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5مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور عشایر برگزار شد5تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر اتمام پروژه های مسکن مهر 5جشنواره ملی تاالب برگزار می شود

انقالب عملکرد ها

بهمن ماه است و تا چند روز دیگر، انقالب 
مردم 40ساله می شود. انقالبی که با 
جانفشانی های مردم و درایت رهبر کبیر 
انقالب حاال می خواهد جشن شروعی 
دوباره بگیرد. مردم ایران هرسال در بازه 
های گوناگون ثابت کرده اند تا آخر پای 
انقالب هستند و نمی گذارند این انقالب 
یا توسط  بیافتد و  نا اهالن  به دست 
دشمنان ایران و اسالم، به آن خدشه ای 
وارد شود. مردم هنوز هم بعد از 40 سال 
از آرمان های خود دست نکشیده اند و 
حتی ذره ای از آن عقب نشینی نکرده اند. 
انتقادات مردم هم حتی با سنگ محک 

همان آرمان هایی ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 

 شکست نشست ضد ایرانی 
لهستان حتمی است

صفحه 6

صفحه 6

در برابر فتنه باید 
»فاطمه وار« عمل کنیم

صفحه 6

الیحه خشونت علیه زنان 
قابل اصالح نیست؟

ما نمی توانیم با خواست
 عمومی مردم مبارزه کنیم

صفحه 6

دانشگاه بیرجند ؛ چشم انتظار حمایت مسئوالن
خامسان :  با عدم حمایت مسئوالن، نخواهیم توانست آموزش عالی  را که تنها رکن توسعه استان است، پیشرفت و توسعه دهیم

پاتوق معتادان در منازل وقفی فرسوده !
 “وقف در حوزه آسیب های اجتماعی” مدتی است که مطرح شده و با توجه به افزایش پدیده هایی همچون طالق، اعتیاد به مواد مخدر، زنان 
سرپرست خانوار، فقر و آسیب های مرتبط با آن در استان، ضرورت پرداختن به این موضوع بیش از پیش دیده می شود. اما به نظر می رسد طی 
این مدت، در ایجاد فرهنگ وقف در پیشگیری از آسیب های اجتماعی چندان موفق عمل نشده و نیاز به کار بیشتر برای ایجاد رغبت در مردم 
استان نسبت به این حوزه است. همانطور که گاه دیده می شود برخی منازل وقفی ، فرسوده شده و تبدیل به پاتوقی برای معتادان یا انباشت 

زباله که خود از آسیب های اجتماعی می باشد، شده است...) ادامه در صفحه 5(

محصوالت عشایراستان
 برندسازی شود

خراسان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  عشایر  محصوالت  برندسازی  خواستار  جنوبی 
افزایش سهمیه آرد خانوارها شد.  علوی مقدم در 

شورای عشایر ادامه داد:  ... ) مشروح در صفحه 5 (

مصوبات سفر استاندار به 
نهبندان اجرایی شد

پنج میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه چند روز 
پس از سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان 
نهبندان، به کارخانه خوراک دام چاهداشی پرداخت 

شد. .به گزارش آوا، بعد از ... ) مشروح در صفحه 5 (

عی
رفی

س : 
عک

صفحه 5

جناب آقای مهندس حسین حسین پور 
انتصاب بجا و ارزشمند جنابعالی را به عنوان

 مدیرکل امور عشایر استان 
که حاصل تدبیر، تجربه و درایت شایسته شما می باشد صمیمانه تبریک عرض 
نموده،  رجاء  واثق دارد همت ارزنده و اندیشه بلند شما بزرگوار زمینه ساز رشد 

و توسعه بخش عشایری خراسان  جنوبی خواهد شد
  توفیق روز افزون جناب عالی را از خداوند منان آرزومندیم.

اداره امور عشایر و شرکت تعاونی  عشایری اتحاد  شهرستان درمیان

سوپر مارکت واقع در بلوار شعبانیه با موقعیت عالی 
به دلیل مهاجرت به فروش میرسد  099002۶5۶35

جناب آقای مهندس محمود اشرفی گل
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد تبریک و تهنیت عرض می 

نماییم، از خداوند متعال سربلندی و سالمتی و توفیق روز افزون تان را آرزومندیم.

هیات مدیره و مدیرعامل اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

جناب آقای مهندس محمود اشرفی گل
انتصاب به جا و شایسته مجدد جناب عالی را به سمت 

معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی  استان خراسان جنوبی 
که نشان از تعهد،  تخصص و تجربه وافر آن جناب می باشد صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جنـاب آقـای امیرحسام قزلبـاش
مدیریت محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بی شک، حسن نظر حضرتعالی و همکاران آن مدیریت محترم در مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع 
و مشارکت در جهت ایجاد اشتغال بخش کشاورزی که خود زیربنای توسعه پایدار می باشد، ستودنی و 
قابل تقدیر است. بدینوسیله از تالش و کوشش حضرتعالی و کلیه همکاران محترم آن بانک که خالصانه 
و بی دریغ در جهت آبادانی استان گام نهاده اید ، تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان توفیق روزافزون 

برایتان مسئلت می نماییم.
شرکت آریا آرک سازه شرق )سهامی خاص(

))آگهـي مناقصـه((
به  پرسنل  و ذهاب  ایاب  دارد، جهت  نظر  در  استان  در  دولتی  یک سازمان 
صورت روزانه و در مسیر 100 کیلومتری جاده بیرجند - طبس و بالعکس 
نسبت به اجاره 4 تا 6 دستگاه اتوبوس بین شهری مجهز به سیستم گرمایشی 
- سرمایشی، صندلی استاندارد و مبله مطابق با قرارداد کارفرما از طریق مناقصه 
اقدام نماید. داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 1397/11/23 با شماره تلفن 05632479762 و یا 
شماره های همراه 09105479979 و 09120391660 از ساعت 8 صبح الی 

20 )به جز ایام تعطیل( تماس حاصل نمایند.

از عالقه مندان با هر توان دعوت به همکاری می نماید

» آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی «  
نـوبت  دوم

اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی)مناقصه گزار به نشانی بیرجند- بلوار صنعت ومعدن- سایت اداری-تلفن 92-32400390( درنظر دارد، اجرای 
پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات ، به پیمان کاران دارای صالحیت ازسازمان برنامه و بودجه کشور) شرکت حداقل پایه 4 رشته ابنیه وساختمان( واگذار 
نماید . لذا پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثرپایان وقت اداری مورخ 1397/11/06 به 
سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند.ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

)http://iets.mporg.ir(نیزمنتشر شده است.

مدت نوع پیمانموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 
1397)ریال(

تضمین ارجاع 
کار)ریال(

تاریخ تحویل  
وبارگذاری 
اسناد در 

سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

 تکمیل 
مجتمع 

حیات طیبه  
قاین

قاین

تکمیل دو باب 
ساختمان آموزشی 

+ساختمان 
سرایداری 
+ساختمان 
سرپرستی 
+آبخوری 

+دیوارکشی 
ومحوطه سازی

سرجمع به شماره 
 96/1299188

مورخ 
 1396/05/04

14599901962283000000000ماه

حداکترپایان 
وقت اداری 

مورخ  
1397/11/21

ساعت 9صبح      
1397/11/23200973748000038

1-تضمین شرکت درمناقصه)ارجاع کار( : ضمانت نامه های معتبرمورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 
94/9/22 وموردقبول کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی 

شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
2-محل تحویل اسنادسامانه تدارکات الکترونیک دولت) ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند- بلوار صنعت ومعدن- سایت اداری؛ 

برابر ترتیب شرح داده شده درشرایط مناقصه.
3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

اعالم نتایج اولیه آزمون شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیروی شرکتی 
مورخ 1397/10/21

نتایج اولیه آزمون شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیروی شرکتی مورخ 1397/10/21 شرکت 
خدماتی، بهداشتی درمانی سالمت فجر ، روز سه شنبه مورخ 1397/11/9 اعالم خواهد گردیدمتقاضیان 
می توانند جهت اطالع از وضعیت خود از ساعت10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 به آدرس 
http:// reg.bums.ac.ir مراجعه نمایند. بدیهی است آن دسته از داوطلبینی که مجاز شناخته 
شده اند می بایستی روز چهارشنبه مورخ 1397/11/3 از ساعت 8 صبح لغایت 13 ، مدارک خویش 
)به شرح ذیل ( را شخصا به آدرس : بیرجند - نبش مدرس 66 - مجتمع صدف - واحد 2 طبقه 

زیرین  - شرکت خدمات بهداشتی درمانی سالمت فجر تحویل تا مورد بررسی قرار گیرد.
شرکت خدماتی بهداشتی درمانی سالمت فجر خراسان جنوبی

  با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی جوان ناکام 

شادروان مهران میهن دوست
را به اطالع می رساند: 

مراسم تشییع آن مرحوم امروز سه شنبه 97/11/2 
ساعت2 الی 3 از محل آرامستان بهشت متقین )غسالخانه(  

برگزار می گردد، 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده  میهن دوست و سایر بستگان
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هوای سرد تا آخر هفته در کشور ماندگار است

 تسنیم-مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور گفت: هوای سرد در اغلب نقاط کشور تا آخر هفته ماندگار است.احد وظیفه با اشاره به پیش بینی 
جوی آرام از امروز تا چهارشنبه )سوم دی97( در اغلب مناطق کشور، از افزایش آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا درشهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: هوای سرد در اغلب نقاط کشور تا آخر هفته ماندگار است.

سرمقاله

انقالب عملکرد ها

*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...بهمن ماه است و تا چند روز 

با  که  شود.انقالبی  می  40ساله  مردم  انقالب  دیگر، 
جانفشانی های مردم و درایت رهبر کبیر انقالب حاال می 
خواهد جشن شروعی دوباره بگیرد. مردم ایران هرسال 
در بازه های  گوناگون ثابت کرده اند تا آخر پای انقالب 
هستند و نمی گذارند این انقالب  به دست نااهالن 
بیافتد و یا توسط دشمنان ایران و اسالم ، به آن خدشه 
ای وارد شود.مردم هنوز هم بعد از 40 سال از آرمان 
های خود دست نکشیده اند و حتی ذره ای از آن عقب 
نشینی نکرده اند.انتقادات مردم هم حتی با سنگ محک 
همان آرمان هایی است که انقالب بر اساس آن تشکیل 
شد و نمی توانند نظاره گر باشند برخی با عملکرد منفی 
خود راه چهل ساله را به انحراف بکشند. در این سالهای 
انقالب ، ایران دستاوردهای زیادی نیز داشته است.جزو 
٨کشور قدرتمنِد نظامی دنیا ، رشد و شتاِب اول علمی 
دنیا  ، ۱0کشور سازنده ماهواره و فضاپیما ، پیشرفت در 
حوزه خدمات درمانی و علوم پزشکی و ... فقط بخشی از 
دستاورد های 40 ساله انقالب است.انقالبی که از ابتدای 
تشکیل ، تمام ابرقدرت های دنیا با آن سر جنگ گرفتند 
و جنگ ٨ ساله و تحریم هایی که هرروز سخت تر می 
شود را برای ما به ارمغان آوردند.با این همه اما هنوز 
انقالب اسالمی ایران پابرجاست و دشمنان آرزوی خود 
را به گور خواهند برد. مردم در آزمون های مختلف و 
سخت پیروزمندانه خارج شده اند اما تاب دیدن ضعف 
عملکرد و سومدیریت برخی مسئوالن را ندارند. شاید 
در آستانه 40 سالگی انقالب ، بزرگترین و مهم ترین 
خواسته مردم حفظ انقالب با عملکرد بهتر مسئوالن و 
رفع ضعف هاست.ضعف هایی که از همان آرمان های 
محقق نشده نشأت می گیرند و باید مسئوالن کمر 
همت به اصالح اوضاع ببندند. دشمنان هم متاسفانه 
از ضعف عملکرد ها سو استفاده کرده و تمامیت نظام 
و انقالب را زیر سوال می برند تا با ایجاد نارضایتی 
، به اهداف خود برسند.توقع زیادی نیست  اگرکه از 
مسئوالن بخواهیم آب به آسیاب دشمن نریزند! اگر 
کردند،  ایستادگی  دالورمردانه  شرایطی  هر  در  مردم 
مسئوالن هم باید با دید انقالبی و عملکرد جهادی 
انقالب را به جایگاه واقعی خود برسانند.شاید این روز 
ها بیشتر باید منتظر تغییر در عملکرد برخی مسئوالن 
باشیم تا معجزه ای در راستای عدم مطالبه گری مردم! 
مردم تا زمانی که می بینند مسئوالن خودی در جهت  
خوشایند دشمن قدم برمی دارند به هیچ وجه سکوت 
نخواهند کرد و این مسئوالن اند که باید با درک شرایط 
، انقالب را با عملکرد خود پیش ببرند. درپایان امیدواریم 
همه کسانی که مسئولیتی هرچند کوچک در این مرز و 
بوم دارند ، به گونه ای کارکننداست. که پدرانی که انقالب 
مدیون آنان است، در مقابل فرزندان خود سرافکنده نشوند.

