کاهش یافته اند.

نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران دستگاه های اجرایی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمامی 
دستگاه های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند 
در تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده متعلق به پیمانکاران را 
پرداخت کنند. سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص 
نشست  در  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  جلسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس موادی دیگر از الیحه اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور مسئوالن سازمان امور 
مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی و همچنین کارشناسان 

مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد. عضو هیئت رئیسه 
بر  داد:  ادامه  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون 
اساس موادی از الیحه مذکور که امروز در کمیسیون اقتصادی 
مشاور  مهندسین  و  پیمانکاری  قراردادهای  در  شد  مصوب 
با موضوع ایجاد دارایی سرمایه ای، مهلت پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده تا پایان دوره مالیاتی بعد از دوره مربوطه خواهد بود. 
نماینده مردم شاهرود در این رابطه ادامه داد: دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در تاریخ 

تعلق، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را به پیمانکار پرداخت کنند 
در غیر این صورت و بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه 
هر دوره طبق درخواست پیمانکار، اصل مالیات و جریمه های 
متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و بر اساس 
مقررات به حساب تعیین شده سازمان یا پیمانکار حسب مورد 
واریز خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: جریمه 
استنکاف کارفرما معادل ۵ درصد مالیات پرداخت نشده پس از 
۳ ماه از سررسید پرداخت و ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به 

مدت تأخیر از سررسید پرداخت، محاسبه و مطالبه خواهد شد. 
پیمانکاران و مهندسین مشاور و تأمین کنندگان کاالهای طرح 
مذکور در رابطه با پرداخت مالیات و جریمه ها مربوطه مسئولیتی 
نخواهند داشت. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی یادآور 
شد:در صورتی که پرداخت های حق الزحمه پیمانکاران توسط 
دستگاه های اجرایی از طریق اسناد مالی و اوراق خزانه باشد 
سازمان مالیاتی مکلف شد نسبت به تهاتر مالیات با اسناد مالی 

اقدامات الزم را انجام دهد.

شیوه های جدید تقسیط وام خرید مسکن
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تأکید بر اینکه میزان اقساط 
وام مسکن با درج ضریب 9 درصد امکان پلکانی شدن پرداخت 
وام خرید مسکن را فراهم کرده است، گفت: با این اقدام پرداخت 

اقساط در استطاعت متقاضیان خرید مسکن خواهد بود.
محمد علی دهقان دهنوی با اشاره به اینکه در بخشنامه 
جدید بانک مسکن آپشن های جدیدی در جهت باال بردن 
است،  شده  ایجاد  اقساط  بازپرداخت  برای  متقاضیان  توان 
پرداخت  تا  بانک مسکن همواره تالش کرده است  گفت: 
مسکن  قیمت  درصد   ۵۰ سقف  تا  را  مسکن  تسهیالت 
برای متقاضیان حفظ کند؛ بنابراین تالش می کند بازپرداخت 
اقساط نیز در استطاعت متقاضیان باشد. وی افزود: سیاست 
کلی ما این است که نسبت پرداختی را نسبت به مسکن 

افزایش دهیم پس وقتی سقف تسهیالت مسکن افزایش 
می یابد اقساط باال می رود. وی تأکید کرد: در گذشته اینگونه 
بود که اقساط پلکانی دریافت می شد و اقساط اولیه با مبالغ 
کمتر در سال های آتی افزایش می یافت بنابراین در بخشنامه 
جدید بانک مسکن ضریب 9 درصد هم به بازپرداخت اقساط 
صندوق  تسهیالت  پرداخت  پلکانی  امکان  تا  شد  اضافه 
پس اندازه خانه یکم فراهم شود. به گفته وی، به عنوان مثال 
با این ضریب 9 درصد بازپرداخت اقساط برای وام 8۰ میلیون 
تومانی با نرخ 8 درصد ماهانه از ۶8۵ هزار تومان آغاز می شود 
و در سال دوم این بازپرداخت به ۶۱۰ هزار تومان، سال سوم 
به ۶۶۵ هزار تومان و سال چهارم به 7۲۵ هزار تومان می رسد. 
وی ادامه داد: پس این اقدام با اضافه شدن ضریب 9 درصد 

باعث می شود در سال های اولیه فشار کمتری به متقاضیان 
خرید مسکن از محل صندوق پس اندازه خانه یکم وارد شود. 
دهقان با اشاره به اینکه ۵9۱۲ فقره تسهیالت مشارکت مدنی 
برای ساخت مسکن با مبلغ ۲ هزار و 9۶ میلیارد پرداخت شده 
است، گفت: این آمار نشان می دهد که از ابتدای امروز از لحاظ 
تعداد برای پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی ۱8۲ درصد و 
از لحاظ مبلغ ۱۶7 درصد رشد داشته باشد. عضو هیأت مدیره 
بانک مسکن با اشاره به اینکه این رشد شاید به دلیل رونق 
مسکن نیز می تواند باشد، گفت: در فروش اقساطی نیز تعداد 
واحدهای تأمین مالی شده ۱۳ هزار و ۶۶ فقره و با مبلغ ۶ 
هزار و ۱9۰ میلیارد ریال انجام شده است که از لحاظ تعداد 
۲8 درصد و از لحاظ حجم تأمین مالی ۳۶ درصد رشد داشت.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود

تاریخ انتشار:97/2/24
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریاسازان مهراب مود ساعت 18 
روز دوشنبه تاریخ 97/2/24 در محل مسجد مجتمع خدمات رفاهی مهراب مود برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع  را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک 
رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 
از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر 

شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 3- طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره تعاونی

آگهی تجدید مزایده
 بهره برداری جایگاه های CNG زیباشهر و عباسپور

شهرداری طبس در نظر دارد: برابر مجوز شماره 5/1114 شورای محترم 
اسالمی شهر طبس، بهره برداری از جایگاه های CNG شهید عباسپور و 
زیباشهر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا واجدین شرایط شرکت 
در مزایده می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت 
برگ شرایط مزایده به سایت شهرداری به آدرس: www.tabas.ir و یا 
امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره 05632825001 تماس 

مجید بهارستانی یزدی – شهردار طبسحاصل فرمایند.

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
موسسه خیریه صدیقین به شماره ثبت 76 و شناسه ملی 10360004670

از کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند به شماره ثبت 76 دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی سالیانه که در تاریخ 1397/3/10 ساعت 18 در محل دفتر موسسه واقع 
 در بیرجند ، خیابان شهدا 4، کنار مسجد النبی )ص( ، کدپستی 9714883919 برگزار می گردد

حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه به شرح ذیل است:

تصویب تراز مالی سال 1396 - انتخاب هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره موسسه خیریه صدیقین بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 7  شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
 ششدانگ یازده قطعه زمین پالک های 256 فرعی و 253 و 236 و 232 و 224 و 217 و 209 و 192 و 181 و 170 و 

267 فرعی از 390- اصلی واقع در مزرعه آواز )ملکی آقای اسماعیل خزیمه  و غیره( مورد تقاضای بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران 
بیرجند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12و1397/4/13 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:۱397/۰۲/۲۴
 علی  فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند به نمایندگی از آقای محمد کاظم آیتی به تولیت در وقف به استناد 
دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره 

نموده است  و مدعی است که سند مالکیت شش سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ پالک باقیمانده 155 فرعی مکرر از شماره یک 
اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 22446 صفحه 10 دفتر امالک جلد 157 به نام آقای محمد کاظم آیتی به تولیت در وقف ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد 
خود با معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی برابر  مقررت صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

حادثـه خبـر نمی کنـد 
هم استانی های عزیزبرای مقاوم سازی منازل مسکونی و یا محل کار 
 خود در برابر زلزله با شماره 09338401595 تماس حاصل فرمایید.

شرکت ساختمانی و تاسیساتی بیرجد آرک
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معرفی 70 طرح گردشگری برای دریافت تسهیالت
70 طرح گردشگری و صنایع دستی در خراسان جنوبی برای دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی شدند. به گزارش صدا و سیما  ، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: این طرح 
های گردشگری و صنایع دستی برای راه اندازی از محل تسهیالت اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری  تسهیالت دریافت می کنند.رمضانی افزود: 70طرح گردشگری و صنایع دستی از بهمن پارسال 
تاکنون به بانک ها معرفی شدند و امسال تسهیالت 6 درصد دریافت می کنند.  این طرح ها شامل اقامتگاه های بومگردی، مجتمع های گردشگری و صنایع دستی است که در حریم شهرها راه اندازی می شود.

یش از 6 ماه است بنای بزرگی در حاشیه بلوار معلم 
بیرجند تخریب شده ولی نخاله های آن جمع آوری 
این  به  مزاحمت ظاهر زشتی  بر  نشده که عالوه 
خیابان اصلی داده است. لطفا شهرداری اقدام نماید.
915...070
چرا اداره آب و فاضالب با گذشت 4 ماه از نصب 
لوله اصلی جمع آوری فاضالب در خیابان ارتش 
اقدام  فرعی  های  انشعاب  نصب  برای  بیرجند، 
نمی کند. مشکل داریم چندین بار مراجعه کردیم 

جواب درستی نگرفتیم.
915...070
آباد  اهالی علی  از  آوای مشکل گشا یکی  سالم 
به دهداری مراجعه می  لوله هستم سه روزه که 
در  متاسفانه هیچکس  ولی  اداری  کار  برای  کنم 
دهداری نیست به جز کارگر مربوطه نمی دانم باید 

به کجا مراجعه کنم برای انجام کارم.
915...068
امداد  کمیته  وام  میلیارد   41 نیست  بهتر  باسالم 
و  تعطیل شده شود   جات  کارخانه  صرف همین 
همین جوانان تحت پوشش مشغول به کار شوند  با 
10 .15 میلیون وام در این بازار کار اشباع شده تزریق 

پولی بی هدف چه فایده
915...608
4 سال نفری ۲ میلیون پول آسفالت از ما گرفتند هنوز 
آسفالت نکردند اگه راست می گویند از سود این 4 

سال پول فاضالبشونو بردارند.کی به داد مامیرسه...؟
915...679
برامون  اومدن  برسید.  کارگر  من  داد  به  باسالم. 
هزار   ۲00 اومده  قبضش  کردند  وصل  فاضالب 
تومن. اگه فاضالب نخواهیم بایدکی رو ببینیم؟ از 
کجا بیارم بدم؟ 900 تومن حقوق می گیرم 600 

تومن قسط و وام دارم.
915...679
این  بود  جالب  پرداز  طنز  هنرمند  دو  با  آوا  گفتگو 
هنرمندان درقلب مردم استان جای دارند و ما ممنونیم 
که اینقدر به فکر شناختن مشکالت استان و مردم 
هستند کاش مسئولین استان نیز کمی از این تعهد 

را از خود نشان می دادند و از آنان حمایت می کردند
915...357
با مسکن مهر صاحب خانه شدیم ولی با چه قیمت 
اقساط  پرداخت  از  سال  سه  گذشت  با  کیفیت؟  و 
فاقدآسانسور ، سیستم آتش نشانی و اطفای حریق 
هست  کسی  نشده  انجام  هم  آسفالت  و  هستیم 

پیگیری کند؟
915...494
سالم طرح تشدید بازار یعنی چه بازیه تعداد کسبه 
جریمه های  و  بیفتن  گاز  دم  پارتی  بدون  بیچاره 
نجومی. نظارت شده چرا قیمت به اصطالح برنج 
هندی و پاکستانی از دالر هر روز جلو میزنه و توزیع 

آن دست کی هست؟ روغن ،چای و قند. 
915...180
سالم. مسئوالن محترم پارک ها و فضای سبز 
پارک  برای ساخت  مکان  وجود  به  توجه  با  چرا 
تاسیس  به  نسبت  1۲-10مهرشهر  همت  در 
همت  ی  محدوده  در  رفاهی  و  تفریحی  مکان 
نمی  اقدام  خیابان  وسط  بلوارهای  درختکاری  و 
برای  اقدام های شما مسئوالن  کنید؟ ما منتظر 
موسسه  هستیم.  مهرشهر  محدوده  این  مردم 
همت  خیابان  در  رقیه)س(  مذهبی  فرهنگی 
به  بیشتر  یا  است  سال  سه  حدود  11مهرشهر 
عدم  به  توجه  با  لطفا  است  شده  رها  خود  حال 
وجود مسجد در این محدوده به احداث یک چهار 

دیواری برای بانگ اذان اقدام کنید.
915...451
سالم آوا. لطفا پیگیری کن با هزار مشکالت نهال 
می کاریم و نگهداری می کنیم بعد پیمانکاران به 

راحتی به این نهال ها آسیب وارد می کنند .
خیابان ظفر حاشیه پارک تا تقاطع بیمارستان

915...458
توجه  با  قضایی  دستگاه  از  قدردانی  و  تشکر 
و  ای  حرفه  مجرمین  افراد،  از  برخی  اینکه  به 
معاندین ایران از بستر تلگرام برای انجام اعمال 
مجرمانه خود استفاده می کنند. لذا مسدود سازی 
پیشگیرانه   نگاه  با  تلگرام توسط دستگاه قضایی 
امری  شهروندان  حقوق  از  صیانت  و  حاکمیتی 

قابل ستایش و قدردانی می باشد.
915...98۲
سالم لطفا رسیدگی کنید. ما 5 ماهه یک امتیاز 
برق خریدیم از شرکت برق ولی هنوز که هنوزه 
وصلش نکردند و باالجبار برق رایگان داریم. خدا 
هم  دیگه  سال  یک  تا  بگین  لطفا  بده  خیرشون 
خودشون  رفتیم  شو  قانونی  روال  ما  چون  نیان. 

نخواستند دیگه وصل کنند تقصیر ما نیست...
915...737
این چه قانونیه که اگر المپ چراغ خودرو بسوزه 
سریع جریمه می کنند. الاقل یک بار تذکر بدید یا 
مدارک ماشین رو نگه دارید تا المپ تعویض بشه. 

بابا مردم بخدا ندارند چرا پول زور می گیرید؟؟
915...۲1۲
یادآوری می کنیم که فقط چند  شهردار محترم 
روز تا خرداد  مونده فراموش که نکردین؟ قول 
راه  سه  به  جعفر)ع(  ابن  موسی  پل  بردای  بهره 
کشیده  زجر  اهالی  از  )جمعی  دادین.  رو  اسدی 

طرح فرزان (
915...۲1۲
زمین  هرکجا  شهرداری  جدید  قانون  طبق 
را  اون  مجوز  بدون  تونید  می  دارین  بالاستفاده 
به دستفروشان یا هر کار دیگه ای واگذار کنید.
کنار  دستفروشان  برای  شهرداری  )استدالل 

مصلی سه راه اسدی( صرفا جهت اطالع
936...406

    خزانستان  بهارستان
   از میراث اصرار، از بنیاد مستضعفان انکار!

بنیاد  و  فرهنگی  میراث  میان  بهارستان  ارگ  گویا 
فرهنگی  میراث  می شود؛  پاسکاری  استان  مستضعفان 
از انجام مذاکرات با بنیاد مستضعفان برای تملک ارگ 
بهارستان خبر می دهد، اما بنیاد مستضعفان هرگونه اقدام 
عملی و مذاکرات در این مورد از سوی میراث فرهنگی 
را قبول ندارد. به گزارش فارس، ارگ بهارستان که از 
اماکن تاریخی مهم و ماندگار شهرستان بیرجند به شمار 
می رود، این روزها در سایه کم توجهی مسئوالن استانی 
به  متعلق  تاریخی  بنای  ندارد.این  خوشی  روز  و  حال 
دوره افشاریه در سال 1379 به عنوان یکی از آثار ملی 
کوتاهی  و  روزگار  نامالیمات  اما  رسید،  ثبت  به  ایران 
جلوه ای  به  را  ایرانی  باشکوه  باغ  این  ذیربط  مسئولین 
بدل  مخروبه  فضاهای  و  کوشک  یک  از  ویران  نیمه 
میراث  میان  در  بهارستان  ارگ  پاسکاری  است.  کرده 
قول های  خراسان جنوبی  مستضعفان  بنیاد  و  فرهنگی 
مسئوالن نیز برای بازسازی و احیای این بنای تاریخی 
هیچگونه  و  است  مانده  قول  یک  اندازه  و  حد  در  تنها 
ارگ  گویا  نمی گیرد.  زمینه صورت  این  در  عملی  اقدام 
و  فرهنگی  میراث  میان  در  آن  مشکالت  و  بهارستان 
میراث  می شود؛  پاسکاری  استان  مستضعفان  بنیاد 
برای  مستضعفان  بنیاد  با  مذاکرات  انجام  از  فرهنگی 
تملک ارگ بهارستان خبر می دهد، اما بنیاد مستضعفان 
هرگونه اقدام عملی و مذاکرات در قبال ارگ بهارستان 

از سوی میراث فرهنگی را قبول ندارد.

