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هشدار 
ورشکستگی  

پنهان اجتماعی

مشکالت اقتصادی و تنگناهای 
که  نیست  ای  مقوله  معیشتی، 
بتوان به راحتی از آن گذشت و در 
برخی برهه ها، به راحتی تحملش 
مشکالت،  این  از  بخشی  کرد. 
زمان »حاِل« مردم را به چالش 
زمان  برخی،  و  کشند  می 
»آینده« آنها را. در مجموع، چون 
اختاپوسی سمی، همه ابعاد زندگی 
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آژیر قرمز 
زلزله در
مرکز استان

هشدار جدی نظام مهندسی درباره بافت فرسوده 
و ساخت و ساز روستاهای اقماری بیرجند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی عنوان کرد :

شبهه سازی خواص برای مردم
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه اشتباهات خواص جامعه را ضعیف 
می کند،گفت: اگر مردم را به اشتباه نیندازیم و تبیین ها درست و خدمات 

رسانی  صادقانه باشد مردم پای همه چیز هستند. ...مشروح در صفحه ۵

وعده نوبخت برای اتمام اَبَر پروژه ی استان تا پایان دولت

16 ماه سرنوشت ساز
راه آهن استان

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

خانـدان محتـرم عسکـری 
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند

 و این، بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. 
درگذشت

 مرحومه فاطمه سلطان صفاریون
 را تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. 

شرکت فراز دانه آوند - شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

جنـاب آقـای مهنـدس اژدری
رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیاء میراث کویر

درگذشت مادر گرامی تان مرحومه فاطمه سلطان صفاریون
 موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. این ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای شما صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد 

طلب می نماییم.

مدیرعامل و هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی بیرجند

            دو سال  است که در غم پدری صبور و مهربان

حاج غالمحسین برنای تنها
دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش، سپری می کنیم

  و در نهایت ناباوری، باورمان شده که دیگر پدر نیست، دیگر نمی آید 
ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما ، مهربانی اش

 در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست.
یاد و خاطره ایشان را با ذکر صلواتی گرامی می داریم

خانواده برنای تنها

امیر سرتیپ دوم ستاد دکتر محمود محمودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

ارشد نظامی آجا در استان  و فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر 30 نزاجا
 صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت جدید 

از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزومندیم.

خانواده های قاسمی )غالم - حسین(

برادر عزیز 
امیر سرتیپ دوم ستاد دکتر محمـود محمـودی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

ارشد نظامی آجا در استان  و فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر 30 نزاجا
تبریک عرض می نماییم.

برادرانت

سپید پوشان اورژانس ۱۱۵
سروران ارجمند آقایان فیروزی و محمد عظیم محمودی

پرسنل زحمتکش اورژانس بیمارستان رازی
بر دستان تان و فرشتگان نجات بوسه می زنیم و از زحمات شما کمال تقدیر و تشکر را داریم.

سامان اکبرپور - صمیمی

جناب آقای محمدعلی رستگار مقدم
 رئیس محترم امور مالی و اداری شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

با ابراز همدردی، درگذشت مادر عزیزتان مرحومه

حاجیه کربالئیه کبری برزگران
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
 مسئلت می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

هیئت مدیره و پرسنل شرکت های مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان ، 
ستاره کیان بیرجند و ستاره کیان ایرانیان

جناب آقای نوبخت
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای سید محمد باقر عبادی

نماینده محترم مردم شریف بیرجند ، خوسف و درمیان
جناب آقای معتمدیان  استاندار محترم خراسان جنوبی
جناب آقای ناصری  فرماندار محترم شهرستان بیرجند

بخشدار محترم مرکزی شهرستان بیرجند
رئیس محترم کمیته امداد کشور، استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند
رئیس محترم بنیاد مسکن کشور، استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند

روسای محترم ادارات برق، آب و گاز شهرستان بیرجند
 رئیس محترم اداره راه و شهرسازی بیرجند

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات بی شائبه شما سروران ارجمند
 در جهت آباد سازی روستای حج و نج اعالم می داریم.

دهیار و شورای اسالمی روستای حج و نج

نظر به اهمیت ارتباط مستمر و نزدیک با مردم
 به منظور آگاهی از مشکالت ایشان و اهتمام در رفع آنها برنامه

 مالقات مردمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان
روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۱2 الی 8

برگزار می گردد. هم استانی های گرامی می توانند در زمان قید شده
 با مراجعه حضوری یا تماس تلفنی مستقیما مسائل و مشکالت خود را

 با مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان مطرح نمایند. 
آدرس: بلوار شهدای عبادی – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

تلفن : 32213521
روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

به تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه یک
 با حداکثر سن ۴0 سال جهت کار در کشتارگاه 

صنعتی طیور قاین نیازمندیم. 

برای گزینش از ساعت ۸ الی 13 به مدت یک هفته
 به آدرس شهرک صنعتی بیرجند - انتهای بلوارنوآوران 

 طبقه همکف - شرکت دان و علوفه شرق مراجعه فرمایید.
تلفن تماس: ۰91533۴6112 - ۰91533۴6119

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
15 دی ماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال 9۸ از طریق سامانه 
www.evat.ir  می باشد.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی
 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

جناب آقای محمد عرفانی مهارتی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان خراسان جنوبی
 که از افراد مجرب در حوزه روابط بین الملل می باشید، صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال 

توفیق و سالمتی برایتان آرزومندم. امید است تشریف فرمایی جناب عالی مایه رونق صنعت گردشگری
و مراودات بین المللی استان گردد.