به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر   - میزان  خبرگزاری 
اینکه وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن عرضه زمین 
برای ساخت مسکن 400 هزار مسکن است، از تشکیل 
در  مسکن  شورای  احیاء  و  استانی  بازآفرینی  ستاد های 

استان ها خبر داد. 
محمد اسالمی با اشاره به اینکه خانه دار کردن مسکن اولی ها 
به سادگی نخواهد بود، افزود: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته قرار است که تا پایان دولت ۱00 هزار واحد در بافت 
فرسوده،۲00 هزار واحد در شهر های جدید و ۱00 هزار 
واحد در شهر های زیر ۵0 هزار نفر ساخته شوند.وی وظایف 

4 ارگان وزارت راه و شهرسازی را برای اجرایی کردن این 
برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح 
باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش بینی، برنامه ریزی، 
جهت دهی و تنظیمات اقدامات رگالتوری را صورت دهد 
که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کالن ملی است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ما این است که برای هرگونه 
سیاست گذاری و طرح ریزی در حوزه مسکن از مشورت 
استفاده کنیم،  به صورت عملی  فکری بخش خصوصی 
گفت: به همین منظور شورای سیاست گذاری مسکن را 
که چندین سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم و 
با تیم جدید حوزه مسکن در حال هدف گزاری برای این 
حوزه هستیم تا با همگرایی هرچه بیشتر بتوانیم با دعوت از 
تشکل ها و انجمن های تخصصی از ظرفیت آن ها استفاده 
کنیم.اسالمی با اشاره به اینکه دستور تشکیل ستاد های 
بازآفرینی استانی و وظایف استانداران در موضوع بازآفرینی 
استان ها  به  آن  بر  است گفت:عالوه  ابالغ شده  آن ها  به 
گفته شده است که شورای مسکن خود را باید به صورت 
مستمر تشکیل دهند و از ظرفیت انبوه سازان در این مسئله 

غافل نشوند.وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی 
نیز باید در این حوزه ما را همراهی کرده و با برنامه ریزی 
طبق قانون تسهیلگری را برای توسعه عمران در شهر ها 
و شکل گیری برنامه توسعه مسکن از حرکت مخرب و 
بارگذاری بی رویه جلوگیری کند.وزیر راه و شهرسازی به 
مدل اعتباری دولت برای تأمین مصالح ساختمانی نیز اشاره 
کرد و گفت: با این مدل می توان مصالح ارزان قیمت در 
اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام شده ساختمان سازی 
پایین آمده و متقاضی کم درآمد صاحب خانه شود. اسالمی 
بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم زایی نمی تواند 
حرکت مناسبی برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد باشد، 
افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد 
یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن 
قیمت  آن  نتیجه  در  که  زبداد  کاهش  را  ساخت  قیمت 
تمام شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان 
ساخته شده به متقاضی واگذار شود. وی تصریح کرد: در 
اداره  به وجوه  اینکه  بر  آینده عالوه  بودجه سال  الیحه 
شده وزارت راه به عنوان یک راهکار برای تأمین تسهیالت 

ساخت توجه شده، اعتباراتی برای ساخت وساز توسط بخش 
خصوصی نیز در نظر گرفته شده است.وزیر راه و شهرسازی 
بابیان اینکه تمامی قوانین حمایتی مانند رفع موانع تولید و 
... که به حمایت از بخش خصوصی می پردازند، در این 
وزارتخانه توجه ویژه خواهد شد گفت: ارتباط ما با وزارت 
کشور و شهرداران خوب است و عزم ما جزم است تا به 
یاری همدیگر تولید مسکن در کشور شکل بگیرد، زیرا در این 
سال ها مردم به اندازه کافی رکود و تورم را احساس کرده اند 
و باید امروزه این مشکالت با همکاری بیشتر بین دولت و 
بخش خصوصی حل شود. وی ادامه داد: ۱00 هزار واحد نیز 
به بنیاد مسکن سپرده شده است تا در مکانی که حاشیه نشینی 
دارد مستقر شود. اسالمی بابیان اینکه مدل افزایش وام به 
دلیل تورم زایی نمی تواند حرکت مناسبی برای خانه دار شدن 
اقشار کم درآمد باشد، افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز 
کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و 
سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که در نتیجه 

آن قیمت تمام شده پایین می آید.

شورای مسکن در استان ها احیا می شود

آغازمرحلهدومثبتنام
وامضروریبازنشستگان

فارس- مرحله دوم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 
کشوری از امروز اول بهمن ماه آغاز شد.بازنشستگان 
و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری 
می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت از امروز 
تاریخ یکم بهمن ماه سال 97 با توجه به شرایط و 
ضوابط، اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود 
کنند.پس از اعالم اسامی متقاضیان واجد شرایط، 
شماره  به  شده  تعیین  اولویت  اساس  بر  وام  مبلغ 
و  واریز  ایران  بانک صادرات  نزد  متقاضی  حساب 

مراتب با پیامک به اطالع آنها خواهد رسید.

 خبر خوش

باشگاه خبرنگاران- رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به بیان 
جزئیات تازه تری در خصوص راننده محور شدن بیمه شخص ثالث 
و اینکه نمره منفی دارها باید حق بیمه بیشتری بپردازد، پرداخت.
سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و 
رانندگی نیروی انتظامی در خصوص جزئیات راننده محور شدن 
بیمه شخص ثالث اظهار داشت: بر اساس ماده ۱٨ قانون بیمه 
شخص ثالث مصوب سال ۱۳9۵ مجلس شورای اسالمی، 
محاسبه حق بیمه پایه باید بر اساس فاکتور های راننده محور 
مورد سنجش قرار گیرد.رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی 
اساس  این  بر  کرد:  تصریح  انتظامی  نیروی  رانندگی  و 
شاخص هایی برای دخالت رفتار انسان نظیر پرخطر بودن، 
نوع رانندگی یا محتاط بودن فرد برای تعیین حق بیمه پایه 
بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱٨ قانون بیمه تعریف شده که 
مورد تصویب قرار گرفته است؛ لذا هم اکنون با در نظر گرفتن 
فاکتور های شامل قانون پذیر بودن راننده و خطرات ناشی از 
پیمایش وسیله نقلیه، حق بیمه تعریف شده است که الزم 
است شهروندان در آن خصوص اطالعات الزم را داشته باشند.

تخلفات  مرتکب  راننده ای  که  صورتی  در  گفت:  وی 
تخلفات  به  رسیدگی  قانون   7 ماده  موضوع  حادثه ساز 

رانندگی شود با توجه به تصریح بودن قانون مشمول نمرات 
به  منفی  نمرات  مجموع  که  صورتی  در  می شود؛  منفی 
۳0 نمره برسد گواهینامه به مدت سه ماه ضبط می شود. 
وی تصریح کرد: در صورتی که گواهینامه ضبط شود، رانندگی 
فرد در حکم رانندگی بدون گواهینامه محسوب شده و در 
صورت بروز تصادف برابر ماده ۱۵ قانون بیمه، خسارت و دیه 
به زیان دیده پرداخت می شود لیکن از مقصر حادثه بازیافت 
می شود. وی ادامه داد:  در صورتی که راننده ای مرتکب تخلف 
حادثه ساز شده و تصادف کند برای بار اول ۲ و نیم درصد، بار 
دوم ۵ درصد و بار سوم ۱0 درصد از میزان دیه و خسارت 

پرداخت شده از مرتکب بازیافت می شود.

نمره منفی دارها نقره داغ می شوند

فارس- براساس آمارها، در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل اقالم عمده جهیزیه حداقل ٨۳ درصد افزایش یافته 
است و در نتیجه، افزایش وام قرض الحسنه ازدواج جوانان 

ضروری به نظر می رسد.
براساس گزارش تورم مرکز آمار ایران د ر سال آذرماه 97 
شاخص قیمت برای مصرف کننده د ر پایان آذر امسال نسبت 
به ما ه مشابه سال قبل ۳7.4 درصد رشد کر د. این شاخص د ر 
گروه های خوراکی، آشامیدنی، مبلمان، لوازم خانگی و اجاره 
مسکن به ترتیب ۵۱.9، ۶٨ و ۲۳.9 درصد رشد داشته است. 
همچنین شاخص کاالها بیش از ۵0 درصد افزایش داشته 
است و زیرگروه کاالهای بادوام حدود ٨۳ درصد رشد ر ا 

تجر به کر د ه است. اگرچه ضریب اهمیت این زیرگروه د ر 
سبد مصرفی خانوار ۵.4۶ درصد است، و لی از آنجا که اقالم 
عمده جهیزیه د ر این زیرگروه قرار د ارد، می توان استنباط کر د 
تهیه اقالم عمده جهیزیه حداقل ٨۳ درصد افزایش یافته 
است.همچنین بر اساس گزارش تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران د ر آذرماه 97 که از سوی بانک مرکزی ارائه شد، 
میانگین قیمت مسکن د ر تهران نسبت به مد ت مشابه سال 
9۶ بالغ بر 9۱.٨ درصد رشد داشته است. با توجه به آمارهای 
فوق، ضرورت دارد بر ا ی حفظ اثرگذاری سیاست تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج مبلغ آن متناسب با هزینه های ازدواج و 
تشکیل خانواده افزایش یابد.د ر حال حاضر بر اساس قانون 
بودجه سال 97، وام قرض الحسنه ازدواج جوانان ۱۵ میلیون 
تومان بوده که با توجه به نوسانات شدید قیمتی د ر 9 ما ه 
گذشته که در ابتدای این گزارش به بخشی از آمارهای آن 
اشاره شد، کفاف بخشی از هزینه های ازدواج و جهیزیه ر ا 
نمی دهد، بنابراین نیاز است تا مبلغ تسهیالت بر ا ی سال 9٨ 
متناسب با تورم افزایش یابد. د ر حال حاضر، الیحه بودجه 9٨ 
در کمیسیون تلفیق مجلس د ر حال بررسی است و ضرورت 

دارد اعضای این کمیسیون نگاه ویژه ای داشته باشند.

ُافتقیمتمرغدربازارجهیزیه حداقل ۸۳ درصد گران شد

میزان- قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار امروز ۱۲ هزار 
و 900 تا ۱۳ هزار و 400 تومان به فروش می رسد.

این درحالی است که این محصول در روز و هفته های 
گذشته تا ۱4 هزار و ۵00 تومان نیز باال رفته بود.
ماهی  و  پرنده  فروشندگان  اتحادیه  عالوه  به 
قیمت  اعالم  به  اقدام  روز  هر  که  نیز  تهران 
اطالعیه ای  صدور  با  امروز  میکرد  گرم  مرغ  روز 
نرخ  که  است  کرده  اعالم  خود  اعضای  برای 
اعضا  و  نمی شود  اعالم  ثانوی  اطالع  تا  مرغ 
قیمت  به  درصد سود  ده  کردن  اضافه  با  می توانند 
نمایند. فروشی  خرده  در  فروش  به  اقدام  خرید، 

قیمتزعفرانبه11میلیونتومانرسید

رشد  از  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نائب  مهر- 
داد  خبر  سالجاری  در  زعفران  تولید  درصدی   ۱۵
دلیل  به  بازار  در  محصول  این  قیمت  گفت:  و 
متعادل شدن عرضه و تقاضا به ثبات رسیده است.

بازار  در  زعفران  قیمت  گفت:  میری  غالمرضا 
روز   ۲۵ تا   ۲0 حدود  طی  و  رسیده  ثبات  به 
است. داشته  را  نوسانات  میزان  کمترین  اخیر 

وی حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران را ۶ میلیون و 
۵00 هزارتومان و حداکثر ۱۱ میلیون تومان اعالم کرد.
و  عرضه  میان  تعادل  بازار  ثبات  دلیل  میری 
فصل  اینکه  دلیل  به  کرد:  اضافه  و  اعالم  تقاضا 
است  رسیده  اتمام  به  تازه  زعفران  برداشت 
برداشت  گفت:  وی  نداریم.  عرضه  در  کمبودی 
رسید. اتمام  به  آذرماه  پانزدهم  در  حدودا  زعفران 

آگهی تغییرات شرکت ستار شب کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1465 و شناسه ملی 10360031838 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی: 
بیرجند- میدان شهدا- روبروی درب نقلیه بانک کشاورزی- پالک 8 - کد پستی 9716713697 به آدرس جدید: بیرجند- خیابان 

شهدا- شهدای 2- پالک 15- کد پستی 9714844134 انتقال یافت. 

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بیرجند سازمان ثبت اسناد وامالک کشور محمدرضا ابراهیمی رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک بیرجند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )۳5415۳(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 

ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر تأسیسات مرغداری به مساحت 13627 متر مربع دارای پالک ثبتی 
شماره  یکهزار و دویست و پانزده فرعی از دویست و بیست و چهار اصلی )1215 فرعی از 224 - اصلی( بخش 3 بیرجند به 

نشانی شهرستان خوسف ، روستای تقاب و معصوم آباد جنب چاه حبیب اله اصغری ملکی آقای علیرضا  سیروسی فرزند محمد به شماره 
ملی  06501182468 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 9118 صفحه 116 دفتر جلد 102 امالک بیرجند بنام وی صادر و تسلیم گردیده 
است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی، شماالً ؛ 1- بصورت غیر مستقیم بطول های13/60، 19/10، 7/21، 43/97و 16/12  
متر در امتداد جوی عام محدود است به اراضی موات و چاه احداثی ، 2- بطول 32/98  متر مرزیست در امتداد جوی عام به  رودخانه، شرقاً ؛ 
1- بطولهای 17/49 متر و 20 متر مرزیست در امتداد جوی عام به رودخانه ، 2- به وضعیت جنوبی بطول 33/42  متر و 3- بطول 17/20  
متر مرزیست به اراضی آقای موسایی از پالک 224 - اصلی ، جنوباً ؛ بطولهای 102/34 متر و 11/40 متر پلی  است به زمین موسایی از 
پالک 1166 فرعی 224 - اصلی ، غرباً ؛ بطولهای 91 و35/53 متر مرزیست به اراضی ملی )فاقد حقوق ارتفاقی( که اصل ملک برابر سند 
رهنی شماره 4866 -1390/02/04 دفتر خانه 14 خوسف در قبال مبلغ 711/000/000 ریال بانضمام سود و خسارت تاخیر برای مدت 
هفت سال از تاریخ تنظیم سند و مازاد اول آن به موجب سند رهنی 5984-1391/02/04 و  سند متمم 10363 - 1394/7/14  در 
قبال مبلغ  350/000/000 ریال بانضمام سود و خسارت تاخیر برای مدت سه سال و مازاد دوم طی سند رهنی 7960 - 1392/10/03  
دفتر خانه مذکور در قبال مبلغ 5/537/000/000  ریال بانضمام سود و خسارت تاخیر برای مدت هفت سال تماماً بابت بدهی آقای 
علیرضا سیروسی فرزند محمد به شماره ملی 06501182468 در رهن بانک کشاورزی شعبه خوسف قرار گرفته است . چون متعهد و 
راهن مذکور ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خویش عمل ننموده ، بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از 
دفتر خانه مربوطه راجع بوصول طلب خویش تقاضای صدور اجرائیه بدین شرح : راجع به سند 4866 مبلغ 761/899/739  ریال )شامل 
مبلغ 711/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 40/842/875  ریال سود و مبلغ 10/056/864  ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 
1396/12/13  بانضمام جریمه دیر کرد تا روز وصول( پرونده ای  تحت کالسه 9700169 و راجع به سند 5984 و متمم 10363 مبلغ 
376/213/640  ریال )شامل مبلغ 350/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 21/034/299  ریال سود و مبلغ 5/179/341  ریال خسارت 
تاخیر تادیه تا روز درخواست 1396/12/13  بانضمام جریمه دیر کرد تا روز وصول( پرونده ای تحت کالسه 9700171 و راجع به سند 
7960 نسبت بوصول مبلغ  2/418/794/736 ریال )شامل مبلغ 2/327/456/193 ریال اصل طلب و مبلغ 73/291/705  ریال سود و 
مبلغ 18/046/838  ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1396/12/13 بانضمام جریمه دیر کرد تا روز وصول( پرونده ای تحت 
کالسه 9700172 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه 
متعهد فوق الذکر بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، به در خواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن 
اقدام که بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده بشماره 1397003708 -1397/04/16  ششدانگ پالک ثبتی فوق مشتمل 
بر یک واحد مرغداری با عرصه ای به مساحت 13627 متر مربع و اعیان مشتمل بر سالن شماره یک پرورش مرغ به مساحت 1200 
مترمربع با دیوار باربر آجری و سقف ایرانیتی و وسط ستون با تیر آهن در حال بهره برداری ، سالن شماره 2 پروش مرغ به مساحت 1200 
مترمربع که فقط دیوار چینی و ستونهای وسط سالن اجرا شده و )نیمه کاره (، انباردان و علوفه به مساحت 300 متر مربع که فقط دیوار 
چینی و اجرای ستون گذاری کناره ها و سقف انجام نشده و )نیمه کاره( می باشد، ساختمان مسکونی شامل: سرایداری و اتاق استراحت 
کارگران به مساحت 18/5 متر مربع با دیوار آجری و سقف طاق ضربی، انباری و سرویس بهداشتی و غیره به مساحت 115 متر مربع با 
دیوار باربر آجری ، سقف ایرانیتی و حصار کشی به مساحت 600 متر مربع با سنگ الشه و مالت ماسه و سیمان و دیوار چینی با آجر 
گری و مالت ماسه سیمان و قدمت بنا نیز مربوط به سال 1388 می باشد که با توجه به موقعیت محل ، مساحت ، نوع مصالح مصرفی و 
اشتراکات منصوبه شامل )یک امتیاز برق از ترانس مشترک، یک امتیاز گاز و امتیاز آب یک ساعت که آب از چاه موتور اراضی مجاور تامین 
می گردد( جمعا به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال )5/500/000/000 ریال( ارزیابی و بدلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و 
در روز چهارشنبه مورخه 1397/12/08 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهداء از طریق 
مزایده به فروش خواهد رسید . بانک بستانکار به موجب نامه شماره 72/2245/724 - 1397/10/20  مانده بدهی خویش را به مبلغ 
4/221/859/563  ریال و مورد رهن را فاقد بیمه نامه اعالم نموده است. در خصوص پرونده های فوق با استناد تبصره ذیل ماده 4 - آئین 
نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی 
شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 
40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم 

صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.