تالش برای مشخص شدن 
وضعیت مالکیت ارگ بهارستان

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ارگ  داشت:  اذعان  فارس  با  گفت وگو  در  خراسان جنوبی 
که  است  استان  تاریخی  بناهای  جزو  بیرجند  بهارستان 

ردیف ثابت اعتباری دارد. حسن رمضانی گفت: هر ساله 
از محل منابع ملی برای این بنای تاریخی اعتبار گذاشته 
می شود البته حجم آسیب هایی که ارگ بهارستان به خود 
دیده قابل قیاس با اعتباری که برای آن گذاشته می شود، 
نیست. وی افزود: با این منابع کم که ساالنه ابالغ می شود 
تا  می کنیم  تالش  داد،  انجام  را  اساسی  کار  نمی توان 
بهارستان مشخص شود. مدیرکل  ارگ  مالکیت  وضعیت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
گفت: در حال حاضر از طریق نماینده مردم بیرجند، خوسف 

پیگیری  استان  مستضعفان  بنیاد  و  مجلس  در  درمیان  و 
می کنیم تا ارگ بهارستان و دو بنای دیگر که در اختیار 

بنیاد مستضعفان قرار دارد به میراث فرهنگی واگذار شود.

واگذاری ارگ بهارستان تا 2 ماه
 آینده به میراث فرهنگی استان /مرمت

 ارگ بهارستان نیازمند 2 میلیارد تومان اعتبار
تالش  واگذاری  صورت  در  کرد:  عنوان  رمضانی 
منابع  تأمین  خصوصی  بخش  طریق  از  کرد  خواهیم 

و  بهارستان  ارگ  بازسازی  به  نسبت  نظر  مورد  مالی 
بگیرد. بناهای دیگر صورت 

یا دو  بهارستان در مدت یک  اینکه ارگ  بیان  با  وی 
بیان  می شود،  واگذار  فرهنگی  میراث  به  آینده  ماه 
مالکیت  اما  فرهنگی  میراث  طرح  این  مجری  کرد: 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  است.  مستضعفان  بنیاد  آن 
بیان  با  خراسان جنوبی  گردشگری  و  دستی  صنایع 
تومان  میلیارد   ۲ نیازمند  بهارستان  ارگ  مرمت  اینکه 
در  تاریخی  بنای   800 از  بیش  گفت:  است،  اعتبار 

در  آن ها  از  عمده ای  بخش  که  دارد  وجود  استان 
توان  نمی توانیم  لذا  دارند  قرار  آسیب  و  ریزش  خطر 
بهارستان  ارگ  برای  را  مرمت  سال  یک  اعتباری 

رفع  و  اساسی  اقدامات  باید  بلکه  دهیم  اختصاص 
هر  که  دهیم  انجام  بهارستان  ارگ  مورد  در  خطر 
تصریح  می شود.رمضانی  انجام  موضوع  این  ساله 
ارگ  اول  طبقه  ساختمان های  و  اتاق ها  از  برخی  کرد: 
در  اساسی  کار  اینکه  برای  اما  شده  بازسازی  بهارستان 

این بنای تاریخی صورت بگیرد باید منابع مالی الزم در 
بیان کرد: تمام  باشد. وی  اختیار میراث فرهنگی استان 
بناهای تاریخی استان مانند مدرسه شوکتیه، مسجد جامع 
چهاردرخت، مسجد جامع پایین شهر و ارگ بهارستان در 

اولویت قرار دارند که باید بازسازی انجام شود.

انجام مذاکرات برای در تملک قرار گرفتن ارگ 
بهارستان به میراث فرهنگی

مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند نیز در گفت  وگو با فارس 

اظهار کرد: تعداد 64 اثر تاریخی ثبت شده در داخل بافت 
تاریخی بیرجند مانند مسجد، حسینیه و آب انبار وجود دارد.

ارگ  مالکیت  کرد:  تصریح  نصرآبادی  علیرضا 

دارد  قرار  بنیاد مستضعفان  اختیار  در  بیرجند  بهارستان 
گرفتن  قرار  تملک  در  برای  مذاکراتی  نیز  تاکنون  و 
بنیاد  اداره کل میراث فرهنگی و  ارگ بهارستان میان 
کرد:  عنوان  وی  است.  شده  انجام  استان  مستضعفان 
این  اگر  انجام است و  این مذاکرات همچنان در حال 
قرار  استان  فرهنگی  میراث  تملک  در  تاریخی  بنای 

بگیرد بحث بازسازی و احیای آن انجام خواهد شد.
مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند با بیان اینکه بازسازی 
است،  کالنی  اعتبار  نیازمند  بهارستان  ارگ  احیای  و 
حیاط  بهارستان شامل  ارگ  از  تنها یک قسمت  افزود: 

شمالی آن به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

نصرآبادی ادامه داد: تا سال 9۲ اقدامات و هزینه هایی 
برای بازسازی این بنای تاریخی صورت گرفته و برخی 
اقدام  اخیر  سال های  در  اما  شده  تکمیل  نیز  اتاق ها 

بیان  با  است.وی  نشده  انجام  بازسازی  برای  جدیدی 
بهارستان  ارگ  بنای  از  درصد   60 تا   50 حدود  اینکه 
موجود و 30 تا 40 درصد آن نیز نیاز به احیا و بازسازی 
فرهنگی  میراث  اختیار  در  بنا   این  کرد:  تصریح  دارد، 
قرار  فرهنگی  میراث  تملک  در  اگر  اما  ندارد  قرار 
نیز  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  از  می توان  بگیرد 
بافت  پایگاه  کرد.مدیر  دعوت  بنا  این  بازسازی  برای 
خصوصی  بخش  ورود  اینکه  بیان  با  بیرجند  تاریخی 
است،  خوبی  اقدام  و  مثبت  امتیاز  بهارستان،  ارگ  به 
که  چرا  شود  میدان  وارد  خصوصی  بخش  باید  گفت: 
دولت با اعتبارات محدود امکان بازسازی تمام بناهای 
تاریخی را ندارد. نصرآبادی با بیان اینکه کاربری حیات 
به  را می توان  بهارستان  ارگ  نسوان  یا مدرسه  شمالی 
متأسفانه  کرد:  بیان  داد،  تغییر  پذیرایی  و  اقامتگاه 
می شود  فعالیت ها  از  بسیاری  مانع  اعتباری  مشکالت 
که اگر مشکل اعتباری برطرف شود، بسیاری از مباحث 
قابل حل است.وی اظهار کرد: اعتبارات بافت تاریخی 
که  بوده  تومان  میلیون   300 گذشته  سال  در  بیرجند 
تخصیص  تومان  میلیون   60 یعنی  آن  درصد   ۲0 تنها 

پیدا کرده است.

میراث فرهنگی اعتبارات کافی برای
 تملک ارگ بهارستان در اختیار ندارد/

عدم وجود برنامه برای احیای ارگ بهارستان

رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان بیان کرد: 
صورت  بهارستان  ارگ  خصوص  در  اقدامی  می دانم  بعید 
اعتبارات  فرهنگی  میراث  اینکه  بیان  با  خسروی  بگیرد. 
کافی برای تملک ارگ بهارستان در اختیار ندارد، افزود: در 
حال حاضر بنیاد مستضعفان هیچگونه برنامه ای در جهت 
بهارستان  ندارد.ارگ  بهارستان  ارگ  احیای  و  بازسازی 
بیرجند یکی از بزرگ ترین باغ های ایرانی بوده که حاال در 
سایه کوتاهی مسئوالن میراث فرهنگی، بنیاد مستضعفان و 
سایر دستگاه های اجرای ذیربط به جلوه گاهی از یک مخروبه 
تبدیل شده است؛ باید صبر کرد و دید باالخره چه زمانی 
دست نوازشی از سوی دلسوزان استان بر روی این میراث 

این  اقدامی صورت نگیرد  اگر  ۲30 ساله کشیده می شود. 
میراث ۲30 ساله استان به دفتر تاریخ می پیوندد و آیندگان 

تنها نامی از آن را در کتاب ها می خوانند.
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 سربازی -جمعی از مدیران کل استانی مرتبط با تولید و اشتغال 
با سفر به فردوس در جلسه ای 3 و نیم ساعته که البته با کمبود 
وقت هم مواجه شد با شرکت در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری 
و تسهیل موانع تولید که بصورت همزمان برگزار شد ، تالش 
کردند بخشی از مشکالت تولید کنندگان و سرمایه گذاران 
این شهرستان را با حضور مدیران شهرستان و سرمایه گذاران 
حل کنند. فرماندار فردوس در ابتدا با بیان اینکه در فردوس در 
خصوص جذب سرمایه گذار مشکل نداریم ولی در اعطای 
تسهیالت بانکی به سرمایه گذاران موانع متعددی وجود دارد 
گفت: بسیاری از مشکالت مربوط به تفسیرهای متعدد از قوانین 
می شود که باید در اینگونه جلسه ها، با تفاهم مدیران رفع شود.

اعتبارات استانی بر اساس استعداد
 هر منطقه توزیع شود

 ابراهیمی تصریح کرد: فردوس در زمینه سرمایه گذاری در 
است  که ضروری  دارد  باالیی  ظرفیت  گردشگری  بخش 
توزیع اعتبارات استانی بر اساس استعداد هر منطقه باشد تا 
بتوانیم بدون سقف مشخصی در این خصوص این  استعدادها  
را شکوفا کنیم. رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی فردوس 

روستایی  در بخش تسهیالت  فردوس  اینکه   بیان  با  نیز 
بیشترین افراد را در استان به بانکهای عامل معرفی کرده 
افزود: اگر بانکها برای اعطای این تسهیالت همکاری  کنند 
بود.  خواهیم  فردوس  در  نفر  اشتغال 1500  شاهد  امسال 
و  اعالم  را 10/9  فردوس  بیکاری شهرستان  نرخ  صولتی 
اضافه کرد: سال گذشته 115 درصد تعهد اشتغال شهرستان 
محقق شد. وی پرداخت نشدن تسهیالت سرمایه در گردش 
روستایی، درخواست سند رسمی برای محل انجام طرحهای 
روستایی، استقبال نکردن روستائیان از دام های اصالح نژاد 
که وام به آنها تعلق می گیرد، مالیات پیش فاکتور تسهیالت 
و نپذیرفتن امالک روستایی به عنوان وثیقه را از مهمترین 
مشکالت و درخواست های تسهیالت روستایی برشمرد که 
باید رفع شود.مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نیز 
گفت: خراسان جنوبی جزء 5  استان اول کشور در جذب 
تسهیالت روستایی است و امسال تمام تالش افزایش تعهد 
اشتغال شهرستانها به نسبت ۲0 درصد سال قبل خواهد بود. 
رکنی با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر جذب تسهیالت 
روستایی پیشنهاد داد در جلسه های مشترکی بین روسای 
دستگاه های اجرایی و بانک ها مشکالت این بخش رفع شود. 

وی با اشاره به اینکه کمترین نرخ بیکاری استان متعلق به خوسف 
با 5/4   و بیشترین مربوط به سرایان 16/6است خاطرنشان کرد: 
نرخ بیکاری در فردوس از استان شش دهم درصد کمتر است.

بانکها طرحها را توجیه ناپذیر اعالم می کنند
 معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری فردوس نیزاز اینکه 
برخی بانکها طرحهای اشتغالزایی را به دلیل نداشتن توجیه 
اقتصادی رد می کنند انتقاد و گفت: این کار نارضایتی اجتماعی 
در پی دارد. رئیسی عنوان کرد: مشخص کردن زمان محدود 
برای دریافت تسهیالت برخی طرحهای گردشگری، مشکالت 
متعدد گلخانه داران و دامداران از قبیل: نا توانی بازپرداخت 
تسهیالت و ارزانی شیر، لزوم حل مشکل افرادی که به جهت 
همکاری امالک شخصی خود را به عنوان وثیقه در اختیار کارخانه 
شمش منیزیم قرار داده و اکنون بانک برای آنها اجرائیه صادر 
کرده از جمله مشکالت تولیدی و اقتصادی شهرستان فردوس 
دانست که باید در این جلسه برای آنها راهکاری اندیشیده شود. 
وی گفت: برای حل مشکل گلخانه داران فقط یک راه مانده 
و باید از محل تسهیالت سرمازدگی کشاورزان که بدهی آنها 
را می توان تا سه سال استمهال کرد به این قشر نیز کمک کرد.

حمایت از تولید کننده نمی شود
 رئیسی عدم حمایت از تولیدات کشاورزی و دامداری را 
مهمترین دغدغه کشاورز و دامدار دانست که همچنان باقی 
مانده است. مدیر کل دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاری 
جنوبی  خراسان  تولید   رونق  موضوع  در  نیزگفت:  استان 
۲54 میلیارد تومان و خراسان  شمالی 51 میلیارد تومان 
جذب کرده که نشان می دهد مدیران بانکهای استان پای 
کار هستند. حسینی تاکید کرد: مدیران اداره ها و بانکها با 
تعامل و نظر مثبت می توانند مشکالت طرحهایی که به 
بانکها معرفی شده را حل کنند و برای تسهیالت روستایی 

ضمانت روستایی پذیرفته می شود.

برخی مشکالت که  موردی حل شد
 در این جلسه مشکالت برخی سرمایه گذاران، افراد متقاضی 
تسهیالت روستایی و واحدهای فردوس موردی بررسی شد 
که پذیرفتن سندهای قولنامه ای با تایید شورای اسالمی 
شهر توسط بانکها، برگزاری کالسهای آموزشی در خصوص 
این  اعالم  فردوس،  در  مالیات  و  اجتماعی  تامین  قوانین 
موضوع که برای پیش فاکتور تسهیالت هیچگونه مالیاتی 

تعلق نمی گیرد، پیگیری حل مشکل رسته های تسهیالت 
طرح تکاپو به عنوان مشکل کشوری و امکان ارزیابی امالک 
توسط کارشناسان رسمی دادگستری جهت اعطای تسهیالت 

به عنوان مصوبات این جلسه اعالم شد.

طرحهای گردشگری سرفصل اعتباری ندارد
 رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
فردوس نیز با بیان اینکه تا کنون ۲8 طرح بوم گردی و 
گردشگری جهت دریافت تسهیالت به بانکها معرفی شده 
اند افزود: عالوه بر این، 30 طرح دیگر نیز آماده معرفی به 
بانکها است که به دلیل نبود سرفصل درتسهیالت حوزه 
گردشگری، هیچگونه وامی پرداخت نشده است. صداقت از 
اینکه برای یک وام ۲00 میلیون تومانی سرمایه گذار باید 
حداقل 5 میلیون تومان هزینه های اداری و استعالمات 
پرداخت کند انتقاد کرد. در این جلسه مقرر شد مشکالت 
صدور سند رسمی زمین های کارخانجات نساجی در جلسه 
ویژه ای حل شود و مدیرعامل شهرک های صنعتی استان 
نیز اعالم کرد: کارخانه شمش منیزیم به فرابورس عرضه 
شده که در صورت پذیرفته شدن، بار دیگر فعال خواهد شد. 

