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راه این است خوابگاه خانه 
شود نه اردوگاه نظامی !

 ساعتی می گذشت که کالفه گوشه 
دانشکده نشسته بود.کنارش نشستم 
و حس حضورم باعث شد خودش را 
جمع و جور کند ، انگار از دنیایی دیگر 
کنده شد. به لیوان کنارش اشاره کردم 
و گفتم: چایی ات یخ زد! نیم نگاهی 
به من انداخت و با پایش روی زمین 
ضرب گرفت ! عصبی بود آنقدر زیاد 
که فکش قفل کرده بود. داشتم فکر 
می کردم بروم و از هم اتاقی هایش 
در خوابگاه علت حالش را بپرسم که 
خودش زبان باز کرد و گفت : پدرم 
یا  انتقالی  یا  و گفت  زد  زنگ  دیروز 

انصراف ! ...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*حجازیان

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4236
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هراس از مهاجرت 
فراگیر مرزنشینان

 ابراز نگرانی معاون قوه قضاییه از خالی شدن روستاهای خراسان جنوبی:  

رشد خشونت خانگی در 
استان نسبت به سال قبل

کودک آزاری،  همسرآزاری،  زنان و دختران آسیب دیده، اختالفات خانوادگی از انواع گوناگون خشونت خانگی 
هستند. بر اساس آمار ارائه شده توسط  اداره  بهزیستی استان  در سال گذشته تماس هایی که با  خط ۱2۳ 
گرفته شده است 2 هزار و ۱2۶ مورد بوده است،  اما در هشت ماهه نخست امسال  تعداد تماس ها هزار و ۹۷۰ 

مورد عنوان شده است.  با توجه به اطالعات سال گذشته و هشت ماهه سال ۹۷... ) مشروح در صفحه 5(

بهره برداری از 
طرح آبرسانی در

شهرستان زیرکوه
معاون عمران و امور زیربنایی سازمان عشایری کشور 
در بازدید از طرح آبرسانی به 4۰ محله عشایری زیرکوه 
با بیان اینکه مرحله نخست این طرح با پیشرفت 8۰ 

درصدی تا ۱۰ روز آینده ... ) مشروح در صفحه 5(

پیام قدردانی نماینده ولی فقیه، استاندار و فرمانده سپاه از مردم
نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( در پیامی مشترک از مردم و مسئوالن برای برگزاری باشکوه کنگره ملی 2 هزار شهید خراسان 
جنوبی قدردانی کردند . متن این پیام مشترک به شرح زیر است: باری دیگر شهره سال ها رشادت و پاسداشت حفظ ارزش های دینی و انقالبی مردم خراسان 
جنوبی، در قامت کنگره ملی بزرگداشت دو هزار شهید استان به عنوان مهمترین رخداد تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سنوات اخیر در استان تجلی یافت. بر 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از دنبال کردن چهار آسیب اولویت دار از جمله حاشیه نشینی در کشور خبر داد و گفت: روند مهاجرت از خراسان جنوبی خود الزم می دانیم به عنوان خادم مردم از فرمایشات محبت آمیز و ارشادات راهبردی ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای که... مشروح در صفحه 5
و متمرکز شدن جمعیت استان بسیار نگران کننده و باید تدابیری در این راستا اتخاذ شود. الفت، دیروز در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اعالم اینکه برخی 

کشورها تالش می کنند مانع مهاجرت داخلی شوند تا سرمایه گذاری آن ها از بین نرود، اعالم کرد: بیشتر مهاجرت در این استان...  مشروح در صفحه 5
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به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومه حاجیه صغری نصیری )توکلی(
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۷/9/۲۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۶

 در محل حسینیه حضرت آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی و امتنان بازماندگان 

خواهد شد. 

خانواده های:  
توکلی،  نصیری،  اربابی،  اشتری نژاد، نجات و سایر بستگان

استاد گرامی

جناب آقای دکتر محمد مسینائی
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان

 برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

دکتر علی جاهد سراوانی

باقی یگانه ذات اقدس اوست

جناب آقای دکتر محمد مسینائی 
و سرکار خانم فاطمه جامی

از درگذشت مرحوم محمد حسین مسینائی
 بسیار اندوهگین و متاسف شدیم،  تسلیت ما را بپذیرید و ما را در غم خود شریک بدانید. 

محمود رفیعی- مهدی  رفیعی

مراسم چهلمین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه فاطمه حسینی )مادر شهیدین عباسی(
امروز پنجشنبه 9۷/9/۲۲ از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۴/۳۰ در محل

 مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب شادی 
روح آن مرحومه و تسلی خاطر و مزید امتنان بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: عباسی و حسینی

ریاست محترم کمیته امداد منطقه یک بیرجند
و کارآفرین جوان جناب آقای حسین محروم 

از تالش بی وقفه شما برادران عزیز در ایجاد سی موقعیت شغلی برای مددجویان خانم 
مستعد به کار کمیته امداد منطقه یک بیرجند که نشان از پشتکار قوی شما بزرگواران است

 کمال تشکر و قدردانی را داریم.
جمعی از مددجویان کمیته امداد منطقه یک

همیاران ارجمند موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(
ضمن قدردانی از تالش های ارزنده شما به اطالع می رساند:

 ویژه همیاران این موسسه برگزار می شود.
زمان: پنجشنبه ۲۲ آذر ماه - ساعت ۱8   مکان: بیرجند- دانشگاه پیام نور- سالن اجالس

مهمان ویژه مراسم:
 آقای حجت اشرف زاده هنرمند محبوب کشوری و تقدیر شده ویژه جشنواره شعر رضوی 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/09/21 می باشد.

شماره فراخوانتاریخ بازگشاییمهلت ارایه پیشنهادزمان خرید اسنادرشته کاری  و رتبه موردنیازنام پروژهردیف

تکمیل سالن ورزشی روستای ۱
غنی آباد شهرستان بشرویه

حداقل رتبه پنج )۵( ابنیه از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور

9۷/۰9/۲۱ لغایت 
ساعت ۱9 مورخ 

9۷/۰9/۲۲

ساعت 8/۳۰ صبح 
روز دوشنبه مورخ 

9۷/۱۰/۰۳

ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه مورخ 

9۷/۱۰/۰۳

۲۰۰9۷۰۱۶۵۰۰۰۰۲۶

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  تلفن: 05632403571  
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیاطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934                                          

جناب آقای دکتر محمد زهرایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت ریاست سازمان بسیج سازندگی کشور

که مؤید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
    مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری مهربان

شـادروان رضا وفایی فـرد
)بازنشسته دانشگاه بیرجند(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۷/9/۲۲ از ساعت ۱۴ الی ۱۵
 در محل حسینیه جدیدالتاسیس هیئت ابوالفضلی)مصلی( 

واقع در جمهوری ۳۱ - میدان فرزان برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب آرامش روح آن مرحوم

 و امتنان بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های  وفایی فرد و فامیل وابسته

 مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(
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نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان اعالم شد

ایرنا - حجت االسالم سید محمدرضا فقیهی رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: دانشگاهیانی که 
برای اعزام به عتبات ثبت نام کردند، می توانند با مراجعه به لینک اعالم نتایج در سایت لبیک و با استفاده از کد 
ملی و شماره شناسنامه خود از نتایج قرعه کشی با خبر شده و وضعیت خود را مشاهده کنند. 

آخرین مهلت ثبت نام کارت 
سوخت المثنی

سوخت،  کارت  بازگشت  شدن  قطعی  با  ایسنا- 
کارت  فاقد  که  سیکلتی  موتور  یا  خودرو  مالکان 
سوخت هستند، موظف شدند برای ثبت نام کارت 
سوخت المثنی به چهار طریقی که از سوی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم شد، 
اقدام کنند. این افراد طی یک بازه زمانی 21 روزه، 
از سوم تا 24 آذرماه، مهلت دارند برای ثبت نام از 
کنند.  استفاده  نام  ثبت  جهت  معرفی  روش های 

فرصتی که از آن تنها دو روز باقی است.

آغاز طرح جدید پیش فروش 
محصوالت سایپا از امروز

میزان- شرکت سایپا پنجشنبه 22 آذرماه رأس ساعت 
۹ صبح مرحله جدید پیش فروش نقدی محصوالت 
خود ویژه آذر ماه ۹۷ را آغاز خواهد کرد. در این طرح 
فروش خودرو های سایپا 111 و سایپا 1۳1 با پیش 
پرداخت 11 میلیون تومان و تیبا 2 با پیش پرداخت 1۵ 
میلیون تومان به فروش خواهد رسید. زمان تحویل 
این خودرو ها نیز تیر، مرداد، شهریور و مهر ۹۸ است.
مطابق اطالعیه شرکت سایپا سود مشارکت در این 
طرح 1۵ و سود انصراف 12 درصد است، قیمت نهایی 
محصوالت هم با قیمت روز شرکت محاسبه می شود.

وزیر علوم: حذف مرحله ای 
کنکور امسال اجرایی می شود

ایسنا - منصور غالمی در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران در ارتباط با حذف کنکور گفت: 
حذف مرحله ای کنکور جزو مصوبات قانونی است 
که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده، ما در 
سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را 
به صورت مثبت اعمال می کردیم. با توجه به اینکه 
این روش در اجرا نشان می داد حدود ۸۵ درصد 
قبولی ها بدون تاثیر سابقه می توانند در رشته های 
امسال بخش اعظمی  مورد نظرشان قبول شوند؛ 
از دانشجویان می توانند بدون کنکور صرفا با ارائه 
مدارک تحصیلی خود، درخواست دانشگاه و رشته 

های مورد نظر خود را بدهند.

وزیر جهاد کشاورزی: قیمت مرغ 
باید ۱۰ هزار تومان باشد

مهر- وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید قیمت مرغ 
1۰ هزار تومان باشد و قیمت باالتر اجحاف است. 
برای جلوگیری از افزایش قیمت ذخایر مرغ منجمد 
به بازار عرضه می شوند. محمود حجتی در حاشیه 
اظهار  شیرخام  قیمت  درباره  دولت  هیئت  جلسه 
تومان  دو هزار  را  کیلو شیر خام  قیمت هر  کرد: 
در نظر گرفته ایم.وی با بیان اینکه سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این موضوع 
نظارت کافی را انجام می دهند، گفت: قیمت لبنیات 
تا  کامل مشخص شود  باید  لبنی  فرآورده های  و 

مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ 
هزار تومان شد

تسنیم- رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه با 
توجه به کاهش قیمت ارز احتمال کاهش قیمت طال 
و سکه در روزهای آینده بازهم وجود دارد، گفت: سکه 

۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان شده است. 

سرمقاله

راه این است خوابگاه خانه 
شود نه اردوگاه نظامی ! 

* حجازیان

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... با چشمانی گرد شده کامال به 

طرفش برگشتم و کمی بلندتر از حد معمول صدایم 
پرسیدم : چرا ؟!!

حالت چشمانش زار شد و گفت : از همان اولش با 
خوابگاهی شدنم مخالف بودند چند روز تمام طول 
کشید تا قانع شان کنم آنجا حواس هیچ مسئولی هم 
که نباشد حواس خودم که به خودم هست ! این اتفاق 
اخیر که خبرش همه جا پیچیده نمی دانم از کجا به 

گوش آنها هم رسیده ... 
بغضش را قورت داد و گفت : مادرم دارد دق می کند ! 
با لحن رام تری گفتم: حواس خودت به خودت نیست؟ 

سری تکان داد و زمزمه کرد : نه ! 
سکوت کردم ، داشتم جمالت را جوری می چیدم 
تا دردی از او دوا کند که انگار به یک باره چیزی 

منفجر شد و حرفهایش با شدت پریدند بیرون ! 
با طلبکارترین  دست هایش در هم مشت شد و 
لحن ممکن گفت : تو که نمی دانی خوابگاه شده 
 جهنم! مهم نیست او اصال در خوابگاه ما نبوده ،
مهم نیست حتی یکبار هم ندیدمش، مهم نیست 
می  ما  تک  تک  اما  چیست  نامش  دانم  نمی 
توانستیم جای او باشیم! و حتی شاید قرار است در 
آینده ای نزدیک باشیم  ... حال مان حال مسافران 
قطاری ست که واگن هایش دارد از آخر یکی یکی 
کنده می شود و چپ می کند! می دانیم نه با همان 
جنس اما بالیی با همان طعم تلخ همه  ما را تهدید 
می کند ! هر چقدر هم دیوارهای خوابگاه بلند باشد، 
هر چقدر هم نگهبان دم در بر ساعت ورود و خروج 
مان حساس باشد، هر چقدر هم سرمان توی الک 
خودمان باشد باز هم جایی کامال ناخواسته به هر 
دلیلی چه پشت در اتاق هاِی کوچک مان چه بعد 
از سیم خار  دار های خوابگاه قیِد تمام بندها را می 
زنیم! تو که نمی دانی غربت با آدم چه ها که نمی 
کند ... حتی اگر تمام روز را روی تختت بنشینی و   
چشمانت را روی تمام دنیا ببندی و گوش هایت را 
بگیری بازهم همان جا متالشی می شوی ، روحت 
اوردوز می کند ... !! می دانی چند  بار شاهد این 
حوادث بودم؟ پسر و  دختر و ترم اول و ترم آخر 
ندارد حتی مذهبی و غیرمذهبی هم ندارد! همیشه 
اعتیاد به مواد مخدر نیست، گاهی اعتیاد به حتی 
بدتر از آن  است همیشه هم به مرگ منجر نمی 
شود گاهی حادثه ای تلخ تر از مرگ رخ می دهد ... 
دانی  نمی  تو  و  جانت  به  می افتد  که  است  آفت 
کی و چگونه آن را دور از چشم همه حتی خودت 
بیرون  محیط  از  فرار  راهش  می دهی!  پرورش 
و  ورود  ساعات  کنترل  راهش  نیست،  دانشگاه 
هم  آور  خفقان  فکری  جو  راهش  نیست،  خروج 
نیست ! راهش فقط تبدیل تهدید به فرصت است 
... راهش این  است از خودت غولی بسازی بزرگتر 
از غربت تا دیگر هیچکس نتواند دست در دست 
 غربت حکم تباهی روزهای جوانی ات را امضا کند !
راهش این است خوابگاه، خانه  معنا شود نه اردوگاه 
به  که  آنهایی  تمام  است  این  راهش   !!! نظامی 
پر  زندگی هاِی  این  دادن  سامان  مسئول  نحوی 
مادِر من ها  نگران  به دل  پایین هستند  و   باال  از 
هم فکر کنند، به اعتماِد لرزان پدرهایمان هم فکر 
کنند ... راهش از موضع باال نگاه نکردن است ! اما 
می دانی اوضاع پیچیده تر از آن است که فکرش 

را کنی ...
به محض پخش خبر فوِت هم دانشگاهی مان به 
در  شده  پا  به  آتش  خواباندن  برای  تالش  جای 
دلهایمان  کوشیدند کتمانش کنند و وقتی دیدند 
زور و درد خبر آنقدر زیاد است که در نطفه خفه 
نمی شود با گفتن:جمله اتفاق در خانه دانشجویی 
 افتاده نه در خوابگاه ! هرم آتش را زیادتر کردند ... !
 باورت می شود همه آنهایی که همیشه خدا کاسه 
داغ تر از آش اند پا روی پا انداختند و شانه های بی 
تفاوتی  و بی مسئولیتی شان باال انداخته شد ! آنقدر 
جمله   چند  همان  که  بود  آشوب  و  بد  مان  حال 
سکوت  در  خیلی ها  وقتی  دانشگاه  ریاست  بیانیِه 
تمام  به   رو  که  بود  آغوشی  مثل  بودند  نظاره گر 
دلواپسی هایمان باز شد ... اما خوب می دانی زور 
آن جمالت هیچوقت به سکوت بی رحمانه سایر 
متولیان نشاط و دین و تفریح و امنیت و فرهنگ 

نخواهد رسید ... هیچوقت. 
 مشت دستانش را باز کرد.