تاریخ انتشار: 1۳۹۷/11/2  غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

32446666/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف

آگهی ابالغ اجرائیه کالس ۹۷۰۰۰۹5

بدینوسیله به آقای حسن بیچندی نژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه 36 و شماره ملی 5639967102 بدهکار پرونده 
اجرایی ابالغ می شود آقای علیرضا حسینی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 3882 و شماره ملی 5639260386 و خانم 

فاطمه حسینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 329 و شماره ملی 5639550600 صادره از نهبندان )ورثه زوجه( به موجب سند ازدواج 
شماره 6646 دفترخانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 1 نهبندان جهت وصول تعداد 114 عدد سکه طالی کامل بهار آزادی طرح جدید 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9700095 در این اداره تشکیل گردیده و طبق گزارش مامور ابالغ 
پاسگاه عملیاتی سهل آباد محل اقامت شما به شرح متن سند شناسایی نشده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی 
باشد لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی 

تاریخ انتشار: یکشنبه ۹۷/11/2علیه شما اداه خواهد یافت و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان- سید مهدی پروین محبی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970080 موضوع نیابت ارسالی اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند آقای حسن بارانی 
فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 111/940/738 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له جعفر شفیعی و 

مبلغ 3/919/086 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، در این راستا  شخص ثالث کبری معصومی فرزند محمد حسن 
یکدستگاه تانکر 19000 لیتری، در قبال محکوم به و حق االجرای فوق الذکر را تعرفه که از طریق کالنتری توقیف و قرار ارجاع به کارشناس 
صادر، که پس از وصول نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ گردیده و با توجه به عدم اعتراض قطعیت یافته است، حسب نظریه کارشناس، 
تانکر مذکور به رنگ سفید و متعلق به کامیون ده چرخ بوده هیچگونه زدگی ندارد و دارای رنگ مناسبی است و بدنه آن 90 درصد سالم و 
می تواند هر لحظه بر روی خودروی مورد نیاز نصب و مورد استفاده قرار گیرد لذا قیمت آن به مبلغ 125/000/000 ریال تعیین و ارزیابی 
گردیده است. پس از طی  مراحل قانونی و با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه، تانکر مذکور از طریق مزایده در مورخ 
1397/11/18 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش گذاشته شده است قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد  مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید که پس از تایید مزایده توسط 
دادگاه محترم صادر کننده حکم، انتقال مالکیت صورت خواهد گرفت در غیر این صورت  مبلغ 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازید آنان داده شود. 
مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به  بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ایزوگامشفیعی
 ۳22254۹4 - ۰۹1516۳۰2۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تشـکرویـالآســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقطروزی5000تومانانتقالیافت
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12، جنب بانک ملت

09155600850

قدی
ریدن

خ

رصد
10د

تخفیف

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰56۳2۳2۳1۷۹ - ۰۹15۳6۳4۷6۷

حمـلاثاثیـهمنزل
مداحـی
باخاورمسقفوکارگرماهر

داخلوخارجشهر
شهراممداحی

09153633647

سیمکشیساختمان
)باقیمتمناسبمتری60/000هزارریال(

نصبوتعمیرآیفون)صوتیوتصویری(
تعمیرلوازمبرقی،تلوزیونو...
رمضانی:0915959۸392

قسطـی

رنـگآمیـزیکنـافوسـاختـمـان
09155610111  رحیمی

جگر،  سیرابی،  گوشت داغ،  قلوه و دلبندی
همه روزه: صبح از ساعت ۶ تا ۲ بعدازظهر 

شب: ساعت ۱۹ تا ۲۳ شب
 ارسال سفارش درب منزل

مطهری14-داخلمیالن-پالک7-روبرویدفترامامجمعه
مدیریت:میرزاچراغی3223۸1115-09357631340

کله پزی و جگرکی صداقت
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اقدام هنرمندانه هنرآموزان در کمک به دانش آموزان محروم بیرجند

صداوسیما-مربیان و کارآموزان کارگاه ترمه خیال در اقدامی خداپسندانه و با کمک خیران یک وعده صبحانه بین دانش آموزان مدارس محروم و اطرف شهر بیرجند توزیع می کنند. مسئول این کارگاه 
هنری گفت: کارآموزان و مربیان این مرکز با همراهی جمعی از خیران شهرستان در یک اقدام خداپسندانه برای دانش آموزان محروم مدارس شمال شهر بیرجند و یا مدارس محروم شهر صبحانه تهیه 

سالم در تاریخ بیست نه دی ماه جاری در ساعت شش و در بین دانش آموزان توزیع می کنند. مشرقی مقدم با بیان اینکه مجوز توزیع صبحانه از اداره آموزش و پرورش بیرجند اخذ شده است، افزود: این مدارس از سوی آموزش و پرورش معرفی می شوند.
و ربع خانه مادرم در نقنج  بر اثر نشت گاز دچار حریق 
شدید می شود با تماس به ۱۲۵ از نقنج جوابگو نبوده 
آتش نشانی خنگ و ازین شهر ناچار به بیرجند تماس 
و آنها با آرین شهر و خنگ تماس ولی جواب نمی دهد 
و با کشیک هماهنگ می کنند بعد از یک ساعت آتش 
نشانی گسک میاد و بعد از حدود ۲ ساعت از بیرجند و 
آرین شهر میان کمک که دیگر چیزی باقی نمانده بود  
چرا آتش نشانی ُخنگ که در ۱۴ کیلومتری نقنج واقع 
شده جوابگو نبوده در حالی که با سوالی که از مرکز تلفن 

ُخنگ داشتم تلفن آنها مشکلی نداشته است
9۱۵...8۴7
دستفروشی روستایی از سربیشه ام. وقتی چهارشنبه بازار 
میومدم، ازدست شهردار و البته همکارانشون دلخور بودم. 
 االن که در رسانه ها تالش و رویکرد آقای جاوید رو 
می بینم دستشو می بوسم. در پمپ CNG سربیشه 
چهل روزه که به خاطر یک حادثه کوچک مردم از گاز 
بی بهره اند کاش استاندار مدیری با همت آقای جاوید 

به شهرستان سربیشه می فرستادند.
9۱۵...6۲3
سالم آوا برای رفع مشکل پرداخت تسهیالتم با  بانک 
انصار در شعبه آیتی تماس گرفتم و با برخورد خیلی 
خوب ازطرف کارمند بانک مواجه شدم. خواستم تشکر 
کنم از تکریم ارباب رجوع و صبر وحوصله ای که به 

وضوح تو این نابسامانی ها از ایشون دیدم. خداقوت
939...۲۱6
آقای شهردار محترم چرا فکری برای ورودی خیابان 
سپیده نمی کنید؟ چندین ساله رها کردید و حتی گذری 
هم نمی کنید ببینید چه وضعی دارد! حداقل پاسخگو  باشید
9۱۱...79۵
سالم سه هفته است آنتن دهی تلوزیون در خیابان 
9 دی بیرجند دچار اختالل شده و هیچ شبکه ای رو 
پیدا نمی کنه. متاسفانه صداوسیما هم که جوابگو نیست 

تاکی قراره قطع باشه ؟
9۱۵...۱3۵
پیشنهاد می کنم شهرداری پل کانال سجاد شهر  واقع در 
بلوار شهید فایده را سریعا احداث نماید تامراسم راهپیمایی 
از مسجد امام حسین آغاز و از طریق بیست متری دوم 
به مصالی المهدی ختم گرددکه فضا مناسب تر است.
9۱۵...969
سالم خدمت فرماندار محترم درمیان روستای نوغاب 
بخش مرکزی جمعیت ساکن آن از شهرهای درمیان 
بیشتراست قابلیت شهر را دارد هیچ یک ازشهرستان 
ها ی استان این چنین روستای پرجمعیتی بافاصله 
۱8کیلومتر از مرکز شهرستان  ندارند  تدبیری بیندیشید.
9۱۵...۴۱۱
مسئوالن جوابگو باشند چند دفعه از جاده سربیشه 
را  شوسف  شهر  ورودی  کردید؟  تردد  نهبندان   به 
ندیده اید؟ یا با ماشین هایی که شماها تردد می کنید 
چیزی به چشم نمی آید؟ آیا واقعا وضعیت جاده اصلی 

استان باید اینگونه باشد؟
9۱۱...79۵
من بیرجندی هستم و ساکن کرمان و شهر بم. در بانک 
مشغول به فعالیتم. خیلی تا االن از شهرم و زیبایی هاش 
گفتم بطوریکه همکاران و مشتریان عالقه مند به بازدید 
شدند اگر از لحاظ فرهنگی کاری از دست من بر بیاد که 
برای شناساندن بیرجند در بم و حتی کرمان میتونم انجام 
بدم حتما بگین با تمام کمال در خدمتم. اون سره دنیا هم 
که باشم قلبم واسه شهرم میتپه و فقط روز و شب دعای 
من افتخار و سربلندی مردمان  کشورم در درجه اول و 

وطنم بیرجند در وحله دوم است.
 ارسالی به تلگرام آوا
سالم ، خسته نباشید سرمقاله »تصویر زیبایی از سالم 
آوا لطفا پیگیر ارگ بهارستان باشید تا این بنا را از دست 
ندهیم، وجدانا در حال تخریب است ، در حالیکه می 
توانست تبدیل به هتلی تاریخی و زیبا یا اقامتگاهی بوم 
گردی در دل شهر باشد و با جذب گردشگر به اقتصاد 

مردم حداقل همان محله کمک کند.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

برزجی - ارگ بهارستان بیرجند که زمانی قدیمی ترین 
مقر حکومتی شهر بود، امروز حال و روز خوشی ندارد و 
رو به تخریب است.به گزارش ایرنا، ارگ بهارستان یکی از 
مهمترین آثار تاریخی شهر بیرجند است که متعلق به دوره 
افشاریه بوده و ۲۵ اسفند ۱379 به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسید. این بنای تاریخی در بیرجند که ساخت 
آن به سال های ۱۲0۵ و ۱۲06 هجری قمری برمی گردد 

به باغ زرشکی نیز شهرت دارد. 
بهارستان در قدیم فقط یک بنای خشتی و گلی نبوده بلکه 
در گذشته های دور، از آن به عنوان یکی از بزرگترین و 
باشکوه  ترین باغ های ایرانی نیز یاد می شد. شبیه تزئینات 
بهارستان  ارگ  دیوارهای  هندسی  های  زره  با  آجرکاری 
را می توان در بناهای دوره زندیه شیراز سراغ گرفت که 
اکنون بر اثر تازیانه های بی رحم روزگار در حال فروپاشی 

است و آهسته آهسته از منظر تاریخ گم می شود. 
دفاعی هم  قلعه  باغ،  و  بر عمارت  بهارستان عالوه  ارگ 
در بخش های  است.  آن  اجزای  برج و حصار  داشته که 
دیگری از ارگ محل هایی مخصوص برافروختن مشعل ها 
و همچنین تیرکش هایی مشرف بر تمام قسمت های ارگ 

بوده که برای دیده بانی کاربرد داشته است.
 اما سال هاست که بنای با ارزش ارگ بهارستان در کنج 
تنهایی خود روزهایی را پشت سر می گذرد که هیچ نشان 
و  بهارستان  ارگ  نامناسب  وضع  نیست.  آن  در  توجه  از 
است که یکی  رفته  پیش  بدانجا  تا  آن  تدریجی  تخریب 
از دستور کارهای اصلی نشست علنی روز شنبه )۲9 دی 
جاری( شورای اسالمی شهر بیرجند بود. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در 
این نشست گفت: باید این وضع اسفناک ارگ اصالح شود 
زیرا وقتی گردشگران و محققان سراغ مقر حکومتی شهر 
را می گیرند نمی توانیم جایی را به آنها معرفی کنیم که 
در آن کله پاچه تمیز می شود یا انبار ضایعاتی شده است. 

حسن رمضانی اظهار کرد: ارگ بهارستان قدیمی ترین مقر 
حکومتی در بیرجند و خراسان جنوبی است که تا اوایل دوره 
زندیه مورد استفاده قرار می گرفت اما با گسترش شهر و 
ضرورت پیش بینی امنیتی از آنجا به باغ اکبریه منتقل شد. 
عنوان  به  تاریخی  بنای  این  از  استفاده  به  اشاره  با  وی 
به  بنا  این  از  مدتی  بعد  گفت:  بیرجند  در  نسوان  مدرسه 
عنوان کارگاه فرش بافی استفاده می شده است و بعد از 
این  تملک  با  مستضعفان  بنیاد  اسالمی  انقالب  پیروزی 
به  واگذاری  با  و  تفکیک کرد  باغ زرشکی  از  را  آن  ارگ 
شده  تخریب  باغ  وسط  کوشک  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی با بیان اینکه تفکیک بین ارگ و باغ باعث 
این  ابتر شود گفت:  ارزشمند  تاریخی  این مجموعه  شده 
اقدامات سبب شده در زمان حاضر تعریفی که باغ و عمارت 
که  اقداماتی  به  اشاره  با  وی  برود.  بین  از  داشته  ابتدا  از 
ارگ  بازسازی  برای  فرهنگی  میراث  توسط  گذشته  در 
بهارستان انجام شد افزود: طبقه اول تمام سقف ها ریزش 
کرده بود که توانستیم آن را احیا و نخاله های بخش شاه 

نشین عمارت را تخلیه کنیم. 
آماده  و  شده  پیدا  ساختمان  پی  اینکه  بیان  با  رمضانی 
بازسازی و مرمت است گفت: ارگ بهارستان به عنوان یک 
اثر تاریخی ثبت ملی ردیف اعتباری ثابتی دارد اما رقم آن 

محدود و در حد ساالنه ۵0 تا 60 میلیون تومان است. 
وی با تاکید بر خروج ساکنان فعلی ارگ گفت: این افراد 
چون آگاه به ارزش تاریخی بنا نیستند به آن آسیب وارد 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  کنند.  می 
گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه تجربه شهرداری 

نشان داده که توانایی الزم را از لحاظ فنی برای مرمت 
از  که  دارد  آمادگی  نیز  فرهنگی  میراث  افزود:  دارد  بنا 
اعتبارات خود هزینه کند مشروط به اینکه درب ارگ به 
روی مردم باز شود. وی تاکید کرد: ارگ بهارستان شرایط 
یک زمین ۲ نبش کنار خیابان را ندارد و اگر تخریب هم 
شود باید مجدد ارگ بهارستان دیگری در آن ساخته شود 
لذا به نفع بنیاد مستضعفان است که ان را برای مرمت به 

ارگان های دیگر واگذار کند. 