جلسه ای 3 و نیم ساعته که به درستی دست تولید کننده را نگرفت
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پر درآمدترین شغل جهان 
متخصصانی که در حوزه امنیت سایبری در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، دارای بیشترین حقوق و درآمد دریافتی هستند. در 
سالهای اخیر که حمالت سایبری به شدت رشد کرده است، موسسه های تحقیقاتی و تحلیلی بسیاری در جهان هشدار داده اند که سال 
۲۰۱۸، سال حمالت سایبری و بدافزاری به سازمان های بزرگ، شرکت ها و نهادهای دولتی در جهان خواهد بود.
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شهدای استان

شهید ابراهیم ساالری

بخشی از وصیتنامه شهید: از خواهران و برادرانم 
تمام  برای  یومیه  های  نماز  در  خواهم  می 
رزمندگان این دعا را بخوانند : » ربنا افرغ علینا 
 صبرا و ثبت اقامنا وانصرنا علی القوم الکافرین «
خدایا بر صبر ما بیفزا و گامهای ما را استوار گردان 
و مارا بر گروه کافران پیروز گردان. تنها کاری که 

می  وصیت  خواهران  و  برادران  شما  به  اول  در 
کنم این است که ای برادران و خواهران ایمانی 
امروز اسالم تشنه خون من و توست پس  من، 
من می روم تا زمینه پیاده نمودن حکومت ا... را 
در جهان فراهم سازیم پس بر توست که راه مرا 
ادامه دهید و حکومت ا... را در جهان پیاده سازید. 
مبادا لحظه ای آرام بگیرید و غافل شوید که مورد 
باز خواست خدا قرار بگیرید. وصیت می کنم که 
ای برادران اسلحه ای که از دستم میافتد آن را 
بردارید زیرا مانند ارثی است که به شما می رسد 

و سنگرم را خالی نگذارید.

گوینده مانند چراغ برق است

برخی  گفت:  »پوآرو«  شخصیت  دوبلور  منانی، 
گویندگان رادیو به نسبت بهتر از تلویزیون هستند. 
به جز آقای حیاتی، دیگران، گوینده نیستند به دلیل 
اینکه حرف می زنند. گویندگی با حرف زدن در رادیو 
و تلویزیون فرق دارد و صدا باید سالم باشد. گوینده 
مانند چراغ برق است که از جایی انرژی می گیرد و 
از بلندگویی پخش می شود اگر در این بین یک خال 
وجود داشته باشد، اشکال ایجاد می کند. گویندگی 
این حالت را دارد و باید آنقدر دقیق باشد که دیگر 

این مشکالت وجود نداشته باشد.

پروانه ساخت »زهرمار« به 
کارگردانی جواد رضویان صادر شد

صدور  از  سینما  کننده  تهیه  نوروزبیگی  جواد 
جواد  کارگردانی  به  »زهرمار«  ساخت  پروانه 
رضویان خبر داد پروانه ساخت این اثر صادر شده 
برای  ها  رایزنی  و  آغاز  را  تولید  پیش  مرحله  و 
انتخاب بازیگر را شروع خواهیم کرد. »زهر مار« 
بلند سینمایی جواد رضویان در مقام  اولین فیلم 
جواد  را  آن  کنندگی  تهیه  که  است  کارگردانی 

نوروزبیگی انجام می دهد.

مشاعره قرآنی رمضان 
با اجرای اسماعیل آذر

از  قمر«  و  »شمس  رمضانی  برنامه  تهیه کننده 
پخش این برنامه با موضوع اشعار استخراج شده 
از آیات قران کریم در ماه مبارک رمضان از شبکه 
آموزش خبر داد. امیرحسین آذر گفت: این برنامه 
با اجرای اسماعیل آذر در ۲۵ قسمت ۴۰ دقیقه ای 
تولید شده است. محتوای برنامه را کتابی به نام 

»قرآن در شعر فارسی« تشکیل می دهد.

علمی و فناوری

روشی تازه برای یافتن حیات 
در خارج از منظومه شمسی

ابداع روشی جامع و قابل اتکا برای یافتن حیات در 
سیارات خارج از منظومه شمسی همیشه یک چالش 
جدی بوده و حاال دانشمندان راهی برای غلبه بر این 
مشکل یافته اند. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا می 
گویند چارچوبی ابداع کرده اند که می توان از آن برای 
یافتن نشانه های حیات و محصوالت و مخلوقات 
در  گرفت.  بهره  دوردست  کرات  جو  در  بیولوژیک 
این روش نسل جدیدی از تلسکوپ ها برای بررسی 
تغییرات در جو کرات مورد بحث در صورت تغییر 
فصول و همین طور تغییر ترکیبات و میزان گازهای 

مختلف در فصول مختلف سال استفاده می شود.

پروژه ارسال بالگرد به مریخ 
کلید خورد

سازمان فضایی آمریکا )ناسا( قصد دارد اولین مینی 
بالگرد خود را در سال ۲۰۲۰ به مریخ ارسال کند. 
این بالگرد به بدنه مریخ نورد Mars ۲۰۲۰ متصل 
می شود. این بالگرد که درواقع شبیه یک هواپیمای 
شناخت  می تواند  است  سرنشین  بدون  مینیاتوری 
محققان را از این سیاره سرخ افزایش دهد. این بالگرد 
که ‘مارس هلی کوپتر’ خوانده می شود کمتر از چهار 
پوند )۱.۸ کیلوگرم( وزن دارد و قسمت بدنه اصلی آن 

تقریباً به اندازه یک توپ سافت بال است.

کاکائو هم مهندسی ژنتیک شد

محققان با استفاده از روش مهندسی ژنتیک مقاومت 
گیاه کاکائو در برابر بیماری ها را افزودند. ساالنه بخش 
قابل توجهی از گیاهانی که که شکالت تمام دنیا را 
تولید می کنند، به دلیل آفت ها از بین می روند. گیاه 
شناسان دانشگاه »پن« راه حلی برای از بین بردن 
دلیل این بیمار ها یافته اند. آنها با استفاده از ابزار 
قدرتمند اصالح ژنتیک CRISPR-Cas۹ در 
درختان کاکائو نشانه هایی از ویژگی ها مطلوب مانند 

افزایش مقاومت در برابر بیماری ها را پرورش دادند.

حضور موجودات فضایی تا سال 
2030 بر روی زمین

به نقل از سیمرغ، مردی که در زمان سفر می کند 
مدعی شد در سال ۲۰۳۰ میالدی بیگانگان زمین 
را تصرف خواهند کرد و هم اکنون نیز برخی از آنها 
در میان ما زندگی می کنند. این مرد ادعا می کند او 
برای مقابله با موجودات بیگانه هشدارهای الزم را به 
بشریت داده است. این مرد که با شخصیت مرموزی 
در یک ویدئو با صدای بلند صحبت کرده است خود را 
پشت ماسک عجیبی پنهان کرده و هشدارهای الزم 

را در فیلم جنجالی خود به ساکنان زمین می دهد.

استاد دکتر جمال رضایی از دانش آموختگان 
و  پایه  بلند  استادان  و  شوکتیه  مدرسه  بنام 
شهریور  در  ایران  آشنای  نام  پژوهشگران 
بیرجند  در  شمسی  هجری   ۱۳۰۵ سال  ماه 
و  ابتدایی  تحصیالت  گشود.  جهان  به  دیده 
مقدس  مشهد  و  خود  زادگاه  در  را  متوسطه 

رسانید.  پایان  یه 
دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  لیسانس  اخذ مدرک  از  پس 
آمد و در خالل  استخدام وزارت فرهنگ در  به  تهران 
های  زبان  و  شناسی  زبان  دکتری  دوره  آموزشی  کار 
پایان رساند. آن گاه به سمت دانشیاری  باستانی را به 
منصوب  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده 
دانشکده  استادی  مرتبه  به  نیز  آن  از  پس  و  گردید 
تا  و  یافت  ارتقا  تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
و  دو  درجه  مدال   ۲ به  و  رفت  پیش  استادی   ۱۰ پایه 

یک علمی دست یافت. 
استاد جمال رضایی در مدت خدمات فرهنگی خویش 
معاونت  قزوینی،  دبیرستان  ریاست  های  سمت  در 
دانشکده ادبیات مشهد، معاونت دانشکده ادبیات و علوم 
های  زبان  موسسه  سرپرستی  تهران،  دانشگاه  انسانی 
زبان  آموزشی  گروه  مدیریت  تهران،  دانشگاه  خارجی 
معاونت  تهران،  دانشگاه  باستانی  های  زبان  و  شناسی 
انجام وظیفه کرد. عالوه  آموزش عالی  وزارت علوم و 
شورای  و  سازمان  چندین  در  باال  های  مسئولیت  بر 
انجمن  قبیل:  از  داشت.  مسئولیت  پژوهشی  و  علمی 
فرهنگستان  شورای  فارسی،  ادبیات  و  زبان  استادان 
زبان ایران، هیئت رئیسه کنگره تحقیقات ایرانی ممیزه 
دانشگاه تهران، شورای دانشگاه تهران و هیئت امنای 
دانشگاه تهران. افزون بر این ایشان در چندین کنگره 
علمی داخلی و خارجی شرکت کرد. برای نمونه: کنگره 
ترکیه،  کشورهای  های  دانشگاه  در  ایرانی  تحقیقات 
آلمان،  فرانسه،  افغانستان،  سوییس،  ارمنستان،  روسیه، 

انگلستان و چین. 

از  پس  که  است  بیرجندنامه  استاد  کتاب  ترین  مهم 
رسیده  چاپ  به  رفیعی  محمود  دکتر  همت  به  فوتش 
عالمانه  پژوهش  ها  سال  حاصل  کتاب  این  است. 
درخصوص فرهنگ و آداب و رسوم شهر بیرجند است. 
شناسایی و ترجمه کتیبه معروف کال جنگال بیرجند از 
اقدامات مهم دکتر جمال رضایی است. سرانجام دکتر 
به  تهران  در  و  درگذشت   ۱۳۸۰ خرداد   ۱۹ در  رضایی 

خاک سپرده شد.

آثار و تالیفات وی:
Ø تحقیق در شرح احوال و آثار نزاری قهستانی 

Ø مضامین قرآنی در بوستان سعدی 
Ø نثر سنایی 
Ø قلعه رستم 

Ø گزارش زبانهای باستانی ایران 
Ø درفش ایران 

Ø تصحیح و تحشیه فرهنگ صبوحی با شرح واژه ها 
Ø نامهای روزهای ماه در ایران باستان 

Ø بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی 
Ø صرف فعل ماضی در گویش کهن هرات 

Ø واژه نامه گویش بیرجند 
Ø بررسی گویش بیرجند 

Ø بیرجندنامه )بیرجند از آغاز سده چهاردهم خورشیدی(
واژه نامه ی  کتاب  چاپ  از  پس   رضایی   جمال  استاد 
گویش  بررسی   کتاب      ،۱۳۷۳ سال   در   بیرجند   گویش 
بیرجند از  نظر  واج شناسی و دستور را که دستاورد سال 
ها پژوهش وی درباره ی لهجه زادگاهش، بیرجند است 

روان  به  را  کتاب  وی  نهاد.  پژوهشگران  دسترس  در 
زبان شناسی  »دانش   که   مقدم   محمد   دکتر   استاد   پاک  
آغاز  تهران  دانشگاه  در  او  تدریس  با  ایران  در  نوین 

گشت ...« پیشکش کرده است.
محمود  دکتر  نوشته  »سرآغاز«  با  می شود  آغاز  کتاب 
رفیعی؛ »چند واژه و اصطالح« و »پیشگفتار« نوشته ی 
و  است  بخش  دو  بر  مشتمل   کتاب  متن  کتاب.  مؤلف 

یک پیوست بدین شرح: 
واجهای  نخست:  جستار  شناسی:  واج  بخش  یکم: 
جستار  فصل؛  سه  در  آن،  ویژگیهای  و  بیرجند  گویش 

دوم: دگرگونی واجها، در دو فصل.
ساخت شناسی  نخست:  جستار  دستور:  دوم:  بخش 
واژه ها؛  ساختمان   .۱ فصل:  هشت  در   )صرف( 
آن(؛  انواع  و  )گون واژه  صفت   .۳ )اسم(؛  نام    .۲ 
آن؛ انواع  و  قید   -  ۵ آن؛  انواع   و  ضمیر   -  ۴ 
آن؛  انواع  و  صوت   -  ۷ آن؛  انواع  و  حرف   -  ۶
پنج  در  نحو،  دوم:  جستار  )کارواژه(.  فعل   -  ۸
جمله؛  اقسام   -  ۲ جمله؛  ارکان   ۱-  فصل: 
اجزاء جمله؛  ترتیب  اجزاء جمله؛ ۴ - ساختمان و   - ۳ 

۵ - حذف در جمله. پیوست: واژه نامه
کتاب با »سرآغاز« دکتر محمود رفیعی آغاز می شود که  
خود  زادگاه   به  و  ا ست  بیرجندی  کتاب  مؤلف  مانند  به  
دیوان  المع،  دیوان  تاکنون  جهت  بدین  و  عالقه مند 
حکیم نزاری قهستانی، زندگی و آثار نزاری، واژه نامه ی 
گویش بیرجند و بررسی  گویش  بیرجند به کوشش ـ و 

شاید  به  هزینه ی وی ـ به چاپ رسیده است.
عنوان »چند  زیر  در  کتاب،  آغاز  از  پیش  دکتر رضایی 

واژه و اصطالح« واژه ها و اصطالحاتی را که در کتاب 
برابرهای  و  شرح   با  یا  و  معنی   با   است  رفته  کار  به 
تا  است  آورده  آنها  از  برخی  انگلیسی  و  فرانسه 
خوانندگان در فهم مطالب کتاب دچار اشکال نگردند. 
را  زبان شناسی  فارسی  اصطالحات  از  بسیاری  زیرا 
کارواژه  مانند:  است  کرده  پیشنهاد  دوم  فرهنگستان 
)ادات شرط(،  واژه  فعل(، شرط   و ساخت   )فعل، صیغه 
)صداشناسی  واجشناسی   )accent )تکیه  نوا 
pho� )صوت شناسی  آواشناسی   ،)phonologiee
آگاهی  برای  را  خوانندگان  مؤلف   .)netieque
واژه نامه ی  به  اصطالحات  و  واژه ها  این گونه  از  بیشتر 
همایون  همادخت  تألیف  وابسته،  علوم   و  زبان شناسی 
انتشارات مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات  فرهنگی،  )از 
تهران  ۱۳۷۱(، و »واژه  نامه« پایان کتاب  تاریخ مختصر 
)تهران،  حق شناس  محمد  علی  ترجمه ی  زبان شناسی 

نشر مرکز، ۱۳۷۰( ارجاع  داده است.
عبارات   و  اصطالحات  و  واژه ها  تمام  کتاب  این  در 
التینی  خط  به  هم  و  فارسی  خط  به  هم  بیرجندی 
دقت  به  کلمات  تمام  اول  مورد   در   است،  شده   داده  
با  التین  حروف  از  دوم  مورد  در  و  شده  اعراب گذاری 

نشانه های خاص  استفاده   شده  است.
تنها نگاهی به »واژه نامه ی« کتاب )ص ۴۵۱-۳۴۹، در 
دو ستون( نشان می دهد که مؤلف در طی سالیان برای  

تألیف  این  کتاب چه رنجی برده است.
که  کسانی  برای  به ویژه  بیرجند  گویش  بررسی  کتاب 
ایرانی   لهجه های  درباره ی  تحقیق  به   دانشگاهها  در 

مشغولند راهنمای بسیار خوبی است.

»جمال رضایی«  پدر علم زبان شناسی ایران 

عالیه پیشه ور

سینما و تلویزیون

عکس: آرشیو

یک اتفاق عجیب و نادر در دریاچه گمشده 
اورگان )Lost Lake( رخ می دهد. این 
دریاچه هر سال تابستان ناپدید و دوباره در 
دریاچه گمشده  می شود.  پیدا  بعدی  فصل 
با آب پر می  اورگان، هر سال در زمستان 
اواخر  )در  فرا می رسد  تابستان که  و  شود 
بهار( این دریاچه به یک علفزار تبدیل می 
پیش  سال   ۳۰۰۰ تقریبا  دریاچه  این  شود. 
به وجود آمده و در بخش مرکزی اورگان و 

در جنگل های ویالمت وجود دارد.