کارهای  برای  می روم   : گفت  و  زد  تلخی  لبخند 
امیدوارم  فقط   ... کنم  اقدام  انصراف  یا  انتقالی 

آخرین نفِر این قافله باشم ! 
امیدوارم دیگر هیچ جبری به رفتن نباشد ...

علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در برنامه »پیشران« با بیان اینکه »مدلی برای حذف 
یارانه بنزین و افزایش قیمت مدنظر ماست«، گفت: این مدل 
این است که برای آحاد جامعه یعنی جمعیت ۸۰ میلیون نفری 
ایران، سهمیه تعیین کنیم و این سهمیه الزاماً سهمیه بنزین 
نیست، بلکه به  نوعی اعتباری است که در کارت اعتباری قرار 
می گیرد و اگر خانوار خودرو داشتند، از بنزین استفاده می کنند 
و اگر خودرو نداشتند، از مترو و اتوبوس استفاده می کنند. 
یارانه  حذف  و  بنزین  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  وی 
این مشکل  از  جلوگیری  برای  و  باشد  تورم زا  می تواند 

می توانیم مدتی را مشخص کنیم مثاًل یک ماه که این 
پول قابل برداشت نقدی نباشد و بعد از مدت مشخص، 
کنند.  استفاده  نقد  به  صورت  می توانند  را  اعتبار  مانده 
علیرضا عبدا... زاده، مدیر گروه توسعه و سیاست گذاری 
مطالعات  از  بعد  کرد:  اذعان  نیز  شریف  دانشگاه 
این  به  نهایت  در  انجام شده  شبیه سازی های  و  زیاد 
پنهان  یارانه  این  که  است  ضروری  رسیدند،  نتیجه 
به  شود،  بازتوزیع  بنزین،  قالب  در  توزیع  حال  در 
جیب  به  تخفیف  این  ثروتمند،  جیب  از   طوری که 
بگیرد. صورت  هدفمند  توزیع  یک  یعنی  برسد،  فقیر 

روند  به  توجه  با  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  ایرنا- 
و  حقیقی  اشخاص  همه  کشور،  ارز  بازار  مساعد 
اختیار  در  ارز  توانند  می  صادرکنندگان  و  حقوقی 
به  نیز  ها  بانک  در  ها،  صرافی  بر  عالوه  را  خود 
فروش برسانند. طبق بخشنامه صادره، شعب ارزی 
خرید  به  مکلف  کشور  سراسر  مختلف  های  بانک 
مردم  از  مرکزی  بانک  هستند.  هموطنان  از  ارز 
با  مشکل  هرگونه  بروز  صورت  در  است  خواسته 
اداره صادرات بانک مرکزی به شماره 2۹۹۵۳۷۵۰ 

عمده  ارزهای  نرخ  بگیرند.  تماس   2۹۹۵۳۷1۸ و 
ادامه داد به شکلی  دیروز نیز روند کاهشی خود را 
تومان   ۹۹۵۰ نرخ  به  دالر  هر  ساعاتی  برای  که 
به  را  بازار  نرخ کف  ایران  معامله شد. صرافی ملی 
دالر  هر  خرید  برای  تومان   ۵۰ و  هزار   1۰ ترتیب 
نظر  برای فروش آن در  تومان  و 1۰ هزار و 1۰۰ 
گرفته است؛ این ارقام برای خرید یورو از هموطنان 
 1۰۰ و  هزار   12 فروش  برای  و  تومان  هزار   12

تومان تعیین شده است.

پیشنهاد جدید بنزینی مجلس؛
 سهمیه بنزین پول نقد می شود

اطالعیه ارزی بانک مرکزی

با  کاال  ورود  درباره  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  ایرنا- 
ارز دولتی اظهار کرد: کمیته ای در این خصوص دو 
که  کرد  بحث  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  درباره  هفته 
2۵ قلم کاال را شامل می شد این اقالم با ارز 42۰۰ 
در  جمهور  رئیس  دستور  به  و  شود  می  وارد  تومان 

بودجه سال ۹۸ هم 42۰۰ تومان دیده شده است. 
افزایش  از نظر دولت تعداد و رقم آن  افزود:  واعظی 
پیدا نمی کند چون برای ما بسیار مهم است نیازمندی 
باره  این  در  برسد؛  شان  دست  به  ارزان  مردم  های 
کار  این  مسئول  را  صنعت  وزارت  جمهور،  رئیس 
خواهد  اتفاق  دو  اینجا  شد:  یادآور  وی  است.  کرده 
افتاد: نخست اینکه به دلیل ارزان بودن این اقالم در 
این  جلوی  باید  که  می شود  قاچاق  مرزی  شهرهای 
آن که دست  دلیل  به  اینکه  دیگر  و  گرفته شود  کار 
به دست می شود، اقالم گران تر به دست مردم می 
هزار   1۹ تا   1۷ ارز  که  زمانی  کرد:  تاکید  وی  رسد. 

تومان بود قیمت کاالها افزایش یافت، االن نرخ ارز 
تومان  هزار   1۰ زیر  که  طوری  به  است  شده  نصف 

خرید و فروش شده است. 
است  کرد: طبیعی  تصریح  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
که در این وضعیت قیمت کاالها کاهش یابد. رئیس 
دستوراتی  این خصوص  در  وزارت صمت  به  جمهور 
را داده است و اصناف و تجار هم در این زمینه باید 
به شکلی کمک  در خریدها  و مردم هم  کنند  کمک 
کنند تا قیمت کاالها کاهش یابد. واعظی در پاسخ به 
پرسشی درباره اختصاص بنزین به افرادی که خودرو 
قرار  بررسی  مورد  دولت  در  طرح  این  افزود:  ندارند، 
اندازه هم  گرفت، نقطه قوتش این است که همه به 
نقاط  بر  طرح  این  ضعف  نقاط  اما  کنند  می  مصرف 
مثبتش غلبه دارد به همین دلیل دولت وارد این بحث 
نشده است. وی درباره برخی اظهار نظرها درباره آب 
و برق مجانی هم گفت: نمایندگان مجلس هم مثل 
ولی  گویند  می  را  خود  نظرات  جامعه  در  دیگر  افراد 
فرق  آن  داستان  رسد  می  مجلس  تصویب  به  وقتی 
و  ایم  ندیده  بودجه  در  را  چیزی  چنین  ما  کند،  می 
باید  بگذارد  بودجه  در  را  آن  بخواهد  هم  کسی  هر 
مشخص کند چیزی که از بودجه کم می شود از کجا 

جبران می شود.

دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت 
برای کاهش قیمت کاالها

قیمت های  اینکه  بیان  با  لبنی  انجمن صنایع  دبیر 
آینده  هفته  یک  حدود  لبنی طی  محصوالت  جدید 
نرخ  با  جدید  محصوالت  گفت:  شود،  می  اعمال 

های جدید از یک هفته دیگر به بازار می آیند.
رضا باکری در گفتگو با مهر درباره تغییر نرخ لبنیات 
اظهار کرد:  تاکنون،  نرخ های جدید  اعمال  و عدم 
را  حمایت  سازمان  جدید  مصوبه  کارخانجات  همه 
قیمت  آینده  و طی حدود یک هفته  کنند  اجرا می 
که  جدیدی  محصوالت  روی  جدید  های  گذاری 

وارد بازار می شود، اعمال و درج خواهد شد.
در  که  محصوالتی  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
با  خورند،  می   ۹۷/۰۹/2۰ تولید  تاریخ  کارخانجات 

قیمت گذاری های جدید وارد بازار می شوند.
دبیرانجمن صنایع لبنی کشور ادامه داد: محصوالتی 

های  قیمت  با  دارد  وجود  بازار  در  اکنون  هم  که 
موجود خریداری می شود و سپس محصوالت جدید 
با نرخ های جدید وارد بازار و جایگزین آنها خواهد 

شد.
باکری درباره جلسه با معاونت امور دام وزارت جهاد 
همچنین  و  دامپروری  های  تشکل  و  کشاورزی 
روزهای  طی  زمینه  همین  در  کارگروهی  تشکیل 
قرارداد  انعقاد  منظور  به  جلسه  این  گفت:  آینده، 
خرید شیرخام میان دامداران و کارخانجات است که 
براساس آن تمام دامداران مکلف می شوند شیرخام 
تومان تحویل کارخانجات  نرخ کیلویی 2۰۰۰  با  را 
دهند و کارخانجات نیز محصوالت خود را با قیمت 

های جدید به بازار عرضه کنند.

اعمال نرخ جدید محصوالت لبنی، هفته آینده

پرداخت  سامانه  شدن  عملیاتی  با  اعتبار-  عصر 
باجه های  در  کشور  از  خروج  عوارض  الکترونیک 
روز  از  ایران،  ملی  بانک  مرزی  غیر  شعب  و  مرزی 
به صورت  کشور  از  خروج  عوارض  ماه  آذر   24 شنبه 
نخست  فاز  در  شد.  نخواهد  دریافت  سنتی  و  نقدی 
از کشور که  الکترونیک عوارض خروج  طرح پرداخت 
مالیاتی  امور  سازمان  و  انتظامی  نیروی  همکاری  با 
شعب  در  عوارض  وجوه  پرداخت  شد،  اجرایی  کشور 
عوارض  پرداخت  این طرح،  دوم  فاز  در  و  مرزی  غیر 
کانال های  و  درگاه ها  از طریق  مرزی صرفا  در شعب 
و وجوه عوارض  پذیرفته می شود  الکترونیک  پرداخت 
شد. نخواهد  دریافت  شعب  در  نقدی  فیش  طریق   از 
پرداخت  کانال های  و  درگاه ها  است،  ذکر  به  الزم 

درگاه  شامل  کشور  از  خروج  عوارض  الکترونیک 
دستگاه های  مالیاتی،  امور  سازمان  اینترنتی  پرداخت 
ملی  بانک  کیوسک  و   POS، CASHLESS
بام  و سامانه  بله  موبایلی  اپلیکیشن  و همچنین  ایران 

این بانک و اپلیکیشن موبایلی ایوا است.

پرداخت عوارض خروج از کشور
 کامال الکترونیک شد

خزاعی مدیر شعب خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران استان بیان نمود: تحقق 
اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای برنامه هایی در سطح ملی است و این بانک 
با توجه به ظرفیت و توانمندی هایی که دارد، به منظور تحقق اهداف مندرج 
در سیاست ها اقتصاد مقاومتی کلیه برنامه ها و سیاست های خود را بر اساس 

شاخص های اقتصاد مقاومتی به اجرا خواهد گذاشت.
خزاعی در اولین نشست در جمع خبرنگاران به مناسبت آغاز دوازدهمین سال 
فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۹۷ گفت: با توجه به بانک محور 
بودن اقتصاد کشور بانک ها می توانند در دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه 
کارآفرینی نقش تعیین کننده اي داشته باشند که در این راستا برای دستیابی 
اصالح  توان چابک سازی،  موثرتر می  نقش  ایفاي  و  نظر  مورد  اهداف  به 
افزود:  دارد. وي  قرار  اولویت  در  را  بانکی  عملیات  روان سازی  و   ساختارها 
بی تردید برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و ایجاد کسب وکارهای 
خرد چالش هایی وجود دارد که با تعیین وظایف و تعیین کارگروهای مورد نظر 

بر مبنای اصول حرفه ای و افزایش بهره وری این مشکالت و تنگناها حل 
و فصل خواهند شد. مدیر شعب خراسان جنوبی اظهار کرد: توسعه اقتصادی 
و ایجاد کسب وکارهای جدید وکارآفرینی باعث رونق اقتصاد ملی و تقویت 
تولید داخلی است که این بانک  می تواند با حمایت از تولید کنندگان داخلی 
بانک توسعه و ترویج  این  اقدام و عمل کند. همچنین  اقتصادی  و فعاالن 
خدمات بانکداري اسالمی را با رویکرد ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش توان 
مالی مردم و بنگاه های کوچک در دستور کار خود قرار داده است. مدیر شعب 
خراسان جنوبی در این نشست عنوان نمود: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های لحاظ شده در سیاست های بانکی 
دولت، نسبت به تشکیل کمیته بازاریابی استانی اقدام نموده است که رویکرد 
و تالش کمیته بر این است تا ضمن انطباق کلیه برنامه ها و سیاست های 
اعتباری بانک قرض الحسنه مهر ایران و سیاست هاي بانکی دولت محترم 
منطبق و بتواند آنرا به اجرا بگذارد. وي با اشاره به اقدامات انجام شده در سال 

گذشته تصریح کرد: با شناساندن و 
تبلیغات موثری که بانک در سال ۹6 
در این خصوص انجام داده است در 
سال جاری نقش پررنگ تري را در 

بخش هاي مختلف اقتصادي و رسالت اجتماعی که برعهده دارد ایفا خواهد 
نمود. خزاعی در ادامه با تشریح عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 
های گذشته بیان نمود: مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر در استان با 
1۰ شعبه فعال در ۷ شهرستان استان توانسته با تالش شبانه روزی کارکنان و 
 همچنین همراهی و همدلی مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره ،

تا به حال بیش از  ۵۷۹۰۷  فقره تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ چهار هزار 
و دویست و هفت میلیارد ریال پرداخت نماید که در آغاز دوازدهمین سال 
فعالیت بانک، افتخاری بزرگ در صنعت بانکداری اسالمی در جهت پویایی 

استان می باشد.