دکتر سید محمد آذرکار- مدیر هتل مجلل سپهر
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معیشتی،  تنگناهای  و  اقتصادی  مشکالت 
از آن  مقوله ای نیست که بتوان به راحتی 
گذشت و در برخی برهه ها، به راحتی تحملش 
کرد. بخشی از این مشکالت، زمان »حاِل« 
مردم را به چالش می کشند و برخی، زمان 
»آینده« آنها را. در مجموع، چون اختاپوسی 
سمی، همه ابعاد زندگی را در بر می گیرند 
الیه  الیه  به  را  خود  کشنده  زهر  و  سم  و 
اگر  ای  خانواده  کنند.  می  تزریق  زندگی، 
ضعیف یا حتی متوسط باشد، همان روزهای 
 اول دچار تزلزل و از هم پاشیدگی می شود 
شانس  شاید  باشد،  قوی  اگر  ای  خانوده  و 
بیشتری بیابد و مشکالت، به نسل بعدی آن 
خانواده منتقل شود، پس مشکالت، اگر بغرنج 
مقطعی،  برای  یا  منتقل شوند   باشند، شاید 
بر اساس مصلحت ها و منفعت ها، نادیده 
گرفته شوند، اما هیچگاه از بین نمی روند.  
مسئوالن متاسفانه علیرغم همه حرف های 
شیک و زیبا و شعارهای مردم پسند و خوش 
زینت، به واقع از دردهای مردم غافل و چه 
بسا از درک آن، فرسنگ ها دورند. لذا نه عزم 
جزمی برای از بین بردن حقیقی مشکالت 
در بعضی از آنها دیده می شود و نه همت و 
 اراده و تفکر و تصمیم عملگرایانه ای، مشاهده 
می گردد!  در نهایت، اگر مسئول دلسوزی در 
جایی پیدا می شود و کاری می کند و فعالیتی 
انجام می دهد، چون این عملگرایی مثبت، 
عمدتاً قائم به شخصیت ویژه او و حوزه البی 
های قویترش از بقیه یا مأموریت ویژه ایست 
که به او محول شده است، هرچند خوب و به 
جاست، اما مقطعی و بی ثبات است و عمق 
دردها را نمی تواند درمان کند. در سال های 
اخیر و به ویژه در ماه های منتهی به این روزها 
که مشکالت اقتصادی بیشتر و فشارها بر 
گرده خانواده ها افزون تر شده است، در محله 
به محله شهر و استان مان نمود ویژه تری دارد، 
الجرم خانواده ها بیشتر از قبل به »قرض« 
روی آورده اند. این »قرض« گاهی از دوست 
و آشنایی و یا صندوق های خانوادگی انجام 
می شود که »حسنه« و بی سود است،گاهی 
از بانک ها و موسسات مالی انجام می شود 
که »وام« نام دارد و سود و جریمه دیر کردی 
هم به آن تعلق می گیرد و گاهی هم از برخی 
افراد متمول و دارای توان انجام می شود که 
در قبال آن سود معینی به نام »نزول« از سوی 
قرض دهنده، دریافت می گردد. یک بررسی 
سطح  در  غیرتخصصی  و  معمولی  کاماًل 
میزان  چه  دهد  می  نشان  جامعه،  عمومی 
فراوانی از خانواده ها، افراد و حتی مؤسسات 
انحاء مختلف  به  دوساله  یکی  این  در  نوپا، 
پیش  چندی  اند!  شده  قرض  و  وام  گرفتار 
رسانه ها به صورت رسمی از وجود جمعیتی 
حدود پنج  میلیون نفر در کشور صحبت کردند 
که کار و شغلی به صورت رسمی ندارند و تنها 
از محل فعالیت های داللی، اجاره مسکن، 
واسطه گری و  خوردن سود قرض و نزول، 
ارتزاق می کنند. کشاورزان عزیز استان، طی 
سال های اخیر با هیوالی خشکسالی مبارزه 
می کنند و بخشی از درآمدهای اندک شان، 
صرف بازپرداخت وام های خسارت خشکسالی 
یا سرمازدگی یا سیل و ... می شود، تعدادی 
از جوانان سال های قبل که اینک به سن 
دار  و  گیر  در  هنوز  اند،  رسیده  میانسالی 
 پرداخت اقساط وام های مسکن مهر هستند، 
بی شماری از جوانان در تب و تاب پرداخت 
دری  هر  به  شان  ازدواج  های  وام  اقساط 
می زنند و سایر مردم هم در این گرداب به 
فزاینده  مشکالت  اند.  شده  گرفتار  نحوی 
وام  ها،  آمدن  قرض  روی  قرض  معیشتی، 
روی وام سوار شدن ها، انبوه شدن دغدغه 
جرائم  انباشت  و  ها  بازپرداخت  برای  مردم 
دیرکرد و سودهای کالن بانکی، جامعه را به 
سمت یک اعالم ورشکستگی غیر محسوس، 
حداقل از نوع خانوادگی و محلی اش سوق 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   ... است  داده 
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نایبرئیساتحادیهفروشندگانطال:سکهارزانمیشود

عصر اعتبار- به گفته کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طال تهران، طی یک هفته اخیر همچون روال 
سال های گذشته، در آستانه سال نو میالدی قیمت طالی جهانی افزایش یافت که به دنبال آن قیمت ها در بازار داخلی 

نیز صعودی پیش رفت اما پیش بینی می شود که در هفته پیش رو قیمت ها مجدد متعادل شود.

امکانسوختگیریباقیمتآزاد
برایکارتسوختشخصی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه 
ای نوشت: در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه 
یا ذخیره  شده در کارت های سوخت شخصی، 
امکان سوخت گیری با قیمت آزاد و غیرسهمیه ای 
دارد،  وجود  شخصی  سوخت  کارت های  برای 
در  موجود  آزاد  کارت های  از  استفاده  بنابراین 
جایگاه ها اختیاری است و هموطنان عزیز همچنان 
از  آزاد  قیمت  با  بنزین  دریافت  برای  می توانند 

کارت های سوخت شخصی خود استفاده کنند.«

تکذیبشایعهبنزین
تکنرخی1800تومانی

ایسنا- در پی مطرح شدن برخی اظهارات درباره 
تک نرخی شدن بنزین از روز دوشنبه هفته جاری 
با قیمت ۱۸۰۰ تومان، وزارت نفت صراحتا اعالم 
در  موضوع  این  و  ندارد  خبر صحت  این  کرد: 
مجموع وزارت نفت به عنوان مجری طرح، نه 

مطرح است و نه فردی از آن اطالع دارد.