در  بیشتر  جستجوی  با  موجود،  اطالعات  اساس  بر 
از  می توان  برف ها،  و  یخ ها  زیر  در  مدفون  بقایای 
پرده  جنوب  قطب  در  باستانی  تمدن  پنهان  اسرار 

برداری کرد.
آیا این احتمال وجود دارد که قاره قطب جنوب، شواهد 
الیه های  زیر  در  را  باستانی  تمدن  یک  به  مربوط 
آیا نقشه های پیری  باشد؟  ضخیم خود مدفون کرده 
 Phielieppe( فیلیپ بوئش ،)Pierie�Reies( رئیس
 ،)Oronce Fiené( و اورونس فینه )Buache
از عصر  پیش تر  قاره قطب جنوب،  بر کشف  گواهی 
مدرن هستند؟ بر اساس محتویات نقشه های مذکور، 
پیش از آنکه قطب جنوب از یخ پوشیده شود، مردمان 
این  با  بوده اند.  آن  دقیق  مشاهده  به  قادر  قدیم 
تفاسیر، وجود یک تمدن باستانی در قطب جنوب را 
می توان علت اصلی عالقه نازی های آلمان، محققان 

و جهانگردان مختلف به این قاره به شمار آورد!
قطب جنوب ، یکی از اسرارآمیزترین مکان های کره 
زمین است. دانشمندان و پرسنل نظامی مختلفی در 
طول تاریخ به این مکان سفر کرده و چیزهای عجیب 
و غریبی را در آنجا شاهد بوده اند. گفته می شود که 
را در  بسیاری  اسرار  برف،  و  از یخ  پوشیده  قاره  این 
خود پنهان کرده و در زیر الیه های آن، می توان به 
اکتشافات خارق العاده ای دست پیدا کرد؛ تا جایی که 
باستان شناسان آمریکایی و اروپایی، از کشف اهرامی 
در  اما  می دهند.  خبر  اسرارآمیز  قاره  این  در  تاریخی 
واقع در پشت پرده این ماجرا چه چیزی نهفته است؟ 
آیا واقعا احتمال مدفون بودن اسراری خارق العاده در 
زیر الیه های یخی این قاره وجود دارد؟ آیا تا به حال 
دور،  گذشته ای  در  که  کرده اید  فکر  موضوع  این  به 
سطح قاره قطب به چه شکل بوده است؟ بر اساس 
شواهد تاریخی، سطح این قاره همواره پوشیده از یخ 
احتمال وجود دارد که  این  نبوده است! حتی  و برف 
در گذشته ای دور، تمدنی پیشرفته ساکن این منطقه 

بوده باشند.
 )Pierie-Reies( اکتشاف تاریخی نقشه پیری رئیس

بحث برانگیزترین  از  یکی  میالدی،   ۱۹۰۰ سال  در 
این  در  کرد!  فاش  قاره  این  پیرامون  را  واقعیت ها 
نقشه، قاره قطب جنوب به عنوان یک قاره با پوشش 
یخ  فاقد  رودخانه های  و  جنگل ها  از  پوشیده  گیاهی، 
قاره  این  پیرامون  را  بسیاری  ترسیم شده و سواالت 

مطرح ساخته است.
در  شخصی  که  معناست  بدان  نقشه  این  اکتشاف 
هزاران سال قبل )پیش از آنکه قطب جنوب قاره ای 
توانسته  قاره،  این  به  دسترسی  ضمن  باشد(،  یخی 
جزئیات آن را به دقت ترسیم کند. با استناد به نقشه 
تا  جنوب  قطب  قاره  اکتشاف  قدمت   ، رئیس  پیری 
باز می گردد. عالوه بر نقشه  ۳۰۰۰ سال، به عقب تر 
دیگری  مشابه  نمودارهای  و  نقشه ها  رئیس،  پیری 
نقشه ها،  این  می کنند.  تایید  را  موضوعی  چنین  نیز 
نشان می دهد که صدها سال و یا هزاران سال قبل، 
تمدن هایی پیشرفته در زمین سکونت داشته اند که به 
جای  و  بسته  رخ  زمین  بر  حیات  از  نامعلوم،  دالیلی 
از  یکی  داده اند.  انسان   بعدی  نسل های  به  را  خود 
معروف ترین نمودارهای مرتبط با این موضوع، نقشه 
جغرافیدان فرانسوی به نام فیلیپ بوئش است. نقشه 
یکی  در  که  است  مختلف  نسخه  دو  دارای  بوئش 
ترسیم  یخ  از  فاقد  کامال  جنوب  قطب  قاره  آنان،  از 
شرایط  به  اشاره ای  هیچ  دیگر،  نسخه  در  و  گردیده 
اقلیمی این قاره نشده است. بسیاری بر این باورند که 
بوده  اطالع  بی  قاره  این  موجودیت  از  بوئش  فیلیپ 
فرضیات  مبنای  بر  او،  تصویرپردازی های  تمامی  و 

صورت گرفته است.
را  که قطب جنوب  دیگری ست  نقشه  فینه،  اورونس 
قبل،  ۶۰۰۰ سال  در حدود  و  نموده  ترسیم  یخ  فاقد 
به  نیز  را  قاره  این  توانسته محل دقیق رودخانه های 
امروزی،  دانشمندان  اکتشافات  دهد.  نشان  درستی 
نقشه  این  با  نیز  جنوب  قطب  رودخانه های  پیرامون 

مطابقت دارند.
نقشه ها  این  مورد  در  نازی ها  که  است  توجه  جالب 
مهم  بسیار  مکانی  را  جنوب  قطب  و  داشته  اطالع 

Adolf Hiet� هیتلر  آدولف  می آوردند.  شمار  )به 
و  جنوب  قطب  در  باستانی  تمدن  عاشق   ،)ler
به عنوان  او  از  بود،  این سیاره  از  هر جای دیگری 
باستانی، تمدن های  فناوری های  به  فردی عالقمند 
که  شد  متقاعد  نهایت  در  او  می شود.  یاد  گمشده  
قطب جنوب در واقع همان مکان گمشده آتالنتیس 
قاره  این  اعماق  در  که  بود  باور  این  بر  او  است! 
پوشیده از یخ، گنجینه هایی باستانی و عرفانی وجود 
دارد که او با دست یابی به آنان، می تواند بر جهانیان 

سلطنت کند.
گفته شده است که نازی ها در نهایت یک تیم جهت 
جستجوی قطب جنوب آماده کرده و سفری اکتشافی 
را آغاز نمودند. نازی ها یک غار مصنوعی بزرگ را در 
و دستگاه های  تجهیزات  و  ایجاد کرده  قطب جنوب 
کردند.  مخفی  آن  در  را  اکتشاف  این  در طول  الزم 
همچنین گفته می شود که نازی ها، یک پایگاه عظیم 
Sta�(  ۲۱۱ ایستگاه نام  با  جنوب  قطب  در  نیز   را 
ممکن  صورت،  این  در  کردند.  ایجاد   )tieon ۲۱۱
است که این پایگاه در حال حاضر نیز در منطقه ای 
 Queen( ماود«  ملکه  »سرزمین  به  موسوم 
Maud Land( وجود داشته باشد. یک نقل قول 
به   ،)Karl Dönietz( دونیتس  کارل  از  تاریخی 
عنوان یکی از رهبران نیروی دریایی آلمان در جنگ 

جهانی دوم وجود دارد که می گوید:
ناوگان زیردریایی آلمان ها، این افتخار را دارد که در 
بخش دیگری از جهان با ساخت یک پایگاه نظامی 

غیر قابل تسخیر، پیشروی داشته باشد.
قطب  در  نازی ها  کاوش  از  آمریکایی ها  نهایت،  در 
اکتشافی  عملیات  یک  و  کرده  پیدا  اطالع  جنوب 
جدید را ترتیب دادند. بر اساس اظهارات دانشمندان 
غیرمعمول  تکنولوژی های  شاهد  آن ها  آمریکایی، 
پرواز  به  می توان  آن   جمله  از  که  بوده اند  بسیاری 
بشقاب پرنده  در آسمان قطب جنوب اشاره کرد. پرواز 
از عجیب ترین گزارشاتی  یوفو در قطب جنوب یکی 
که شاهدان این واقعه از آن سخت گفته اند، تا جایی 

محلی ست  همان  جنوب،  قطب  می شود  گفته  که 
مالقات  فرازمینی  بیگانگان  با  آلمان،  نازی های  که 
کسب  برای  که  محققانی  و  دانشمندان  داشته اند! 
اطالعات بیشتر پیرامون این مسئله به سرزمین های 
تکنولوژی های  مشاهده  از  می کنند،  سفر  یخی 
 ،۱۹۶۵ سال  در  می گویند!  سخن  فضایی  موجودات 
و  شیلی  نظامی  پرسنل  و  دانشمندان  از  گروهی 
آرژانتین، از پرواز چند شی پرنده ناشناس در نزدیکی 
قطب جنوب خبر دادند. با این تفاسیر، می توان قطب 
ابهام  از  هاله ای  در  و  اسرارآمیز  سرزمینی  را  جنوب 

معرفی کرد. 
جنوب  قطب  یخ های  زیر  در  چیزی  چه  واقع  در  اما 
مختلف  ابرقدرت های  و  کشورها  که  شده  پنهان 
آیا  هستند؟  آن  تصاحب  برای  تالش  در  جهان، 
اکتشاف یک تمدن باستانی در قطب جنوب واقعیت 
بسیار  تکنولوژی هایی  باستانی،  تمدن  این  اگر  دارد؟ 
این  به  سفر  با  داشته،  اختیار  در  را  ما  از  پیشرفته تر 
منطقه می توانیم در زمانی کوتاه شاهد جهشی بزرگ 

در دانش و فن آوری امروزی خود باشیم. 
سفر  از  بسیاری  مستند های  اخیر،  سال های  در 
شده  تهیه  جنوب  قطب  قاره  به  مختلف  اشخاص 
چیزی  جستجوی  در  تماما  که  اشخاصی  است؛ 
ارزشمند بوده اند! ممکن است در نهایت، این جستجو 
به اکتشاف تمدن باستانی در قطب جنوب منجر شده 
و تکنولوژی هایی فراتر از تصورات را به ما هدیه کند.

راز دریاچه ای که تابستان ها 
ناپدید می شود

نظر  در  با  انگلیس  تی سی«  آی  »اچ  سایت 
هواداران،  وفاداری  چون  فاکتورهایی  گرفتن 
اهمیت بازی بر روحیه مردم، حمایت هواداران 
با  و  پرشورترین  از خانه،  بازی های خارج  در 
احساس ترین کشورهای فوتبالی را رتبه بندی 
کرده است. در این رتبه بندی ۷ کشور پرشور 
معرفی شده اند که نام کشور ایران نیز در این 
لیست قرار دارد. کشورهای اروگوئه، انگلیس، 
برزیل، آرژانتین، مکزیک و اسکاتلند به ترتیب 
در رده های اول تا ششم قرار دارند. هر چند 
دیگر  بین  در  خوبی  فوتبالی  تاریخچه  ایران 
تجربه  یک  تنها  و  ندارد  انتخابی  کشورهای 
جهانی  جام  در  دوره حضورش  در ۴  پیروزی 
داشته ، اما همه این ها مانع کم رنگ شدن 

عالقه هواداران به این نوع ورزش نشده است.

 احساسی ترین 
کشورهای فوتبالی جهان

چه رازی پشت پرده این قاره اسرار آمیز پنهان شده است؟

تمدن باستانی در قطب جنوب:
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موش آهن را خورده است!

آورده اند بازرگانی بود اندک مایه که قصد سفر داشت. 
صد من آهن داشت که در خانه دوستی به رسم امانت 
و  فروخت  را  امانت  این  دوست  اما  رفت.  و  گذاشت 
پولش را خرج کرد. بازرگان، روزی به طلب آهن نزد 
نهادم  خانه  انبار  در  را  تو  آهن  گفت:  مرد  رفت.  وی 
و مراقبت تمام کرده بودم اما آنجا موشی زندگی می 
کرد که تا من آگاه شوم همه را بخورد. بازرگان گفت: 
راست می گویی! موش خیلی آهن دوست دارد و دندان 
او برخوردن آن قادر است. دوست اش خوشحال شد و 
پنداشت که بازرگان قانع گشته و دل از آهن برداشته.
بازرگان  باش.  مهمان  من  خانه  امروزبه  گفت:  پس 
گفت: فردا باز آیم. رفت و چون به سر کوی رسید پسر 
مرد را با خود برد و پنهان کرد. چون بجستند از پسر 
اثری نشد. پس ندا در شهر دادند. بازرگان گفت: من 
عقابی دیدم که کودکی می برد. مرد فریاد برداشت که 
دروغ و محال است، چگونه می گویی عقاب کودکی را 
ببرد؟ بازرگان خندید و گفت: در شهری که موش صد 
من آهن بتواند بخورد، عقابی کودکی بیست کیلویی را 
نتواند گرفت؟ مرد دانست که قصه چیست،گفت: آری 
موش نخورده است! پسر باز ده و آهن بستان. هیچ چیز 
بدتر از آن نیست که در سخن ، کریم و بخشنده باشی 

و در هنگام عمل سرافکنده و خجل.

چالش ها و مشکالت هستند که زندگی
 را جالب می کنند و غلبه بر آنهاست

 که به زندگی معنا می دهد.

دانستن کافی نیست، باید دانسته هایمان
 را عملی کنیم. خواستن کافی نیست، 

باید حرکتی انجام دهیم. 

فریاد که آن یار پسندیده برفت
ناکرده وداع ما و نادیده برفت

دل را به که آرام دهم مسکین من
کآرام دل و روشنی دیده برفت )ابن حسام خوسفی(

دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد: 
روزی که متولد می شوید و روزی
 که می فهمید چرا متولد شده اید.

  چقدر فاصلة بین دو عمل دور است : عملی که 
لذتش می رود و کیفر آن می ماند و عملی که رنج 
آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است! حکمت 121
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

حکمت های نهج البالغه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

سپاس  به  و  بخواه  آمرزش  گناهت  برای  و  است  خدا حق  وعده  که  پس صبر کن 
پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش. سوره غافر/ آیه )۵۵(

حدیث روز  

از دروغ کوچک و بزرگ در هر جّدی و شوخی بپرهیزید، زیرا چون کسی دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز جرأت پیدا می کند. 
امام سجاد )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه در جوانی پولدار شویم؟
در گذشته میلیونر بودن محدود به مردان و زنان میانسال 
بود. امروز به نظر می رسد نسل جوان اخباری از داستان 
موفقیتهای معجزه آسای خود دارند و این را می توان به عصر 

انفجار اطالعات و تحوالت تکنولوژیکی امروز نسبت داد.
اینترنت در جیب های ماست و مردم هزاره جدید این واقعیت 
را پذیرفته اند که تمام زندگی خود را صرف یادگیری چیزهای 
جدید خواهند کرد و برای انجام این کار خرسند هستند. این 
حقیقت که آنها بیشتر می آموزند و خودشان شانس موفقیت 
خود را رقم می زنند.. ما اینجا هستیم تا در مورد برخی از این 
رویکردها و رفتارهای زندگی خوب که می توانند در رسیدن به 

این هدف زندگی مالی کمک تان کنند، بحث کنیم.
 1- ارتباطات کمک می کند

از این توصیه برداشت اشتباه نکنید. حرف من این نیست 
که فقط با افراد پولدار معاشرت داشته باشید، بلکه شما باید 
ارتباطاتی تشکیل دهید از افرادی که مثل خودتان دنبال همین 
هدف هستند.احتمال تحقق اهداف توسط جمعی از افرادی که 
هدف مشترک دارند بسیار بیشتر از انجام آن توسط یک فرد 
تنهاست.راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارند. یکی 
از بارزترین آنها استفاده از شبکه های اجتماعی است؛ ولی شما 
باید این کار را در دنیای واقعی هم انجام دهید. هیچ پل ارتباطی 
را قطع نکنید و با همکالسی هایتان در تماس باشید. همکاران 
قدیمی و کنونی، شرکای تجاری و ... سعی کنید ارتباطی 

تخصصی و تقویت شده را با آنان برقرار کنید.

2- با غریزه مصرف گرای خود بجنگید
والدین ما در نوعی مصرف گرایی رشد کردند و به تدریج آن 
را پذیرفتند. نسل ما کمی متفاوت است. ما در جامعه ای که 
غرق در مصرف گرایی بود متولد شدیم و بخش بزرگی از 
نسل ما نیاموختند که چگونه با آن دست و پنجه نرم کنند.