۲۲ آذر ، آغاز دوازدهمین سال فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۰۴۴ این اداره ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک ۴۸۷۳ فرعی از 
یک اصلی ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای علی ندائی و خانم زهرا نوری هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
منتقل شده است طبق سند رهنی شماره 2۴۵۳۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ سرایان در قبال مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال )ششصد و پنجاه میلیون( در رهن بانک ملت شعبه سرایان قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )ششصد و پنجاه میلیون( ارزیابی شده و پالک فوق دارای ۱۱۰ مترمربع اعیانی و ۱۴۶/۹۹ متر مربع عرصه در یک طبقه به آدرس 
سرایان،  خیابان امام خمینی )ره( ۱۹ و دارای انشعابات آب، برق گاز و تلفن که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف علی ندائی می باشد. پالک 
فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز چهارشنبه مورخ دوازدهم دی ماه نود و هفت در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سرایان واقع در خیابان 
مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،  وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.      
 تاریخ چاپ آگهی: ۱۳۹۷/۹/۲۲                محمود جهانی مهر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد علی شرعی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 
۱2۶۹/۹۹۰/22۳۹ - اصلی واقع در بخش ۱۱ قاینات به علت جابجایی مفقود شده است لذا با بررسی ثبت دفاتر امالک و 

پرونده ثبتی معلوم گردید که ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت ۷۶۱2 صفحه ۳۱۸ دفتر ۳۵ به نام آقای محمدعلی شرعی فرزند حسین ثبت 
و سند مالکیت به شماره سریال ۳۳۳۱۱۵ صادر و تسلیم گردیده و سابقه ای بیش از این ندارد لذا مراتب به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت مصوب ۸۰/۱۱/۸  یک نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که 
در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 

مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۷/۹/۲۲       علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ ارزیابی
 بدین وسیله به آقای علی بیجاری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۳۹ و شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۶2۹۹ ساکن بیرجند، 
بلوار مسافر، روبروی ترمینال، نمایندگی شرکت ایران خودرو به عنوان متعهد ابالغ می گردد: موسسه قرض الحسنه مهر 
بسیجیان )بانک مهر اقتصاد فعلی( مستند به چک بالمحل شماره ۴۶۰/۱۱۴2۹۸- ۱۳۹۱/۶/2۹  عهده بانک صادرات 

شعبه آزادی بیرجند راجع به وصول مبلغ ۳/۳۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک مذکور تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان صادر 
کننده چک را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۱۰۰۰۱۰ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. سپس بستانکار جهت استیفای طلب خویش تقاضای بازداشت پالک ثبتی ۸۳۰۷ فرعی از ۱۵۵۴- اصلی بخش دو ملکی شما را 
نموده که حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مالکیت مدیون در پالک فوق الذکر محرز و توقیف و متعاقبا بنا به درخواست 
بستانکار نسبت به ارزیابی چهار دانگ مشاع باقیمانده از پالک مذکور اقدام که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
۹۷۰۰۷۵۴۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ چهار دانگ مشاع مالکیت شما به مبلغ چهار میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال 
)۴/۳2۴/2۰۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده است. نظر به اینکه حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰2 مامور اجرا ابالغ نتیجه ارزیابی به شما به نشانی 
فوق و آدرس معرفی شده از سوی بستانکار میسر نبوده ، لذا به موجب این آگهی مراتب ارزیابی به شما ابالغ تا چنانچه به مبلغ مذکور 
معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس 
تجدید نظر به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به صورت علی الحساب به این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا 

فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲        غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت الوان توسعه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴۷2 و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۸۸۹۶ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۸/2۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱- آقای علیرضا هاتف فرد به شماره ملی ۰۶۵۱۹۴۱۸۳۰ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم قدسیه نیک کار به شماره ملی ۰۶۵۱۹۴۵۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا دلدار به شماره 
ملی ۰۶۴۰۱۴۷۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۸ انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای آقای علیرضا هاتف فرد رئیس هیئت مدیره و آقای رضا دلدار مدیرعامل به همراه مهر 

شرکت معتبر است وکلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳۱۵۳۳۳(

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

قابل توجه سهام داران بورس
احراز هویت سجام

انجام می شود.
7.30 صبح تا 8.30 شب

پاسداران
روبروی شعبه تامین اجتماعی
دفتر پیشخوان خدمات دولت

چمنی
3242 3242

کارت ملی همراه داشته باشید

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
به پرداخت مبلغ  اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۵۸2 محکوم علیه شرکت خاورپیشه محکوم است  به  نظر 
۳۸۶/2۱۳/۵2۰  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای سید عبداله صمدی و پرداخت مبلغ ۳۰/۸۱۳/۶۰۰  

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه کامیونت بادسان تیپ B ۸  رنگ سفید، مدل ۱۳۸۳ دارای 
بیمه شخص ثالث تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ با تخفیف ۵ ساله، اطاق عقب از نوع نرده ای حمل طیور و ۶ چرخ، الستیک های جلو ۷۰ درصد و 
عقب ۴۰ درصد سالم می باشد و قسمتی از درب سمت راننده رنگ دارد به مبلغ ۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شهردار معزز اگه شخصا درباره زمین 04 مرکز شهر 
بیرجند برای یک بازار مرکزی و پارکینگ طبقاتی 
تصمیم گیری نمایند ممنون خواهیم شد. مسئوالن 
قبلی که اقدامی ننمودند، شما این مهم را انجام دهید.
یک شهروند

واقعا کسی که کارگر روزمزد باشد و هر روز  می رود 
سر گذر و دست خالی برمی گردد و بیمه نیست چطور 

نباید سبد غذایی بگیرد؟
915...254

میشه این درد دل منو توی روزنامه چاپ کنید خسته 
شدم مسئوالن فقط برای ایثارگران شعار میدن و 
مردم با ما دشمن می شوند. بذارید یک کم از درد 
فرزندان شاهد که مردم کشورمون فکر می کنن 
ایثارگران همه چی دارند و کامال بی نیازند براتون 
بیان کنم. مسئوالن گرانقدر بیایید ببینید من فرزند 
شهید با بدبختی درس خوندم حاال مدرک تحصیلی 
را بهم نمیدن دانشگاه ... میگه بنیاد شهید پولتو نداده 
و از شهریور دارم پیگیری می کنم به نتیجه نرسیدم 
کاش از اول می گفتند تا خودم هزینه دانشگاهمو می 
دادم و دیگه اینکه بیمه تکمیلی ما را قطع کردند که 
بودجه نداریم اینم زودتر می گفتند از حقوق خودمون 
می دادیم هنوزم بگم از درد ایثارگران دیدید جایگاه 
شهدا فقط توی عکس مسئوالن و سر تیتر مجالت 
و روزنامه ها و سخنرانی ها هست کی به درد ما 
ما  رفتن  که  عزیزمون  باباهای  کنه  می  رسیدگی 
توی این جامعه تنها و تنها خدا را داریم و بس...
ارسالی به تلگرام آوا

را  آنچه  برسد.  محرومین  درد  به  انقالب  بود  قرار 
طاغوت خراب کرده انقالب درست کند... چه فکر می 
کردیم چه شد. اگر در آن زمان زمین های مردم را به 
زور غصب کرده بودند بنیاد مستضعفان چه کرده با هر 
مزایده زمین های مستضعفان را آنقدر گران می کنند 

که دیگر کسی نتواند بخرد... درود بر بنیاد
915...357

با سالم و خوش آمدگویی خدمت استاندار محترم 
امیدواریم که با حضور پر از خیر و برکت جنابعالی 
منطقه گردشگری بند دره جهت تفریح مردم هر چه 

زودتر زیباسازی شود . واقعا جای تفریحی نداریم
915...313

استان  ساله  چندین  مشکالت  استاندارمحترم، 
کلینیک  پلی  احداث  کویر،  تمام  نیمه  نظیرهتل 
تامین اجتماعی مهرشهر،تعیین تکلیف اموال بنیاد 
مستضعفان ومنفک شدن باغ های تاریخی و آثار 
داروسازی،  کارخانه  احداث  اموال،  این  از  باستانی 
ویژه  منطقه  رونق  باقریه،  امامزادگان  توسعه 
اقتصادی، کتابخانه مرکزی بلوار ناصری، دانشکده 
داروسازی، منطقه گردشگری بند دره، بازشدن قفل 
باغ های تاریخی، احداث پارک موزه دفاع مقدس، 
تعیین تکلیف اراضی پادگان، احداث سالن ورزشی 
استاندارد جهت میزبانی مسابقات ملی، استفاده از 
به  اوقاف  و  بنیادمستضعفان  استفاده  زمینهای بال 
نفع شهروندان با تشکیل کارگروه رسیدگی فرمایند. 

رسانه محترم نیز پیگیر  این مشکالت باشد
915...254

جانمایی برخی از تیرهای برق در جایی نامناسب 
از  برخی  در  خودروها  کردن  پارک  کندی  باعث 
معابر و کوچه های بیرجند شده است. در شهدا 8 
دو تیر برق هست که حتما بایستی جابجایی صورت 
پذیرد. چه معنی دارد که تیر برق از دیوار کوچه یک 
متر تا یک ونیم متر فاصله داشته باشد. در کوچه 
آزمایشگاه های مقابل بیمارستان امام رضا)ع( هم 

همین مشکل رخ نمایی می کند.
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هزینه ارسال و دریافت کاال از باربری و تیپاکس 
خیلی باال رفته تا جایی که کرایه بار بیشتر از ارزش 
و  نداشته  نرخنامه مشخصی  هیچ  شود!  می  کاال 
هیچ نظارتی نیست لطفا افزایش کرایه باربری ها 

و تیپاکس را پیگیری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

و  سخت  خیلی  ها  بیمارستان  تلفنی  دهی  نوبت 
غیرممکن است. برای گرفتن نوبت به دلیل مشغول 
شدن تلفن باید پشت سر هم شماره گیری کرد. از 
مسئوالن  استدعا داریم تعداد نوبت دهی و تعداد 

خطوط تلفن جهت بیماران را افزایش دهند.
ارسالی به تلگرام آوا

پارکینگ  شده  سالمت  جاده  سمت   ... خیابان 
اختصاصی ماشین آالت سنگین شهرداری. یک شب 
ساعت 2 و نیم  تریلی  شروع کرد به خالی کردن 
تیکه سنگ زنگ زدیم به 110 آمد و پیگیری که 
کردیم گفت شهرداری به من گفته. این یک نمونش 
بود صدای این ماشین آالت واقعا برای ما اهالی آزار 

دهنده ست. تو رو خدا  پیگیری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

از ابتدای خیابان پیروزی که می آییم آسفالت است 
اما انتهای آن که وصل می شود به سمت پارک ظفر 
خاکی است و واقعا ما اهالی اذیتیم. حتی همان نانی 
که مردم می خورند خاک محله در آن تاثیر می گذارد. 
آن نانوای بیچاره چه گناهی دارد که زحمتش را می 

کشد اما این معبر بی تاثیر نیست در کیفیت نانش.
ارسالی به تلگرام آوا

ممنوعيت به کارگيری مشموالن غایب در موسسات دولتي و غير دولتي

معاون وظیفه عمومی خراسان جنوبی گفت: استخدام و به کارگیری مشموالن غایب در سازمان هاي دولتي و غیردولتي ممنوع است.حسینی اظهار کرد: در اجرای ماده 
63 مکرر، کساني که به نحوي مشموالن غایب را در موسسات دولتي و غیردولتي از قبیل کارخانه  ها،شرکت  ها، آموزشگاه  ها،کارگاه  ها، بنگاه ها، مغازه  ها و تعمیرگاه 

 ها به کارگیري کنند توسط سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نیروي انتظامي شناسایي و به محاکم قضایي معرفي خواهند شد.

 پاتوق جوانان بیرجند
مهدی آبادی-با ورود قهوه به انگلستان در قرن 17 میالدی 
به تدریج قهوه خانه هایی شکل گرفت که به محلی برای 

معاشرت، مطالعه و تبادل نظر درباره موضوعات روز بدل شد.
 در قرن 18 میالدی قهوه خانه معروف پاریس،کافه پروکوپ، 
جایی برای فرهنگیان و روشنفکران معروف همچون مارا، 
برای  فرانسه  انقالب  طول  در  که  بود  روبسپیر  و  دانتون 

سرنگونی نظام پادشاهی  برنامه ریزی می کردند. 
در ایران، قهوه خانه ها در دوره صفویان و شهر اصفهان پدید 
آمدند. این محل ها، پاتوق شخصیت های گوناگون به ویژه اهل 
فرهنگ، شاعران و اشراف بود و برنامه هایی نظیر نقالی، شاهنامه 
خوانی، شعرخوانی،  مشاعره و قصه گویی در آن برگزار می شد. 
پس از دوره صفویه با رشد فرهنگ غربی در ماهیت کافه های 
ایرانی تغییری ایجاد شد. در دهه 40 شمسی  دوباره کافه نشینی با 
کارکرد فرهنگی - هنری و اجتماعی رواج یافت. اما به تدریج این 
گونه کافه ها کارکرد خود را از دست داده و به محلی برای اجرای 
موسیقی ، آواز و نمایش تبدیل شد. پس از انقالب اسالمی بساط 
این گونه کافه ها برچیده شد. اما بعد از وقفه ای کوتاه در دهه 
70 کافه با دکوراسیون و طراحی جدید دوباره به فضای اجتماعی 

کشور برگشت و به پاتوق جوانان تبدیل شد.
 

رشد  فرهنگ کافه نشينی

اماکن تفریحی و مراکز فرهنگی نقش بسزایی در نشاط آفرینی 
و کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و خودکشی دارند 
و نبود نشاط اجتماعی میان جوانان، افسردگی و سرخوردگی را 
به همراه دارد. امروزه کمبود اماکن تفریحی و فرهنگی در شهر 
بیرجند به معضل مهمی برای جوانان تبدیل شده است. در 
مقابل کمبودها در زمینه مراکز فرهنگی و اماکن تفریحی سالم 
وپرنشاط، شاهد رشد غیر عادی کافی شاپ ها در گوشه و کنار 
این شهر هستیم که موجب شده اغلب جوانان برای گذراندن 
اوقات فراغت به این مکان ها پناه ببرند. کافه الویز،  فراموشی،  
67،  النژ،  دیپون،کافه کتاب، وکافه بازی نمونه هایی از  اسامی 
کافی شاپ های بیرجند است که بعضی از آنها کارکردهای 

نسبتا متفاوتی با بقیه دارند.
اکنون فرهنگ کافه نشینی به سرعت در حال فراگیر شدن است 
و هر روز تعداد جوانانی که با این فرهنگ آشنا می شوند، در حال 
افزایش است. استقبال روزافزون جوانان از این محیط های نیمه 
روشن !، بیانگر فضای کسل کننده  شهریست که نتوانسته برای 

جوانانش محیط نشاط آوری را فراهم کند.

جوانان، مشتریان کافی شاپ ها

در نگاه اول، محیطی کوچک با نور کم، همراه با موسیقی مالیم 
غربی و عکس های سیاه و سفید هنرپیشه های هالیوودی، 
های شاپ  کافی  از  یکی  اینجا  می کند.  جلب  را   توجهم 

 شهر است. پشت میزی کوچک که صندلی های پایه کوتاه 
دو نفره دارد می نشینم و منتظر پیشخدمت می مانم. کنار میز 
روبروی من دختر و پسری مشغول نوشیدن قهوه و صحبت با 
یکدیگر هستند. سفارش دمنوش می دهم و از مسئول کافه می 
پرسم که بیشتر مشتریان شما را چه گروهی تشکیل می دهند، 
می گوید: دختران و پسران جوان بیشترین حضور را در کافه 
دارند. فضای اغلب کافی شاپ ها اگر بنا بر توصیف باشد، فاصله 

چندانی با این وصف ندارد. کافه ها در ساعات گوناگون روز و 
به ویژه عصرها، محل حضور دختران و پسران جوانی می شود 
که ساعات فراغت خود را در این مکان ها با خوردن غذاهای 

سبک و نوشیدن قهوه، سپری می کنند.