 )ادامه سرمقاله( متخصصان روانشناسی و جامعه شناسی

بهتر از من می توانند توضیح دهند بر سر چنین 
جامعه ای با چنان دغدغه هایی، آن هم از نوع 
اقتصادی و آن هم در استانی غیر صنعتی مثل 
زندگی  در  ها  اولویت  آید؟  می  چه  ما،  استان 
مردم چه تغییری می کنند؟ رویکرد آنها نسبت 
به مسئوالن چه می شود؟ آموزش، تربیت، دین، 
سالمت و بهداشت و فرهنگ، کجای این زندگیها 
جا می گیرند تاخودشان را پیدا کنند؟ بازه زمانی 
تبدیل خواسته ها، نیازها و مطالبات اقتصادی و 
معیشتی تا رسیدن به مشکالت امنیتی، چقدر کم 
می شود؟ گسل های جدید اجتماعی چگونه ایجاد 
می شوند و گسست های قبلی به چه صورت 
رونمایی و بازنمایی جدیدی از خود نشان میدهند؟ 
و آیا اساساً  در چنین شرایطی، چه تصمیم هایی 
دارای  که  جنوبی  خراسان  مثل  استانی  برای 
البته  و  است  شاخصه های محرومیت شدید 
مردمی آرام و نجیب دارد که عموماً مطالبات 
را تا سرحد توان، بروز نمی دهند و به صورت 
انبوهی از خواسته ها و نیازها، تا حد انفجار، در 
باشد؟  اثرگذار  تواند  خود فرو می خورند، می 
تصمیم  یا  نمایشی؟  و  هایی شعاری  تصمیم 
فقط  راهکار  اصولی؟  و  زیرساختی  هایی 
با  یک جمله است؛ مردم استان را بشناسیم، 
سرنوشت شان بازی نکنیم، دغدغه مند باشیم و 
واقعاً با عمل، نسل امروز و فردا را با هم دریابیم.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943۸3۱ ارسال فرمایید(

اصالحطلبانمصلحت
دیدندفضارامتشنجنکنند

کرباسچی درباره دلیل عدم ثبت نام چهره های 
شاخص اصالح طلب گفت: همیشه این افراد به دلیل 
پرونده ها و حرف و حدیث هایی که یک زمانی بوده 
است، مورد بی مهری قرار می گیرند. به خاطر این که 
فضا متشنج نشود، عموم کسانی که فکر می کردند 
ممکن است از فیلتر شورای نگهبان یا بقیه دستگاه ها 

عبور نکنند، ثبت نام نکردند.

دشمنانگزینههاینظامی
راازمیزخودبرداشتند

سردار شریف سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه 
جوانان این آب و خاک امروز راه شهدا را ادامه داده اند 
به برکت تالش و  بیان کرد: به لطف خداوند و 
توانمند  قدری  به  سرزمین  این  مردان  مجاهدت 
شده ایم که دشمن با درک مقداری از توان ما گزینه 

نظامی را از روی میز خود برداشته است.

دفاعمعاونوزیرازعملکردهیئتهای
اجرایی؛دالیلردصالحیتهااعالمشد

عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور با دفاع از عملکرد 
هیئت های اجرایی در بررسی صالحیت ها اظهار کرد: 
مالک عمل هیئت های اجرایی مّر قانون انتخابات 

مجلس است، نه جریان های سیاسی داوطلبان.

ربیعی:هیچدورهایمثلامروز
کشورنیازمندحالخوبنیست

ربیعی سخنگوی دولت گفت: هیچ دوره ای مثل امروز 
کشور نیازمند حال خوب نیست. این موضوع ضرورت 
امروز جامعه در پس ایرانی است که دارد تحریم های 

ظالمانه را می گذراند. ما باید جامعه را آماده کنیم .

جاللی:اروپاییهاتالشکننداندک
برجامباقیماندهراحفظکنند

کاظم جاللی گفت: ایران مجبور نیست که تنها 
تکالیف و وظایف خود را انجام دهد لذا اروپایی ها 
تالش کنند این اندک برجام باقی مانده را حفظ کنند.

اصالحطلبانفرافکنیمیکنند

فروزنده فعال سیاسی اصولگرا گفت: اصالح طلبان 
احساس می کنند که رأی و مقبولیت الزم را ندارند و 

به همین دلیل دست به فرافکنی می زنند.

بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
صفحه  در  یادداشتی  در  مرکزی 
با  روز ها  این  نوشت:  خود  شخصی 
 ،99 سال  بودجه  الیحه  به  استناد 
و  مطالب  از  مملو  تبلیغاتی  فضای 
بانک ها، روند تورم  شایعات در مورد 
به  فضاسازی ها  این  است.  ارز  نرخ  و 
روانی  امنیت  روزانه،  و  مرتب  طور 
است. گرفته  نشانه  را  کشور  اقتصاد 

گویندگان  اهداف  از  فارغ  افزود:  وی 
است  این  واقعیت  مطالب،  گونه  این 
حداکثری  فشار  و  تحریم  اوج  در  که 

و علیرغم تاثیر مقطعی اصالح قیمت 
بنزین بر شاخص تورم، بانک مرکزی 
تدابیر الزم را برای تداوم کنترل و مهار 

تورم انجام داده است.
از  آینده،  برای سال  بیان کرد:  همتی 
مجوز هایی  برنامه ها،  مهمترین  جمله 
 99 سال  بودجه  الیحه  در  که  است 
و  خرید  ترتیب  این  به  و  است  آمده 
کلیدی  نقش  خزانه  اوراق  فروش 
پولی  سیاست  و  نقدینگی  کنترل  در 
بانک  راستا  این  در  است.  کرده  پیدا 
مرکزی، ضمن استمرار مدیریت موفق 