آنها با تبلیغات رنگارنگ به هر سو کشیده می شوند و اگر 
با آخرین مدها هماهنگ نباشند، افسرده می شوند.پولدارها 
چیزهایی می خرند که آنها را پولدارتر می کند اما افراد فقیر 
چیزهایی را می خرند که افراد پولدار را پولدارتر می کنند. 
همین برای درگیری با غریزه مصرف گرایی تان کافی است.

3- برای سرمایه گذاری پس انداز کنید
خیلی وقت است که از دوران انباشتن پول، دالر روی دالر 
و نگهداری آنها در حساب پس انداز به منظور افزایش آن، 
گذشته است. حاال این کار، وقت بسیار زیادی طلب می 
کند و ممکن است مانع رشد کاری شما شود. ممکن است 
یافتن شغل برای جوانان ترسناک باشد اما کارهای بسیاری 
انجام دهید که  منزل  در  توانید  دارند که شما می  وجود 
بتواند دستاویزی برای شروع کارتان باشد.پس انداز برای 
سرمایه گذاری تنها چیزی است که معنی می دهد. شما 
برای  را  خود  پول  جدید،  امور  در  گذاری  سرمایه  با  باید 

پولسازی بیشتر به کار اندازید.
4- حرفه خود را با تعقل انتخاب کنید

بیایید روراست باشیم. این کار به حرف، راحت است. وقتی 

دنبال شغلی خوب هستیم اغلب مخلوطی از آرزوهای درونی 
را در نظر می گیریم و تحقیق می کنیم و از توصیه های 
افراد استفاده می کنیم تا تصمیم خود را بگیریم.این امر باعث 
پیچیده تر شدن امور می شود؛ ولی نسل امروز آگاه است که 
می توان پول و اشتیاق را با هم داشت؛ اگر به درستی تحقیق 
کنید و از تکیه بر شایعات بپرهیزید.تامروز شما می توانید 
از بسیاری از منابع رایگان برای داشتن تصویری روشن تر 
از وضعیت اقتصادی کنونی و چشم اندازهای شغلی کمک 
بگیرید و بنابراین وقتی که در جستجوی شغلی خوب هستید، 
آسوده تر خواهید بود.اطمینان پیدا کنید که تصمیمات خود را 
براساس چیزهایی اتخاذ می کنید که می دانید واقعیت دارند 
و اگر برنامه ای، اجازه ندهید احساسات تان بر شما غلبه کنند.

5- از افرادی که قبال این کار
 را انجام داده اند، تحقیق کنید

خیلی ها هستند که در جوانی می خواستند میلیاردر شوند و 
حتی تعداد بیشتری وجود دارند که اکنون میلیونر هستند. شاید 
داستان خالق واتس اپ را خیلی ها بدانند؛ چون شبکه اجتماعی 
او خیلی استقبال شد.در مورد این آدم ها تحقیق کنید و ببینید 
آنها از چه روند فکری استفاده کردند تا به جایی که اکنون 
قرار دارند برسند. چه چیزی الهام بخش آنان برای رسیدن به 
اهدافی بود که داشتند و چگونه به این موفقیت بزرگ دست 
یافته اند.خالقیت و الهام بهترین متحدانی هستند که می توانید 

در محیط کسب و کار داشته باشید.

6- اهداف باعث ماندن شما 
در مسیر پیشروی می شوند

به راحتی ممکن است در طول راه حواس تان پرت شود و 
چشم از اهداف تان بردارید. به عالوه، هر روز فکر کردن 
به اینکه »چگونه آرزو کنم که میلیونر باشم« چیزی نیست 
که بتوان نام آن را هدف داشتن گذاشت.این بیشتر افکار 
آرزومندانه است. شما باید تعیین کنید که در زندگی چه می 
خواهید. آن وقت و تنها آن وقت است که برای رسیدن به 
آن اهداف برنامه ریزی می کنید. هنوز هم تکیه بر این هدف 
اصلی در زندگی به منظور ایجاد انگیزه کافی نیست. وقتی که 
برنامه ریزی می کنید، انگیزه را از درون اهداف کوتاه مدت 
خود بیرون بکشید تا شما را در مسیر نگه دارند؛ اما همیشه 

مقصد نهایی تان را در ذهن داشته باشید.
7- وب طالست

وب چه عظمتی دارد و هنوز زمینه های رشد آن به پایان 
نرسیده است. جایگاه خاص شما هر کجا که باشد، اهداف 
کسب و کاری شما هر چه که باشند، وب می تواند در برخی راه 
ها به شما کمک کند. به جز موارد نادری که در آن وب فایده 
خاصی ندارد، نمی توان وب را نادیده گرفت. البته به شرطی که 
بتوانید راه خود را در آن بیابید و می دانیم که خیلی از جوانان 
می توانند.برای ایجاد ارتباط، بازاریابی، موقعیت های تجاری، 
سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، ، می توان راهی یافت تا به 

صورت آنالین انجام شوند.
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در مهمانی ها کمتر احساس خجالت کنیم

برای  اما  بگذرد  خوش  باید  که  است  جایی  مهمانی 
خیلی ها مهمانی یک مقوله ی ترسناک است! زیرا باعث 

می شود احساس خجالت کند و راحت نباشند. 
خودتان  به  باشید،  آرام  کنید  نگیرید: سعی  1. سخت 
فشار نیاورید و فقط خودتان باشید. اگر به موقعیتی که 
می خواهید در آن قرار بگیرید بیش از حد فکر کنید و 
به این بیندیشید که چطور رفتار کنید، حرف بزنید، غذا 
بخورید، فقط خودتان را مضطرب تر خواهید کرد. اگر در 
مهمانی نتوانستید با کسی سر صحبت را باز کنید مهم 

نیست، سراغ یک نفر دیگر بروید و در لحظه باشید.
سینه  به  دست  و  جدیت  و  اخم  با  بزنید:  لبخند   .2
بدنی  وضع  و  بزنید  لبخند  ننشینید.  اتاق  گوشه ی 
باشد،  مهمانی  مناسب  که  بگیرید  خود  به  راحتی 
شانه ها را عقب بدهید و دست ها را آزاد بگذارید. این 
طور صمیمی تر و دوستانه تر به نظر می رسید و دیگران 

بیشتر مشتاق می شوند با شما ارتباط برقرار کنند.
نشوید  وسوسه  راحتید:  آن  با  که  بپوشید  را  لباسی   .3
لباس هایی را بپوشید که شاید خیلی مناسب مهمانی باشند 
اما شما در آنها راحت نیستید و به آنها عادت ندارید. اگر 
با کفش های پاشنه بلندی که به آنها عادت ندارید تلوتلو 
بخورید یا با دامن کوتاه تان معذب باشید و مدام دامنه آن را 
پایین بکشید باعث می شود در تمام مدت مهمانی احساس 
ناراحتی کنید و این احساس در چهره و رفتارتان بروز کند.

4. دنبال آدمهای مثل خودتان بگردید: شما تنها کسی 
نیستید در این مهمانی که این احساس را دارید، پس 
نیز  آنها  احتماال  بگردید.  آدمهای شبیه خود  دنبال  به 
در جستجوی کسی هستند که یک گفتگوی دو نفره 
با هم داشته باشند، پس می توانید حداقل در این مورد به 

همدیگر کمک کنید!

123456789101112131415
وینیرومهزوخگرب1
یشاکبسامهطیکز2
رتتسمنرابتروب3
اوراجتنتعارز4
ییهورقهعمجدق5
شامانرینابان6
سدعگنهابشبره7
همادایوگاتلای8
ونرینهدوتهیپ9
نکگنساسردسرا10
ومندالتالفتت11
لیباهسمسیراش12
وگوهنولدلیبنز13
لردروتاماازان14
وننزروتومادنوه15

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

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

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

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

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

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.

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

 ناصری نژاد

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات

خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15   
09155614880 حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
  09159639065

 علـی آبادی 

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه
 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

به یک خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار 
در دفتر درب و کرکره اتومات نیازمندیم.
05632403305 -09124452046

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903
در اسرع وقت و تضمینی

فرصت ویژه
 بازماندگان از تحصیـل
 برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

کارت بازرگانی 
شرکت ستاره کیان ایرانیان

 به شماره 10103417125 
به مدیرعاملی آقای سید 

محسن خیریه با شماره ملی 
0651969336 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تگزاس
14:3018:1522شروع سانس

التــاری
16:1520شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ل بار
حم
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مصرف  دریافتند  خود  پژوهش های  درجدیدترین  کارشناسان 
شکالت تلخ با میزان تلخی بیش از ۷۲ درصد می تواند سبب 
افزایش جریان خون دربدن و دریافت اکسیژن بیشتر به وسیله 
سلول های چشم و درنتیجه افزایش قدرت بینایی درافراد شود. 
شکالت تلخ سرشار از ماده ای به نام فالونول نوعی آنتی اکسیدان 
است که سبب بهبود جریان خون در بدن ازجمله چشم ها می شود. 

این پژوهش همچنین نشان داده که غلظت و تلخی بیشترشکالت 
اثر های  می شود.کارشناسان  آن  درمانی  خواص  افزایش  سبب 
درمانی شکالت تلخ را بیشتراز نوع شیری آن می دانند. افزون بر 
افزایش قدرت بینایی، مصرف شکالت سبب بهبود خلق و خو، 
عملکرد بهتر قلب، مغز، سالمت پوست و مو می شود.یکی از دالیل 
قلبی  بیماری های  ازجمله  بیماری های مختلف  به  افراد  ابتالی 

عروقی، آلزایمر و سرطان، ایجاد التهاب دربدن است که مصرف 
کاکائو به دلیل دارا بودن ماده ضد التهابی فالونول می تواند در 
پیشگیری از آن اثربخش باشد. خوردن شکالت همچنین سبب 
تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و افرادی که دچار بیماری های 
خود ایمنی یا ضعف سیستم ایمنی بدن هستند با مجوز پزشک 

می توانند مصرف شکالت را دررژیم غذایی روزانه خود قراردهند.

افزایش قدرت بینایی با شکالت تلخ

مرجان های دریایی 
راهی برای درمان ایدز

متخصصان موفق به کشف نوعی پروتئین از 
از ورود  مرجان های پردار شدند که می تواند 
ویروس ایدز به داخل سلول های T شکل در 
سیستم ایمنی جلوگیری کند. فرد مبتال به اچ 
آی وی موقعی به مرحله ایدز می رسد که شمار 

سلول های T آنقدر کم شوند که نتوانند از پس 
برآیند. سلول های  انجام وظیفه معمولی خود 
لنفوسیت T واکنش های ایمنی بدن را موزون 
 و مهار می کنند. هنگامی که شمار سلول های

 T به کمتر از 200 شماره در هر میکرولیتر خون 
برسد، فرد به بیماری ایدز مبتال می شود. اغلب 
به  منحصر  ساختارهای  دریایی،  موجودات 
فردی دارند که بشر می تواند از آنها استفاده کند.

مغز افراد چاق، یک چیز کم دارد !
 

هوش و توانایی مغز افراد چاق نسبت به افرادی که 
تناسب اندام و وزن متناسب دارند کمتر است. زن و 
مردهایی که اضافه وزن دارند ماده سفید و خاکستری 
مغزشان کمتر است، همچنین این دسته از افراد 
توانایی پردازش متغیری دارند. ماده سفید موجود 
در مغز افراد چاق نرمال است ولی به طرز کامال 

واضحی مشاهده شده که نسبت ماده خاکستری 
افرادی که شاخص حجم بدنی باالتری دارند نسبت 
به ماده سفید مغزشان بیشتر است. در واقع می توان 
گفت افراد چاق به دلیل داشتن ماده سفید کمتری در 
مغزشان در کنترل تغذیه و داشتن سبک زندگی سالم 
ضعیف تر عمل می کنند. در نهایت وجود کمتری از 
ماده سفید در مغز افراد چاق نشان می دهد که هوش 

آنها درصد پایین تری نسبت به افراد متناسب دارد.

چه زمانی نفخ نشانه سرطان است؟

اما پردردسر است  نفخ یک حالت خوش خیم 
که البته می تواند عللی از عدم تحمل به الکتوز 
گرفته تا ابتال به سرطان را به همراه داشته باشد. 
عالئم و نشانه های هشداردهنده: کاهش وزن، 
آسیت و یا همان تجمع غیرطبیعی آب و مایعات 
در شکم و لگن، در مواردی که فرد عالئم نفخ، 

با  را همراه  ها  و چشم  پوست  زردی  و  یرقان 
هم تجربه کند، احتمال ابتال به سرطان کبد نیز 
وجود خواهد داشت. البته این عالئم در بیماری 
های کبدی خوش خیم مانند هپاتیت هم دیده 
می شود. همچنین درد شکمی شدید و نفخی 
زمانی  مخصوصاً  شود،  ایجاد  یکباره  به  که 
که با تهوع و استفراغ نیز همراه باشد، بعالوه 
نفخ. با  همراه  تب  و  مدفوع  در  خون  وجود 

تاثیر خوردن پاستا در کاهش وزن 

برخالف باور عمومی، مصرف پاستا، به خصوص 
نودل، نقشی در چاقی ندارد و حتی با کاهش 
شاخص توده بدنی هم مرتبط است. خوردن پاستا 
برطبق عالقه و لذت فرد در شاخص توده بدنی 
 سالم، کاهش اندازه دور کمر و تناسب کمر -
 ران بهتر نقش دارد. تاکنون مطالعات زیادی 

نشان داده که چطور رژیم غذایی مدیترانه ای 
یکی از سالم ترین رژیم های غذایی بوده و حتی 
در کنترل وزن هم نقش دارد. پاستا جزء غذاهای 
ممنوعه در رژیم غذایی الغری تلقی می شود. 
اما در سایه یکسری تحقیقات، محققان توانسته 
اند دریابند که هیچ دلیلی برای حذف پاستا از 
رژیم غذایی وجود ندارد. در واقع مصرف متعادل 
پاستا با کاهش احتمال چاقی نیز مرتبط است.