** سایه خزان بر بهارستان 

کوچه پس کوچه های بافت تاریخی شهر بیرجند را که از 
سمت خیابان منتظری )خاکی( پیش بگیریم انتهای کوچه 
ای که پستخانه قدیم در آن واقع شده، ارگ بهارستان است 
و برای ورود به محوطه ارگ از یک در نیمه باز وارد می 
شویم. پیرمردی در گوشه ای از حیاط مشغول رسیدگی 
ورود  برای  و  کنیم  می  است، صدایش  گوسفند  چند  به 
صدا  با  سربرگرداند  اینکه  بدون  گیریم  می  اجازه  او  از 
برگردید  باید  سریع  اما  داخل  »بیایید  گوید:  می  نحیفی 
افرادی  به  دارد  عادت  انگار  بیرون«  بروم  خواهم  می 
ولی  قدیمی  بنای  این  نزدیک  از  خواهد  می  دلشان  که 
فرسوده شهر بیرجند را ببینند. ورودی حیاط هیچ شباهتی 
هم  روی  زباله  از  کوهی  ندارد،  تاریخی  مکان  یک  به 
انباشته شده، باغچه ای کوچک دیده می شود که احتماال 
توسط همین پیرمرد دور آن به حصار شده و بوی تعفن 
لجن از آن به مشام می رسد و تعدادی بز و گوسفند که 

کنار یک آغل کوچک پرسه می زنند. 
این صحنه ها هیچ شباهتی با شکوه پیشین ارگ ندارد. 
بهارستان کم کم باید آن روزهای بسیار دور را از یاد ببرد و 
فراموش کند زمانی آن قدر مهم بود که سپاه لطفعلی خان 
را در خود پناه داد. دور تا دور حیاط را اتاق های کوچکی 
فراگرفته که درهای چوبی اما شکسته از آن آویزان است. 

از هر سمتی که می خواهیم وارد شویم با بن بست زباله 
تا  را کج می کنیم  راهمان  باز  ناچار  و  دانی مواجه شده 
پاکت های  روی  از  راهی  باشد.  باز  دیگری  داالن  شاید 
گچ، سیمان و تلی از کارتن پیدا کرده و خود را به قسمت 
دیگری از ارگ می رسانیم. زمین زیرپا سست است و برای 
پایین رفتن از ایوان راهی وجود ندارد. دیوارهای مقابل که 
از باران شب قبل شسته شده، سقفی ندارد یا فقط بخشی 
از آن نیم بند است. اما از این قسمت طبقه های ارگ را 

می توان شمرد آنچه از بقایای دیوارها خشتی باقی مانده 
احتماال حدود سه یا چهار طبقه باید باشد. 

پشت دیوارهای بلند ارگ، درختان کاج هم دیده می شود و 
زیرپا زیرزمینی است که جرات نزدیک شدن به آن را نداریم 
چون از آوار شدن خاک های خیسیده زیرپا می هراسیم. 
راهی به جلو باز نیست از همانجا برمی گردیم اما می دانیم 
که این ارگ هنوز هم قسمت هایی هرچند ویرانه اما دیدنی 
دارد. با وجود اینکه ارگ بهارستان ویرانه ای بیش نیست اما 
انسان دلش می خواهد در همین ویرانه ها به دنبال تاریخ 
بودیم  بگردد هنوز در همین تصور  دیارش  و  کهن شهر 
که چطور به قسمت های دیگر ارگ برویم ناگهان صدای 

پیرمرد ما را وادار به عقب گرد کرد. 

** از مزایده تا تعیین تکلیف
 برای بازسازی 

ارگ  بوده  تالش  در  قبل  ها  سال  از  مستضعفان  بنیاد 
بهارستان را از طریق مزایده واگذار کند تا مرمت، بازسازی 
و بهره برداری شود؛ تصمیمی که هر بار با اعتراض های 
مردمی در بیرجند رو به رو شد. مدیرکل وقت امور اموال 
و امالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی اسفند پارسال 
بهارستان  ارگ  مزایده  گفت:  بیرجند  شهر  شورای  در 
بیرجند از دستور کار خارج و به اداره کل میراث فرهنگی 

پیشنهاد شد ملک را خریداری کند یا به صورت تهاتری 
افزود:  واگذار شود. حسن خسروی  بیرجند  به شهرداری 
سال گذشته قرار شد ارگ بهارستان به صورت تهاتر به 
شهرداری واگذار شود اما شهرداری در این زمینه اقدامی 
نکرد و امسال توسط بنیاد مستضعفان این ملک به مزایده 
گذاشته شد اما بعد از اعتراضات مردمی و پیگیری های 
جلوی  اکنون  و  شد  موافقت  طرح  مزایده  عدم  با  بنیاد، 

فروش این ملک گرفته شده است. 

اما شهردار بیرجند در نشست علنی شورای اسالمی شهر 
ارگ  شدن  مخروبه  به  اشاره  با  امسال  آبان   ۲8 بیرجند 
بهارستان اظهار  کرد: اگر شهرداری متولی این میراث شهر 
باشد از همین فردا یک میلیارد تومان اعتبار صرف آن می 
شود تا بتوان آن را تبدیل به احسن کرده و در اختیار مردم 
قرار دهد. محمدعلی جاوید در آخرین گفت و گوی خود با 
نیز بیان کرد: در صورتی که بنای ارگ به  ایرنا  خبرنگار 
شهرداری واگذار شود در بودجه 98 اعتباری برای آن پیش 

بینی و مرمت و بازسازی را شروع می کنیم. 
وی گفت: با توجه به حجم تخریب ها به نظر می رسد 
ولی  نباشد  تومان  میلیارد   ۱0 از  کمتر  نیاز  مورد  اعتبار 
دهد.  نمی  اعتباری  هیچ  بنا  این  تملک  برای  شهرداری 
شهردار بیرجند ادامه داد: ۲ بنای ارزشمند دیگر از جمله 
در  الملک  شوکت  عمارت  و  باغ  و  الدوله  حسام  مقبره 
مجاورت ارگ بهارستان قرار دارد که در صورت بازسازی 
و مرمت می تواند به عنوان یک مجموعه تاریخی در قالب 

موزه مورد بهره برداری واقع شود. 

** عمر بهارستان شاید
 یک زمستان دیگر

 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
تخریب  با حجم  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  جنوبی  خراسان 

هایی که در ارگ بهارستان مشاهده می شود ممکن است 
تا یک زمستان دیگر بیشتر دوام نیاورد. حسن رمضانی با 
ارگ  مرمت  برای  مستضعفان  بنیاد  جدی  ورود  بر  تاکید 
بهارستان اظهار کرد: بنیاد فقط یک بنای تاریخی دارد ولی 
میراث فرهنگی متولی 800 اثر تاریخی در استان خراسان 
جنوبی است لذا انتظار می رود در بازسازی و مرمت این 

یک اثر در اختیار بیشتر اهتمام داشته باشند. 
ها  زمینه  از  بسیاری  در  مستضعفان  بنیاد  افزود:  وی 
سرمایه گذاری می کند که یکی از آنها می تواند مرمت 
قالب  در  مناسب  فضای  ایجاد یک  برای  بهارستان  ارگ 
اقامتگاه یا بازارچه باشد که به اشتغال و اقتصاد منطقه نیز 
کمک خواهد کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
اعتباری  ردیف  به  اشاره  با  و گردشگری خراسان جنوبی 
محدود ارگ بهارستان به عنوان یک اثر ثبت ملی گفت: 
صورت  در  و  نیامده  ردیف  این  از  اعتباری  هنوز  امسال 
تخصیص آنقدر رقم آن محدود است که جوابگوی حجم 
میراث  برای  کرد:  بیان  وی  نیست.  وارده  های  تخریب 
لذا  است  اندازه  در یک  تاریخی  بناهای  اهمیت  فرهنگی 
با توجه به تعدد آثار تاریخی استان از دیگر دستگاه های 

متولی انتظار همکاری داریم. 

** پرونده ارگ بهارستان 
روی میز بنیاد مستضعفان 

به منظور اطالع از برنامه بنیاد مستضعفان برای رسیدگی 
به ارگ بهارستان با دفتر سرپرستی این نهاد در خراسان 
جنوبی تماس گرفتیم که رجبعلی طالقانی در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طبق معذوریت های سازمان 
از طریق  را  پاسخ سئواالت  باید  و  نداریم  اجازه مصاحبه 

سازمان مرکزی پیگیری کنید. 
بنیاد  روابط عمومی  به سرپرست  ایرنا  از طرف  ای  نامه 
را  برنامه خود  تا  ارسال شد  انقالب اسالمی  مستضعفان 
برای واگذاری این بنا به سایر دستگاه های اجرایی و بهره 
برداری از آن اعالم کنند و در نهایت با تماس های مکرر 
خبرنگار ایرنا این پاسخ داده شد: »موضوع تعیین تکلیف 
بنیاد مستضعفان  امنای  به هیات  بیرجند  بهارستان  ارگ 
با  شود.«  گیری  تصمیم  آن  در خصوص  تا  شده  ارسال 
این وجود سرپرست بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی ۲9 
دی جاری در نشست علنی شورای اسالمی شهر بیرجند 
دغدغه  نهاد  این  برای  همواره  تاریخی  آثار  حفظ  گفت: 
بوده است و در حد توان و چارچوب های سازمان برای 

این مهم تالش می کنیم. 
مصوبه  مرحله  چندین  اخذ  به  اشاره  با  طالقانی  رجبعلی 
سوی  از  تاکنون  کرد:  اظهار   بهارستان  ارگ  واگذاری 
و  نشده  انجام  برای خرید  اقدامی  متقاضی  دستگاه های 
تصمیم گیری آن دشوار شده است. وی گفت: با این حال 
مکاتباتی با سازمان مرکزی انجام شده و منتظر تصمیم 

شخص رئیس سازمان بنیاد مستضعفان کشور هستیم. 
بر  تاکید  با  جنوبی  خراسان  مستضعفان  بنیاد  سرپرست 
اینکه همواره برای حفظ آثار تاریخی همراهی می کنیم 
افزود: واگذاری رایگان امالک باید طبق چارچوب و ضوابط 
واگذاری  برای  شهرداری  درخواست  اما  باشد  سازمان 
رایگان ارگ به سازمان مرکزی منتقل می شود. وی در 
پاسخ به این سئوال که برنامه بنیاد مستضعفان برای آینده 
ارگ چیست بیان کرد: بازسازی این قبیل اماکن اولویت 
اول بنیاد نیست ولی دغدغه فکری است چرا که بازسازی 
موجب ارزش افزوده می شود و برای آن که در قیمت آن 

تاثیرگذار است نمی توانیم بی تفاوت باشیم.

اینجا شبیه ارگ بهارستان نیست
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تکثیر و پرورش زالوی طبی
 آموزش ، مشاوره و اجرا همراه با موسسه زالو پروران شرق

 به شماره ثبت 443  
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پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته
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 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش
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موفقیت و انرژی

منظم شدن

تالش و پشت کار باال

باال  کار  پشت  و  تالش  ی  نتیجه  موفقیت 
به  رسیدن  راه  در  موفق،  افراد  تمام   است، 
خواسته های خودشان بسیار پر تالش بودند، و  یک 
ویژگی  مشترک بین افراد  موفق پشت کار باال و قدرت 
تحمل و صبر باالی آن ها در شرایط بحرانی است. 
وقتی مایکل جردن بارها تالش می کرد و شکست 
می خورد، این شکست ها برایش لذت بخش نبودند، 
بلکه درد داشتند، درد واقعی، اما او آن ها را تحمل 
 کرد و به تالش کردن ادامه داد تا توانست تبدیل به
 اسطوره ای ماندگار شود...اگر در مسیر موفق شدن 
باشید می توانید برای مدت کوتاهی تالش کنید و با 
پشت کار بسیار به موفقیت برسید، البته برای رسیدن 

به هر موفقیتی باید بهای آن را پرداخت کنید.

بهترین روش های منظم شدن

از دفتر یادداشت استفاده کنید:  یک استراتژ ی که 
بسیاری از افراد منظم از آن استفاده می کنند کار 
کردن با دفتر یادداشت است. این دفتر یادداشت 
گزیده ای از افکار و کارهایی است که می خواهید 

در طول روز انجام بدهید.
مزیت دفتر یادداشت این است که تمام افکار، جزئیات 
و  را یک جا جمع می کنید  ایده هایتان  و  مکالمات 
نیست  نیاز  دیگر  می نویسید،  را  چیزی  که  زمانی 
کنید. صرف  ذهنی  انرژی  آن،  به یادآوردن   برای 
بهتر است به هر روز، یک صفحه ی جدید و تاریخ دار 

اختصاص بدهید )از یک سررسید استفاده کنید(. 
اغلب  شما  کار  میز  کنید:  مرتب  را  میزتان  روی 
هزاربیشه ای است که روی آن کاغذهای قدیمی، 
پروژه های آینده، پرونده هایی که هم اکنون روی آنها 
کار می کنید و یک خروار کاغذ وجود دارد که هنوز 
دور نینداخته اید. با اینکه برخی از افراد ادعا می کنند با 
یک میز شلوغ و بهم ریخته بهتر کار می کنند، اما این 
 وضع برای بسیاری از ما ناخوشایند و گیج کننده است.

 یک »منطقه ی کار« روی میزتان مشخص کنید: 
که  دهید  اختصاص  مواردی  به  را  منطقه  این 
برای تکمیل پروژه ها به آنها نیاز دارید. به محض 
کار  این  از  را  منطقه  این  کار،  یک  کردن  تمام 
 خالی کنید و کار دیگری را وارد آن منطقه کنید.
تجهیزات و پرونده هایی را که بیشتر از آنها استفاده 
چیزی  از  بیشتر  قدر  هر  کنید:  منظم  می کنید، 
نزدیک تر  شما  به  باید  چیز  آن  می کنید،  استفاده 
منظم  اشیا  کاربری  اساس  بر  را  میزتان  باشد. 
کنید نه بر اساس ظاهری که به نظر می رسد.پنج 
دقیقه ی آخر هر روز کاری تان را به مرتب کردن 

میز کارتان اختصاص دهید.