کارکرد کافه ها، پر کردن
 اوقات فراغت جوانان است

احمدی خود را از قدیمی های این حرفه با بیش از یک دهه 
فعالیت معرفی  و تاکید می کند: سخنی برخالف منافع کافه دارها 
نخواهد گفت. وقتی توضیح ما را می شنود، با تکان دادن سر، 

رضایت خود را برای گفتگو اعالم می کند.  
می گوید: اگر به چند سال پیش برگردید، تعداد کافی شاپ ها در 
بیرجند  5-6 تا بود اما در سال های اخیر با رشد فزاینده ای رو به 
رو شد و اکنون بیش از 80 کافه در شهر وجود دارد. البته برخی از 
کافه ها ثبت شده نیستند و غیرقانونی فعالیت می کنند. احمدی 
افزایش چشمگیر کافی شاپ ها را فقط متعلق به گروه جوانان 
نمی داند. او سخن معاون اول رئیس جمهور درباره مشکالت 

جوانان دهه شصتی را یادآور می شود و با جدیت روی آوردن این 
افراد به شغل های آزاد را دلیل رشد زیاد کافی شاپ ها می داند.

کارکرد  درباره  بیرجند  دارهای  کافه  از  دیگر  یکی  ساالری 
کافی شاپ ها می گوید: در گذشته تعدادی از کافی شاپ ها  برنامه 
های متنوع  فرهنگی نظیر شاهنامه خوانی، کتابخوانی ومشاعره 

برگزار می کردند اما اکنون این برنامه ها از رونق افتاده است.
 وی علت بی رونقی برنامه های فرهنگی در کافه ها را 

با  می افزاید:  و  می داند  کار  شکل  این  با  اماکن  مخالفت 
حساسیتی که از حضور مختلط دختران و پسران وجود دارد، 
مسئوالن کافی شاپ ها برای پرهیز از مسایل حاشیه ای از 
برگزاری این برنامه ها خودداری می کنند و اکنون محیط 
کافه ها بیشتر محلی برای دیدارهای دوستانه افراد با یکدیگر 

و پرکردن اوقات فراغت جوانان هستند. 

کجا برویم؟؟

برای  که  است   جوان   3 مشترک  جواب  برویم؟   کجا 
از  انتخاب کرده اند. سامان که  را  با یکدیگر کافه  مالقات 
دو دوست دیگرش با من بیشتر احساس صمیمیت می کند، 
می گوید: دلیل اصلی رونق کافه ها، نداشتن مکان مناسب 
برای تفریح و گذران وقت است و به ویژه در زمستان این 
موضوع پر رنگ تر است. متاسفانه بیرجند از مراکز تفریحی 
و گردشگری مناسبی برخوردار نیست و شما برای تفریح 
انتخاب های محدودی دارید. یا باید به چایخانه ها بروید یا 
به کافی شاپ ها که به نظر من محیط کافی شاپ ها از 

چایخانه ها بهتر است. درباره اینکه آیا بیرجند جز کافی شاپ 
ها مکانی برای پر کردن اوقات فراغت ندارد امید پیشدستی 
می کند و می گوید: برای گذراندن وقت و تفریح کردن نیازمند 
پول هستید و با همین امکانات محدود تفریحی و رفاهی در 
بیرجند، ارزان ترین محیط برای جوانان، کافی شاپ ها هستند 
و برنامه هایی نظیر کوهنوردی با توجه به فرا رسیدن فصل 

سرما اصال مناسب نیست!! 

محمد از جوانانی است که عالقه زیادی به کافه رفتن دارد و 
به گفته خودش بیشتر کافی شاپ های بیرجند را برای یک بار 

هم که شده، دیده است. 
به نظر او کافی شاپ ها در نبود سایر مکان های تفریحی و 
گردشگری، کارکرد مثبت تری نسبت به چایخانه ها دارند 
البته  او تعدادی از کافه ها مانند کافه فکر و کافه بازی را دارای 
کارکردهای متنوع و مثبتی می داند که نوید بخش دوران گذار 

کافه ها از سکون به تفکر و حرکت است. 

گریز از نگاه های کنجکاوانه، 
 علت رفتن جوانان به کافه ها

دکتر علیرضا اسالم جامعه شناس و استاد دانشگاه بیرجند 
در این باره می گوید: کنترل های اجتماعی غیر رسمی در 
پناه بردن جوانان به محیط های کوچک نقش مهمی دارد 
به مکان هایی  کنجکاوانه  نگاه های  از  گریز  برای  افرد  و 
نظیر کافه ها می روند که این کنترل غیر رسمی یک عمل 
موجب  کند،  پیدا  افزایش  اگر  اما  است  اجتماعی  مثبت 

بین  در  و محافظه کاری  پنهان کاری، گوشه گیری  رواج 
جوانان خواهد شد. وی ادامه می دهد: به طور کلی روابط 
اجتماعی و گفتگو در محیط های چند نفره مفید و الزم 
فراهم شود  برای جوانان  در جامعه  باید فضایی  و  است 
درباره  کنار هم  در  حاشیه  بی  و  سالم  محیط های  در  تا 
موضوعات مورد عالقه شان گفتگو کنند.این استاد جامعه 
فضای  کمبود  دلیل  به  بیرجند  در  افزاید:  می  شناس 

تفریحی و گردشگری، کافی شاپ ها به عنوان مرکز اصلی 
تعامل و گفتگوی افراد با یکدیگر شناخته می شود. 

محدودیتی برای اخذ مجوز وجود ندارد 

 دبیر اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان با بیان اینکه برای اخذ 
مجوزهای الزم برای راه اندازی یک واحد صنفی محدودیتی 
وجود ندارد، می گوید: در گذشته یک واحد صنفی تا شعاع 
400 متری هم صنفی خود، اجازه دایر کردن مغازه نداشت 
که اکنون چنین مسئله ای وجود ندارد و اتحادیه محدودیتی 
از این نظر ندارد. نیک افروز ادامه داد: 37 کافی شاپ مجوز 
دار در بیرجند وجود دارد و 6 - 5 کافی شاپ دیگر نیز در حال 
راه اندازی هستند ، بنابراین آمارهایی مبنی بر وجود باالی 80 

کافی شاپ در شهر را تایید نمی کنیم. 
به گفته وی این اتحادیه، زیر مجموعه اتاق صنعت و معدن 
است و برای تغییر در روند اعطای مجوز به واحدهای صنفی، 
باید این سازمان مقررات دیگری وضع کند و با شرایط فعلی 

هیچ مشکلی برای دادن مجوز نداریم.

  اوقات فراغت درکافی شاپ  
دی

 آبا
دی

 مه
س:

عک

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند: ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام 

می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
32227177- 09155618482          موسسه خيریه هيئت ابوالفضلی

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

0915   056   2100

ایزوگام و قيرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

  حمـل اثاثيـه منـزل 
مداحـی

با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     

شهرام  مداحی
0915  363  3647 

جمعه شب 97/9/23 
از ساعت 7 تا 11 شب

جهت بازدید از نمونه غذاهای 
رستوران به کانال رستوران
 باآیدی زیر وارد شوید   

@ R66HM8566



موفقیت و انرژی

تغییر افکار

 از کنترل کردن همه چیز دست بردارید 

زندگی جاری است و ذات آن تحول و دگرگونی 
است. هر قدر در برابر زندگی جبهه بگیرید ، بیشتر 
رنج می برید. هر موقع که بخواهی اوضاع و شرایط 
زندگی را کنترل کنید، حالت اضطراب و فشار عصبی 
به تو دست می دهد که همین باعث تولید انرژی 
منفی می شود. فقط تصور کن که زندگی ، رودخانه 
ای پرجوش و خروش است، آیا فایده ای هم دارد 

که با آن دست به گریبان شوید؟
زندگی  جریان  با  و  کنید  رها  را  آن  نیست  بهتر 
جریان  اختیار  در  را  خودت  وقتی  روید؟  پیش 
زندگی بگذارید، کلی انرژی مثبت ایجاد می کنید 
و در نتیجه خیر و برکت و فیض الهی را به سوی 

خود می کشانید.

نگران آینده نباشید، فقط برنامه ریزی کنید 

در طول تاریخ بشر ، نگرانی به هیچ کس خدمتی 
نکرده است. هر آنچه قرار است رخ دهد ، عملی می 
شود. کاری هم از دست تو بر نمی آید. در اصل هر 
آنچه را که تو از بابت آن نگران هستی ، در اکثر 
مواقع روی نمی دهد. پس چرا انرژی ات را روی 
نگرانی هدر می دهی؟ هر نوع نگرانی باعث می 
شود درونت را پر از انرژی منفی کنی که به راحتی 
سالمتی تو را به خطر می اندازد. کافی است عاقالنه 
برنامه ریزی کنی و بعد هم به خدا توکل کنی.گذشته 
ها گذشته، گذشته برنگشته و جزو خاطرات تو شده 
است. آیا امکان دارد در گذشته زندگی کنی؟ به هیچ 
وجه! به هر حال اگر مدام خاطرات ناخوشایند گذشته 
را در ذهنت جا بدهی همیشه به نوعی دلخور هستی. 
پس عفو و بخشش را یادبگیر و با این حرکت ، یک 

عالم انرژی مثبت جذب کن.
دلت می خواهد انرژی مثبت جذب کنی! سری به 
، به درختان و گل ها  طبیعت بزن. به پارک برو 
نگاه کن که چگونه با وزش باد، با وقار و متانت 
حرکت می کنند. ببین چگونه آرامش و صفا را از 
وجودشان منعکس کرده و انرژی مثبت شان را به تو 
منتقل می کنند؟هنگام معاشرت با دیگران سعی کن 
که حضورت آگاهانه باشد تا اینکه در ذهن خودت 
ساکن باشی. بگذار مردم هم حرف خودشان را بزنند 
و عقایدشان را ابراز کنند. دست از جبهه گیری بردار 
انرژی  تو شوند، چون  آرام  تا مردم جذب طبیعت 
مثبت است که از تو ساطع می شود. چشمانت را ببند 
و سعی کن که از درون ، جسمت را احساس کنی. 
از سبکی و آرامش که در وجودت ایجاد می شود 
تعجب می کنی. همین سبکی موجب جذب انرژی 

مثبت و بیرون راندن انرژی منفی می شود.

سیب زمینی مناسب برای 
کاهش التهاب چشم

یک سیب زمینی را پوست کنده و آن را رنده کنید. 
آب را گرفته و روی یک پنبه بریزید و سپس برای ۱۵ 

دقیقه روی چشم آسیب دیده قرار دهید. 

روزانه یک بار، ترجیحا شب این کار را  تکرار کنید. 
سیب زمینی با خواص ضد میکروبی می تواند به 
کاهش هر نوع التهاب چشم کمک کند، همچنین 
پوست تحریک شده را تسکین داده  و سیاهی اطراف 

چشم را از بین می برد.

بهترین راه
 درمان گردن درد

هر زمان که بیش از ۴۵ دقیقه پشت فرمان اتومبیل 
یا پشت کامپیوتر نشستید، تمرین الک پشتی را انجام 
دهید. موقع رانندگی یا تایپ کردن پشت کامپیوتر، 

تظاهر کنید الک پشت هستید که می خواهید سرتان 
را به سمت الک تان جمع کنید. سرتان را به سمت 
عقب بیاورید، طوری که گردی پشت گردن تان صاف 
شود. از یک تا ۵ ثانیه در این وضعیت نگه دارید و رها 
کنید. این تمرین را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.  سپس جهت 

خود را عوض کرده و از راست به چپ دایره بزنید.

پیشگیری از آبسه لثه
 با مسواک و نخ دندان

بهداشت خوب دهان و دندان برای پیشگیری از آبسه  
لثه الزم است. باید به طور منظم، دندان ها را مسواک 

بزنید و نخ دندان بکشید.

از  بعد  خصوص  به  روز،  طول  در  بار  سه  یا  دو 
غذا، مسواک بزنید. این کار باعث کاهش تجمع 
می شود.  لثه  خط  زیر  و  دندان  روی  پالک ها 
روز هم  در  بار  یک  حداقل  دندان  نخ  از  استفاده 
باعث برطرف شدن پالک ها و بیرون آمدن غذاها 

از بین لثه ها می شود.

سفید کردن دندان ها
 با ادویه ای آشنا

از  آن دسته  دندان ها جزو  تغییر رنگ  و  زرد شدن 
مواردی است که هر آدمی را آزار می دهد و از بین 
بردن این رنگ ها و زردی ها نیز دغدغه بسیاری از افراد 

محسوب می شود. طبق نظر برخی از دندان پزشکان، 
است.  امکان پذیر  زردچوبه  با  دندان  کردن  سفید 
زردچوبه یک محصول کامال طبیعی است که همین 
موضوع باعث می شود بیشتر از دیگر محصوالت که 
کمترطبیعی هستند و یا تجاری هستند مورد توجه 

واقع شود.

اگر این حس را دارید
 نشانه سالمت مغز شماست

آیا شما هم جزو انسان هایی هستید که همیشه فکر 
می کنند سنی کمتر از سن واقعی خود دارند؟ اگر 
این چنین است باید خبر خوبی را به شما بدهیم. 

تحقیقات جدید نشان داده که این نشانه سالمت مغز 
شماست. چنانچه شخصی حس کند که مسن تر از 
سن واقعی اش می باشد، باید روش زندگی خودش 
را مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اسکن مغز، اگر از 
سن واقعی خود جوان تر هستید، این نشانه سالمت 

مغزی شماست.

هیچگاه محصوالت آرایشی چشم خود را با دیگران به صورت مشترک استفاده نکنید. در صورت استفاده 
مشترک از محصوالت ممکن است میکروب از یک فرد به فرد دیگر منتقل شود. همچنین از تسترهایی که 
در فروشگاه ها به صورت مشترک استفاده می شود، خودداری کنید. توصیه می شود از خرید و نگهداری لوازم 
آرایشی بیش از حد نیاز  و به مدت طوالنی بپرهیزید. لوازم آرایشی و بهداشتی را دور از نور آفتاب نگهداری 
کنید زیرا نور سبب تجزیه مواد نگهدارنده موجود و کاهش اثر آن می گردد. وضعیت ظاهري تمامي اجناس 
آرایشي و بهداشتي باید کاماًل مناسب بوده و هرگونه تغییر رنگ، بو ، حالت فیزیکي نشانه عدم مطابقت با 

ویژگي هاي مربوطه آن جنس بوده و غیر قابل مصرف مي باشند.
مرکز اطالع رسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فیبریالسیون دهلیزی نوعی ضربان قلبی نامنظم است که منجر به لخته شدن خون و مشکالت دیگر می شود. 
میلیون ها نفر در جهان به این مشکل دچارند و در معرض ریسک بیشتری نسبت به سکته و نارسایی قلبی هستند.