خوردنی های مفید برای سالمندان
 

سالمندان برای بهبود وضعیت قلب و عروق و 
نکات  مهم ترین  از  یکی  بخورند.  کنجد  آرتروز 
تغذیه ای که سالمندان باید رعایت کنند مصرف آب 
برای هر دو ساعت یکبار است، زیرا سالمندان در 
دوران پیری زیاد احساس تشنگی نمی کنند. چون 
بیشتر این افراد مشکالت دستگاه گوارش دارند، 

مصرف انواع میوه و سبزی برای سالمندان ضروری 
است و توصیه می شود میوه و سبزی را پخته یا 
به صورت پوره مصرف کنند. اغلب سالمندان مبتال 
به پوکی استخوان هستند بنابراین مصرف کلسیم 
برای آنها الزم است. استفاه از شیر و ماست، فرنی، 
شیربرنج، کشک و موارد مشابه می تواند موثر 
باشد. چربی های مفید نیز برای سالمندان ضروری 
است و می تواند برای قلب و آرتروز آنها مفید باشد 
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 داده نما

»حمایت از کاالی ایرانی« از اصول 
اساسی اقتصاد مقاومتی است

* سامانی

»حمایت از کاالی ایرانی« پدیدآورنده نوعی حس وفاداری اقتصادی 
در جامعه است.١- »حمایت از کاالی ایرانی« از مبادی و اصول اساسی 
اقتصاد مقاومتی است چراکه هر قدر گفتمان »حمایت از کاالی ایرانی« 
در جامعه بیشتر تقویت و نهادینه شود به همان نسبت امکان تولید و 
اشتغال بهبود می یابد.2- وضع نهایی اقتصاد سیاسی ایران و پتانسیل 
باالی آن برای عبور از بحرانهای بالقوه، بدون توجه به نقش و جایگاه 

تولید و مصرف کاالهای ایرانی ممکن نیست.
٣- گرایش طبیعی به »حمایت از کاالی ایرانی«، در صورت ترکیب 
با یک عنصر دیگر یعنی »سیاستی غیر نفتی«، هم زمان منافع فرد، 
نیازهای جامعه و ضروریات حاکمیت را به نحو بهتری برآورده می سازد.
٤-  »حمایت از کاالی ایرانی« دارای بنیانی درون زا و برون نگر 

است چرا که جدا شدن و انزوا دشواری های خاصی در پی دارد.  
٥- این سیاست، انتخابی عقالنی است چراکه هماهنگ کننده نظام 

تولید ملّی، مصرف ملّی و فراتر از آن، متضمن چند منفعت ملّی است.
ایرانی،  کاالی  مصرف  و  تولید  از  دولت  حمایت  جمله  آن  از    -٦
باعث رقابتی شدن نظام بازار داخلی می شود. در عین حال، با آگاهی 
نوعی  پدیدآورنده  و  بوده  همراه  ملّی  هویت  و  روحی  وحدت  جمعی، 
حس وفاداری اقتصادی در جامعه است. آشکار است که این سیاست 
می تواند باعث تشویق سرمایه گذاران و افزایش اعتماد به  نفس آنان 
در سرمایه گذاری شده و این دو عامل امنیت بازار را در پی داشته باشد. 
در عین تعامل با اقتصاد جهانی، باعث شناخت بیش از پیش مزیتهای 

نسبی و رقابتی اقتصاد ملی می شود.
٧- اصوال ارتقاء قدرت تولید کاالهای با کیفیت داخلی، به مراتب 
از مصرف این کاالها پراهمیت تر است. سیاست »حمایت از کاالهای 
ایرانی« در صورت تمهید بسترهای نهادی، حقوقی و اجتماعی، قدرت 

تولیدی نسلهای بعدی را تقویت و تأمین می نماید.
٨-  »حمایت از کاالهای ایرانی«، راه حلی سریع و مقطعی نیست 
بلکه سیاستی بلند مدت با حمایت نامحدود دولت است. طبیعتا موفقیت 
این سیاست به نسبت آزادی های موجود در نظام بازار ایران و میزان 
فساد  با  مقابله  سوداگری،  مهار  اقتصادی،  قوانین  تنقیح  و  تکامل 
رهایی  بخش خصوصی،  به  اعتماد  اقتصاد،  سازی  مردمی  اقتصادی، 
تجاری،  بندی شریکان  اولویت  نفت،  درآمد  به  وابستگی  از  تدریجی 
ترجیح تولید بر واردات و ترجیح خرید کاالی داخلی نسبت به کاالی 

خارجی بستگی تام دارد.
٩- این سیاست فقط در شرایطی مفید واقع می شود که توسط توده 
های مردم  و حاکمیت پشتیبانی گردد..١0-  حمایت از کاالی ایرانی 

باید توسط یک سازوکار مناسب بازرگانی داخلی حمایت گردد.

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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کاهش ۶۰ درصدی بارندگی در سه استان کشور

غالمی- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در سال آبی جاری کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی بارندگی را در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
داشته ایم. حبیبی اظهار کرد: شرایط کشور شرایط خشکسالی شدید است به خصوص در سال آبی جاری که ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته با کاهش بارندگی مواجه بوده ایم.  وی با تاکید بر این که 
وزارت نیرو تنها مسئول آب نیست بلکه همه مسئول هستند و باید همکاری و همیاری باشد، گفت: چالش هایی که اکنون در بخش آب با آن مواجه هستیم ناشی از عدم همکاری دستگاه های متولی است.

*اختتامیه اولین جشنواره استانی کسب و کارهای نو  
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند برگزار شد

*معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری گفت: 
۷9 درصد ابالغ های قضایی استان الکترونیکی است

*مدیر بیمارستان تأمین اجتماعی با بیان اینکه انجام 
هتلینگ بیمارستان شهید رحیمی نیازمند تخصیص 
اعتبارات بیشتر است گفت: در مجموع برای هتلینگ 
این بیمارستان ۷۶۰ میلیون تومان اختصاص یافت.

*چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش در دانشگاه 
بیرجند آغاز به کار کرد و تا  24 اردیبهشت برپا است.
* 159 کیلو گرم انواع فرآورده های خام دامی تاریخ 
گذشته و فاسد در فردوس جمع آوری و معدوم شد.

*معاون صنایع دستی میراث فرهنگی گفت: زائران امام 
رئوف)ع( از صنایع دستی خراسان جنوبی استقبال کردند.

*دید افقی در طبس براثر افزایش سرعت وزش باد و 
گردو خاک کاهش یافت و به ۳ هزار متر رسید.

اخبار کوتاه

۱۸ برند سیگار قاچاق از سطح بازار 
خراسان جنوبی جمع آوری می شود

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
 مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی از جمع آوری
 1۸ برند سیگار قاچاق از بازار استان در سال جاری 
خبر داد. حسنی مقدم اظهارکرد: با اجرای این طرح 
دارای  وارداتی  کاالهای  سایر  همانند  نیز  سیگار 
شناسه رهگیری شده که این امر سهولت بیشتری 
برای شناسایی و مبارزه با سیگار قاچاق ایجاد خواهد 
و  هماهنگی  ریزی،  برنامه  کمیسیون  دبیر  کرد. 
از  ارز همچنین  با قاچاق کاال و  بر مبارزه  نظارت 
جمع آوری 1۸ برند سیگار قاچاق از سطح عرضه 
خبر داد و گفت: با اجرای این طرح 1۸ برند سیگار 
که غیرقانونی و قاچاق وارد بازار شوند، جمع آوری 
خواهند شد و در حال حاضر این طرح به دستگاه 

های متولی ابالغ شده است. 

بیمه سالمت مکلف به ارائه خدمات 
درمانی معتادان است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
و  رئیس جمهوری  اساس دستور  بر  جنوبی گفت: 
ابالغیه ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیمه سالمت مکلف 
به ارائه خدمات درمانی سرپایی و بستری معتادان 
افزود:  در  روز گذشته  زندی  ایرنا  گزارش  به  است. 
برای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در جامعه تمام 
تالش خود را به کار بسته ایم از این رو همکاری 
همه دستگاه های ذیربط در این زمینه ضروری است. 
در خراسان  معتادان  درمان  مرکز  وجود ۸۰  از  وی 
بیمه  دنبال طرح  به  اظهار کرد:  و  داد  جنوبی خبر 
درمان معتادان تاکنون ۶۰ درصد این مراکز با بیمه 
سالمت تفاهم نامه امضا کرده اند. وی با بیان اینکه 
یکی از اولویت ها سال 9۷ دنبال کردن اجرای طرح 
بیمه درمان تمام معتادان استان است، ادامه داد: مردم 
در عمل باید مبارزه با مواد مخدر را مشاهده کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
جنوبی گفت: در عمل فردی که زیر پوشش بیمه 
سالمت باشد به جای پرداخت 14۰ هزار تومان بابت 
خدمات دریافتی در مراکز درمانی ترک اعتیاد، 2۸ 
هزار تومان پرداخت می کند.وی با بیان اینکه اجرای 
طرح مشمولیت بیمه سالمت معتادان کمک بسیار 
بزرگی به مردم است، تاکید کرد: افراد بی بضاعت 
می توانند با مراجعه به مراکزی که طرف قرارداد 
بیمه سالمت هستند از خدمات این بیمه استفاده 
با مواد مخدر  کنند..دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
ادامه داد: سال گذشته با برخورد قاطعی که نسبت به 
عملکرد مراکز ترک اعتیاد داشتیم،۳ مرکز متخلف 
تعطیل و یک مرکز نیز کاهش سهمیه داشته است.
زندی حمایت های اجتماعی را از مهمترین اولویت 
های حوزه درمان مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و 
گفت: آنچه که در خراسان جنوبی برای این حوزه 
برنامه ریزی و عملیاتی می شود، افزایش حمایت 
از مراکز ماده 1۶  از ترخیص  های اجتماعی پس 
است.وی با بیان اینکه در مراکز ماده 1۶ » معتادان 
متجاهر« نگهداری می شوند، یادآور شد: بنا به اعالم 
پلیس مبارزه با مواد مخدر، در خراسان جنوبی معتاد 
متجاهر که بی خانمان، کارتون خواب یا تزریقی 
باشد نداریم، اما در کمپ های ترک اعتیاد بحث 
حمایت های اجتماعی دنبال می شود. وی اظهار 
کرد: زنانی که خواسته یا ناخواسته گرفتار اعتیاد شده 

اند نیز پس از ترک حمایت شغلی خواهند شد.

نباید بگذاریم آزادی افراطی برخی 
فضای جامعه را فاسد کند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر 
کسی دم از آزادی می زند نباید محیط جامعه را فاسد 
کند، گفت: چراکه اگر محیط فاسد شود، آزادی دیگران 
نیز گرفته می شود. به گزارش مهر، آیت ا... عبادی روز 

گذشته در دیدار با اعضای انجمن اسالمی دانشجویان 
مسلمانی  و  انسان  هر  وظیفه  کرد:  اظهار  مستقل 
هدایت و خیرخواهی برای همه انسان ها است. وی با 
تأکید بر اینکه برخورد با مردم باید حکیمانه باشد، بیان 
کرد: حکمت سخن، نظر و عملی است که زیرساخت 
داشته و روی هوای نفس، میل و احساسات نیست.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه سخن نیز باید از روی 
حکمت باشد، عنوان داشت: همواره باید با سخنی 
که عقل پسند، دین پسند و فطرت پسند با مردم 
صحبت کنید. وی اضافه کرد: اگر کسی دم از آزادی 
می زند نباید محیط جامعه را فاسد کند چراکه اگر 
محیط فاسد شود، آزادی دیگران نیز گرفته می شود 

و آن جامعه رشد نمی کند.

شناسایی پنج برنامه در حوزه آسیب های 
اجتماعی برجسته خراسان جنوبی

سپاه  ازمنکر  ونهی  معروف  امربه  مسئول 
آسیب  و  برنامه  پنج  امسال  گفت:  انصارالرضا)ع( 
دارد  قرار  کار  دستور  در  استان  برجسته  اجتماعی 
تجلیل  مراسم  در  عنایتی،دیروز  ایسنا  گزارش  .به 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  های  برترین  از 
بسیج  اقشار  و  تمام حوزه ها  در  اظهار کرد:  استان 
دبیرخانه امر به معروف تشکیل دادیم و برای هر 
سال برنامه های مختلفی را داریم. وی با بیان اینکه 
درسال 95 و 9۶ و امسال، بخشی از برنامه ها، مهارت 
آموزی، تربیت و آموزش اجزای هشت گانه است، 
افزود: 25 برنامه با کمک بسیج محالت و عشایری 
اجرا کردیم. مسئول امر به معروف و نهی از منکر سپاه 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی    اظهار کرد: دربسیج، 
اولین و مهم ترین کار، مطالبه گری است. عنایتی با 
بیان اینکه امسال پنج برنامه و آسیب اجتماعی برجسته 
استان در دستور کار قرار دارد که به صورت گروهی کار 
می کنیم ، تصریح کرد: کمک به فقرا، تکریم ایتام و 

اطعام مساکین از طرح های اجرایی است. 

درخشش کشتی گیران خراسان جنوبی 
در مسابقات انتخابی تیم ملی

دو کشتی گیراستان در مسابقات انتخابی تیم ملی 
مقام برتر را کسب کردند. مرحله نهایی رقابت های 
انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن 
برای حضور در بازی های آسیایی 2۰1۸ جاکارتا و 
رقابت های جهانی 2۰1۸ مجارستان در روزهای 19 
تا 21 اردیبهشت در سالن شهدای هفتم تیر تهران 
برگزار شد که دو نماینده استان، جواد فراز فاروجی 
و ابوالفضل صاحبکاری توانستند،مقام سوم و چهارم 

اوزان 55 و ۸2کیلوگرم را کسب کنند.

تازه های ورزشی استان 

در  مردم  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  قیمت 
ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی اعالم 
تنظیم  مدیر  سیما،  و  صدا  گزارش  به  شد. 
کشاورزی  های  نهاده  و  محصوالت  بازار 
جهاد کشاورزی با اشاره به برپایی نمایشگاه 
ضیافت از دیروز در بیرجند، گفت: 1۰ غرفه 
برای عرضه کاالهای طرح تنظیم بازار در ماه 
رمضان در این نمایشگاه برپا شده که ۳ غرفه 
مربوط به کشتارگاه ها است.بیجاری افزود: در 
به  بر عرضه مرغ گرم  نمایشگاه عالوه  این 
قیمت در کشتارگاه، مرغ منجمد در نمایشگاه 
به قیمت ۶ هزار تومان عرضه می شود و این 

مرغ منجمد خارج از نمایشگاه در فروشگاه ها 
به  قاین  و  بیرجند  در  منتخب  مغازه های  و 
قیمت ۶ و 15۰ تومان و در سایر شهرستانها 
به دلیل هزینه حمل، ۶ هزار و 2۰۰ تومان 
عرضه می شود.وی گفت: همچنین یک غرفه  
شترمرغ،  گوشت  عرضه  برای  نمایشگاه  در 
بوقلمون و انواع گوشت ماهی با قیمت 5 تا 
1۰ درصد ارزان تر از   شهر برپا شده است.

های  نهاده  و  محصوالت  بازار  تنظیم  مدیر 
افزود:  استان  کشاورزی  جهاد  کشاورزی 
بیرجند  نمایشگاه  در  منجمد  قرمز  گوشت 
با قیمت 22 هزار و ۷۰۰ تومان سردست و 

2۳ هزار و ۷۰۰ تومان ران عرضه می شود.
در  منجمد  قرمز  گوشت  عرضه  گفت:  وی 
فروشگاه های طرح تنظیم بازار از فردا آغاز 
می شود که در بیرجند و قاین 2۳ هزار و 1۰۰ 
تومان سردست و 24 هزار و 1۰۰ تومان ران 
و در سایر شهرستانها با 1۰۰ تومان افزایش 
در  افزود: همچنین  عرضه می شود.بیجاری 
مرغ  تخم  توزیع  برای  غرفه  یک  نمایشگاه 
تر  ارزان  تومان   ۶۰۰ که  شده  بینی  پیش 
غرفه   2 همچنین  گفت:  است.وی  شهر  از  
در نمایشگاه برای توزیع برنج هندی 1121 
هندی  برنج  که  شده  بینی  پیش  تایلندی  و 

با قیمت 5 هزار و 45۰ تومان و تایلندی با 
قیمت ۳ هزار و ۸5۰ تومان عرضه می شود.

بیجاری افزود: در فروشگاه های طرح تنظیم 
بازار در بیرجند، قاین و فردوس به دلیل وجود 
 5 قیمت  با  هندی1121  برنج  غله  انبارهای 
هزار و 55۰ تومان و تایلندی ۳ هزار و ۸5۰ 
تومان و در سایر شهرستان ها با 5۰ تومان 
افزایش فروخته خواهد شد.مدیر تنظیم بازار 
جهاد  کشاورزی  های  نهاده  و  محصوالت 
کشاورزی استان گفت: خرما نیز با هشت هزار 
تومان قیمت در نمایشگاه عرضه می شود.وی 
از برپایی یک غرفه برای محصوالت لبنی و 

برای  قهستان  کارخانه  به  متعلق  غرفه  یک 
عرضه محصوالت لبنی خبر داد. 

قیمت زولبیا و بامیه 20 درصد گران ، 
بهای شله و حلیم افزایش  نمی یابد

اغذیه  صنف  اتحادیه  رئیس  آبادی  محمود 
وچلوکبابی بیرجند نیز گفت: صنف چلوکبابی و 
رستوران داران بیرجند علی رغم  افزایش مواد اولیه 
و سایر هزینه های سربار در خصوص شله وحلیم  
هیچ گونه  افزایشی در قیمت شله وحلیم نسبت 
به ماه رمضان سال قبل نخواهد داشت تا مردم  
بتوانند بر سرسفره خود شله وحلیم داشته باشند.