سوء هاضمه و تولید گاز 
بر اثر مصرف لبنیات

برخی عالئم که نشان می دهند کاهش یا قطع مصرف 
لبنیات می تواند برای شما مفید باشد، ارائه شده اند. اگر به 
طور مکرر با سوء هاضمه دردناک و پر سر و صدا مواجه 

می شوید، محصوالت لبنی می توانند از مقصران اصلی 
بروز این شرایط باشند.به گفته کارشناسان، محصوالت 
لبنی به طور قطع می توانند موجب تولید گاز و نفخ 
در برخی افراد شوند.در همین راستا، اگر محصوالت 
لبنی را از رژیم غذایی خود کنار بگذارید ممکن است 

کاهش گاز و درد ناشی از آن را نیز تجربه کنید.

برای کاهش وزن هنگام خواب
 شیک Shake پروتئین مصرف کنید

خواب  از  قبل  پروتئین   Shake شیک   مصرف 
می تواند متابولیسم را افزایش دهد. با توجه به مطالعه 
دانشگاه ایالتی فلوریدا محققان دریافتند مردانی که 

داشتند  پروتئین  گرم  حاوی 30  شبانه  وعده  میان 
افرادی که چیزی نخورده بودند، در روز  به  نسبت 
بعد نرخ متابولیسم باالتری داشتند. پروتئین نسبت 
تولید بیشتری  حرارت  چربی،  و  کربوهیدرات   به 

می کند به این معنی که بدن شما برای هضمش 
کالری بیشتری می سوزاند.

درمان خشکی بینی
 با چند روش خانگی

مصرف زیاد آب می تواند از بافت های بدن، از جمله 
بافت های داخل بینی عبور کند. اسپری های بینی 
کمک  این  کنند.  می  مرطوب  را  بینی   ترشحات 

می کند تا جریان مخاط بینی بهبود یابد و آلودگی هایی، 
مانند گرد و غبار، خاک و گرده، قبل از اینکه باعث ایجاد 
التهاب شوند، از بین بروند. شستشوی بینی می تواند باعث 
تحریک پذیری حفره بینی شود تا بتواند داروهای دیگر 
را بهتر جذب کند. اگر بینی مداوم خشک شود و عالئمی 

از قبیل درد، یا عالئم عفونت باشد به دکتر مراجعه کرد.

چگونه جرم های 
گوش را خارج کنیم

از  یکی  بادام،  روغن  یا  زیتون  روغن  یا  بچه،  روغن 
محصوالتی است که بدون آسیب زدن به گوشتان، 
می تواند جرم های مزاحم را به بیرون هدایت کند. شما 

می توانید بین 2 تا 5 قطره از آن را به آرامی در گوش کیپ 
شده تان بچکانید  .همچنین یک دستمال تمیز را به سرکه 
آغشته کرده و محدوده در دسترس گوشتان را با آن تمیز 
کنید. سرکه گوش شما را ضدعفونی و تمیز خواهد کرد و 
در صورتی که میزان جرم گوشتان بخاطر عفونت افزایش 

پیدا کرده باشد، به درمان شما کمک خواهد کرد.

برای بهتر شدن سردرد
 بعد از گریه چه باید کرد؟

مسما برای بهتر شدن سردرد بعد از گریه نیازی 
نیست تمام روز را در تختخواب دراز بکشید.

برای شروع می توانید از یک کیسه آب گرم یا سرد، هر 

کدام را که ترجیح می دهید استفاده کنید و پشت سر، 
روی گردن یا روی پیشانی بگذارید. دوش آب گرم یا 
آب سرد هم می تواند به بهبود سردرد شما کمک کند.
بعد از آن می توانید از ماساژ سرد و گردن کمک بگیرید. 
 با  فشار نقطه خاص پیشانی هم بین انگشت شصت 

می توانید شدت سر درد را کاهش دهید.

 اگر فردی در دوره کودکی در ۱00 متری یک پارک زندگی کرده باشد در دوره بزرگسالی با احتمال کمتر ابتال 
به آسم مواجه است. تیمی از محققان دریافته اند افرادی که در کودکی در ۱00 متری فضاهای سبز زندگی کرده 
باشند ۷۱ درصد با احتمال کمتر ابتال به عالمت مشخصه آسم یعنی خس خس سینه روبرو هستند.محققان 

همچنین دریافتند این افراد کمتر دچار تنگی نفس و سرفه نیز می شوند.
قرارگیری در معرض فضاهای سبز در دوره کودکی با احتمال کمتر ابتال به عالئم تنفسی در بزرگسالی مرتبط 
است. درحالی که قرارگیری در معرض آالینده های هوا، با ریسک باالتر بروز عالئم تنفسی و ابتال به آسم 
مرتبط است. قرارگیری در معرض فضاهای سبز قبل از سن ۱0 سالگی موجب کاهش ریسک خس خس 

سینه تا ۷۱ درصد می شود.

بهترین راه برای کاهش وزن پیاده روی است، خیلی ساده است. اما وقتی مسیر پیاده روی شما خسته کننده شود چه 
اتفاقی می افتد؟ پس راه را دور بزنید! از یک مسیر همیشگی استفاده نکنید. مسیرهایی که دار و درخت دارند، خیلی 
مناسب  انتخابند.یکی از بهترین و باحال ترین راه ها برای کاهش وزن این است که در باران راه بروید. اما برای اینکه 

از بیماری های موسمی هم در امان بمانید، یادتان باشد که بارانی به تن کنید.
زمانی که از دست شریک زندگی تان عصبی هستید و کمی خلوت می خواهید، پیاده روی تند کنید. این کار نه تنها 
به شما کمک خواهد کرد تا ذهنتان آرام شود و با معضالت کنار بیایید، بلکه به کاهش وزنتان نیز کمک خواهد کرد.
امروزه چه کسی پر مشغله نیست؟ خیلی خوب است که در میانه ی روز، پیاده روی های ۱5 دقیقه ای داشته باشید. 

این پیاده روی های کوتاه، به شما کمک خواهند کرد که وزن و استرس تان کاهش پیدا کند.

بهترین راه برای کاهش وزن پیاده روی استکاهش خطر ابتال به آسم با زندگی کردن نزدیک پارک

رایج ترین  درمانگر،  روان  “فیشر”  پژوهش های  به  توجه  با 
احساسات منفی که در محل کار تجربه می شوند، اینها هستند:
ناامیدی و آزردگی، نگرانی و عصبی بودن،  عصبانیت و خشم، 

نفرت، یأس و ناراحتی. 
ناامیدی معموال زمانی رخ می دهد که شما احساس گیر افتادن 
یا در دام بودن کنید یا احساس کنید که توانایی حرکت به 
جلو را ندارید. دلیل آن ممکن است این باشد که همکارتان 
رئیس تان  یا  است،  گرفته  را  شما  دلخواه  پروژه ی  جلوی 
نیامده، یا  آنقدر نامنظم است که به موقع به جلسه ی شما 
مانده اید. پاسخ  منتظر  تلفن  خط  پشت  را  طوالنی   زمانی 

دلیلش هر چه باشد، باید سریعا از پس احساسات خود برآیید، 
احساس  به  منجر  آسانی  به  می توانند  احساسات  این  زیرا 

منفی تری مانند عصبانیت شوند.
اینها پیشنهادهایی برای مقابله با ناامیدی هستند: مکثی کرده 
و ارزیابی کنید. یکی از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید 
این است که به لحاظ ذهنی مکث کنید. از خودتان بپرسید چرا 
احساس ناامیدی می کنید. پاسخ را با ذکر جزئیات بنویسید. سپس 
به نکته ی مثبتی در مورد وضعیت فعلی تان فکر کنید. برای مثال 
اگر رئیس تان برای جلسه تأخیر دارد، شما وقت بیشتری برای آماده 
 شدن دارید. یا می توانید از این زمان برای آرام شدن بهره ببرید.

نکته ی مثبتی در رابطه با این موقعیت بیابید. فکر کردن در مورد 
جنبه ی مثبتی از وضعیت تان، اغلب مجبورتان می کند چیزها را به 
شیوه ی متفاوتی بنگرید. این تغییر کوچک در تفکرتان می تواند 
حالت شما را بهبود دهد. اگر آدم ها علت ناامیدی تان هستند، 
احتماال از روی عمد و برای آزرده خاطر کردن شما این کار را انجام 
نداده اند و اگر آنچه اذیت تان می کند چیز دیگری است، بی تردید 
 مورد شخصی نیست؛ پس عصبانی نشوید و به راه خود ادامه دهید.
آخرین باری که احساس ناامیدی کردید را به خاطر بیاورید. 
خاطر  به  را  ناامید شدید  چیزی  به  نسبت  که  باری  آخرین 

بیاورید. احتماال پس از مدتی اوضاع رو به راه شد.

 مقابله با ناامیدی در محل کار

آیه روز

همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می  دهند و مانع راه خدا می  شوند و آن را کج می  شمارند آنانند 
که در گمراهی دور و درازی هستند. سوره ابراهیم/آیه 3

سخن روز

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه،و بدان که انتقام خدا از بنده، به خشِم بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش 
ود،بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط عشق باشد. افالطون ـُ نب
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مرض کشنده - چند خودماني - 
تلخ - زمستان 5- هر فصل یسنا 
کارگاه   - گزارش   - پشیماني   -
جوالهي 6- فرومایه - فلزي سفید 
و نقر هاي و سنگین از گروه فلزات 
واسطه ۷- هستي و وجود - کوره - 
نوعي نارنگي 8- این بیماري در اثر 
التهاب ناي و حنجره ایجاد میشود 
عالقه  مورد  و  محبوب  بازیکن   -

هواداران لیورپول - طبق اصل صد 
دادگاهها  تشکیل  نهم  و  پنجاه  و 
به  منوط  آنها  صالحیت  تعیین  و 
حکم ..... است 9- روزها - جنگ 
خوارج - صداي افسوس ۱0- پدر 
شعر فارسي - دستگاه اعالم خطر 
هنوز   -۱۱ خودرو  براي  سرقت 
بیگانه - خوش چهره و خوشگل 
- مانند - کاله فرنگي ۱2- وقت 
- دختر - دوشاب - ماده آسفالت 
۱3- گاري - قدرت - مرکز روسیه 
۱4- براي اینکه - بمب پرتابي - 
مربوط به ملت ۱5- فیلمي کمدي 
اجتماعي ساخته محمد آهنگراني با 

حضور اکبر عبدي - درفش سیاه

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
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1234567891۰1112131415
ندشریگلداجهباج1
دیداورتوتهاشل2
نکردمدنارزا3
ماجینامیزوسبل4
سرافهیزعتیتاذ5
اکلالماهلاانو6
فوبمیلحایردا7
رهتیاکافایجل8
ومیدسردیلمرف9
سارنورابتباین1۰
ابارجامیتمرلو11
یرلاکییادفشون12
هتدساحتبیهی13
اناولهپیناویل14
شنیرفاناراگتسر15

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.   21۰۰   ۰56   ۰915

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت
سند تراکتور باغی کمرشکن مدل 
942 شماره موتور ۷3۷0165 و 
شماره سریال شاسی ۷4۷2 به 

نام احسان بیکی فرزند محمدرضا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

به دو نفر کارشناس پرستاری 
)آقا و خانم( جهت کار در مرکز 

توانبخشی نیازمندیم.
ساعت تماس: 12-9 صبح

شماره تماس: 0915160۷915

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
14:3021:30شروع سانس

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 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

دزد و پری 2قانون مورفی
18:152016:15شروع سانس

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم. 091582541۷2

  MDF به یک استادکار ماهر کابینت
و یک شاگرد نیمه ماهر نیازمندیم.

0915۷419556

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اطاق بزرگ 

و پتو دار
عبدالهی:
 09153618546 
09156008546
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دانشگاه بیرجند چشم انتظار حمایت مسئوالن

محصوالت عشایر برندسازی شود

مصوبات سفر استاندار به نهبندان اجرایی شد

اطالعیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گواهی کار اتباع خارجی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، برای تعیین تکلیف گواهی کار اتباع خارجی اطالعیه صادر کرد. به گزارش صداوسیما، 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: با توجه به اتمام مهلت گواهی کار موقت اتباع خارجی  در 30 دی 97،  این افراد باید برای تعیین 

تکلیف گواهی کار صادره خود به دفتر کاریابی غیردولتی داخلی کاریابان شرق واقع در بیرجند، خیابان طالقانی 3 ، پالک 7 مراجعه کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی خواستار برندسازی محصوالت عشایر و 
افزایش سهمیه آرد خانوارها شد. به گزارش مهر، 
علوی مقدم ظهر دوشنبه در شورای عشایرعنوان 
کرد: عشایر عالوه بر اینکه به عنوان مرزبانان غیور 
کشور محسوب می شوند، در تولیدات گیاهی و 
تامین پروتئین مورد نیاز جامعه نقش بسزایی دارند. 
وی بیان کرد: عشایر ذخایر انقالب هستند که باید 
همواره مشکالتشان رصد و مورد توجه قرار گیرند. 
علوی مقدم با بیان اینکه در مقابل حق عشایر تا 
رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی داریم، اظهار 
کرد: کارگروه محرومیت زدایی و توجه به مناطق 
محروم شکل گرفته تا اقدامات محرومیت زدایی 

منسجم انجام شود.

میانگین درآمد ناخالص خانوارهای 
عشایر دوبرابر می شود

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران  هم در این 
جلسه میانگین درآمد ناخالص عشایر را یک میلیون 
و ۱00 هزار تومان اعالم کرد و گفت: برنامه ریزی 
شده که تا پایان برنامه ششم این میزان به دو برابر 
افزایش یابد. عالئی مقدم با بیان اینکه عشایر 
در تامین امنیت و پدافند غیر عامل نقش عمده 
ای ایفا می کنند، افزود: ۲۲0 هزار نفر عشایر به 
صورت رسمی و شناسنامه دار توسط بسیج مسلح 
هستند. وی با بیان اینکه ۴۵0 هزار تن شیر تولید 
می شود که پراکنده هستند، افزود: همچنین 3۴ 
میلیون هکتار مرتع در اختیار جامعه عشایری است 
که باید از آن به درستی بهره وری شود. وی بیان 

کرد: از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده 
 ۱۵0 میلیارد تومان در کشور اعتبار داریم که انتظار 
می رود خراسان جنوبی در اخذ سهمیه تالش کند.

۴۵ هزار تن علوفه یارانه ای در 
مناطق عشایری  استان نیاز است

مدیرکل امور عشایر نیز تامین ۴۵ هزار تن علوفه 
یارانه ای برای مناطق عشایری استان را خواستار 
شد. حسین پور اعتبارات ملی امور عشایر خراسان 
جنوبی را ۱۴ میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: 
از این میزان هشت میلیارد و ۲۲ میلیون تومان 
تخصیص داشته ایم.وی با بیان اینکه اعتبارات 
استانی امور عشایری خراسان جنوبی ۱0 میلیارد 
و ۲۲0 میلیون تومان است، افزود: از این میزان 

سه میلیارد و ۴00 میلیون تومان تخصیص داشته 
است. حسین پور با بیان اینکه شهرستان نهبندان 
بیشترین میزان جذب اعتبارات استانی و بیرجند 
کمترین میزان جذب را داشته اند، گفت: اعتبارات 
افزوده سه  ارزش  بر  مالیات  از محل  عشایری 
میلیارد و ۲73 میلیون تومان تخصیص داشته ایم.