پس از بررسی چندین عامل محتمل دیگر شامل سن، چربی بدن، فشار خون و استعمال دخانیات پژوهشگران متوجه 
شدند که مصرف نمک به تنهایی نسبت مستقیمی با ابتال به این عارضه دارد و کسانی که میزان نمک بیشتری در 
غذای آنها داشتند صرف نظر از عوامل دیگر نسبت به کسانی که نمک کمتر مصرف می کردند دچار درجه باالتری از 
فیبریالسیون دهلیزی بودند.این پژوهش پیشنهاد می کند که افراد برای پیشگیری از عوارض قلبی مصرف نمک را 
در رژیم غذایی خود محدود کنند. به ویژه باید در نظر داشت که بسیاری از غذاها و حتی مواد خوراکی آماده همچون 

غذاهای فرآوری شده میزان باالیی از نمک را در خود دارند.

بالیی که نمک بر سر قلب می آورداستفاده مشترک از لوازم آرایشی چشمی، ممنوع !

به طور کلی افراد بی صبری و کم تحملی را از محیط پیرامون 
خود می آموزند. کودکی که در سال های نخست تولد به اندازه 
کافی و به موقع توجه الزم را دریافت نکرده یا برعکس هر وقت 
هر چیزی خواسته فورا در اختیارش قرار گرفته در بزرگسالی 
هم نمی تواند صبور باشد و تحملش برای شرایط نامطلوب 
بسیار کم است. بنابراین هنگام قرار گرفتن در موقعیت دشوار 
بیشتر آزار می بیند. پدر و مادری که در تمام مدتی که در صفی 
به انتظار ایستاده اند غر می زنند و شکایت می کنند یا هنگام قرار 
گرفتن در شرایط سخت اقتصادی، عاطفی بی تابی می کنند و 
زمین و زمان را مقصر می دانند نمی توانند به فرزندان شان 

صبوری بیاموزند؛ زیرا کودکان بیشتر تحت تأثیر رفتارهای ما 
قرار می گیرند تا آنچه به آنها می گوییم.

بچه ها بین 2 تا ۵ سالگی صبوری را می آموزند و اگر پدر و مادر 
نتوانند برای آنها الگوی مناسبی در این زمینه باشند و به موقع و به 
اندازه کافی )یعنی نه کم و نه بیش از اندازه( به آنها توجه نداشته 
باشند بچه ها هم نمی توانند صبر و تحمل الزم را داشته باشند. 
یعنی تاب آوری و صبور بودن اکتسابی است و نمی توان گفت افراد، 
صبور یا عجول به دنیا می آیند. در واقع سبک فرزند پروری در میزان 
صبوری کودکان بسیار مؤثر خواهد بود و به عنوان تعدیل کننده برای 

خلق و خوی رفتارهای ناشی از تاب آوری است.

آموزش صبر
اگر بخواهیم به کودک حین بازی صبرکردن و تحمل داشتن را 
هم آموزش دهیم، می توانیم او را کمی منتظر بگذاریم؛ به این 
صورت که اگر اسباب بازی خاصی می خواهد آن را بالفاصله 
در اختیارش قرار ندهیم. به این ترتیب کودک می تواند حس 
»نداشتن« را تجربه کند و همین احساس باعث می شود عالوه 
بر منتظر ماندن و آشنا شدن با این مفهوم، بعد از دریافت آن 
حس بهتری هم داشته باشد. بچه ها وقتی صبوری را آموزش 
ندیده اند، اغلب غر می زنند یا گریه می کنند و می خواهند فورا 

به آنچه می خواهند برسند.

تقویت سازگاری و آموزش صبر در کودکان

آیه روز

پیش از آنکه روزی فرا رسد که آن را از جانب خدا برگشتی نباشد پروردگارتان را اجابت کنید آن روز نه 
برای شما پناهی و نه برایتان ]مجال[ انکاری هست. )سوره شوری آیه ۴۷(

پیام روز

بیشتر  بار  ما یک  ارزشمند است و  بدانید. زمان  را  ثانیه های خود  ببرید و قدر  لذت  از زندگی خود 
زندگی نخواهیم کرد.
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۳4۱
4۵
۶۱۹۲

۱۲
۲۵۶۳

۷۵
۵۲۳4
۷۸

۹۵۶
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۹۱۵۲4۸۶۳۷

۸۷4۶۱۳۲۵۹

۲۶۳۷۹۵4۸۱

۵۳۲۹۷۱۸۶4

۷4۸۳۲۶۱۹۵

۶۹۱۸۵4۳۷۲

۱۲۶۵۳۹۷4۸

۳۵۷4۸۲۹۱۶

4۸۹۱۶۷۵۲۳

جدول سودکو

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

۰۹۱۵۱۶۳۳۹۰۳

خدمات تاسیساتی دهشیبی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶222۹۱

۳22۱۱۶84

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    ۰۹۱۵۶۶۳۳2۳۰- برگی

۳24۳۵۶8۶ - ۰۹۳۶۵2۳7۰۱4-۰۹۱۵7۰۶۳22۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

۱۰سال ضمانت

پروانه معمار تجربی به شماره ۳۹۳۰۰۰۰۰88 
به نام عباس بهرامی فرزند ابراهیم 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک 

2۶۵ ب ۹۵ایران ۵2 به نام احسان 
حسین پور فرزند محمد مهدی به شماره 

ملی  ۰۶4۰4۶8۵78 مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک شرکت معتبر راهسازی جهت 
تکمیل پرسنل کارگاهی خود

 نیاز به تخصص های زیر دارد. 
راننده کامیون - راننده لودر

۰۹۱۵۱۶۱۱7۰۹ - ۳244288۶

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : ۳22۱۹۳۶۱ - ۰۵۶ همراه: ۰۹۱۵۳۶۱2۱8۱

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب 
خودرو  

* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 

- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(
- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

هشتگ
۱8:۱۵شروع سانس

 کانال خبری تلگرام: cinemaferdosi @       اینستاگرام: 

وای آمپولآستیگمات
۱۶:۱۵2۰۱4:۳۰2۱:۳۰شروع سانس

نبش رجایی2- دستگردی
09151632006

05632226050

نمایندگی فروش باطری 
یک شرکت معتبر جهت

 لوله کشی آب و گاز به تعدادی
 لوله کش و جوشکار به صورت 

روزمزد نیازمند است.
۰۹۱۵4784۳۱۳

یک شرکت معتبر راهسازی به چند 
راننده جهت غلطک،  لودر،  فنیشر،  

گریدر،  بولدوزر،  بیل مکانیکی 
و آسفالت تراش نیازمند است. 
  ۳24۵۵22۰ - ۳24۵۵۶۱۹

۳24۵۰۶۱۱

به یک پیک موتوری آقا و یک خانم 
جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم.
۳24۳7۰۹۵ - ۰۹۱۵۱۶۰۶7۳۳

به تعدادی نیروی خانم و آقا و یک پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.
 ساعت تماس: ۱۱ ظهر الی ۵ عصر
۳2۳42244 -۰۹۳۶۳۶۵47۹۶

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /۱۰۰ درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

انواع قیر و چتایی و ایزوگام با نصاب ماهر 
بیست متری مدرس - نبش آیت ا... 

سعیدی ۱۱     ۰۹۱۵۱۶۰۱4۱8
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صدور۴۸۸ تن مرغ منجمد از استان به افغانستان 

مهر-مدیرکل دامپزشکی از صادرات ۴۸۸ تن مرغ منجمد طی هشت ماهه سال جاری از استان به افغانستان خبر داد. اصغرزاده  افزود: صادرات مرغ در مدت مشابه سال گذشته 
به این کشور هدف صفر بوده است. وی بیان کرد: صادرات مرغ به افغانستان بیش از ۷۳۲ هزار دالر برای خراسان جنوبی ارز آوری داشته است. اصغر زاده با بیان اینکه همچنین 

طی این مدت دو میلیون و ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ به دیگر استان ها صادر شده است، گفت: عمده این صادرات به سیستان و بلوچستان بوده است.

اخبار کوتاه

سازمان  کنندگان  مصرف  از  حمایت  و  بازرسی  معاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به فراوانی عرضه انتظار می رود روند بازگشت قیمت ها 
در برخی کاالها به ویژه کاالهای مصرفی و اساسی به 
تدریج آغاز شود. تهوری در گفتگو با ایرنا افزود: بازرسان 
میزان جذب،  روند  بر  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 
توزیع و ثبت اطالعات انبار کاالهای اساسی در سامانه 
جامع انبارها نظارت دارند. وی بیان کرد: طی بازدیدی که 
در راستای نظارت بر شبکه های تامین و عرضه کاال از 
انبارهای مرکز استان انجام شد موجودی انبارها و تامین 
کاال مطلوب است و کمبودی در خراسان جنوبی نداریم.

سازمان  کنندگان  مصرف  از  حمایت  و  بازرسی  معاون 
صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی شرکت ها و افراد که 
در چند ماه اخیر اجناسی با قیمت باال را خریداری کرده اند 

برای فروش آن نگران هستند.
وی افزود: در زمان حاضر ۲۵۰ انبار مربوط به نگهداری 
کاالهای اساسی در مرکز استان ثبت شده است که برای 
بررسی و تطابق میزان کاالی اعالم شده و موجودی انبار 
را رصد می کنند. تهوری  انبارها  این  بازرسان سازمان 
اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵۵ هزار مورد 
بازرسی از انبارها و اصناف استان انجام و منجر به تشکیل 

۸91 پرونده تخلف شده است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره 
به اینکه انداختن توپ مشکالت به زمین نمایندگان گل به 
خودی است، گفت: رسانه ها مطالبات به حق مردم را از مدیران 

دستگاه های اجرایی مطالبه گری کنند.
 به گزارش ایسنا، حجت االسالم عبادی در نشست هم 
اندیشی با مدیران رسانه ها استان، گفت: رسانه ها نباید 
توپ را به اشتباه به میدان نمایندگان مجلس بیندازند، 
چرا که عدم مطالبه گری از مدیران اجرایی مشکالت را 

همچنان پا برجا خواهد داشت.
استان،  مشکالت  رفع  زمینه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نمایندگان وظیفه قانون گذاری، نظارت، تذکر و در نهایت 

در  قانونگذاری  حوزه  در  اظهارکرد:  دارند،  را  استیضاح 
است،  گذاشته شده  بودجه  ردیف  استان  آهن  راه  مورد 
اما اجرای آن همت مدیران اجرایی را می طلبد. وی با 
بیان اینکه رسانه ها دلیل اجرا نشدن پروژه های مهم را 
از مدیران دولتی مطالبه کنند، افزود: رسانه   های استان 
مدیران اجرایی را که وظیفه پیگیری در حوزه خود برای 
اخذ بودجه از وزارتخانه مربوطه انجام نمی دهند، زیر سوال 
برده و همه مشکالت را از جانب نمایندگان نبینند. وی با 
اشاره به اینکه بحث استانی شدن انتخابات مجلس نیز 
در فضای مجلس مطرح است، یادآور شد: به نظر می 
رسد فضای مجلس با کلیت این موضوع موافق است.

 نباید در حکومت اسالمی فقر فرهنگی و مالی وجود داشته باشد

رشد  چشمگیرخشونت خانگی 
در استان نسبت به سال قبل

نسرین کاری- کودک آزاری،  همسر آزاری،  زنان 
انواع  از  خانوادگی  اختالفات  دیده،  آسیب  و دختران 
گوناگون خشونت خانگی هستند. بر اساس آمار ارائه 
شده توسط  اداره کل بهزیستی استان  در سال گذشته 
تماس هایی که با  خط 1۲۳ برقرار شده است ۲ هزار و 
1۲۶ مورد بود،  اما فقط در شش ماهه نخست  امسال  

تعداد تماس ها به هزار و 9۷۰ رسیده است.  
با توجه به اطالعات سال گذشته و ۶ ماهه سال 
از گزارشات اورژانس اجتماعی و مرکز 1۴۸۰    9۷
خشونت خانگی در استان باالترین آسیب گزارش 
بسیاری  رشد  خانگی  های  خشونت  و  است  شده 
نسبت به سال های گذشته داشته است. به گفته 
مدیرکل بهزیستی،  بیشتر موارد گزارش شده به  این 
مراکز به دلیل نداشتن مهارت های ارتباطی کالمی 
بوده و موضوع تاب آوری پایین فرد بحرانی به نام  
خشونت خانگی را به وجود می آورد که از مهمترین 
علل آن فراهم نبودن بستر اورژانس اجتماعی بوده 
نبود اطالعات کافی در  دلیل  به  و شاید رشد آن 
گذشته نیز باشد. در این مواقع مراجعه به پایگاه های 
خدمات اجتماعی بسیار الزم و ضروری به نظر می 
 رسد. پایگاه هایی که از اصلی ترین وظایف آن ها،
و  به جای شکایت  تا زوجین  است  اطالع رسانی 
اورژانس  انتظامی، مشکل را به  مراجعه قضایی و 
1۲۳ اطالع داده و از مشاوره و مددکاری همکاران 
استفاده کنند. به گفته وی تشکیل پرونده قضایی 
خود منجر به طالق می شود که در همین راستا 
اطالع رسانی قبل از ایجاد پرونده بسیار مهم است. 
وی  فرهنگ سازی و آگاه سازی  را راهکاری مناسب 
برای کاهش خشونت خانگی دانسته و شرکت در 
همایش ها و کالس های خود مراقبتی برای این  
افراد را پیشنهاد می کند. وی ابراز امیدواری می کند:  
با طرح توسعه فرهنگی، دیدگاه های مردم نسبت به 
مشاوره تغییر و شاهد استقبال بیشتری از آن باشیم.
خوانندگان ارجمند مي توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربري avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

انتصاب نماینده انجمن علمی توسعه 
روستایی ایران در خراسان جنوبی

صداوسیما- دکتر مفید شاطری از سوی رئیس انجمن 
توسعه روستایی ایران به عنوان نماینده انجمن علمی 
توسعه روستایی ایران در خراسان جنوبی منصوب شد. 
براساس ابالغ دکتر رکن الدین افتخاری رئیس انجمن 
توسعه روستایی ایران ، این عضو هیئت علمی دانشگاه 
بیرجند،  باید نسبت به راه اندازی شعبه استانی انجمن 
علمی توسعه روستایی ایران در خراسان جنوبی اقدام  
کند. انجمن علمی توسعه روستایی ایران از سال ۸۸ با 
هدف  گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی جایگاه روستا 
و روستاییان، توسعه روستایی، توسعه کیفی نیروهای 
متخصص و بهبود و ارتقای مباحث آموزش و پژوهش 

فعالیت خود را آغاز کرده است.

لزوم توجه مدیران شهرستانی
 به بافت فرسوده شهری

غالمی- شهردار بیرجند گفت: بافت فرسوده شهر 
بیرجند نیازمند احیای مناسب، همراه با تعامل سازنده 
جلسه  در  جاوید  باشد.  می  اجرایی  های  دستگاه 
هماهنگی بازآفرینی پایدار شهرستان بیرجندضمن بیان 
مسائل و مشکالت موجود در محالت هدف، خواستار 
توجه بیشتر مدیران شهرستانی به بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شد. شهردار بیرجند ستادهای بازآفرینی شهری 
پایدار را در راستای تعامل و هم سویی دستگاه ها در 
راستای رسیدن به اهداف پیش رو ضروری دانست و 
اظهار کرد: طرح های اجرایی در این بافت، به عنوان 
فعالیت های گوناگون در محالت هدف  بسیار مهم است 
و امیدواریم با برنامه ریزی انجام گرفته شاهد تغییرات و 
تحوالت خوبی در محالت هدف شهر بیرجند  باشیم.