اضافه برداشت بانک ها، با به کارگیری 
عملیات بازار باز، تالش خواهد کرد تا 
نرخ سود بازار بین بانکی را به گونه ای 
مدار  در  تورم  نرخ  که  نماید  مدیریت 

کاهشی مورد نظر قرار بگیرد.
داد:  ادامه  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
جدید  شرایط  با  را  خود  باید  بانک ها 
ترازنامه  و  داده  تطبیق  پولی  سیاست 
سامان  آن  مبنای  بر  نیز  را  خودشان 
برنامه ها خود را در  این  اثرات  بدهند. 
غیرنفتی  بخش  رونق  و  تورم  کنترل 
نشان خواهد داد.وی به مردم اطمینان 

این  سختی های  همه  علیرغم  تا  داد 
نامالیمات  و  کشور  اقتصاد  روز های 
اقدامات  بانک مرکزی  اخیر،  ماه  یک 
ثبات ساز خود را با قدرت ادامه خواهد 
کنترل  همان  که  اصلی  هدف  و  داد 
رشد  تقویت  و  تورم  نرخ  کاهش  و 
به یاری خدا و یاری  اقتصادی است، 

مردم تحقق می یابد.

تورمدرمدارکاهشیقرارمیگیرد

یک فعال سیاسی اصولگرا ضمن هشدار 
نسبت به حضور رادیکال ها در مجلس 
آینده، می گوید: در شرایطی که مشارکت 
بیاید  پایین  انتخابات  در  سیاسی مردم 
مجلسی  چنین  گیری  شکل  احتمال 
باال می رود. ناصر ایمانی، فعال سیاسی 
اصولگرا در گفتگو با خبرآنالین با اشاره 
به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات و 
تاثیر آن در ترکیب مجلس آینده، گفت: 
مشارکت سیاسی مردم در انتخابات از دو 
جنبه حائز اهمیت است؛  اول آن که هر 
چه مشارکت مردم باالتر باشد، احساس 
مالکیت و عالقه مندی آنها نسبت به 
شود.  می  بیشتر  نیز  کشور  سرنوشت 
این موضوع از بعد بین المللی هم حائز 

اهمیت است، یعنی اگر مشارکت مردم 
در انتخابات ۶۰ یا ۷۰ درصد باشد این 
خصوصا  دیگر  کشورهای  به  را  پالس 
دشمنان نظام جمهوری اسالی می دهد 
که حاکمیت در ایران برای مردم اهمیت 

داشته و به آن وفادار هستند.
در مشارکت سیاسی پایین، افراد 
کارآمد  وارد پارلمان نخواهند شد

وی افزود: از سوی دیگر افراد در نظام 
صفت  با  ایران  انتخاباتی  و  سیاسی 
شخص حقیقی خود انتخاب می شوند 
نه با عنوان حزبی شان. چرا که احزاب 
هنوز چندان اهمیت خاصی برای مردم 
ندارند. در چنین شرایطی تصور کنید در 
یک حوزه انتخابیه ۵۰۰ هزار نفر حائز 
هزار  فقط ۲۰۰  اما  هستند  دادن  رأی 
این  نفر پای صندوق ها می روند، در 
و  کارآمد  افراد  ورود  برای  شرایط فضا 
نخواهد  فراهم  مجلس  به  متخصص 
هر  بنابراین،  کرد:  تصریح  ایمانی  شد. 
چه میزان مشارکت علی الخصوص در 
حوزه های انتخابیه کوچک، بیشتر شود؛ 
احتمال رای آوری افراد صاحب نظر و 

کارآمد برای نشستن بر صندلی مجلس 
نیز بیشتر می شود.  

مشارکت باال، خنثی کننده 
شعارهای تبلیغاتی  پوپولیستی

بیان  با  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
یا  تندرو  موضوع  جا،  این  در  اینکه 
کندرو بودن نمایندگان مطرح نیست، 
گفت: بلکه بحث بر سر توانایی افراد 
است. افرادی که تندرو هستند بالتبع 
هرچه  اما  دارند  کمتری  کارآمدی 
بیشتر شود  انتخابات  در  حضور مردم 
هم  کارآمد  افراد  انتخاب  احتمال 
برای  موضوع  این  شود.  می  بیشتر 
شکل گیری هر مجلسی حائز اهمیت 
به مردم توصیه می  است. زمانی که 
شود پای صندوق های رای بروند، به 
این دلیل است که افرادی با یک شعار 
و  نشده  عمل  های  وعده  و  تبلیغاتی 

پوپولیستی انتخاب نشوند.  
رادیکال ها در مجلس به دنبال 

بلندگو هستند، نه حل مشکالت
تشکیل  درباره  هشدار  ضمن  ایمانی 
مجلسی با حضور تندروها، گفت: افرادی 

به دنبال عوام فریبی و سر  بیشتر  که 
دادن شعارهای تند بی محتوا هستد و به 
آنها رادیکال می گوییم؛ افرادی  هستند 
که وقتی پایشان به مجلس برسد، کاری 
لوایح و تالش  و  به مجلس، طرح ها 
برای حل مشکالت مردم ندارند، بلکه 
بزرگ  بلندگوی  یک  دنبال  به  عمدتا 
برای نمایش دادن خود و جریان وابسته 

به خودشان هستند.
تندروها برای مجلس خطرناکند، 

چه اصالح طلب چه اصولگرا
وی تاکید کرد: این افرادی برای مجلس 
بسیار  خطرناک هستند و مهم نیست 
یا  باشد  اصولگرا  سیاسی شان  دیدگاه 
اصالح طلب. در گذشته هم مجالسی 
از هر دو طیف که این ویژگی تندروی 
را داشتند تجربه کرده ایم. این تحلیلگر 
کرد:   خاطرنشان  سیاسی  مسائل 
متاسفانه برخی با موج سواری بر روی 
انتخابات خود  ایام  در  مردم  احساسات 
را به مجلس می رسانند، ولی برون داد 
به  زدن  ضربه  پارلمان  در  حضورشان 
کارآمدی و جایگاه این قوه و نهاد است.