طرح های بوم گردی عشایر
 حمایت شود

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری نیز با بیان این که در سرفصل اعتباری 
سازمان امور عشایری، حمایت از طرح های بوم 
گردی عشایر استان در دستور کار قرار گیرد، افزود: 
امسال ۱۶ میلیارد تومان تسهیالت روستایی و 

عشایری در خراسان جنوبی تخصیص داده شده 
امور عشایری  از سازمان  بیان کرد:  است. وی 
خواستاریم فضاهایی در تهران به عشایر خراسان 
جنوبی اختصاص یابد تا بتوانند تولیدات خود را در 

مرکز کشور عرضه کنند.
و  آموزش  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
پرورش خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان 
، 7۵۶ معلم و ۶70  آموز  کرد: ۱۱ هزار دانش 
کالس درس در حوزه عشایر استان وجود داشته 
که دارای کاستی هایی هستند. طیبی با بیان اینکه 
از نظر تجهیزات در مناطق عشایر محدودیت هایی 
داریم، افزود: کتب درسی عشایر  در سایر استان ها 
رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد که 

این امر در خراسان جنوبی نیمه بها است.

دادرس مقدم-پنج میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه چند روز پس از سفر استاندار خراسان 
جنوبی به شهرستان نهبندان، به کارخانه خوراک 
دام چاهداشی پرداخت شد.به گزارش آوا و به نقل 
از روابط عمومی استانداری، بعد از سفر استاندار 
به نهبندان و بررسی مسائل و مشکالت این 
شهرستان از نزدیک، محمد صادق معتمدیان در 
خصوص رفع مشکالت موجود دستوراتی صادر 
کرد و برخی مصوبات نیز به تصویب رسید که 

تامین متمم تسهیالت قرض الحسنه کارخانه 
خوراک دام چاهداشی از جمله این مصوبات بود.

بنابراین گزارش پس از تشکیل و تکمیل پرونده 
کارخانه خوراک دام چاهداشی و پیگیری هایی 
که  انجام گرفت، مبلغ پنج میلیارد ریال متمم 
تسهیالت قرض الحسنه این کارخانه از طریق 
ستاد تهران صندوق کارآفرینی امید تامین و در 
به حساب شرکت  تاریخ ۲۵ دی سال جاری 
حاکیست،  گزارش  شد.این  پرداخت  مذکور 

همچنین مبلغ یک میلیارد ریال نیز عالوه بر 
اعتبارات سال 97 شهرستان به منظور احیا و 
مرمت قنوات نهبندان از سوی سازمان مدیریت 
به  و  یافته  تخصیص  استان  ریزی  برنامه  و 
و  مدیریت  شد.سازمان  ابالغ  کشاورزی  جهاد 
برنامه ریزی نسبت به ابالغ 800 میلیون ریال 
اعتبار برای تکمیل پروژه احداث کتابخانه های 
روستایی شهرستان به اداره کل کتابخانه های 
عمومی  اقدام کرد و مقرر شد اداره کل کتابخانه 

های عمومی نسبت به تکمیل و تجهیز و راه 
اندازی کتابخانه در روستاهای چاهداشی، بندان 

و بیچند در اسرع وقت اقدام کند.
بنابر این گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مبلغ یک میلیارد ریال نیز برای کمک به تکمیل 

مصلی شهرستان نهبندان تخصیص داد.
الزم به ذکر است استاندار خراسان جنوبی ۱9 دی 
ماه امسال در نخستین سفر شهرستانی خود به 
نهبندان رفت.این سفر 33 مصوبه داشت و کمیته 

دائمی توسعه نهبندان زیر نظر معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری راه اندازی شد.

گروه خبر-رییس دانشگاه بیرجند گفت: با عدم 
حمایت مسئوالن، نخواهیم توانست آموزش عالی  
را که تنها رکن توسعه استان است، پیشرفت و 
توسعه دهیم.خامسان، دیروز در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهارکرد: دانشگاه بیرجند ادامه 
مسیر سیاست راهبردی حاکمان منطقه شرق 
کشور در راستای توسعه و امنیت پایدار این منطقه 
بوده است.وی افزود: این سیاست با تشکیل مدرسه 
شوکتیه آغاز شد و با تاسیس دانشگاه بیرجند با 
شناسایی دقیق چالش های منطقه ادامه پیدا کرد.
این  علمی  و  آموزشی  فعالیت  داد:  ادامه  وی   
دانشگاه از مهر سال ۵۶ با پذیرش ۱۲0 دانشجو در 
سه رشته کارشناسی شیمی، فیزیک و ریاضی آغاز 
شد.خامسان افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی 
به مجتمع آموزش عالی تغییر یافت و مراحل رشد 
و شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد 
و در سال ۶8 به مجتمع دانشگاهی تبدیل شد 
و به لحاظ موقعیت شایسته علمی در اسفند 7۱ 
به دانشگاه بیرجند ارتقاء یافت.وی با بیان اینکه 
طرح   ۴۱9 دانشگاه  این  گذشته  سال   ۲0 در 
پژوهشی داخلی و خارجی را انجام داده است، 
افزود:   جمعیت دانشجویی این دانشگاه از سال ۵۶ 

تاکنون ۲۴9 درصد افزایش داشته است و در زمان 
حاضر ۱۲ هزار و 3۴8 دانشجو در دانشگاه بیرجند 

مشغول به تحصیل هستند.

ثبت 17۵ اختراع توسط دانشگاه بیرجند
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به رشد 90 درصدی 
تعداد استاد تمام این دانشگاه   نسبت به سال 
۵۶ ، تصریح کرد: دانشگاه بیرجند با 3۴۵ عضو 
هیئت علمی به کار خود ادامه می دهد و ۱7۵ 
ابداع و اختراع توسط اساتید این دانشگاه ثبت 
شده است.خامسان بیان کرد: ارائه ۱۵70۴ مقاله 
پژوهشی، انعقاد 80 مورد تفاهم نامه در یک دهه 
گذشته و انعقاد 30 مورد تفاهم نامه با دانشگاه های 

خارجی در پنج سال گذشته از دیگر دستاوردهای 
دانشگاه بیرجند بوده است. رییس دانشگاه بیرجند  
تصریح کرد: در راستای گسترش ارتباطات علمی 

و بین المللی در سه سال اخیر دانشگاه بیرجند با 
۲۱ دانشگاه مطرح خارجی تفاهم نامه همکاری 
علمی امضا کرده است.خامسان با اشاره به انجام 
بیش از ۲0 مورد پروژه و پایان نامه مشترک با 
دانشگاه های مطرح خارجی، افزود: دانشگاه بیرجند 
دارای حدود ۱۲ هزار دانشجو در 3۵۲ کدرشته در 
مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری است که از رشد باالیی نسبت به 

سال  های گذشته برخوردار بوده است.

وی اظهار کرد: دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
)کارشناسی ارشد و دکتری( این دانشگاه حدود 30 
درصد جمعیت دانشجویی را تشکیل می دهند و 
۶۴۵ دانشجوی دکتری در ۵۲ کد رشته مشغول 

به تحصیل و تحقیق هستند.

رتبه 16 ام دانشگاه بیرجند در 
بین دانشگاه های مطرح داخلی

وی با اشاره به اینکه جذب دانشجویان خارجی از 
اولویت ها و اهداف دانشگاه بیرجند است، تصریح 
کرد: دانشگاه بیرجند براساس رتبه بندی مؤسسه 
تایمز که یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی 
جهان است در زمره ۱۱0۲ دانشگاه برتر جهان 
و در بین دانشگاه های داخلی در رتبه ۱۶ قرار 
دارد.رییس دانشگاه بیرجند بیان کرد: دانشگاه 
بیرجند براساس آخرین رتبه بندی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در زمره دانشگاه های جامع 
مأموریت  با  و  ملی  عملکرد  تراز  در  سطح ۲ 
محوری توسعه آموزش، پژوهش و فناوری و 
کمک به رفع چالش های ملی قرار گرفته است.

خامسان یادآور شد: دانشگاه بیرجند طی ۵ سال 
آینده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها بین چارک اول 

و در افق ۱۴0۴ در دهک دوم دانشگاه های تابع 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )دولتی( و دومین 
دانشگاه بین المللی شرق کشور قرار خواهد گرفت.

خامسان با اشاره به ظرفیت بالقوه نیروهای تحصیل 
کرده در استان، افزود: دانشگاه بیرجند در المپیاد 
علمی امسال توانست یک رتبه زیر 3 و دو رتبه 
زیر ۱0 کسب کند.رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره 
به رشد قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقات 
علمی، فرهنگی و هنری، تصریح کرد: در سال 
9۲، ۱78 دانشجو در این مسابقات شرکت کردند 
که این رقم در سال 9۶ رشد نزدیک هفت برابری 
است.  داشته  کننده  دانشجوی شرکت  با 7۶۲ 

کمبود بودجه؛ مشکل اصلی دانشگاه
دانشگاه،  بودجه  اهمیت  بر  تاکید  با  خامسان 
افزود: اگر اعتبارات خوبی نداسته باشیم نخواهیم 
توانست این مجموعه عظیم را به خوبی مدیریت 
کنیم. وی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند جزء 
دانشگاه های گروه )ج( مرزی قرار دارد ، اظهار 
کرد: برای دانشگاه بیرجند قابل قبول نیست که 
دانشگاه سیستان و بلوچستان و زابل بیشتر از این 

دانشگاه اعتبار بگیرند.

برگزاری 60 گفتمان انقالب اسالمی
 در خراسان جنوبی

صداوسیما- ۶0 گفتمان انقالب اسالمی در مدارس 
و مساجد برگزار می شود. دبیر گفتمان های دینی 
 استان گفت : این گفتمان ها در مدارس و مساجد 
برگزار  بیرجند  و  درمیان   ، قاین  های   شهرستان 
می شود.حجت االسالم صادقی خواه با بیان اینکه این 
گفتمان ها با حضور استاد حجت االسالم لشکری از 
حوزه علمیه قم برگزار می شود، افزود: ۱0 گفتمان 
مربوط به قاین، ۵ گفتمان خضری، ۱0 گفتمان اسدیه 
و 3۵ گفتمان مربوط به بیرجند است که در مجموع ۱0 
گفتمان در مساجد و مابقی در مدارس و مقاطع اول و 
دوم دبیرستان برگزار می شود.وی گفت: برگزاری این 
گفتمان ها از اول هفته جاری آغاز شده است و تا پایان 
هفته آینده، ۱۲ بهمن، ادامه دارد. دین و زندگی، اقتصاد 
ایرانی،  مقاومتی، اقدام و عمل و حمایت از کاالی 
تبیین دستاوردهای چهل ساله نظام و تبیین فرمایشات 

رهبری، از موضوعات برگزاری این گفتمان هاست.

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
سخنران کنفرانس گردشگری فرهنگی هند

صداوسیما-دکتر محمد اسکندری ثانی عضو هیات علمی 
 دانشگاه بیرجند به عنوان سخنران کلیدی در کنفرانس 
بین المللی گردشگری فرهنگی در کشور هند حضور 
یافت. نویدی نیا افزود: این کنفرانس از معتبرترین 
کنفرانس های گردشگری در سطح بین المللی است 
 )UNWTO( که با همکاری سازمان جهانی گردشگری
، دانشگاه ها و سازمانهای بین المللی مرتبط هر ساله در 

یکی از کشورهای دنیا برگزار می شود.

10 میلیارد تومان عواید نامشروع 
حاصل از مواد مخدر

اموال  توقیف  از  استان  انتظامی  فرمانده  غالمی- 
قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پول شویی قصد نقل 
و انتقال ۱0 میلیارد تومان از عواید مواد مخدر را داشت 
در بیرجند خبر داد. سردار شجاع گفت: با بررسی مراجع 
قضائی مشخص شد یکي از قاچاقچیان غیر بومی مواد 
مخدر به هویت معلوم که به جرم حمل مواد مخدر 
توسط پلیس دستگیر شده و در زندان به سر مي برد، 
صاحب اموال و دارایي هاي بسیاري است در حالیکه 
هیچ فعالیت اقتصادي انجام نداده است. به گفته وی با 
پیگیری پلیس مشخص شد این اموال از راه قاچاق مواد 
مخدر حاصل شده که دستورات الزم برای شناسایي این 
اموال به مأموران ابالغ شد. در ادامه بررسی این پرونده 
۴ باب منزل مسکوني در زاهدان ، زابل و مشهد به نام 
این قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و همسرش کشف شد.

جشنواره ملی تاالب برگزار می شود

ایرنا - رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی گفت: جشنواره ملی تاالب با نگاه ویژه به تاالب 
کجی نمکزار نهبندان اسفند امسال در استان برگزار 
می شود. کریمیان روز دوشنبه در نشست خبری با 
بیان اینکه مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پنجم 
اسفند است افزود: فیلم کوتاه، کلیپ، مستند داستانی، 
انیمیشن و موشن گرافی از مهمترین محورهای ارسال 
آثار هنرمندان سراسر کشور به این جشنواره است. وی 

زمان اختتامیه این جشنواره را ۱۲ اسفند اعالم کرد.

تمرکز وزارت راه و شهرسازی
بر اتمام پروژه های مسکن مهر

مهر-مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
دغدغه اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی رونق 
بخشیدن به بخش مسکن و اتمام پروژه های مسکن 
مهر است. نبیان صبح دیروز در سفر به خراسان جنوبی 
مشکالت  تمام  جدیت  با  کنیم  می  تالش  گفت: 
موجود در حوزه مسکن را برطرف کنیم. وی ضمن 
هکتاری  اراضی ۴۵0  سازی  آماده  پروژه  از  بازدید 
زعفرانیه بیرجند، پروژه انتقال صنوف آالینده این شهر 
و پروژه مسکن مهر ارتش، همچنین در بازدیدی از 
شهر سربیشه به بررسی مشکالت حدود یک هزار 

خانوار در زمینه صدور سند مالکیت پرداخت.