بهره برداری از طرح آبرسانی
 به 12 محله عشایری زیرکوه

1۲ محله عشایری زیرکوه، تا 1۰ روز آینده از آب آشامیدنی 
سالم بهره مند می شوند. به گزارش صداوسیما، معاون 
عمران و امور زیربنایی سازمان عشایری کشور در 
بازدید از طرح آبرسانی به ۴۰ محله عشایری زیرکوه 
با بیان اینکه مرحله نخست این طرح با پیشرفت 
برداری  بهره  آماده  آینده  روز   1۰ تا  درصدی   ۸۰
می شود، گفت: با آبرسانی به این 1۲ محله، هزار و 
۵۰۰ نفر از خانواده های عشایری از آب آشامیدنی 
سالم بهره مند خواهند شد. داوردان افزود: تاکنون در 
اجرای این طرح، مخزن ۳ هزار و 1۰۰ مترمکعبی، 
۲۷ کیلومتر خط انتقال، ایجاد پمپ و برق رسانی با 
هزینه ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان انجام شده است. 
وی گفت: اعتبارات پیش بینی شده برای این طرح 
در سال گذشته ۵ میلیارد تومان برآورد شده بود که 
با توجه به نوسانات قیمت در بازار، هم اکنون هزینه 
اجرای این طرح به ۸ میلیارد تومان رسیده است. وی 
از اختصاص بخشی از اعتبارات، تا پایان سال و سال 
آینده خبر داد و گفت: تالش می کنیم جشن آبرسانی 
به این محله تا پایان سال 9۸ به اتمام برسد. داوردان، 
هدف بعدی این طرح را، احداث مدرسه، راه، ساختمان 
سازی، تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: برای ایجاد 
واحدهای پرورش شترمرغ، دامداری و دامپروری به 
اعطا می شود. بدون محدودیت  عشایر تسهیالت 

 شورای حل اختالف اصحاب رسانه

 تشکیل می شود

دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی،  اطالع رسانی 
و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم 
قوه قضائیه از تشکیل شورای حل اختالف اصحاب 
رسانه خبر داد و گفت: خبرنگار باید یک روان شناس 
اجتماعی و جامعه شناس باشد و خبر را به هر قیمتی 
به خورد مردم ندهد. به گزارش تسنیم، مهدی افتخاری 
در جمع مدیران رسانه های استان اظهارکرد: بیش از ۷۰ 
درصد افرادی که به دادگاه مطبوعات احضار می شوند با 
رضایت یا اقرار یا تحلیف پرونده آنان مختومه می شود اما 
برای نظام ما بار صددرصدی ایجاد می کند. وی با بیان 
اینکه در این راستا پیشنهاد تشکیل شورای حل اختالف 
اصحاب رسانه داده شد، افزود: درزمان حاضر تجهیزات 
کامل و اعضا مشخص شده و به زودی شورای حل 

اختالف اصحاب رسانه تشکیل می شود. 

 کارگروه های ملی و استانی
 پیشگیری از وقوع حوادث در حج ۹۸ 

را رصد می کنند 

پیام خاوران- مدیرحج و زیارت گفت: کارگروه آسیب 
شناسی نقل ترددی در استان تشکیل شده که آسیب ها 
و مشکالت حج 9۷ را شناسایی می کند و برای ارتقای 
خدمات حج 9۸ برنامه ریزی شده و اجرای برنامه ها 
نیز پیگیری می شود. نوفرستی تصریح کرد: یکی از 
عمده فعالیت های ما در حج و زیارت توجه جدی به 
آسیب شناسی و رفع نقاط ضعیف است و به جهت 
ارتقای سطح خدمات در تمامی حوزه ها و پیشگیری 
از وقوع حوادث کار گروه های گوناگونی در استان و 
در سطح ملی تشکیل شده است. وی به وضع حج 
تمتع در سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال جاری 
در زمینه اتخاذ تدابیر الزم برای مشارکت حداکثری 
ودیعه گذاران علی الحساب حج تمتع در شعب بانک 
ملی ایران فراخوان عمومی داده شد.نوفرستی گفت: در 
این راستا برای تکمیل اطالعات در سامانه که جامعه 
هدف اقالم باز بانکی را دارند افرادی که چه در سال 
 ۸۵ و چه در سال ۸۶ ثبت نام کرده اند باید وارد سامانه
https://reserve.haj.ir شوند و اطالعات خود را در 
سامانه به روز رسانی کنند.نوفرستی به اعزام زائران 
در  خوشبختانه  کرد:  بیان  و  اشاره  عالیات  عتبات 
کاروان های عتبات عالیات نیز زمینه زیارت هم استانی ها 
فراهم شده و در زمان حاضر اعزام کاروان ها با تاریخ های 
متنوع در سایت گذاشته شده است. وی یادآور شد: در 
این راستا افراد متقاضی می توانند با مراجعه به سایت 
حج و زیارت از اطالعات این کاروان ها مطلع شوند و 
یا با مراجعه به دفاتر زیارتی سراسر استان برای تشرف 
به عتبات عالیات ثبت نام کنند. وی یادآور شد: در این 
راستا افراد متقاضی می توانند با مراجعه به سایت حج و 
زیارت از اطالعات این کاروان ها مطلع شوند و یا با 
مراجعه به دفاتر زیارتی استان برای تشرف به عتبات 

عالیات ثبت نام کنند.

امکان لغو یا ویرایش اطالعات 
کارت سوخت فراهم شد

ایرنا- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
اطالعیه ای اعالم کرد: امکان لغو یا ویرایش اطالعات 
درخواست صدور کارت سوخت المثنی فراهم شده 
است. در این اطالعیه آمده است: متقاضیان دریافت 
کارت سوخت المثنی که روزهای گذشته در سامانه 
های دولت همراه ثبت نام کرده اند و بعد موفق به 
یافتن کارت سوخت خود شده اند، میتوانند با مراجعه 
به سامانه اینترنتی )www.mob.gov.ir(، اپلیکیشن 
خدمات دولت همراه و کد دستوری # ۴* درخواست 
ثبت شده خود را لغو کنند؛ این امکان تا ۲۴ آذر )پایان 

مهلت ثبت نام( در دسترس خواهد بود.

خبرهای ویژه

 *تعزیرات خراسان جنوبی،  ۲ متهم قاچاق لباس در 
طبس را ۲۲۳ میلیون ریال جریمه کرد.

*مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 
خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره پژوهشی نیروهای 
مسلح در استان خبر داد و گفت: در این جشنواره از ۲۸ 

مخترع و پژوهشگر تجلیل خواهد شد.
*رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی 
پروژه های  توسعه  از  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 

آبخیزداری استان با مشارکت مردم خبر داد.
*معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه بیرجند گفت: این 
دانشگاه تالش دارد مشکالت زیست محیطی استان 

را به حداقل برساند.
*مدیرکل گمرکات استان گفت: صادرات از بازارچه 
ویژه  منطقه  درب  بازگشایی  با  ماهیرود  مرزی 

اقتصادی، ۳۰ درصد افزایش می یابد.
و  آموزش  کل  اداره  آموزشی  معاون  خانی  *یکه 
کمک  کتاب  بسته  هزار   ۶ گفت:  استان  پرورش 

آموزشی در مناطق محروم توزیع شد.
*به گفته رئیس کل دادگستری استان، 9۷۳ رای 
مجازات جایگزین حبس، در ۸ ماه امسال در خراسان 

جنوبی صادر شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در 
موضوعات اقتصادی اگر اسالم به معنای صحیح 
پیاده شود نباید فقر فرهنگی و مالی وجود داشته 
باشد. به گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی در دیدار 
با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه با بیان اینکه همه پیشگیری ها در اسالم 
در  اظهارکرد:  نمی  شود،  رعایت  اما  دارد  وجود 
موضوعات اقتصادی اگر اسالم به معنای صحیح 
پیاده شود یعنی مسئوالن ذیربط برای پیاده کردن 
اهداف انبیای الهی عدالت را به معنای صحیح پیاده 
کنند در چنین جامعه ای حتی ضعیف ترین افراد هم 

از نظر تامین موضوعات اولیه زندگی مشکلی 
ندارند. وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم مسئله 
اصلی هر جامعه است و اگر بخواهد اصالح شود 
باید همه کارشناسی ها و راهکارها درست باشد تا 
موفق شویم. عبادی بیان کرد: همه خرابی ها به 
دلیل این است که بر اساس نفسانیت نمی گذاریم 
کارها بر اساس اسالم پیش برود و اگر این امر 
محقق شود از همه بزهکاری ها پیشگیری می شود.

شناسایی 42 آسیب اجتماعی در جامعه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 

قضاییه نیز در این دیدار اظهار کرد: در معاونت 
موضوعات  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
اجتماعی مانند طالق، حاشیه نشینی و اعتیاد باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
 الفت، با بیان اینکه قوه قضاییه باید مورد اعتماد 
مردم قرار گیرد تا یک جامعه سالم و آرام داشته 
باشیم، افزود: قوه قضاییه باید سرمایه اجتماعی 
مناسبی برای فعالیت های خود داشته باشد. وی 
بیان کرد: در بررسی های انجام شده ۴۲ آسیب 
اجتماعی شناسایی شده که روی ۵ آسیب فعالیت 
بیشتری داریم و در مرحله نخست این آسیب ها 

باید کنترل شده سپس کاهش پیدا کند.
معاون قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در زمینه 
اقتصاد مقاومتی با سرعت فعالیت خود را ادامه 

می دهد تا موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران 
را بردارد و آسیب هایی مانند تبعیض، اختالف 

طبقاتی و فقر برطرف شود.

مجلس با  کلیت  استانی شدن انتخابات موافق است بازگشت قیمت کاالهای اساسی آغاز می شود

نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و فرمانده 
سپاه انصارالرضا )ع( در پیامی مشترک از مردم 
و مسئوالن برای برگزاری باشکوه کنگره ملی 
 ۲ هزار شهید خراسان جنوبی قدردانی کردند. 
به گزارش صدا و سیما،  متن این پیام مشترک 

به شرح ذیل است:
 باری دیگر شهره سال ها رشادت و پاسداشت 
حفظ ارزش های دینی و انقالبی مردم خراسان 
جنوبی، در قامت کنگره ملی بزرگداشت دو هزار 

شهید استان به عنوان مهمترین رخداد تاریخی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سنوات اخیر در 

استان تجلی یافت.
بر خود الزم می دانیم به عنوان خادم مردم 
از فرمایشات محبت آمیز و ارشادات راهبردی 
ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای 
که در خصوص برگزاری کنگره ملی دو هزار 
شهید استان بیان فرمودند، سپاسگزاری نماییم 
و امیدواریم دستاوردهای فرهنگی، تولیدات و 

آثار جمع آوری شده نیز به طور خاص در سطح 
های  حوزه  پرورش،  و  آموزش  ها،  دانشگاه 
علمیه و تمامی بخش های مدیریتی و تربیتی 
جوانان،  و  گرفته  قرار  امور  رأس  در  استان 
نوجوانان و آیندگان، سیره، منش و اعتقادات 
و  داده  قرار  خود  راه  چراغ  را  عزیز  شهدای 
بخش سعادت  راه  ادامه  و  آنان  از  تاسی   با 
ایران  روزافزون  اقتدار  و  عزت  برای  شهدا، 

عزیز اسالمی بکوشند.

از این رو از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران 
و جانبازان، آزادگان و رزمندگان، نماینده محترم 
مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، ائمه 
تسنن،  و  تشیع  روحانیت  و  جمعه  محترم 
در  استان  شریف  مردم  محترم  نمایندگان 
اعضای  فرمانداران،  اسالمی،  مجلس شورای 
محترم شورای تامین و شورای اداری استان و 
شهرستان ها، اصناف، بازاریان، اصحاب علم و 
فرهنگ و هنر و رسانه و همچنین روستاییان، 

زنان،  بزرگ  جامعه  غیور،  مرزداران  و  عشایر 
جوانان،دانشجویان و دانش آموزان و آحاد مردم 
والیتمدار استان که در شکل گیری و برگزاری 
کنگره اجالسیه ها و یادواره های شهدا متحمل 
زحمت شدند، نهایت تقدیر و تشکر را داشته 
این  نتیجه  متعال  خداوند  امیدواریم  باشیم. 
و  آخرت  برای  توشه  و  ذخیره  را  ها  تالش 
گشایش رحمتش به ویژه برای این سرزمین 

والیت مدار و شهیدپرور قرار دهد. ان شاءا...

پیام قدردانی نماینده ولی فقیه، استاندار و فرمانده سپاه از مردم 

جواد رضایی- روز گذشته دوازدهمین جشنواره 
تجلیل از کارآفرینان برتر استان با حضور استاندار 

و مسئوالن استانی برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بیان 
کرد: در این جلسات باید از تجربیات کارآفرینان 
برای آگاه سازی جوانان با کارآفرینی استفاده 
شود و ارتقای کارآفرینان توسعه و رونق استان 
را به دنبال دارد. عابدی عنوان کرد: با توجه به 
در حوزه  بینانه  واقع  باید  استان،  قابلیت های 
اقتصادی عمل شود و ایمان به برتر شدن در 

حوزه کارآفرینی از ملزومات است.
ایجاد  در  کارآفرینی  موفقیت،  رمز  افزود:  وی 
تمایز است و همچنین ثبات اشتغال باید مدنظر 

امور  هماهنگی  معاون  گیرد.  قرار  کارآفرینان 
شدن  مسدود  به  اشاره  با  استانداری  اقتصادی 

یک طرفه مرز ماهیرود به مدت  ۵۶ روز  توسط 
افغانستان گفت: با  این وجود مهم ترین مواد 
ورودی به استان استان ۳ درصد به  لحاظ  ارزی و 

۴ درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته است.

جذب 150میلیارد تومان تسهیالت 
در حوزه  اشتغال روستایی 

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
با  بیان اینکه این جشنواره برای الگوسازی و 
حمایت از تولیدکنندگان و صادر گنندگان استان  
انجام گرفته است، از جذب 1۵۰میلیارد تومان 

تسهیالت در حوزه اشتغال روستایی خبر داد و 
افزود: پیش بینی می شود با جذب این اعتبار 

برای  ۵ هزار نفر اشتغال ایجاد شود.
رکنی اظهار کرد: استان در حوزه مهارت آموزی 
رتبه دوم کشوری، در کارورزی پنجم و جذب 
تسهیالت روستایی نیز پنجم کشوری می باشد 
 که با توجه به محرومیت استان مطلوب است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری درسال گذشته 11.1بوده 
که در سال جاری به  ۸.۵ کاهش پیدا کرده است و 
از  1۰هزار اشتغال تعهد تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در سال جاری ۶۰ درصد  محقق شده است. 