خطرحضوررادیکالهادرمجلس؛تندروهابهدنبالبلندگویجدید!
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۳۴۷ محکوم علیه آقای محمد حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ... ریال 
بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمد علی امتحانی و پرداخت مبلغ ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا 

در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه وانت پیکان دوگانه سوز سفید رنگ مدل ۱۳۸۹ دارای بیمه شخص ثالث تا مورخ 
۱۳۹۸/۱۲/۲ با تخفیف ۶ ساله، وضعیت الستیک ها ۶۰ درصد سالم، دارای دیواره آهنی اتاق عقب بوده و کف اتاق فابریک می باشد. شیشه 
جلو شکسته و در قسمت هایی از بدنه دارای آسیب دیدگی و فرورفتگی جزئی می باشد که به مبلغ ۲۵۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده 
است،  از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ 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 فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 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. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 ۹۸۱۱۰۷ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 

پرداخت  به  است  پور محکوم  آقای محمد رضا حاجی  اجرایی 
مبلغ  و  راستگو  مهدی  آقای  در حق  ریال  مبلغ ۴۹/۳۷۶/۲۷۰ 
قبال بدهی  ۲/۴۲۷/۸۰۰ ریال حق االجراء در حق دولت و در 
بوش  اسپیلت  دستگاه  یک   -۱ شامل:  اموالی  علیه  محکوم 
فتوکپی  دستگاه   -۲ ریال(   ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  )به   ۱۲۰۰۰
شارپ مدل AR ۵۳۱۶ رومیزی با تجه نیاز به سرویس )به مبلغ 
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۳- سه دستگاه مانیتور ۲۰ اینچ ال جی با 
۲۰ M ۴۷ A ۲۰ و MP۳۸HB ۲۰ و M ۳۷ AB مدل های 
 ) هر کدام به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال (
۴- یک دتگاه پرینتر مدل HP P ۲۰۱۵ نیاز به سرویس دارد )به 
 HP ۱۱۰۲ W مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۵- یک دستگاه پرینتر 
فوق  شرح  به  و  توقیف  و  معرفی  ریال(  مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰  )به 
مورخ  در  مزایده  طریق  از  است  قرار  و  گردیده  کارشناسی 
اجرای  دفتر  در  صبح  الی۹/۳۰    ۹ ساعت  از    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
مبلغ  فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد  نماید  پیشنهاد  را  قیمت 
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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و 
انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا  آگهی مزایده از وبسایت 
 دادگستری به آدرس WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

اموال به صورت تکی یا جمعی به فروش می رسد.
مهدی چاپاری -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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فراخوان جشنواره ملی مجسمه های نمکی در تاالب کجی نهبندان

 صداوسیما- سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار نهبندان فراخوان ثبت نام داد. معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:  آخرین مهلت ارسال تصاویر آثار 15 بهمن، از طریق سایت
 khj.farhang.gov.ir است. زمزم با بیان اینکه  اعالم اسامی راه یافتگان به مرحله اجرایی هفته دوم اسفند خواهد بود گفت : در نیمه دوم فروردین 99، مرحله حضوری جشنواره به مدت دو روز در محل تاالب ، برگزار خواهد شد. وی گفت : 
به گروه اول ، تندیس جشنواره ، همراه با لوح تقدیر و مبلغ 50 میلیون ریال ، گروه دوم لوح تقدیر و مبلغ 40 میلیون ریال ، گروه سوم لوح تقدیر و مبلغ 30 میلیون ریال و به دو گروه شایسته تقدیر نیز به هرکدام مبلغ ۲0 میلیون ریال اهدا می شود.

کمال تشکر و قدردانی را از استاندار 
داریم.  ناپذیر  خستگی  و  پرتالش 

خداوند به شما توفیق دهد.
910...۲50
با سالم وخسته نباشید خدمت اتحادیه 
تاالرها و ارگان های مربوطه دیگر. چرا 
ندارن؟   استان  تاالرهای   به  نظارت 
قیمت چلو مرغ از ۲0 تومان تا ۲4هزار 
تومان   ۲00 ورودی  تومان  و500 
هزینه پذیرایی 9 درصد ارزش افزوده، 
یعنی حدود ۲5 هزار تومان برای هرنفر 
جلسه عروسی آب میخوره درصورتی 
که اکثر تاالرها مرغ مجلسی 1کیلو  
و ۲00 میزن  که تقسیم بر 4 حدود 
۲50 گرم طبخ برای هر نفر در میاد 
که قیمت ۲50 گرم خام مرغ حدود 
3500 در میاد و برنج پاکستانی هم 
حدود 4000 با پختش و... حاال شما 
ارگان مربوطه اگر دقیقش حساب کنید 
حدود1۲000 هزار کال در میاد. یببینید 
تاالرها چه قدر  اضافه میگیرن! شما را 

به خدا پیگیر باشید.
910...993

گاز  اداره  محترم  مدیر  از  سالم 
خواهشمندم پیگیری کنند در روستای 
ساقی لوله اصلی گاز را گذاشتن دیگه 
ازپیمانکارشان  خبری  هیچ  رفتن 
اتمام  به  جا  یک  حداقل  نیست 

برسانند، بعد به جایی دیگه بروند.
915...957
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت 
شهردار زحمت کش و دلسوز بیرجند  
پرسنل  ما  جاوید  دکتر  آقای  جناب 
ماه   سه  تقاضای  شما،  از  شهرداری 
معوقات، اضافه کاری،  زمان شهردار 
قبل را خواستاریم. انشاا... در پناه حق 

موفق و پیروز باشید. اجرکم عندا...
915...536
پیدا  دلسوزی  شخص  یک   سالم 
نمی شود وضعیت بد تلویزیون شمال 
شهر را درست کند؟ همش پرش دارد 
خورد  آدم  اعصاب  فیلم  یک   برای 

می شود. لطفا پیگیری شود.
915...008

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

خشونت چرا؟!