حوادث 

*به گفته مدیر کل انتقال خون، خانم های خراسان جنوبی 
در اهدای خون رتبه دوم را در بین آمار اهدا کنندگان 
خانم در مراکز اهدای خون کشور به دست آورده اند.
از  حمایت  برای  گفت:  مالیاتی  امور   *مدیرکل 
فعالیت های اقتصادی استان، تولیدکنندگان می توانند 
بخشش  قابل  جرائم  درصدی   ۱00 بخشودگی  از 

مالیاتی بهره مند شوند.
*کوره پیش گرم واحد کک سازی کارخانه چدن کویر 

خاوران بصورت آزمایشی روشن شد.
*سومین پروانه کارخانه تولید بنتونیت ویژه خوراک دام و 

طیور در خراسان جنوبی برای فردوس صادر شد.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه
وقف آسیب زا یا التیام دهنده درد آسیب؟

پاتوق معتادان در
 منازل وقفی فرسوده

... )ادامه از صفحه اول( وحدانی نیا معاون پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری استان که تاکنون بارها در این باره در 
جلسات گوناگون صحبت و از رسانه خواستار گسترش 
فرهنگ وقف در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
را کرده بود ، این بار خبر از برگزاری همایشی استانی با 
هدف ترویج فرهنگ وقف در این حوزه را داد و افزود: 
این همایش نیمه اول اسفند برگزار خواهد شد. هر چند 
انتظار داشتیم دستگاه هایی چون اداره کل اوقاف در این 
زمینه ورود یابد ولی با توجه به معذوریت هایی همچون 
نبود اعتبار و این که نمی توانند به عنوان دبیرخانه ای 
متمرکز برای همایش کار انجام دهند، نهاد معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کار را برعهده گرفت. 
وی با اشاره به مردم معتقد استان که وقف های متعددی 
الشهدا داشتند،  برای برگزاری مراسم عزاداری سید 
عنوان کرد: گاهی به قدری تعداد این نوع وقف ها زیاد 
است که در استفاده از آن می مانیم، برای مثال در راسته 
خیابان مطهری چندین ملک با این مقصود وقف شده 
اند ولی فارغ از ثواب عزاداری برای امام حسین هستند. 
از قدیم هم گفته اند پیشگیری راحت تر از درمان است 
، چه خوب است اکنون که مردم وقفیاتی انجام می 
دهند در حوزه پیشگیری از آسیب ها استفاده شود. وی 
به نقش اداره کل اوقاف در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
این نهاد فقط می تواند از باب توجیه واقف را مطلع کند 
که این نوع وقف نیز باقیات الصالحات دارد و ثواب آن 
کمتر از ثواب گریه برای امام حسین)ع( نخواهد بود. 
گفتنی است از دید این معاونت، اولویت وقف در حوزه 
آسیب های اجتماعی، موضوع خانواده و ازدواج است که 
می تواند شامل آموزش ، مشاوره روانشناسی، حمایت 
اقتصادی از خانواده ها پس از طالق و ایجاد مشاغل 
خانگی برای آنان باشد. پس از این مورد ، اعتیاد است که 
به اعتقاد وحدانی نیا در خراسان جنوبی پدیده ایست که 
باید روی آن کار بسیاری همچون پیشگیری و آموزش 
های پیش از اعتیاد، درمان و ترک معتادان، حمایت از 
معتادان بهبودیافته در ایجاد شغل انجام شود. اولویت 
سوم فضای مجازی است که شامل آموزش خانواده 
ها، تبیین آسیب های فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی برای نوجوانان و جوانان، والدین و عموم جامعه 
می شود.قالیباف مشاور حوزه وقف اداره کل اوقاف نیز 
به آمار وقف های انجام شده امسال در حوزه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی اشاره و بیان کرد: در زیرکوه ۲ 
وقف، فردوس، قائن ، نهبندان و سربیشه نیز هر کدام 
یک وقف در این حوزه داشته اند که با نیاتی همچون 
کمک به ازدواج افراد نیازمند با اولویت مزدوجین سال 
9۶ و کمک به مستمندان انجام شدند. به طور کلی 
وقف خاصی در این حوزه نداریم یا بسیار کم است ولی 
از این که فردی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
وقفی انجام دهد استقبال می کنیم.وی از آسیب هایی 
نیز  را شامل شود  این حوزه  در  تواند وقف  که می 
سخن گفت و توضیح داد: موضوع منفعتی یا انتفاعی 
بودن وقف است، برای مثال امسال فردی قصد داشت 
منزلی را برای کودکان بدسرپرست و بی سرپت وقف 
کند. اما هنگام گرفتن مشاوره از وی خواستیم منزل را 
اجاره دهد و مبلغ آن را وقف کودکان کند، زیرا که در 
حالت اول اگر پس از مدتی خانه فرسوده شود، هیچ 
فرد یا نهادی مسئولیتی در قبال مرمت آن ندارد و خانه 
بالاستفاده می شود. همانطور که اکنون در شهر خانه 
های بسیاری وقف انتفاعی بوده و اکنون فرسوده شده و 
حتی تبدیل به محلی برای معتادان شده است.قالیباف بر 
اهمیت مشاوره در وقف به خصوص حوزه آسیب های 
اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: این گونه موقوفه زود از 
انتفاع خارج نمی شود و مهم تر از آن، وقف در اولویت ها 
انجام می گیرد.به نظر می رسد، در راستای ترویج وقف 
در حوزه آسیب های اجتماعی فرهنگ سازی بیشتری 
نیاز است ، به خصوص در جامعه کنونی و در وضع فعلی 
استان مشکالت خانوادگی ، طالق، اعتیاد، فقر و بیکاری 
ریشه دوانده و حتی شاهد مواردی همچون کودکان کار، 
حاشیه نشینان، زباله گردها و ... هستیم. با ورود نهادهای 
متولی این حوزه و سایر دستگاه های اجرایی که هر 
کدام درقبال این آسیب ها  مسئولیتی بر عهده دارند، 
می توان شاهد  اندک تحولی در وضع کنونی مشکالت 
اجتماعی بود./ حسینی )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور عشایر برگزار شد
 پرداخت880 میلیارد تومان تسهیالت به عشایر کشور 

گروه خبر- آیین تکریم و معارفه مدیرکل امور 
حضور  با  گذشته  روز  جنوبی  خراسان  عشایر 
قائم مقام سازمان امور عشایر ایران و جمعی 
از مسئوالن استانی برگزار شد. در این مراسم 
حسین حسین پور به عنوان مدیرکل امور عشایر 
خراسان جنوبی معرفی و از خدمات غالمرضا 

قوسی مدیرکل سابق این اداره قدردانی شد.
  قائم مقام سازمان امور عشایر در این مراسم 
تومان  میلیارد   880 پارسال  و  امسال  گفت: 
ایران  تسهیالت کم بهره به جامعه عشایری 
پرداخت شده است. عالئی مقدم با بیان اینکه 
در سال های اخیر به عشایر توجه ویژه شده 
است گفت: این در حالی است که گروه های 
اجتماعی کشور به دو دسته شهری و روستایی 
تقسیم می شد و مبنای برنامه ریزی بر اساس 
این ۲ عامل بود لذا کمتر به عشایر توجه می شد. 
عالئی مقدم عشایر را مصداق بارز تحقق اقتصاد 

میلیون  از ۱۶0  اظهارکرد:  و  دانست  مقاومتی 
هکتار  میلیون  در ۱۵0  ایران  مساحت  هکتار 

فعالیت کشاورزی انجام می شود.

۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور
 توسط عشایر تامین می شود

قائم مقام سازمان امور عشایر گفت: ۲۵ درصد 

گوشت قرمز مورد نیاز کشور توسط عشایر تامین 
می شود.وی اظهار کرد: در سال های اخیر جایگاه 

عشایر در تأمین مایحتاج اولویت دار جامعه به ویژه 
گوشت قرمز محرز شده است.

وی همچنین بیان کرد: حکم دائمی استفاده از 
یک واحد درصد ورودی صندوق توسعه ملی در 
قالب تسهیالت سرمایه در گردش برای تکمیل 

زنجیره تولید گوشت قرمز را در برنامه ششم 
توسعه دریافت کردیم.

7 برنامه ارتقای معیشت 
عشایر اجرا می شود

قائم مقام سازمان امور عشایر گفت: هفت برنامه 
ارتقای معیشت و رفاه جامعه عشایری، طرح 
ریزی و برش استانی آن به تمام نقاط عشایری 

ابالغ شده است.وی تکمیل زنجیره تولید لبنیات 
و فرآورده های لبنی را از دیگر برنامه ها ذکر کرد 
و گفت: بسته بندی، حمل و نقل و عرضه لبنیات 
و فرآورده های لبنی از اهمیت زیادی برخوردار 
است.  عالئی مقدم  همچنین، کشت و بسته 
بندی گیاهان دارویی، بوم گردی و گردشگری، 
توسعه باغات در اراضی شیب دار را  نیز از دیگر 
برنامه های سازمان امور عشایر اعالم کرد و 
اساسی تالش  قانون  اصل ۴۴  مطابق  گفت: 
تشکل  و  واگذار  را  دولتی  داریم تصدی های 
های دانش بنیان را تقویت کنیم.وی بر ایجاد 
شرکت های فنی مهندسی و خدماتی عشایری 
تاکید کرد و گفت: سازمان با پرداخت تسهیالت 
به فرزندان عشایر برای ایجاد این شرکت ها از 
قشر عشایر حمایت می کند تا با پشتیبانی ما تمام 
مسایل فنی و خدماتی جامعه عشایری را در تمام 

مناطق کشور انجام دهند.

ری
 اکب

س :
عک

یرنا
س : ا

عک

عی
رفی

س : 
عک

نت
نتر

 : ای
س

عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:44
17 : 14
23 : 02
5 :09
6 : 33

موگرینی در نشست ضد ایرانی 
ورشو شرکت نمی کند

موگرینی که در عمل وزیر خارجه اتحادیه اروپا به شمار 
می آید،، گفت: »فکر می کنم که آن روزها در نشست 
اتحادیه آفریقا که قرار است در آدیس آبابا برگزار شود و 
از مدت ها پیش برنامه ریزی شده، حضور داشته باشم. 
آفریقا  شاخ  در  باید سفرهایی  افزود: »همچنین  وی 
بنابراین فکر نمی کنم که آن روزها در  داشته باشم، 

بروکسل یا اروپا حضور داشته باشم.

به مردم ایران کمک می کنیم کنترل 
پایتخت را به دست بگیرند

وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای واهی خود از 
ایران خواست همچون »یک کشور نرمال« رفتار کند.
مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در گفت وگو با گروه 
اظهارات  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  سینکلیر  رسانه ای 
اخیرش که گفته بود »به مردم ایران کمک می کنیم 
کنترل پایتخت را به دست بگیرند« به تکرار ادعاهای 
خصمانه خود و نفرت پراکنی علیه کشورمان پرداخت.

دادستان کل کشور اقداماتی برای 
آزادی مرضیه هاشمی انجام دهد

آیت ا... آملی الریجانی به دادستان کل کشور دستور داد 
که در چارچوب ظرفیتهای قانون آیین دادرسی کیفری، 
هاشمی  مرضیه  آزادی  برای  را  الزم  اقدامات  تمام 
دهد. انجام   Press TV شبکه آمریکایی  خبرنگار 

روسیه در اجالس ورشو
 شرکت نمی کند

نمایندگان  دعوت  عدم  از  لهستان  خارجه  امور  وزیر 
ایران و روسیه به نشست ضد ایرانی ورشو خبر داد. 
مدعی  لهستان  خارجه  امور  وزیر  کژاپوتوویژ،  جاکیچ 
شد: ما نمایندگان ایران را دعوت نکردیم، چراکه باعث 
می شد نتوانیم مذاکراتی عادی داشته باشیم. ایرانی ها از 
زبانی استفاده می کنند که قبول آن در این مورد برای 
لهستان سخت است. وی همچنین درخصوص موضع 
لهستان نسبت به برجام گفت: ما مخالف اتحادیه )اروپا( 
نیستیم. ما عضو این جامعه هستیم و هم  عقیده ایم که 

این توافق )برجام( نقش مثبتی ایفا می کند.

 FATF مقام ارشد ارتش :الیحه
استعماری است

گفت:  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
و  است  استعماری  الیحه  یک   FATF الیحه 
نخواهند  انقالبی  و  مومن  نخبگان  و  مسئوالن 
برگردد. ایران  به   FATF پنجره  از  آمریکا  گذاشت 
حجت االسالم عباس محمدحسنی در مرکز آموزش 
فرا  تسلیت  عرض  )۰۱(، ضمن  نزاجا  وظیفه  شهدای 
رسیدن ایام فاطیه )س(، با بیان اینکه انقالب اسالمی 
روز به روز به آرمان های خود نزدیک تر می شود،گفت: 
صالبت،  شجاعت،  تدین،  در  اسالمی  ایران  جوانان 
غیرت و روحیه جهادی بی نظیر هستند. وی گفت: نسل 
جدید در انقالب و جنگ تحمیلی حضور نداشته است.

واکنش پوری حسینی به خبر
ممنوع الخروجی اش از کشور

واگذاری  اعالم  سازمان خصوصی سازی ضمن  رئیس 
شرکت آلومینیوم المهدی به شرکت گروه مپنا، از ممنوع 
هیچ  گفت:  و  کرد  بی اطالعی  اظهار  خود  الخروجی 
محاکمه ای در کار نبوده و تا االن هیچ مقام قضایی با 
من در این ارتباط تماس نگرفته است. میرعلی اشرف 
بر  آقایان  نمی دانم  کرد:  بیان  حسینی  پوری  عبدا... 
الخروج هستم. اظهار می کنند که ممنوع  چه اساسی 

رهبری  خبرگان  مجلس  سخنگوی 
گفت: چیزی که پس از رحلت پیامبر 
)ص( اتفاق افتاد و تاکنون ادامه داشته 
فتنه و نفاق بوده است  و امروز در برابر 
باید فاطمه وار عمل کنیم.احمد  فتنه 
خاتمی اظهار کرد: حضرت فاطمه )س( 
فدایی والیت، امامت و عامل روشنگری 
پس از حضرت محمد )ص( است که با 

بصیرت خود فتنه کفار را برمال کرد.
)س(  فاطمه  حضرت  افزود:  وی 
شناسنامه شیعه و نشان واقعی اسالم 
چه  هر  است،  )ص(  محمدی  ناب 

داریم از بصیرت این بزرگوار است، آنجا 
که دید والیت و امامت با خطر مواجه 
شده و انحرافات فکری بیداد می کند 
جان خود را در خطر انداخت و فدای 
والیت شد تا نشان دهد جایی که اصل 
و اساس دین و اسالم در خطر است 
باید گران بهاترین گوهر انسان که جان 
اوست بی ارزش و باید در راه آرمان و 
هدف الهی نثار شود.این عضو مجلس 
خبرگان رهبری به نقش حضرت زهرا 
)س( در روشنگری جامعه پس از پیامبر 
)ص( اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا 

)س( با زیرکی و بصیرت بی نظیر خود 
مقابل فتنه ایستاد، چون جرم شوهرش 
و  و کسی گوش  بود  اسالم  از  دفاع 
زبان سالمی برای ایمان آوردن نداشت 
حضرت علی )ع( تنها ماند، اینجا بود که 
)س(  زهرا  حضرت  همسرش  نقش 
تاریخ تشیع را زینت می دهد و با گفتار، 
کردار و عملش نشان می دهد که فتنه 
فقط در میدان جنگ نیست. خاتمی 
افزود: گاهی یک تفکر اشتباه سرآغاز 
فتنه ای بزرگ است، ایشان با ایستادگی 
خود طالیه دار مقابله با فتنه می شود و 
سپس فرزندانش هم همین راه را طی 
می کنند و در راه حق و حقیقت جان 
اسالم  فدای  را  خود  شیرین  و  عزیز 
می کنند تا ریشه اسالم قوی شود و 
نظام  باشد. هویت  آیندگان  راه  چراغ 
آخرین  تا  است  ولی فقیه  ما  اسالمی 
لحظه باید حامی و مدافع ولی فقیه باشیم 
تا به مملکت اسالمی آسیبی وارد نشود، 
در مقابل فتنه باید فاطمه وار عمل کرد.