حجت االسالم  گذشته  روز  صبح  قوسی- 
مختاری، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
اوقاف خراسان جنوبی در نشست خبری بیان 
اردیبهشت   2۷ از  الهی  ضیافت  طرح  کرد: 
آغاز و تا 2۶ خرداد سال جاری در استان اجرا 
می شود. امسال در ماه رمضان ۳5 بقعه مبارکه 
افطاری ساده می شوند و  استان مجری طرح 
برپا  بقعه خیمه های معرفت  همچنین در 54 
می شود. وی ادامه داد: در ماه رمضان محافل 
برگزار  استان  در 1۸ شهرستان  قرآن  با  انس 
می شود و 4۸ روحانی مبلغ بومی از حوزه های 
علمیه قم به منظور اجرای طرح ضیافت الهی 
به بقاع متبرکه اعزام می شوند. وی با بیان اینکه 
جشن میالد امام حسن )ع( در 29 بقعه برگزار 
می شود، گفت: با شروع لیالی قدر به مدت 5 
شب در امامزادگان باقریه بیرجند برنامه محوری 
برگزار می شود.معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف 

خراسان جنوبی افزود: در ایام شب های قدر ویژه 
برنامه شهادت امیر المومنین علی )ع( در بقاع 
متبرکه برگزار می شود و نماز عید فطر نیز در 
4۷ بقعه استان برپا خواهد شد. مختاری ادامه 
داد: به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه 
در  امت”  مادر  “خدیجه  مراسم  اجرای  )س( 
در  و  می شود  انجام  استان  مبارکه  بقعه   1۶
برگزار  نمایشگاه فرهنگی  نیز  مبارکه  بقعه   ۳
می شود. وی اضافه کرد: با برپایی خیمه های 
و  مشاوره  مانند  متنوعی  برنامه های  معرفت 
به سواالت شرعی، غرفه کودک  پاسخگویی 
و نوجوانان و تبلیغ چندرسانه ای در امامزادگان 
شاخص پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه 
موقوفات قرآنی در استان بسیار کم است و اگر 
افزایش یابد محافل انس با قرآن، حافظان و 
متربیان قرآنی بیشتری خواهیم داشت، افزود: 
باید بر روی موقوفات قرآنی پایه گذاری شود.

در آستانه ماه مبارک رمضان و اجرای طرح ضیافت الهی مطرح شد:

موقوفات قرآنی در استان بسیار کم است

گردشگری سومین صنعت بزرگ جهان است. 
با توجه به اهمیت حوزه توریسم تاکنون در 
ایران  در  متعددی  های  فعالیت  حوزه  این 
گردشگری  متأسفانه  اما  است  شده  انجام 
است.  مانده  مهجور  میان  این  در  پزشکی 
صنعت گردشگری پزشکی که حاصل درهم 
آمیختن دو حرفه گردشگری و پزشکی است، 

به عنوان صنایعی پولساز در جهان امروزی 
کشورها  برخی  اقتصاد  سرعت  به  توانسته 
مثل ترکیه ، تایلند ، مکزیک ، هندوستان و 
... را دگرگون سازد. به طور میانگین گردشگر 
سالمت ۳ برابر گردشگر ساده )حدود ۷ هزار 
با  ایران  کند.  می  کشور  عاید  درآمد  دالر( 
توانمندی متخصصان  به خوشنامی و  توجه 

و پزشکان و دارا بودن زیرساخت های کافی 
می تواند در این زمینه نقش آفرین باشد. در 
این راستا سومین کنگره بین المللی توسعه 
کشورهای  محوریت  با  اقتصادی  روابط 
با حمایت مرکز توسعه گردشگری  اسالمی 
سالمت کشورهای اسالمی و وزارتخانه ها 
و تشکل های فعال حوزه سالمت در عرصه 
برگزار  تهران  در    المللی  بین  و  ملی  های 
حاصله  تجارب  کسب  با  کنگره  این  گردید. 
اجرایی  تعامالت  و  گذشته  های  سال  در 
موثر با بخش های خصوصی و تشکل های 
سال  در  کشورها  سایر  سالمت  حوزه  فعال 
های  بخش  موثر  فعاالن  حضور  با  جاری 
سالمت،بیمارستان  گردشگری  خصوصی 
های  ها،شرکت  درمانی،هتل  مراکز  و  ها 
دارو  توزیع  های  واردات،شرکت  و  صادرات 
زنجیره  های  پزشکی،فروشگاه  تجهیزات  و 
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  فعاالن  و  ای 
آذربایجان،  مانند  کشورهایی  از  حوزه  این 
امارات  ارمنستان،  اتیوپی،  ایتالیا،  افغانستان، 

پاکستان  بنگالدش،  اردن،  عربی،  متحده 
،سوریه،  ترکمنستان  تاجیکستان،  ترکیه، 
قزاقستان،  قرقیزستان،  قطر،  عراق،  عمان، 
لبنان،  گرجستان،  کویت،  جنوبی،  کره 
اقدام   ... و  هند  چین،  مجارستان،  مالزی، 
این  در  کشورمان  توانمندیهای  معرفی  به 
زمینه نمود. نمایشگاه جانبی کنگره با هدف 
معرفی خدمات سالمت کشورهای اسالمی 
در حوزه هایی مانند خدمات درمانی،خدمات 
ورزشی،صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی،طب 
و  ها  ،دانشگاه  دارویی  گیاهان  و  سنتی 
های  فروشگاه  و  غذایی  تکنوپارکها،صنایع 
از  بیش  مساحت  با  فضایی  در  ای  زنجیره 
2۰۰۰ متر مربع دایر گردید.بازدید کنندگان 
و فعاالن سالمت جمهوری اسالمی ایران و 
طی  رویداد،  در  حاضر  خارجی  های  هیئت 
تاریخ  از  به مدت ۳ روز  تنظیم شده  برنامه 
9۷/2/19 لغایت 9۷/2/21 با صاحبین غرفه 
ها مذاکرات رو در رو انجام دادند. بیمارستان 
 ۳ )میالد  )ع(  العباس  ابوالفضل  حضرت 

بیرجند( برای اولین بار به عنوان نماینده  استان 
نمایشگاه شرکت  این  در  اندازی غرفه  راه  با 
نمود. محمد جاللی معاون بیمارستان  هدف 
از شرکت در این نمایشگاه، معرفی توانمندی 
های استان در زمینه توریسم درمانی عنوان  و 
خاطر نشان کرد: استان خراسان جنوبی با توجه 
به پتانسیل های باال و دارا بودن پزشکان و 
متخصصان گروه پزشکی توانمند و همچنین 
مراکز درمانی مجهز و محیطی آرام و دارای 
جاذبه های تاریخی و توریستی می تواند با 
صنعت  این  منافع  از  حوزه  این  در  فعالیت 
که به عنوان صنعت نامرئی خوانده می شود 
تحول  و  شکوفایی  و  رشد  در  و  برده  بهره 
باشد.در  مؤثر  منطقه  فرهنگی  و  اقتصادی 
پتانسیل  و  استان  معرفی  ضمن  راستا  این 
با  مذاکرات  آن،  تفریحی  و  درمانی  های 
جذب  جهت  کننده  شرکت  کشورهای 
با  است  امید  گردید.  انجام  درمانی  توریسم 
توسعه  درهای  سالمت،  گردشگری  توسعه 

به روی استان بیش از پیش گشوده شود.

 فرماندار بیرجند گفت: میدان عرضه دام مرکز 
استان باید 2۶ اردیبهشت به مکان جدید بین 
روستای حسین آباد و شمس آباد منتقل شود 
گزارش  به  شد.  نخواهد  تمدید  تاریخ  این  و 
ایرنا، ناصری روز گذشته در نشست کارگروه 
با جا  افزود:  سالمت و امنیت غذایی بیرجند 
به جایی میدان دام موجود از داخل به خارج 
شهر، فروش پراکنده دام در اطراف شهر نیز 
به  جا  کرد:  بیان  وی  شود.  می  ساماندهی 
از  از داخل به خارج  جایی میدان عرضه دام 
شهر سال های گذشته در حال پیگیری بوده 
و قبل از سال با همکاری دامپزشکی مکانی 
بین روستای حسین آباد و شمس آباد بیرجند 
به آن اختصاص یافت. وی گفت: طی سال 
اقدامات خوبی در میدان دام و  های گذشته 
زمینی  در  اکنون  و  انجام  بیرجند  کشتارگاه 
عرضه  امکان  دامداران  اتحادیه  به  متعلق 
دام فراهم شده است. فرماندار بیرجند افزود: 
خارج  به  داخل  از  دام  میدان  جایی  به  جا  با 
شهر و ساماندهی عرضه دام مردم می توانند 
بهداشتی  را   نیاز  مورد  دام  راحت  خیال  با 
بیان کرد: یکی  خریداری و کشتار کنند.وی 
از مشکالت کشتارگاه همجواری میدان دام 
دام  استاندارد  غیر  و  عرف  از  خارج  عرضه 

است که با ساماندهی عرضه این مشکل به 
حداقل خواهد رسید.ناصری گفت: نمی توان 
تعداد کشتارهای غیرمجاز در منازل را حذف 

غیرقانونی  کشتار  خصوص  در  باید  اما  کرد 
انجام  الزم  سازی  فرهنگ  غیربهداشتی  و 
شود. وی به شیوع بیماری تب کریمه کنگو 
در کشور اشاره کرد و گفت: در چند استان به 

خاطر شیوع این بیماری مشترک بین انسان 
و دام تلفاتی را شاهد بودیم. وی اضافه کرد: 
این بیماری شوخی بردار نیست لذا اگر چند 

نفر به خاطر تاکید بر ساماندهی دام و کشتار 
قانونی و بهداشتی ناراحت شوند بهتر از این 
تلفات جانی مردم مواجه شویم.  با  است که 
صنف  نماینده  همکاری  با  گفت:  فرماندار 

 ... و  کشتارگاه  مدیر  دامپزشکی،  دامداران، 
تالش می کنیم تا این کشتارگاه به مجتمع 
اقتصادی تبدیل شود که در این خصوص به 

سرمایه گذاری با همکاری جهاد کشاورزی نیاز 
داریم. وی تاکید کرد: با جا به جایی میدان دام 
روند ورود دام به کشتارگاه، خروج گوشت و 
سایر تولیدات دامی نیز ساماندهی خواهد شد. 

وی اظهار کرد: برای ساماندهی کشتارگاه و 
شنیدن نظرات صنف دامداران هفته های آتی 
جلسه ای برگزار خواهد شد تا زنجیره اقداماتی 
که باید در کشتارگاه انجام شود مورد بررسی 
و به جمع بندی مطلوب در زمینه بهداشتی، 
مالی و... برسیم. اسفند ۸9 جلسه ای به منظور 
عرضه  میدان  و  کشتارگاه  مشکالت  بررسی 
بر  وقت  فرماندار  که  شد  برگزار  بیرجند  دام 
میدان  انتقال  و  کشتارگاه  وضع  ساماندهی 
عرضه دام بیرجند تاکید کرد. بعد از آن زمان 
غذایی  امنیت  و  سالمت  های  کارگروه  در 
و  جایی  به  جا  در خصوص  بیرجند  و  استان 
تصمیم  و  بررسی  دام  عرضه  میدان  انتقال 
گیری های زیادی شد که هیچکدام به نتیجه 
بیرجند در  مطلوب نرسید. میدان دام کنونی 
حاشیه بلوار شهدای عبادی واقع شده که به 
گفته شهروندان فعالیت آن در کنار واحدهای 
مسکونی سبب انتشار بوی بد، افزایش حشره، 
های  بیماری  گسترش  و  ولگرد  های  سگ 
میدان  شود.  می  دام  و  انسان  بین  مشترک 
جدید عرضه دام قبل از سال 9۷ در مکانی بین 
روستای شمس آباد و حسین آباد در نظر گرفته 
باید  بیرجند  با تعیین مهلت فرماندار   شد که 

2۶ اردیبهشت آغاز به کار کند.

بیمارستان میالد بیرجند نماینده استان در کنگره  بین المللی گردشگری سالمت 

آخرین قیمت ها  در “ضیافت ”  رمضان

مهلت فرماندار بیرجند برای انتقال میدان دام
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بادبادک های دست ساز دانش آموزان 
دبستان رودکی به پرواز درآمد

 پیشه ور - مدیر دبستان رودکی بیرجند عنوان کرد :
به منظور بهره گیری بیشتر از فضای طرب انگیز  بهار 
و با هدف ایجاد روحیه نشاط و بالندگی و با هدف 
روی  پیاده  همایش  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
زاده  اشرف  شد.  برگزار  رودکی  دبستان  خانوادگی 
های  کارشناسی  همکاری  با  برنامه  این  داد:  ادامه 
تربیت بدنی و آسیب های اجتماعی مدیریت آموزش 
و پرورش بیرجند با حضور 15۰ نفری اولیا و دانش 
آموزان عالقه مند از انتهای پونه به سمت کوهای 
باقران برگزار شد. وی افزود: شرکت کنندگان پس 
نرمش صبحگاهی  به  کیلومتری  مسیر 5  طی  از 
پرداختند، آنگاه بادبادک های دست ساز دانش آموزان 
به پرواز درآمد و ضمن انجام قرعه کشی از دست 

سازهای برتر بادبادک به نحوه شایسته تقدیر شد. 

ثبت نام آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش

در  وپرورش  آموزش  استخدامي  آزمون  نام  ثبت 
خراسان جنوبي با سهمیه جذب 1۷۷ نفر آغاز شد. 
برنامه  و  پژوهش  معاون  سیما  و  صدا  گزارش  به 
ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گفت: 
متقاضیان برای ثبت نام می توانند به سایت سازمان 
سنجش مراجعه کنند.موسوی کیا افزود:این آزمون 15 
تیر برگزار می شود و سهمیه جذب خراسان جنوبی در 
این آزمون 1۷۷ نفر در رشته های مورد نیاز از جمله 

ابتدایی و فنی و حرفه ای است.

افزایش اجاره بهای مسکن در بیرجند

صدا و سیما-از ابتدای سال اجاره مسکن در بیرجند 
15 تا 2۰ درصد افزایش یافت. رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک بیرجند گفت: از ابتدای سال جاری گرانی های 
بازار مسکن در نرخ اجاره بهای مسکن تاثیر گذاشته 
است.اربابی افزود:نرخ اجاره بهای واحدهای تجاری 
نیز در بیرجند 1۰ تا 15 درصد افزایش یافته است 
رفتن  باال  و  ساختمانی  مصالح  گفت:گرانی  وی 
قیمت دالر اثر مستقیم در افزایش اجاره ها گذاشته 
در  مسکن  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  است.اربابی 
 ، درصد  تا 2۰  گفت:در شمال شهر  معامالت هم 
جنوب شهر 25 تا ۳۰ درصد، شرق 25 درصد و غرب 
شهر بیرجند هم ۷ تا 1۰ درصد امالک گران تر از 
پارسال شد.وی با اشاره به اینکه امالک جنوب شهر 
بیشترین افزایش قیمت را داشته گفت:مزایده های 
بنیاد مستضعفان در افزایش قیمت ها موثر بوده است.

برگزاری اردوی گیاهان دارو          یی
 به همت جهاددانشگاهی استان

ایسنا- اردوی آموزشی ـ تفریحی گیاهان دارویی به 
همت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی،   22 اردیبهشت 
در شهر قهستان برگزار شد. ابراهیمی، معاون آموزشی 
جهاددانشگاهی گفت: از سلسله برنامه های آموزش 
در محیط و مرتبط با مقوله گیاهان دارویی ، اردوی 
آموزشی تفریحی گیاهان دارویی بود که به همت 
معاونت آموزشی واحد و با همکاری دهکده گیاهان 
دارویی جهاد دانشگاهی استان با حضور بیش از 4۰ 
نفر و با هدف آشنایی بیشتر عالقه مندان برگزار شد.
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خداوند متعال او را در بهشت جای خواهد داد.
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»محمدعلی افشانی« 
شهردار تهران شد

با 19 رأی اعضای شورای شهر، سیدمحمد علی 
افشانی، شهردار تهران شد. محمدعلی افشانی در 
بر روی صندلی بهشت  آرا  اکثریت  با رأی  حالی 
یازدهم  دولت  در  این  از  پیش  که  زند  می  تکیه 
عمرانی  معاون  هم اکنون  و  بوده  فارس  استاندار 
و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر 

دهیاری های کشور در دولت دوازدهم است.

فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است

کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون  آبادی،  خرم 
گفت: به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت 
قطعی  و  دائمی  تلگرام  فیلتر  نکنید.  توجه  است، 
است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای 
ارتباطات مردم در  مجازی مستقل خواهد شد و 
این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت 
نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت و تلگرام 
کشور  قوانین  که  اینترنتی  پایگاه های  سایر  و 
فضای  آینده  در  جایی  هیچ  اند  گرفته  نادیده  را 

مجازی کشور نخواهند داشت.