با سالم آوا خواستم درباره خبرهای 
خبرهایی  و  بگویم  شهرمان  اخیر 
شنویم  می  است  وقتی  چند  که 
بیرجند  گوییم:  می  تعجب  با  و 
ما  بیرجند  دارد  حقیقت  بله  ماهم؟ 
بی  و  خشونت  از  درجه  آن  به  هم 
این  های  خبر  که  رسیده  مهری 
 چنینی دیگر برایمان عجیب نباشد، 
کنم  خواهش  همه  از  خواهم  می 
کمی آرام تر باشیم مهربان تر باشیم  
مشکالت برای همه هست اما اینکه 
من از مشکلم کوه بسازم و خرابش 
همشهری،  همکار،  سر  روی  کنم 
دانش آموزم و یا عابر پیاده و... این 
دیگرقابل توجیه نیست بیایید شرایط 
اینکه  نه  کنیم  آسان  هم  برای  را 
مشکلی به مشکالتمان اضافه کنیم 

که دیگر قابل حل نباشد.
س. ع از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

راه آهن استان 16 ماه دیگر
در مسیر اتمام قرار می گیرد

و  جمهور  رئیس  معاون  خبر-  گروه 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
بعد از نهایی شدن قطعه قراردادی که 
برای فاینانس داریم امیدواریم بتوانیم 
قبل  اما  کنیم  اعالم  را  دقیق  زمان 
از ترک دولت با رفع موانع آن را در 
مسیر اتمام قرار می دهیم. محمدباقر 
نوبخت در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اهتمام دولت در اتصال بیرجند به راه 
آهن سراسری از گذراندن ۲ مصوبه 
زمان  خصوص  در  پروژه،  این  برای 
جنوبی  خراسان  اتصال  طرح  اتمام 
به راه آهن سراسری هم گفت: تمام 
تالش ها بر این است که این پروژه 
هر چه زودتر به نتیجه برسد، اما برای 
راه آهن خراسان جنوبی به فاینانس 
همین  به  داریم،  نیاز  مالی(  )تأمین 
دلیل زمان اتمام طرح را به طور دقیق 

نمی توانیم اعالم کنیم.
نیز  چابهار  بندر  از  داد:  ادامه  وی 
زاهدان  به سمت  با سرعت  عملیات 
در حال انجام است که قرارگاه متعهد 
شده با 300 میلیون یورو که برای این 
نیز مهیا  کار اختصاص دادیم و پول 
به  را  چابهار  سال 99  پایان  تا  است 
عنوان بندر غیر تحریمی اقیانوسی به 
زاهدان وصل کند که از مسیر کرمان 
به راحتی به بافق و طبس و یونسی و 
از این طرف هم بیرجند به مشهد و 

سرخس متصل می شود.
به گفته او، با عنایت به اینکه مسیر 
قسمت  هم  هرات  به  حیدریه  تربت 
بیرجند  است،  اتمام  حال  در  پایانی 
سمت  به  می تواند  طرف  هر  از 
برخوردار  آهن  راه  از  غرب  و  شرق 
برنامه و بودجه  شود. رئیس سازمان 
توجه  با  گذشته  سال های  در  گفت: 
اقتصاد مقاومتی و تأکید  به سیاست 
امید  و  تدبیر  دولت  ریلی،  توسعه  بر 
هم توسعه شبکه حمل و نقل ریلی 
سرعت  با  که  دارد  کار  دستور  در  را 
دیگری  از  پس  یکی  استان ها  همه 
می شوند.  وصل  سراسری  شبکه  به 
نوبخت گفت: برای جاده های استان 
منفصله   حلقه های  مورد  در  نیز 
مانده  باقی  دوبانده  محورهای  از 
مساعدت  زیرساخت ها  تکمیل  با 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  می کنیم. وی 
زیرساخت های  به  بیش  از  بیش 
کشور توجه داشته باشیم، اضافه کرد: 
اسالمی  جمهوری  نظام  ماموریت 
عالوه بر توسعه زیرساخت ها توجه به 
محرومان و روستاییان حاشیه شهرها 
است که کمیته امداد و بنیاد مسکن 
دارند.  راستا  این  در  ماموریت هایی 
جنوبی  خراسان  استان  افزود:  وی 
شایسته چنین توجهی است و از همه 
به  که  استاندار  و  نمایندگان مجلس 
عنوان نماینده امین دولت پیگیری های 

زیادی داشته اند، تقدیر می کنیم.

 خبر ویژه

نسرین کاری - عقد دختر عمو و پسر عمو 
تو آسمان ها نوشته شده و فرشته ها در 
آسمان ها آن را جشن می گیرند. دختر را تا 
چشم و گوشش باز نشده باید عروس کرد 
مبادا به گناه بیفتد!  اینها صحبت هایی بود 
که زهرا از 13 سالگی بارها از زبان زن عمو 
شنیده است که هر دفعه به خانه آنها می 
آید  و در گوش مادر می گوید. اما او دوست 
دارد درس بخواند. خانم فاطمی معلم سال 
ششم بارها برای او آینده قشنگ معلمی را 
به تصویر کشیده ولی چه کند که روستای 
سربیشه  کیلومتری   1۲0 فاصله  در  آنها 
هم  هیچگاه  و  ندارد  تکمیلی  تحصیالت 
مادر و پدر اجازه اینکه به روستایی بزرگتر 

یا شهر برود را هم به او نمی دهند. 

ازدواج با پسر عمویی 
که 12 سال بزرگتر است!