رمز موفقیت ،کارآفرینی در ایجاد تمایز است

گروه خبر-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
آسیب  چهار  کردن  دنبال  از  قضاییه  قوه  جرم 
اولویت دار از جمله حاشیه نشینی در کشور خبر 
داد و گفت: روند مهاجرت از خراسان جنوبی و 
متمرکز شدن جمعیت استان بسیار نگران کننده و 
باید تدابیری در این راستا اتخاذ شود. الفت، دیروز 
در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با 
اعالم اینکه برخی کشورها تالش می کنند مانع 
مهاجرت داخلی شوند تا سرمایه گذاری آن ها از بین 
نرود، اعالم کرد: بیشتر مهاجرت در این استان از 
شهرستان های نهبندان، سربیشه، زیرکوه و درمیان 
انجام شده است. الفت  با اشاره به روند مهاجرت ها 
در استان های مرزی و آسیب های امنیتی،  تاکید 
کرد نباید اجازه مهاجرت از بی رویه از مناطق را 
بدهیم وی در تشریح این مطلب  افزود : با پاسگاه ها 
به تنهایی نمی توان با متجاوزان در مرزها مقابله کرد 

بنابراین حفظ جمعیت در مرز بسیار ضروری و نباید 
اجازه مهاجرت بی رویه از مناطق مرزی را بدهیم.

با رفتار سلیقه ای بانک ها برخورد می کنیم
الفت با تأکید بر اینکه بانک ها باید طرح و زمین 
طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند، مطرح کرد: بانک 
نمی تواند رفتار سلیقه ای داشته باشد لذا اگر بانکی 
خواست از قانون تخطی کند با او برخورد می کنیم.
 در وضعیتی که همه فکر می کنند بن بست و 
بحران است، می توان با در کنار هم قرار گرفتن و 
همدلی از این وضع خارج شده و امور را پیش ببریم. 
وی با اشاره به اهداف برگزاری شورای پیشگیری 
از وقوع جرم در استان ها، اظهارکرد: اقدامات این 
شورا سبب کاهش وقوع جرم و افزایش ضریب 

امنیت شهروندان در زندگی اجتماعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم امری فرا قوه ای 
و وظیفه همگانی است، تبیین کرد: آحاد ملت باید 
در این زمینه مشارکت جدی و سازنده داشته و 
جلسات شورای پیشگیری نیز باید منسجم تر و با 
جدیت بیشتر از گذشته دنبال شود.الفت بیان کرد: 
اقدامات جزیره ای و انفرادی نتیجه ای به دنبال 
ندارد و باید از اینگونه اقدامات پرهیز شود، چرا 
که حرکت مشارکتی در حوزه پیشگیری می تواند 

سبب بهبود زندگی مردم شود. 

مباحث پیشگیری محدود به بحث
 راه و تردد خودروها نمی شود

الفت با تأکید بر اینکه در راستای پیشگیری از 
وقوع جرم باید توانمندی های موجود در ادارات 
استان را منظم تعریف و در اثر توان افزایی، سرعت 
و دقت در امر پیشگیری تالش شود، تبیین کرد: 
بر  نظارت  و  راه  به  پیشگیری محدود  مباحث 
تردد خودرو در راه ها نمی شود و دارای عناوین 
گوناگون است که باید به همه آن ها بپردازیم.

برگشت 48 واحد صنعتی راکد
 خراسان جنوبی به چرخه اقتصاد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  نیز گفت: 
سال گذشته با اجرای طرح رونق تعداد ۴۸ واحد 
صنعتی راکد به چرخه اقتصاد برگشتند. جرجانی با 
بیان اینکه ۲1 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در 
خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار کرد:  1۸ شهرک 
و نواحی صنعتی در حال واگذاری هستند.  به گفته 
وی زیرساخت های نواحی صنعتی شامل آب و برق 
تامین شده و هشت شهرک صنعتی دیگر نیز به 
گاز متصل شدند.جرجانی  رغبت سرمایه گذاران به 

سرمایه گذاری در استان رادر حال افزایش دانست 
و تصریح کرد: در سال های 9۶ و 9۷ تعداد ۲۶9 
اشتغال در نواحی صنعتی استان ایجاد شده است.

 اعتبار 90 میلیارد ریالی برای
 تکمیل محور ماهیرود به فراه

مدیرکل راه و شهرسازی هم گفت: محور ماهیرود 
به فراه افغاستان  از پروژه های مهمی است که 
باید تکمیل شود و تاکنون نیز ۶۴ کیلومتر از این 
محور تکمیل شده و اعتبار ابالغی این طرح در 
سال جاری حدود 9۰ میلیارد ریال بوده است. وی 
با بیان اینکه حدود پنج درصد از راه های کشور 
در خراسان جنوبی است، افزود: با توجه به طول 
راه های استان اما سهم اعتبارات برای راه های 
خراسان جنوبی نسبت به سایر استان های هم 
طراز پایین تر است و تنها ۲.۵ درصد از اعتبارات 
کشور را در این خصوص داریم.وی بیان کرد: 
دو کریدور مهم چابهار به مشهد با طول ۴۲۴ 
طول ۶۳1  با  مشهد  به  بندرعباس  و  کیلومتر 
کریدور  در  که  دارد  وجود  استان  در  کیلومتر 
چابهار به مشهد تاکنون 1۲۷ کیلومتر آسفالت 
شده و شش پیمانکار نیز در حال کار هستند و 
در کریدور بندرعباس به مشهد نیز ۵۳ درصد از 

آن آسفالت شده که پنج پیمانکار در آن مشغول به 
کار هستند. جعفری تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد 
از تصادفات در این دو کریدور اتفاق  می  افتد که 
راه  اولویت های وزارت  از  ساخت و تکمیل آن 
است. جعفری با بیان اینکه ۶۷ کیلومتر از راه های 
 دو بانده استان آماده آسفالت هستند، اظهار کرد:

91۸ روستای باالی ۲۰ خانوار در استان وجود دارد 
که از این تعداد ۸۲9 روستا از راه آسفالته برخوردارند 

و ۸9 روستا نیز راه آسفالته   ندارند.

ثبت بیش از 99 هزار تخلف در جاده ها
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز گفت:  
فعال شدن پایانه مرزی ماهیرود از سال ۸۷ بار 
ترافیکی در استان را بیشتر کرد. وی با بیان اینکه 
دولت در شبکه حمل و نقل کشور مبلغ 1۰ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، 
تصریح کرد: در هشت ماهه امسال 99 هزار و ۴۸۲ 
مورد ثبت تخلف در استان داشتیم که ۸۶ درصد 
آن منجر به ثبت جریمه شده است.وی خاطرنشان 
کرد: میانگین تخلف سرعت در کشور هفت درصد 
است اما این رقم در خراسان جنوبی ۲۶ درصد 
است که یکی از دالیل آن نیز شاید به کویری 

بودن و زیاد بودن طول راه ها در استان برگردد.

هراس  از مهاجرت فراگیر مرزنشینان
ابراز نگرانی معاون قوه قضاییه از خالی شدن روستاهای خراسان جنوبی  :

به پاس برگزاری کنگره ملی ۲ هزار شهید استان
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
بُُل،  إذا قاَم القائُِم علیه  السالم َحَكَم بِالَعدِل َوارتََفَع في أیّامِِه الَجوُر، وأمِنَت بِِه السُّ

وأخَرَجِت اأَلرُض بََرکاتِها و َردَّ ُکلَّ َحقٍّ إلی أهلِِه.
هرگاه قائم برخیزد، به دادگری حكم راند و ستم در روزگار او به سر آید و راه  ها امن شود و زمین 

برکت های خود را بیرون ریزد و هر حقی به صاحبش داده شود. )کشف الغمة : ج 3 ، ص 255(

آیت ا... نوری همدانی: اگر خدمت 
نمی کنید نمک به زخم مردم نپاشید

همدانی  نوری  محمدحسین  العظمی  آیت ا... 
انقالب  معظم  رهبر  که  همچنان  کردند:   اظهار 
پروتکل های  و  کنوانسیون ها  فرمودند،  اسالمی 
تأمین  و  پولشویی  با  مبارزه  زمینه  در  بین المللی 
می شود،  درست  خارج  در  که  را  تروریسم  مالی 
قبول نداریم. ما نیز از این سخنان رهبر انقالب 
آن  تصویب  مقابل  در  و  کرد  خواهیم  حمایت 
مردم  به  اگر  می دهیم  هشدار  ایستاد.  خواهیم 

خدمت نمی کنید، به زخم مردم نمک نپاشید.

بادامچیان: دوره اصالح طلبی
 و اصولگرایی تمام شده است

اسدا... بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در 
حساب توئیتری اش با هشتگ اصولگرایی، اصالح طلبی، 
مردم و طرحی نو گفت: در آغاز دهه پنجم جناح بندی 
ها شکل دیگری می گیرد. اصولگرایی با تعریف فعلی 
است مردم  برای  امیداوری  و  بخشی  انسجام   فاقد 

 اصالح طلبی هم که به ناامیدی ها انجامیده است. 

امیر ارتش: طومار عمر سربازان 
دشمن را در هم می پیچیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: به دلیل قدرت 
بازدارندگی که در عرصه های مختلف دفاعی داریم، 
دشمن هیچ وقت به خود اجازه نخواهد داد حرکتی 
احمقانه انجام دهد؛ زیرا مطلع است اگر دست به چنین 
اقدامی بزند، در هر مقیاسی در کسری از زمان طومار 

عمر ننگین سربازانش را در هم خواهیم پیچید.

حال اقتصاد ایران با برجام 
و FATF خوب نمی شود

زیربنایی  معاونت  اقتصادی  مشاور  پازوکی،  مهدی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استاد دانشگاه 
به  ایران  الحاق  عدم  اقتصادی  هزینه  کرد:  اظهار 
CFT بسیار باالتر از 20 درصدی است که آقای 
روحانی به آن اشاره کرده اند. حال اقتصاد ایران به 
 FATF قدری وخیم است که به وسیله برجام و
بهبود نمی یابد. تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
ارائه راهکارهای صحیح مدیریتی و مبارزه با رانت و 
 FATF رانت خواری است که این کار به وسیله
انجام می شود. پازوکی بیان کرد: اگر ایران می خواهد 
روابط خود را با سایر کشورهای جهان حفظ کند باید 

سریعاً به CFT بپیوندد. 

هیچ هراسی از تحریم های
 ظالمانه نداریم

انقالب  کرد:  اظهار  سیاری  حبیب ا...  دریادار  امیر 
آمریکا  سوی  از  که  است  سال  ایران ۴0  اسالمی 
این تحریم های  از  ما هیچ هراسی  و  تحریم شده 
دفاعی  پیشرفت های  افزود:  وی  نداریم.  ظالمانه 
جمهوری اسالمی ایران با سرعت زیادی در حال رقم 
خوردن است و تحریم های دشمنان کوچکترین خللی 

در این پیشرفت ها ایجاد نکرده  است.

میرسلیم: باید معیاری برای
 ثبت نام در انتخابات گذاشته شود

مصطفی میرسلیم در خصوص تغییر قانون انتخابات، 
اظهار کرد: باید معیاری برای ثبت نام بگذارند، اکنون 
معیاری وجود ندارد. آن ها بیان می کنند که فالن فرد 
مناسب نیست، از کجا می دانند که او مناسب نیست. 
اگر فرد هم بخواهد به این امر اعتراض کند، باید به 
چه کسی و چگونه باشد که مورد قبول قرار گیرد. 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 
قانون انتخابات باید اصالح شود و شرایط یکسانی که 
افراد می توانند در انتخاب حضور یابند را مشخص کنند .

ترامپ دوباره به ایران تهمت زد

ترامپ در بخشی از یک مصاحبه خود در رویترز،  
با متهم کردن ایران به نقش آفرینی در جنگ یمن 
گفت: ایران باید از این کشور خارج شود. او افزود: 
چون  هستم،  منعطف تر  یمن  مسئله  درباره  »من 
می گذرد،  کشور  این  در  آنچه  دیدن  از  صادقانه، 
می خواهم  است.  طرفه  دو  مسئله  ولی  متنفرم. 
ببینم که ایران هم از یمن خارج می شود و فکر هم 

می کنم که این اتفاق خواهد افتاد.«

اردوغان: غرب چیزی
 برای ما نداشته و ندارد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست 
به  لزوم رسیدن  ترکیه در خصوص  صنایع دفاعی 
استقالل و خودکفایی اظهار کرد: از غرب برای ما 
از در  را  نیامده و نمی آید و همواره ما  هیچ چیزی 
برگردانده اند. از شریک راهبردی مان یک هواپیمای 
بدون سرنشین می خواهیم، می گویند امروز برو و فردا 
بیا، حتی اجازه کرایه کردن آن را هم نمی دهند و 
همه حرف شان این است که کنگره اجازه نمی دهد.

روزنامه سعودی: قطِر خائن
 با ایران همکاری می کند

روزنامه عکاظ چاپ ریاض نوشت: دشمنی صریح نظام 
قطر با عربستان سعودی، مولود این روزها نیست، بلکه 
در دوران حکومت ملک فهد نیز این دشمنی به خوبی 
مشهود بود، در زمان ملک عبدا... ادامه یافته و به عهد 
ملک سلمان رسید؛ کسی که تصمیمات شایسته ای 
علیه قطر اتخاذ نمود. نظام قطر، حامی مالی تروریسم 
علیه عربستان است و از رسانه های خود برای تغییر 
نظام حاکم در عربستان استفاده می کند. قطِر خائن 
با ایران همکاری می کند؛ می خواهد به برادرانش 
ضربه بزند، نباید روابط مان را با این کشور عادی کنیم.

تالش برخی اعضای آل سعود برای 
بن سلمان از شاه شدن  جلوگیری 

عربستان سعودی  سلطنتی  دربار  به  نزدیک  منابع 
به رویترز گفته اند برخی از اعضای خاندان حاکم در 
این کشور در تالش هستند از رسیدن »محمد بن 
سلمان«، ولیعهد سعودی به تاج و تخت پادشاهی 
جلوگیری کنند. رویترز به نقل از این منابع افزوده 
این دسته از اعضای خاندان آل سعود معتقدند آمریکا 
و رئیس جمهور این کشور، »دونالد ترامپ« می توانند 
کنند.  بازی  این خصوص  در  تعیین کننده ای  نقش 
ترامپ در مصاحبه با رسانه انگلیسی، در پاسخ به سوالی 
درباره همین شائبه ها گفت: »»من این را نشنیده ام. 
صادقانه بگویم، درباره این نمی توانم اظهارنظر کنم، 
چون اصاًل آن را نشنیده ام. چیزی که من شنیده ام 
این است که جایگاه او در قدرت مستحکم است.«

کارشناس چینی: سیاست های 
ترامپ علیه ایران تکرار تاریخ است

معاون مرکز آسیای غربی و آفریقای موسسه مطالعات 
بین المللی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تحریم 
کرد:  تصریح  ایران  ملت  علیه  آمریکا  جدید  های 
ایران  شاید برای برخی، اقدامات اخیر ترامپ علیه 
معما باشد اما واقعیت اینجاست او کارهایی را انجام 
می دهد که پیشتر نیز در قبال ایران داشته است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: عدم الحاق به 
المللی  بین  گروه  یا  اف.ای.تی.اف 
ویژه اقدام مالی، هزینه های کشور 

با  باید  بنابراین  کند  می  زیاد  را 
بپذیریم. را  آن  چند شرط  افزودن 

وی افزود: سازمان های جهانی به 
تاسیس  بزرگ  های  قدرت  وسیله 
شده و به گونه ای کار می کنند که 
سهم و قدرت آنها همیشه محفوظ 
باشد. با این وجود نمی شود جدای 

از دیگر کشورها زندگی کرد. وی به 
عضویت 39 کشور جهان در گروه 
بین المللی ویژه اقدام مالی اشاره و 
بیان کرد: اختالف در مورد اف.ای.