در برابر فتنه باید »فاطمه وار« عمل کنیم
رئیس جمهور بیان کرد : ما نمی توانیم 
این  کنیم،  مبارزه  مردم  خواست  با 
نه قانونی است و نه شرعی. ما فکر 
می کنیم اختیاراتی داریم که از آسمان ها 
آمده و می توانیم به زمینیان هر فرمانی 
را صادر کنیم، اینطور نیست ما هر 
اختیاری داشته باشیم؛ خداوند هم به 
پیامبرش فرمود تو وکیل مردم نیستی 
و فقط باید پیام را به آنها برسانی.مردم 
خودشان می دانند که انتخاب کنند یا 
نه. روحانی گفت: در این فضای شبکه 
ای اینترنت، ممکن است حرف های 
مفید، مضر، راست، دروغ وجود داشته 
باشد که از این فضا هم گاهی افراطی 
استفاده میشود و گاهی تفریطی. برخی 
این فضا هر  باید در  فکر می کنند 
صحبتی را مطرح کنند، هر تهمت، 
دروغ و شایعه ای را در این فضا بیان 
کنند که ممکن است درجهت تامین 
جناحی  یا  و  گروهی  منافع شخصی، 

آنان باشد. روحانی خاطرنشان کرد: شما 
یک موبایل دست فرد می دهید و از اول 
برایش درخت ممنوعه ایجاد می کنید. 
مثال می گویید دراین پیام رسان واردشو 
و در پیام رسان دیگری وارد نشو. این 
یکی بهشت است و دیگری جهنم، این 
خوب است و آن یکی بد. در این شرایط 
آن جوان و یا نوجوان برایش سوال پیش 
می آید که این چه چیزی است که برای 
من خطر دارد و مرا از آن نهی می کنند؟ 
این به معنای آن است که خود ما آن 

فرد را تحریک می کنیم که ببیند این 
چیست که ما او را از رفتن به سمت آن 
پیام رسان و یا آن موضوع خاص منع 
می کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه 
برخی تصور می کنند که این دستگاه 
در اختیار ما است و ما می توانیم دستور 
بدهیم تا فیلتر شود، ادامه داد: حاال فرض 
کنیم فیلتر شد، با فیلترشکن چه می 
کنیم؟  االن نتیجه این کار ما بعد از یک 
سال چه شد؟ همه ما ضرر کردیم و اول 
از همه بچه ها و نوجوانان ضرر کردند.

ما نمی توانیم با خواست عمومی مردم مبارزه کنیم

 شکست نشست ضد ایرانی لهستان حتمی است

آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه گفت: اجالس 
ورشو، شوی ضد ایرانی از پیش شکست خورده است 
که نمی تواند کشورها را علیه ایران اجماع کند، زیرا  بارها 
چنین نشست های شکست خورده ای برگزار شده است. 
و به دنبال این هستند که تعدادی از کشورها را با خود 
همراه کنند و علیه ایران شو تبلیغاتی راه بیندازند که باتوجه به اقدامات غربی ها 
قبل از برگزاری این اجالس، به نظر می رسد هیچ اثر میدانی نداشته و نمی تواند 

کشورهای غربی را علیه ایران به اجماع برساند.

الیحه خشونت علیه زنان قابل اصالح نیست؟

محسنی اژه ای گفت: در مورد برخی از این قوانین و 
خأل هایی که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود 
دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم. در جلسه 
اول به کلیات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به 
ماده الیحه بررسی و مشخص شد که این الیحه 
به اصالحات بسیار زیادی نیاز دارد. او افزود: حتی برخی از افراد در جلسه به 
نظرشان می رسید و پیشنهاد دادند که این الیحه قابل اصالح نیست و احیانا 
باید به دنبال یک الیحه دیگر که خود قوه قضاییه یا دولت تهیه کند، رفت.

فضائلی طرح جامع نظام تربیتی سپاه را تدوین کرد

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
سردار احمد فضائلی طرح جامع نظام تربیتی و آموزشی 
سپاه را تدوین کرد و اکنون نیز سپاه هم بر اساس 
همان نقشه راه، پاسداران را در جنبه های مختلف 
تربیت می کند. وی سردار فضائلی را یک شخصیت 
کامل، عمیق و آگاه دانست و بیان کرد: بینش وسیع اسالمی و انقالبی با علم و 
دانش و تخصص، شخصیتی جذاب و منحصر بفرد را از سردار فضائلی ساخته 
بود. گفت: وی توانست طرح جامع نظام تربیتی و آموزشی سپاه را تدوین کند.

کودتای اقتصادی شده و کسی متوجه نیست

تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ بیان 
باید  برنامه  این است که سازمان  اعتقادم  کرد: من 
برای کنترِل اقتصادِ کشور مشارکِت بیشتری می
کاری که  نباشد که صنعت هر  اینطور  یعنی   کرد، 
می  خواهد برای خودش انجام بدهد، بخش بازرگانی 
هر کاری برای خودش انجام دهد، وی گفت:احساس می  کنم که نکند یک 
کودتای اقتصادی در کشور دارد صورت می  گیرد و کسی متوجه نمی  شود.

رد صالحیت هایی مهم ترین آسیب انتخابات است

عباس عبدی بیان کرد:یک بار دیگر و در آستانه یک 
انتخابات دیگر، دستگاه قانون گذاری کشور در پی 
ایران  انتخاباتی  است.نظام  انتخابات  قانون  اصالح 
از چند عنصر مهم در رنج است. اولین و مهم ترین 
بیرون  به  منجر  که  است  صالحیت هایی  رد  آن، 
رفتن نظام مند عده ای از کنشگران سیاسی با گرایش و سالیقی متفاوت 
از معیارهای رسمی از گردونه انتخاب شدن و ایفای نمایندگی مردم می شود.   

نباید شخصیتها یی مانند ناطق نوری را کنار بگذاریم

محمد تقی رهبر بیان کرد:رویه فعلی یعنی کم رنگ 
رشدن نقش جامعتین و تخریب چهره های شاخص 
در جریان اصولگرا را نوعی فاصله گرفتن با اصولگرایان 
سنتی تعبیر کرد و گفت: این رویه به ضرر ما است. عضو 
شورای مرکزی جامعه روحانیت:نباید شخصیت هایی 
مانند ناطق نوری را کنار بگذاریم.وی گفت: وی افزود : » ما طیف های اصولگرای 
متعددی داریم که همه آن ها در عرصه های مختلف ضعیف عمل می کنند. 

 امام علی علیه السالم :
َُّه َجهلُُه. َکم مِن َعزیٍز أََذل

چه بسیار عزیزی که، نادانی اش او را خوار ساخت.

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص. ۷6ِ.

قانون گذاری فراتر از وظایف 
مجمع تشخیص است

علیرضا رحیمی در مورد چگونگی بررسی لوایح چهارگانه 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فلسفه اولیه 
تشکیل مجمع ، حل اختالف بین مجلس و شورای 
نگهبان است. عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد:  
اگر مجمع بخواهد به بحث اصالح قانون ورود پیدا کند، 
قطعا این حرکت فراتر از وظایف مجمع است چراکه در 
قانون اساسی شان قانونگذاری برای مجمع در نظر گرفته 
نشده است و رهبری در تفویض اختیاری که به هیات 
نظارت کردند، نظارت بر مصوبات مجمع است و تا االن 
هم هیچ گزارشی از نظارت بر اجرای مصوبات نیامده است.

استانی شدن انتخابات تیر خالص به 
نظام مردم ساالری دینی است

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: با استانی 
شدن انتخابات هزینه تبلیغات به شدت افزایش می یابد.

محمد جواد ابطحی درباره طرح استانی شدن انتخابات 
گفت: استانی شدن انتخابات تیر خالصی به نظام مردم 
ساالری دینی می زند چرا که امید مردم به خانه ملت 
است و اگر آنان با دیدار با وزیر، فرماندار و یا بخشدار 
با نمایندگان جهت حل مشکالت شان  ناامید شوند 
مالقات می کنند اما با استانی شدن انتخابات توجه 
نمایندگان به حوزه انتخابیه شان کاهش پیدا می کند.

روحانی از رسایی شکایت کرد
مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی با اعالم اینکه روحانی 
امروز هم  از وی کرده است، گفت:  شکایت جدیدی 
حقوقی  معاونت  و  فریدون  حسین  شکایت  دادگاه 
حمید  می شود.حجت االسالم  برگزار  بنده  از  روحانی 
رسایی مدیر مسئول هفته نامه ۹دی در گفتگو با تسنیم، 
درباره شکایت دولت روحانی از هفته نامه ۹دی، اظهار 
دولتش  انتقادپذیری  بر  درحالی  روحانی  آقای  داشت: 
تاکید می کند که درطول پنج سال گذشته، بسیاری 
و  انواع  با  کابینه اش،  و  روحانی  شخص  منتقدان  از 
اقسام توهین ها و پیگیردهای قضایی مواجه بوده اند.

ائمه جمعه به جمع مخالفان 
»فیلترینگ« پیوستند

به نقل از ایرانپالس ،اعتراض به »فیلترینگ« دیگر 
محدود به یک طیف سیاسی نیست، دامنه اعتراضات 
گسترده شده و این روزها به ائمه جمعه رسیده است. 
امامان جمعه تبریز، اسالم و کرج، از جمله کسانی هستند 
که طی ده روز اخیر اعالم موضع کرده و با اذعان به عدم 
موفقیت سیاست فیلترینگ، خواستار رفع محدودیت ها 
در فضای مجازی شده اند.آنان معتقدند فیلتر رسانه هایی 
چون تلگرام منجر به عدم دسترسی »نیروهای ارزشی و 

انقالبی« به این عرصه شده است.

»حسینی« از نقشه دشمن گفت
مناظره سیدمحمد حسینی گفت: دشمن به دنبال جدایی 
مردم از والیت است.سیدمحمد حسینی  در آستانه فرا 
رسیدن چهلمین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
بیان کرد: برخی ها با امید به آمریکایی ها، کشور را به مدت 
شش سال معطل کردند. وی با بیان اینکه امروز اروپایی ها 
بار دیگر خواهان امتیاز بیشتر از ایران اسالمی هستند، افزود: 
اگر در زمان تصویب برجام محکم تر در مقابل کشورهای 
اروپایی و امریکایی ایستاده بودیم، بی شک امروز جرأت 
بیاورند. زبان  به  را  حرف هایی  چنین  که  نمی کردند 

شمخانی: ایران برای تقویت بنیه 
دفاعی سوریه به دمشق رفت

در  آمریکا  رفتاری  الگوی  دبیر شورای عالی امنیت ملی 
حمایت های بی منطق از تل آویو را ناشی از دلهره های 
امنیتی کاخ سفید نسبت به آینده رژیم صهیونیستی 
دانست و گفت: حوادث جاری در غرب آسیا نشانگر آن 
است که بحران های امنیتی اسرائیل رو به فزونی است.

لحاظ  از  فلسطین  مقاومت  اینکه  بیان  با  شمخانی 
نظامی و توان موشکی مجهزتر از هر زمان دیگر قادر 
به نقش آفرینی و دفاع از آرمان فلسطین است، تاکید 
کرد: رژیم صهیونیستی قادر نیست ضعف و نگرانی 
کند. پنهان  را  مقاومت  موشک های  برابر  در  خود 

مدعیان آزادی تحمل ندارند و دیکتاتور منشانه برخورد می کنند

ایران  معاصر  تاریخ  تدوین  و  مطالعات  دفتر  رئیس 
خوئینی ها  موسوی  متفاوت  نظر  به  واکنش  ها  گفت: 
آزادی  مدعیان  داد  نشان  هاشمی رفسنجانی  درباره 
می کنند. برخورد  منشانه  دیکتاتور  و  ندارند  تحمل 
آقای  حرف های  برخی  است  ممکن  داد:   ادامه  وی 
موسوی خوئینی ها درست یا غلط باشد اما اینکه مدعیان 
آزادی بیان، این چنین به آن هجمه می آورند قابل تاسف 
است و چهره زشتی را از شعارهای آنها نمایش می دهد و 
نشان می دهد که لیبرال مسلک های ما همانند خود نظام 
سرمایه داری هر کسی را که با آنها سرشاخ شود منکوب 

فرانسه  در  امروز  که  چیزی  آن  مثل  درست  می کنند، 
شاهدیم.سلیمی نمین با اشاره به اینکه روزنامه سازندگی 
که از طرفداران سرمایه داری در کشور است انواع اقسام 
اهانت ها را به موسوی خوئینی ها به علت صحبت هایش 
در مورد هاشمی رفسنجانی انجام داد، گفت: مثال آقای 
صحبت های  از  بخش  این  به  واکنش  در  مرعشی 
اعتقاد  قانون  به  هاشمی  می گوید  که  موسوی خوئینی ها 
نداشت، پاسخ می دهد خود او )موسوی خوئینی ها(  با اشغال 
سفارت آمریکا علیه قانون عمل کرد؛ در حالی که اشغال 
سفارت آمریکا اصال ربطی به آقای موسوی خوئینی ها ندارد، 

چرا که ناشی از حرکت دانشجویان و یک خواست عمومی بود 
و اگر مردم پشتیبان آن نبودند اشغال سفارت رخ نمی داد بنابراین 
فتح النه جاسوسی اصاًل ارتباطی به آقای موسوی خوئینی ها 
ندارد.وی خاطرنشان کرد:  این گونه واکنش ها درباره یک اظهار 
نظر متفاوت درباره آقای هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که 
مدعیان دموکراسی در ایران اصال تحمل الزم را در مسائل 
سیاسی ندارند؛ آنها این همه یکجانبه در رسانه ها و تریبون ها 
از آقای هاشمی رفسنجانی تجلیل می کنند، اما وقتی یک نفر 
حرف متفاوتی درباره او می زند تصمیم می گیرند به گونه ای 
او را تنبیه کنند که کسی جرات نکند علیه شخصیت ها و 
ایده هایشان حرف بزند.رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ 
معاصر ایران گفت: طرفداران آزادی و دموکراسی غربی در 
ایران در ماجرای انتشار سخنان اخیر آقای موسوی خوئینی ها 

درباره آیت ا... هاشمی رفسنجانی کم تحمل و دیکتاتورند و به 
حرف های متنوع اعتقاد ندارند. وی با تاکید بر اینکه بعضی 
سخنان موسوی خوئینی ها درباره هاشمی رفسنجانی صحیح 
است، اظهار داشت: آقای رفسنجانی از موضع باال به قانون 
نگاه می کرد و تصور می کرد که قانون زائیده فکر اوست.
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