این  از  نتوانست  زد  به هر دری  زهرا  اما 
ازدواج فرار کند و باالخره در 14 سالگی 
در کنار سفره عقد با پسر عمویی که 1۲ 
که  نشست  بود  بزرگتر  خودش  از  سال 
به دهانش که می  مادر دستش  قول  به 
و خواهر  مثل من  نیستی  و مجبور  رسد 
و برادرهایت تمام عمر حسرت یک سفر 
به دلت بماند!چهره زهرای قصه ما امروز 
با ۲0 سال سن همانند یک زن جا افتاده 
است درحالی که او که با استعدادش می 
ساز  آینده  های  معلم  از  یکی  توانست 
کشور باشد در اوج جوانی با ۲ کودک و 
مردی که دیگر شور و شوق جوانی ندارد، 
دیگر نای تفریح  و همدلی ندارد روزگار 
اگر  زهرا!  پرسم:  می  او  از  گذراند.  می 
جوان تر بود، قبول می کردی ازدواج کنی؟ 
 اشک گوشه چشمش را پاک می کند و 
وحشتناک  و  ترسناک  برایم  گوید:  می 
بازی  و  تفریح  دنبال  به  هنوز  من  بود 
مرا  زندگی  پدر  اعتیاد  و  فقر  اما  بودم. 
ازدواج  دلیل  به  که  او  کشید.  نابودی  به 
فامیلی فرزند معلولی هم دارد با حسرت 
به  را  دنیا  توانستم  می گوید:  کاش می 
عقب برگردانم حاضر بود بودم کلفتی کنم 

ازدواج  و  بخوانم  بدهند درس  اجازه  ولی 
که  سوزد  می  فرزندانم  برای  دلم  نکنم. 
مادری مریض و پدری پیر دارند و آینده 

آنها هم تاریک است!

خیانت و فرار از منزل نتیجه 
اجبار ازدواج در سن کم

به گفته یک کارشناس اجتماعی آمارهاي 
باالي خیانت،  فرار از محیط خانواده، از 
سوي دختراني که به اجبار تن به ازدواج 
داده اند، بسیار مشهود تر است. همچنین 
این دختران به واسطه اینکه هنوز از نظر 
کافی  بلوغ  به  هنوز  روحی  و  جسمی 
می  روبرو  مشکالت  انواع  با  اند  نرسیده 
شوند. مطالعات  پزشکی هم نشان می 
دهد، که خطر به دنیا آوردن نوزادان با وزن 
کم و نارس و مرگ و میر نوزادان در زنان 

زیر 18 سال، بیشتر است. حتی اگر نوزادان 
در سال اول زنده بمانند، میزان مرگ و میر 
کودکان )زیر 5 سال( مادران جوان باالتر 
از  چون  دختران   این   همچنین  است. 
نظر جسمی آمادگی روابط زناشویی ندارند 
احتمال روبرو شدن  با انواع بیماری ها از 

جمله اچ آی وی در آنها بیشتر است.

آسیب هایی که تا پایان عمر 
گریبانگیر خواهد بود

کارشناس ارشد پیشگیری بهزیستی  استان 
تأکید می کند: کودکانی که کودکی نمی 
کنند و ناگهان با مسئولیت های بزرگسالی 
روبرو می شوند آسیب های می بینند که 
بود.  خواهد  آنها  گریبانگیر  عمر  آخر  تا 
بهناز ذال اعتیاد والدین را مهمترین دلیل 
ادامه  و  داند  می  ازدواج  به  اجبارکودکان 

این خانواده ها قدرت  می دهد: متأسفانه 
انتخاب های  به  و  نداشته  تصمیم گیری 
به  اشاره  با  وی  زنند.  می  نادرست دست 
اینکه مشکالت اقتصادی و تعصبات قومی 
و فامیلی هم دالیل دیگر اجبار به کودک 
فرهنگسازی  گوید:  می  است  همسری 
آسیب  این  راهکار  مهمترین  آموزش  و 

اجتماعی است. ذال ادامه می دهد: دختری 
که کودکی نکرده قطعا برای مادر شدن هم 
دچار آسیب می شود و خراش روح و روان 

او فرزند او هم خواهد رسید. 

افزایش طالق در ازدواج های 
سن پایین 

فقط  نه  ازدواج  برای  اینکه  به  اشاره  با  او 
بلوغ  به  جسمی  و  روحی  نظر  از  باید 

های  آموزش  فرد  است  الزم  رسید 
بین  در  طالق  افزاید:  می  ببیند،  کافی 
ازدواج  کودکی  در  که  های   خانواده 
می کنند بسیار بیشتر است با پدیده کودکان 
روانشناس  این  شویم.  می  مواجه  بیوه 
و  رس  زود  ازدواج  کند:  می  تأسف  ابراز 
محرومیت از تحصیل و آموزش صدمات 
جبران ناپذیری به جامعه و خانواده وارد می 
کند.این کارشناس تأکید می کند: براساس 
تحقیقات مادرانی که خود از تحصیل محروم 
می مانند کمتر قادرند کودکانشان را حمایت 
کمتری  اهمیت  آنها  آموزش  به  و   کرده 
می دهند.  وی با اینکه کودک همسری 
برای پسران هم سختی های بسیاری در 
پی دارد، بیان می کند: پسری که در سن 
کودکی ازدواج می کند باید نان آور خانه 
شده و مسئولیت های سنگین بپذیرد که 

بسیاری مواقع از توان او خارج است. 