یک آیت ا... درجه یک بود ، هرچه از 
امام نقل کرده را اصال محل نگذارید

انسان  شعور  و  فهم  گفت:  خمینی  حسن  سید 
اما  ها یکسان نیست؛ مثال: من اسم نمی آورم، 
ا... درجه یک که هر دو هم به رحمت  دو آیت 
خدا رفته اند، هر دو هم از نظر رده در جمهوری 
اسالمی دارای یک رده بوده اند، یکی از آنها با 
اینکه اگر بود من پشت سرش نماز می خواندم و 
بسیار آدم خوبی هم بود، هر چه از امام نقل کرده 
را، اصال محل نگذارید! چون خیاالتی و در تلقی 

عوام بود؛ اما دیگری باهوش است.

برجام را آتش بزنیم، به شرطي 
که تاراج کننده سفره انقالب را هم 

کنارش آتش بزنیم

علی علیزاده، کارشناس سیاسی نوشت: برجام را 
تاراج   10 که  شرطی  به  بزنیم.  آتش  شهر  وسط 
کننده سفره انقالب، 10 رانتخوار چپ یا راست و 
آقازاده های متعفن شان را هم کنارش آتش بزنیم. 
با  آوردیم،  دوام  پول  این  بیستم  یک  با  دهه۶0 
عزت. کسی از گرسنگی نمرد. خیابان خواب و زن 
خیابانی هم نداشتیم. مردم پای مقاومت ایستادند 

چون احساس عدالت داشتند.

نمی شود به مردم بگوییم به صحنه 
بیایید ولی حق شان را ندهیم

صادقی نماینده تهران گفت: در بسیاری از شاخص 
ها قدم های رو به جلویی برداشته شده است، از 
 جمله در توسعه ملی، اما برای تحقق این هدف ها

آن  و  بماند  مغفول  نباید  ضروری  عنصر  یک 
همبستگی و مودت بین اقشار و کلیه آحاد ملت 
قابل  »دستوری«،  شکل  به  ملی  وحدت  است. 
با مشارکت عامه مردم قابل  بلکه  تحقق نیست؛ 
تحقق است. اگر از مردم انتظار داشته باشیم که 
در بحبوحه مشکالت در صحنه باشند اما به موقع 

حقوق آنها را ادا نکنیم، انتظار عبثی است.

 از دل آتش زدن پرچم در مجلس 
مسائلی همچون حمله به سفارت 

عربستان بیرون می آید

میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید به 
آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس اشاره کرد و 
اینکه آقای کوهکن، ذوالنور،  از  بعد  اتفاقًا  گفت: 
ابطحی و چند نفر دیگر از اصولگرایان نسبت به 
بعضی  با  کردند،  اقدام  آمریکا  پرچم  زدن  آتش 
برجام  زدن  آتش  معتقدم  کردم.  صحبت  آ ها  از 
این  جای  اما  نداشت  مشکلی  نمادین  به صورت 
کار صحن علنی مجلس نیست. فارغ از آن، آتش 
زدن پرچم آمریکا به هیچ عنوان درست نبود؛ چرا 
سفارت  به  حمله  همان  بحث ها  این  دل  از  که 

عربستان بیرون می آید.

موضع اخیر بشار اسد درباره 
حمالت اسرائیل منفعالنه بود

عضو کمیسیون امنیت ملی از موضع گیری منفعالنه 
اسد در برابر حمالت رژیم صهیونیستی به مستشاران 
با  انتقاد کرد. فالحت پیشه  ایرانی حاضر در سوریه 
اشاره به مواضع بشار اسد رئیس جمهور سوریه بعد از 
حمالت رژیم صهیونیستی به خاک این کشور گفت: 
طی این حمالت رژیم صهیونیستی تالش داشت 

نیروهای مستشار ایرانی را مورد هدف قرار دهد.

هکرهای ایرانی بی سر و صدا 
 فعالیت هایی را کلید زده اند 

سایبری  مقامات  از  برخی  نوشت:  تایمز  نیویورک 
ایران  برجام،  غیاب  در  که  نگرانند  متحده  ایاالت 
حمالتی هدف دار در حوزه سایبری را علیه ایاالت 
متحده به جریان بیندازد. تحلیلگران واحد جنگ افزار 
سایبری پنتاگون در حال نظارت بر ترافیک اینترنت 
واحد  نیز،  دورتر  مایل  هزار  شش  هستند.  ایران 
اطالعات سایبری اسرائیل در حال بررسی گزینه های 
احتمالی فعالیت ایران در شبکه های کامپیوتری و یا 

نفوذ این کشور در شبکه های امنیتی اسرائیل است.
 

ترامپ قلدری می کند 
و اروپا شاخ و شانه می کشد

 جلیلی گفت: طرف های مقابل ایران در توافق هسته ای
که دچار اضمحالل هستند، نمی توانند برای طرف 
تمامی  آنها  اعتراف خود  به  که  ایران  یعنی  مقابل 
تعهدات خودش را انجام داده تصمیم بگیرد و این 
 فرصت که به او داده حق آنها نیست و باید پاسخ گوی
ملت ایران باشند. این 3 کشور اروپایی که در رابطه با 
 وضعیت فعلی برجام بیانیه می دهند بدانند با علنی تر
هر  آمریکا  مزاحمت های  تر شدن  رسمی  و  شدن 
مزاحمت این کشور علیه مردم کشورمان میخی بر 
تابوت برجام خواهد بود. اروپا اگر توانایی دارد باید 
مانع مزاحمت های آمریکا شوند نه اینکه از کنار این 
مزاحمت ها بگذرند و برای ایران شاخ و شانه بکشند.

همراهی جهانی با ایران در برجام 
را یک سرمایه تلقی کنیم

کرد:  اظهار  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی، 
خوشبختانه اکثر کشورهای جهان از موضع ایران و 
باقی ماندن برجام حمایت می کنند و فقط دو سه 
کشور بیشتر نیستند که از آمریکا حمایت کردند. ما 
باید همراهی جهانی با خود را به عنوان یک سرمایه 
تلقی کرده و با کشورهای حامی برجام روابط بیشتری 
داشته باشیم. دیدار و مذاکره وزیرامورخارجه کشورمان 
با کشورهای طرف برجام در همین راستا انجام می 
شود و ما نیازمند این هستیم که ارتباطات بین المللی 
خود را در شرایط خروج آمریکا از برجام تقویت کنیم.

آمریکا پیش از این هم 
در برجام نبود

اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 
)ص( گفت: در این برهه زمانی که آمریکا دست به 
انجام عملیات روانی گسترده علیه کشور ما زده است، 
لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی بیش از پیش مورد نیاز 
است و ما از خروج آمریکا از برجام نگرانی نداریم چرا 

که آمریکا تا کنون هم در برجام حضور نداشت.

پرچم، نماد »حاکمیت« است

کوهکن نماینده لنجان گفت: پرچم، نماد »حاکمیت« 
است و من برای نشان دادن نفرت ملت ما از حاکمیت 
آمریکا آن را به آتش کشیدم. درست نیست که یکی 
از همکاران در نطق خود بگویند که این کار منطق 

عقالنی و مذهبی ندارد و عقده گشایی است.

اعتبار روحانی به  شدت دارد سقوط می کند

زیباکالم گفت: در دولت دوازدهم، به سرعت حیرت 
انگیزی  از مهر تا اسفند 9۶ اگر منحنی را ترسیم کنید 
-نمی خواهم لغت محبوبیت را به کار ببرم- ولی اعتبار 
رئیس جمهور دارد به شدت سقوط می کند و اگر یک 
منحنی دیگری را ترسیم کنیم که اسمش را منحنی 
پشیمانی گذاشته ام، این منحنی دارد به سرعت رو به صعود و باال حرکت می کند. 
یعنی روزبه روز بر تعداد کسانی که ابراز و احساس پشیمانی می کنند از اینکه به 

ایشان رای دادند، بیشتر و بیشتر می شود.

برجام ُمرد، دفنش کنید تا محیط زیست آلوده نشود

همه  از  مرد،  برجام  گفت:  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
مقامات کشور می خواهم جنازه برجام را هر چه زودتر 
دفن کنند تا بوی تعفن آن به محیط زیست آسیب 
نزند. قرار بود برجام برای جوانان اشتغال ایجاد کند، 
مشکل معیشت مردم را حل کند و اقتصاد کشور را 
رونق دهد اما حاال به هر دلیلی مرده است و رئیس جمهور آمریکا نیز تیر خالص 
را به آن زد. دولت و مجلس تالش کنند از محل گرانی ارز و وضع نامناسب 

اقتصادی، متناسب سازی حقوق میلیون ها نفر از مردم را اجرایی کنند.

برجام تحت نظارت رهبری امضا شد

نماینده تهران گفت: »آتش زدن  علیرضا رحیمی 
پرچم کشورها در فرهنگ اسالمی هیچ جایی ندارد 
و در منطق سیاسی و نگاه عقالنی هم مردود است«. 
وی با تکرار این جمالت از تریبون مجلس، گفت: 
 گویا عده ای در تالشند که رهبری را در برجامی 
بی اختیار و دولت را مبسوط الید معرفی کنند. برادران فراموش نکنیم که 
برجام تحت نظارت رهبری امضا شد و بخشی از کارنامه کل حاکمیت است. 

برجام نه سیاسی است و نه جناحی است.

جریان تندرو اصولگرا دنبال تسویه حساب سیاسی است

عباس سلیمی نمین، گفت: تسویه حساب سیاسی در 
شرایط کنونی بدترین کج فهمی است. در کشور دو 
تندرو اصالح طلب  دارد. جریان  تندرو وجود  جریان 
همواره نگاه به خارج از کشور دارد. این جریان تالش 
دارد اتحاد در جامعه را برهم بزند زیرا اتحاد، ما را در 
برابر دشمن خارجي منسجم خواهد کرد. یک جریان تندرو هم در طیف اصولگرا 
وجود دارد. این جریان متصور است با خروج آمریکا از برجام، بهترین شرایط 

براي تسویه حساب سیاسي است. 

و  اعتماد  اخالق،  جمهور،  رئیس 
توجه به مقررات بین المللی را اساس 
گفت:  و  برشمرد  خارجی  سیاست 
هر  به  ایران  که  خوشحالیم  بسیار 

پایبند  امضا کرده کاماًل  توافقی که 
بوده و در عین حال بسیار متأسفیم 
که آمریکا به عنوان یکی از طرفین 
توافق بسیار مهم هسته ای که مورد 
قرار  هم  متحد  ملل  سازمان  تأیید 

را نقض و اعالم  توافق  این  گرفته، 
کرده که از آن خارج می شود؛ این به 
معنای زیر پا گذاشتن اخالق، سیاست، 
مقررات  و  دیپلماتیک  صحیح  راه 

اگر افزود:  روحانی  است.   بین المللی 
 5 کشور دیگر طرف جمهوری اسالمی 
در این توافق با ایران همراه باشند و به 
توافقات خودشان عمل کنند و تضمین 
دهند که منافع ایران با تداوم برجام 

محقق خواهد شد، این توافق برخالف 
میل آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی 
خواهد ماند. رئیس جمهور همچنین 
در نشست هیأت های عالی رتبه ایران 
و سریالنکا با بیان اینکه دستیابی به 
توافق برجام در مذاکرات هسته ای به 
کشوری  ایران  که  داد  نشان  جهان 
امروز  افزود:  است،  صلح  خواهان 
می بینیم که 5 کشور اروپایی و جامعه 
جهانی بر اجرای این توافق تأکید داشته 
و نسبت به ادامه و حفاظت از آن اصرار 
دارند. رئیس جمهور خارج شدن یک 
طرفه آمریکا از برجام را اقدامی خالف 
بین المللی  مقررات  و  عرف  اخالق، 
تعهدات  کرد:  تصریح  و  دانست 
ادامه دار  دولت ها در نظام بین الملل 
بوده و هیچ دولتی نمی تواند تعهدات 
مقررات  براساس  که  را  قبل  دولت 
سازمان ملل تأیید شده، برهم بزند.

۵ کشور دیگر طرف برجام بر ادامه این توافق اصرار دارند
به هر توافقی که امضا کرده ایم، پایبند بوده ایم

در پی خروج آمریکا از برجام، مجلس 
خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای 
ضمن محکوم کردن این اقدام عنوان 
کرد که در مواردی خطوط قرمز مورد 
برجام  در  رهبری  معظم  مقام  نظر 
رعایت نشد. در قسمتی از این بیانیه 
شریف  مردم  دیگر  بار  است:  آمده 
خیانت پیشگی  و  عهد  نقض  ایران، 
و  کردند  مشاهده  را  استکبار  جبهه 
عدم  بر  مبنی  کریم  قرآن  توصیه 
اعتماد به دشمن را با همه وجود خود 
رهبری معظم  مقام  نمودند.   لمس 

»مد ظله العالی« نیز با تکیه بر تعالیم 
قرآن کریم و تجربه ارزشمند سالیان 
مبارزه با استکبار، بارها بر غیر قابل 
ورزیده  تأکید  بودن دشمنان  اعتماد 
بودند. ایشان بارها تأکید کردند که 
به نتیجه مذاکرات خوش  بین نبوده و 
صرفاً به جهت اصرار دولت محترم و 

به منظور ایجاد تجربه ای دیگر برای 
مردم شریف ایران با برجام موافقت 
جمهور  رئیس  است  الزم  نمودند. 
محترم، صادقانه و با صراحت، نسبت 

به خسارت های وارده در برجام که 
قرمز  رعایت خطوط  به خاطر عدم 
ترسیمی توسط رهبر معظم انقالب 
از  اخذ تضمین های الزم  از جمله 
1+5 و نیز عدم رعایت اقدام متناظر 

و گام به گام، پدید آمد؛ از مردم عزیر 
ایران عذر خواهی کرده، تجربه توافق 
قرار دهند.  آینده  راه  را چراغ  برجام 
چه  اگر  کشور  دیپلماسی  دستگاه 

تالش  تمام  گذشته،  سال  چند  در 
خود را برای انجام توافق موسوم به 
برجام به کار بست؛ لکن در مواردی 
خطوط قرمز مورد نظر مقام معظم 
رهبری در این توافق رعایت نگردید.

روحانی به خاطر خسارت های وارده در برجام 
باید از مردم عذرخواهی کند

 آغاز به کار چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش در دانشگاه بیرجند * عکس: قلندری اسفدن

بازکردن چراغ های تزیینی خیابان جمهوری اسالمی که باکلی هزینه نصب شده بود 

کنسرت ارکستر بزرگ صبا در بیرجند * عکس: رمضانی

بادبادک های دست ساز دانش اموزان مدرسه رودکی به پرواز درآمدند * عکس: پیشه ور

برای چیزی که جز ضررنداشت عده ای جشن گرفتند

مجلسی، دیپلمات سابق گفت: برای گروهی، خروج 
از برجام، صرفا ژست است وگرنه برای خارج شدن از 
برجام کافی است سوئیچ پایش های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را خاموش کنند. این حرف ها به همان 
اندازه کودکانه است که در مجلس چهارشنبه سوری 
گرفتند و جشن و پایکوبی کردند؛ آن هم برای موضوعی که هیچ چیز جز ضرر 
برای ما نداشت. خروج از برجام باعث می شود چین و روسیه به ناچار به تحریم 

ها بپیوندند و همین تجارت بخور و نمیر با این کشورها هم منتفی خواهد شد.

مردم با همان رویکرد اصالح طلبي همراهي می کنند

عبدا... ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت 
اصالحات در پاسخ به این سوال که اگر همین امروز 
انتخابات مجلس یازدهم برگزار شود، آیا مردم اقبالی را 
که در انتخابات پیشین به اصالح طلبان نشان دادند، 
مانند  جامعه  اگر  گفت:  خیر،  یا  کرد  خواهند  تکرار 
اردیبهشت 9۶ شور رای داشته باشد، تردید ندارم که مردم با همان رویکرد اصالح 
طلبی همراهی خواهند کرد؛ نگرانی اصلی  این است میزان مشارکت کاهش 

یابد و تجربه نشان داده که در میزان مشارکت پایین چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

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