تی.اف بر سر این است که آیا شرط 
شود،  می  پذیرفته  ایران  شروط  و 
 یا مورد قبول آنها قرار نمی گیرد.

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
آمریکا یک کشور  داد:  ادامه  نظام 
ظالم و زورگو است و همه کشورها 
از او حساب می برند. اگر به اف.ای.

های  ضربه  نشویم  ملحق  تی.اف 
شود  می  وارد  کشور  به  بیشتری 
به  با چند تهدید و تلفن آمریکا  و 
از  را  آنها  خارجی،  های  شرکت 
کنند. می  منع  ایران  با  کار  ادامه 

سازمان  امنیت  شورای  گفت:  وی 
است.  گونه  همین  نیز  متحد  ملل 
هستند  وتو  حق  داری  کشور  پنج 
شود  می  ظلم  بقیه  حق  در  و 
آن  از  ایران  کار  این  خاطر  به  اما 
مجامع  در  و  نکرده  گیری  کناره 
حرف  و  دارد  حضور  المللی  بین 
هم  )ص(  پیامبر  زند.  می  را  خود 
شروط  و  شرط  حدیبیه  صلح  در 
پذیرفت.توکلی  را  مشرکان قریش 
به موضوع شفافیت مالی در کشور 
نیز اشاره و بیان کرد: شفافیت مانع 
برنامه  قانون  فساد است. ماده 29 
مقامات  همه  از  نیز  توسعه  ششم 
تمامی  خواهد  می  مدیران  و 
کنند.  اعالم  را  دریافتی های خود 

توکلی: باید با افزودن چند شرط FATF را بپذیریم؛
 اگر نپذیریم ضربه های بیشتری به کشور می خورد

فراکسیون  عضو  میرزایی  جالل 
اخیر  انتقادات  به  اشاره  با  امید 
اظهار  روحانی  انتخاباتی  رقبای 
بین  رقابت  نوعی  واقع،  در  کرد: 
قالیباف، رئیسی و جلیلی در نقد و 
هرکدام  دارد.  وجود  دولت  تخریب 
کاندیدای  را  خود  افراد،  این  از 
دانند. می  اصولگرا  جریان  اصلی 

وی ادامه  داد: این آقایان نوع نگرش 
و شیوه نقد مستدل آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی نسبت به دولت احمدی 
نژاد را دیده اند، انتقاداتی که زمان، 
درستی آن را ثابت کرد. اما تفاوت 
افراد  این  نقد  که  است  این  شان 
نیست. استدالل  و  برهان  پایه  بر 

البته  کرد:  خاطرنشان  میرزایی 
فکر  جلیلی  و  رئیسی  قالیباف، 
نقد  را  دولت  بتوانند  اگر  کنند  می 
کنند مثل آیت ا... هاشمی با اقبال 
جامعه مواجه می شوند و به عنوان 
گزینه اصلی جامعه برای انتخابات، 

از  غافل  شود؛  می  نگاه  آنها  به 
اینکه انتقادهای مرحوم هاشمی از 
از  ناحیه درست و برداشت صحیح 
دنبال  به  او  و  است  بوده  واقعیات 

بود. خارجی  روابط  در  زدایی  تنش 
وی تاکید کرد: بعید می دانم آقایانی 
که بر سر نقد با روحانی رقابت می 
کنند اقبالی بین مردم داشته باشند 
چراکه مردم از مواضع آنها خبر دارند 
و می دانند آنها به سیاست خارجه 
 که یکی از اصلی ترین چالش های

چه  است  کشور  روزهای  این 
می  مردم  قطعا  دارند.  نگاهی 
روی  افکار  این  با  آقایان  اگر  دانند 
شد. خواهد  بدتر  وضع  بیایند،  کار 

عضو فراکسیون امید با بیان اینکه 
»متاسفانه رئیسی و قالیباف گرفتار 
شده  داخلی  زودرس  انتخابات 
بین  آقایان  این  کرد:  اظهار  اند« 
کاش  ای  و  دارند  رقابت  خودشان 
به جای تخریب صرف، به فکر ارائه 
باشند. برای حل مشکالت  راهکار 

جالل میرزایی : رئیسی و قالیباف گرفتار
 انتخابات زودرس داخلی شده اند

نماینده اصالح طلب: روحانی »پاسخگو« نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
مشکلی که اصالح طلبان دارند، این است که باید جور 
آقای روحانی را که به نام اصالح طلبی آمده را بکشند. 
روحانی از نظر ما یعنی غیر رئیسی. ما می خواستیم 
به غیر از رئیسی رأی بدهیم. کسی را پیدا نکردیم و 
به روحانی رأی دادیم. من بیش از ۴0 سخنرانی کردم و گفتم روحانی گزینه 
مقابل رئیسی است و گزینه مطلوب ما نیست. اینکه زبان روحانی متواضعانه 
انتقاد داریم. و پاسخگو نیست، این زبان اصالح طلبی نیست و ما به این 

محمدعلی وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر چه قدرت 
بیشتر، ضرورت پاسخگویی بیشتر است. اگر اصالح طلبان مخالف شفافیت 
باشند، مخالف نقطه کانونی گفتمان خود هستند. شاید این نقطه کانونی 
محل اختالف بین اصولگرا و اصالح طلب باشد. همه مناسبات قدرت باید 
شفاف باشد. اگر مصداق شفافیت با این تعریف باشد، این خواسته ماست.

امیرعبداللهیان: زمان اروپا رو به پایان است

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس 
عملیاتی  اقدامات  در  تسریع  بر  تاکید  ضمن 
اتحادیه اروپا در برابر تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه ایران گفت: مواضع سیاسی و رسانه ای اروپا 
در مقابله با اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا قابل 
تحسین است، اما کندی اروپا در اقدامات عملی قابل قبول نیست و زمان 
در این پرونده حائز اهمیت و رو به پایان است. وعده های مثبت اروپا 
نیازمند  اجرایی خواهد شد،   SPV آینده  اینکه در هفته های  بر  مبنی 
به نقش سازنده جمهوری اسالمی  اشاره  با  گام های عملی است. وی 
ایران در حل سیاسی بحران های منطقه ای و مبارزه واقعی با تروریسم، 
خاطرنشان کرد: ایثارگری و شهادت مستشاران نظامی ایرانی در مبارزه 
با داعش در کنار نیرو های مسلح و مردم سوریه و عراق مانع از ورود 

تروریست ها به اروپا شده است.

هنوز نتوانسته ایم عدالت را پیاده کنیم

مسعود پزشکیان در همایش دانشجو و دغدغه  ایران که 
در تاالر وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد، با ابراز اینکه 
»ما هنوز نتوانسته ایم عدالت را پیاده کنیم و خیلی جاها 
خالف عدالت رفتار کرده ایم«، اظهار کرد: اگر عدالت را 
اجرا می کردیم، رشد شهرها نامتوازن نمی شد که بخشی 
از آن فقیر و بخشی برخوردار باشد، باید همه شهرها متوازن رشد می کردند.

وی رفتار در قدرت را خالف عدالت دانست و افزود: عدالت این نیست که 
وقتی روی کار آمدیم، جناح خود را باال بکشیم، عدالت ترک و کرد، موقعیت 
و پست نمی شناسد؛ با همه مردم باید با عدالت برخورد شود لذا باید عدالت را 
پیاده کنیم که هنوز توفیق نیافته ایم. وی در ادامه با بیان اینکه »بنده هیچ گاه از 
مردم فرار نکرده ام و در همان صفی می ایستم که شهروندان ایستاده اند«، ابراز 
کرد: من به عنوان نایب رئیس مجلس از پاویون فرودگاه رفت وآمد نمی کنم و از 
همان جایی می روم که مردم عادی عبور می کنند و به این کارم افتخار می کنم.

از  جمعی  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
مدافع  و  مقدس  دفاع  شهیدان  خانواده های 
حرم و دفاع از مرزها و امنیت کشور با اشاره 
به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه 
را  خود  سالگی«  »چهل  اسالمی  جمهوری 
نخواهد دید، گفتند: ملت ایران با استحکام تمام 
ایستاده است و به توفیق الهی در 22 بهمن، 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی را با شکوه 
بسیار بیشتر از سال های قبل برگزار خواهد کرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به بیداری ملت 
ایران، مسئوالن را به تالش بیشتر توصیه کردند 
و افزودند: اگر چه نقشه  دشمن لو رفته است، 
اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا 
آمریکا، دشمنی خبیث و حیله گر است و ممکن 

است قصد فریب داشته باشد تا برای سال 9۷، 
جنجال کند اما برای سال 9۸ نقشه ای بکشد.
را  منطقه  مرتجعین  و  ایشان، صهیونیست ها 
ملت  با  دشمنی  و  توطئه  در  آمریکا  شریک 
ایران دانستند و تأکید کردند: البته ما قوی تر 
نتوانسته اند  تاکنون  زیرا  هستیم  آن ها  از 
غلطی  هیچ  اسالمی  جمهوری  مقابل  در 
توانست. نخواهند  هم  پس  این  از  و  بکنند 

رهبر انقالب اسالمی درعین حال تأکید کردند: 
نباید لحظه ای غافل شد و همه باید بیدار و 
هوشیار باشند. توصیه  من به ملت ایران به ویژه 
اعم  کشور  گوناگون  مجموعه های  و  جوانان 
این  سیاسی  جریان های  و  صنوف  همه   از 
است که مراقب باشند میدان را برای دشمن 

همان  شویم،  غافل  اگر  زیرا  نکنند  آماده 
ریخت. خواهد  را  خود  زهر  ضعیف،  دشمن 

امروز،  افزودند:  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
در  مسئوالن،  و  مردم  وظیفه   مهم ترین 
تقویت  برای  تالش  هوشیاری،  کنار 
است. داخلی  تولید  و  کشور  اقتصاد 

تالش ها  افزایش  به  را  مسئوالن  ایشان، 
را  دشمن  زبان بازی  و  ظاهرسازی  فریب  و 
نخوردن، توصیه  مؤکد کردند و ازودند: دشمن 
مسئوالن  و  می برد  کار  به  را  ترفندها  انواع 
در  از  که  خبیثی  دشمن  باشند،  مراقب  باید 
نشود. داخل  پنجره  از  است،  شده  بیرون 

تأکیداتی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
مسائل  درخصوص  مسئوالن  به  که 

کرده اند،  مردم  مشکالت  حل  و  اقتصادی 
موضوع  به  مسئوالن  اگر  کردند:  اظهار 
کنند،  جدی  توجه  داخلی  تولید  تقویت 
شد. خواهد  کم  مردم  اقتصادی  مشکالت 

دیگری  بخش  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
دوستی  دست  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
آن ها  جنایت  و  اسالم  دشمنان  با  سعود  آل 

جنایت ها  این  شریک  را  آمریکا  یمن،  در 
خواندند و خاطرنشان کردند: سعودی ها تصور 
چند  یا  روز  چند  ظرف  می توانند  می کردند 
اکنون حدود  اما  شوند  مسلط  یمن  بر  هفته، 
چهار سال است که نتوانستند کاری از پیش 
به  که  ضربه ای  بگذرد،  زمان  هرچه  و  ببرند 
بود. خواهد  سخت تر  شد،  خواهد  وارد  آن ها 

هشدار رهبر انقالب؛ حواس تان جمع باشد دشمن برای سال 98 نقشه دارد

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:  به همت خیرین 
عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان 

ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540

شركت پخش تك ستاره خاوران براي راه اندازي الين جديد فروش تعدادي ويزيتور با مدرك ديپلم
 به باال استخدام مي نمايد. فارغ التحصيالن رشته هاي مرتبط با بازاريابي و بازارياب هاي با تجربه در 
اولويت قرار دارند. افراد استخدام شده از كليه مزاياي قانوني اداره كار شامل بيمه و حقوق ثابت ، عيدي 
و پاداش ، سنوات و پورسانت برخوردار خواهند شد. متقاضيان مي توانند حداكثر تا 97/9/٢٨ شخصا از 
ساعت 9صبح الي ١٤به دفتر شركت واقع در شهدا٤- ساختمان خاتم طبقه٢ - واحد٥ مراجعه كنند. 
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آگهی مناقصه شماره 97/3
موضوع مناقصه: نصب و راه اندازی و آزمايش تحويل سيستم های سوئيچ در سطح استان طبق شرايط منضم به طرح قرارداد 

 شرط تهیه اسناد: كليه شركت های واجد شرايط با واريز مبلغ ٢۰۰.۰۰۰  ريال به حساب سيبا شماره ۰١۰۶۰۳٤۳9٨۰۰١ بانك ملی 
می توانند در مناقصه شركت نمايند. مهلت تهیه اسناد: از مورخ 97/9/٢٢ تا پايان وقت اداری 97/١۰/١ و تحويل اسناد پايان وقت اداری مورخ ١١/١۰/97  

و بازگشايی پاكت ها ١۶/١۰/97 
 تضمین : تضمين شركت در مناقصه به مبلغ ۶7.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی يا چك تضمين شده بانکی و يا واريز نقدی به حساب سيبا 

بانك ملی مركزی به شماره ۰١۰۶۰۳٤۳9٨۰۰١ به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بيرجند- بلوار پاسداران - ميدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبی - اتاق شماره ١٢٤  تلفن: ۳٢٤٢٤۰۰۰ - ۰٥۶ 

مخابرات منطقه خراسان جنوبیفاكس: ۳٢٤٢٤۰۰٤  - ۰٥۶

سـردار قاسمـی
فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی

و دست اندرکاران برپایی کنگره 
همت واالیتان در برپایی شکوهمند

 کنگره ملی 2000 شهید استان
 به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی سال 97 استان ستودنی است و از صمیم قلب 
خداقوت می گوییم. رجاء واثق داریم ثمرات این رویداد عظیم همان طور که مقام عظمای 
والیت از آن به عنوان بهترین و شریف ترین کار در این روزگار یاد کردند، ماندگاری و 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در زنده نگه داشتن یاد شهیدان باشد. ان شاءا... 

پایگاه مقاومت روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقـای مهندس بصیرت و سرکار خانم علی اکبری
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت مرحوم علی اکبری

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان غفران الهی و علو درجات و برای شما بزرگواران
 و خانواده آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندیم.

همکاران شما در روزنامه آوای خراسان جنوبی