ازدواج 299 دختر
 در 9 ماهه امسال

بنا بر اعالم  مدیر کل سازمان ثبت احوال 
تعداد  امسال  ماهه   9 در  جنوبی  خراسان 
۲99 دختر و یک پسر  زیر سن 15 سال 
ازدواج کرده اند. مهرآور  با تأکید بر اینکه 
ثبت  را  همسری”  “کودک  احوال  ثبت 
از 15  پایین تر  افرادی  اگر  نمی کند گفت: 
از  رشد  گواهی  و  باشند  داشته  سن  سال 
در  آنها  آمار  کنند  دریافت  قضایی  مراجع 
اینکه  بیان  با  ازدواج ها ثبت می شود. وی 
نباید ازدواج زیر 15 سال را کودک همسری 
عنوان کرد، عنوان کرد: این افراد یا از مراجع 
قضایی حکم رشد روحی  و جسمی گرفته  
و یا اینکه در این زمان فقط عقد شده و چند 

سال آینده ازدواج کنند!
سوالی که اینجا پیش می آید این است که 
این رسیدن به سن رشد و بلوغ براساس چه 
معیارهای سنجیده می شود؟ آیا آسیب هایی 
روحی و جسمی که سالها بر این کودکان وارد 
می شود سنجیده می شود؟ شاید قصه زهرا 
ها قصه تازه ای نیست و اولین بار هم نیست 

اما باید جوابی داده شود؟ 

امسال 299 دختر زیر 15 سال در استان ازدواج کردند 

آرزوهای برباد رفته
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موفقیت و انرژى

 توصیه ها

افراد موفق ذهن خود را درگیر 
موارد غیرضرورى نمى کنند 

افراد موفق تمرکز خود را بر تجربیات و مکالمات 
منفى قرار نمى دهند، اما از آنها درس مى گیرند و 
تغییرات الزم را در روند کار خود ایجاد کرده و بر 
آنچه در همان لحظه رخ مى دهد متمرکز مى شوند. 
محققان دریافته اند که تمرکز حواس بهترین روش 
مبارزه با انتقاد از خود و احساسات منفى که مى توانند 

مانع از موفقیت شوند است.
شکست در هر اقدامى ممکن است یکى از نتایج 
حاصله باشد. اما افراد موفق از اشتباهات خود براى 
بهتر شدن و پیشرفت کردن درس مى گیرند. ممکن 
است فکر کنیم که کامال نسبت به نتیجه گام بعدى 
که بر مى داریم آگاهیم، ولى اگر با شکست مواجه 
شدیم باید از آن درس بگیریم و به تدریج بتوانیم 

موانع بین خود و موفقیت را از بین ببریم.

هرگز براى این موارد
 عذرخواهى نکنید

عذرخواهى کردن در زمانى که کار ناشایستى از ما 
سرزده باشد، جزو ضروریات زندگى در کنار سایر 
انسان هاست اما عذرخواهى کردن زمانى که کار 
خطایى انجام نداده اید، مى تواند از شما شخصیتى 
ضعیف و قابل نادیده گرفته شدن بسازد. یکى از 
دالیلى که از افراد عذرخواهى مى کنیم این است 
که براى تصمیمات، گفتار و رفتار خود نیاز به توجیه 
و توضیح بیش از اندازه داریم و فکرمى کنیم که باید 
طبق توقعات دیگران تصمیم بگیریم و اگراین کار 
را انجام ندهیم، باید به نوعى آنها را از خود راضى 
نگه داریم. این بار که خواستید عذرخواهى کنید به 

اینها دقت کنید:
1. هرگز به خاطر فضایى که در تصرف خود 
موجود  یک  شما  نکنید.  عذرخواهى  دارید، 
سه بعدى هستید و این حق شماست که فضایى 

به خود اختصاص دهید.
نیستید،  کل  داناى  اینکه  خاطر  به  هرگز   .2
دانش  صاحب  شما  اگر  نکنید.  عذرخواهى 
نامتناهى بودید، به جاى کار کردن وقت تان را 

صرف بردن در قرعه کشى ها مى کردید.
3. هرگز به خاطر نیازهاى انسانى تان عذرخواهى 
کارکردهاى  و  خوراك  خواب،  به  شما  نکنید. 
زیستى متداول نیاز دارید و این ها همان چیزهایى 

است که شما را زنده نگه مى دارد.
4. هرگز به خاطر بااستعداد بودن خود عذرخوهى 
نکنید. اگر از احساسات دیگران بوى حسادت به 
مشامتان مى خورد، نگران نباشید. خودتان را باور 
کنید و بدانید که بهتر از چیزى که باید عمل 

مى کنید.

گیاه جینکو براى جلوگیرى
 از سکته  قلبى و مغزى موثر است

جینکو براى سالمت رگ ها مفید است. اول به این دلیل 
که این  گیاه حاوى ترکیباتى است که به افزایش قطر 
رگ ها کمک کرده و باعث گردش خون بهترى مى شود. 

دوم به این دلیل که ترکیبات موجود در این گیاه از انباشته 
شدن چربى ها و جرم ها در رگ ها که در نهایت به تصلب 
شرایین منجر مى شود پیشگیرى مى کند. نتیجه این که 
این گیاه خطر تشکیل لخته و در نهایت سکته  قلبى و 
مغزى را کاهش مى دهد.با پزشک یا داروساز مشورت 

کرده و از کپسول هاى این گیاه استفاده کنید.

خواص حنا 
براى پوست و عفونت

 از مهمترین خواص حنا دفاع در برابر عفونت 
مى باشد. حنا مى تواند به بدن کمک کند تا در برابر 
عفونت، دفاع قوى ترى داشته باشد و این باعث

مى شود که کم کم باکترى هاى مضر از پوست 
شما محو شود. 

این یکى از مهمترین خواص حنا براى پوست است. 
این باکترى ها سبب به وجود آمدن برخى از عفونت 
ها در بدن مى شود که به روش هاى مختلفى تولید 

مى شوند.

این مواد  به تصفیه خون
 و کبد کمک مى کند

عرق خارشتر ادرار آور است و به تصفیه خون 
و کبد کمک می کند. گاهی براي رفع تب و 
لرز هم استفاده می شود. عرق آویشن اشتها آور 

ضدعفونی  سبب  و  است  نفخ  ضد  و  بوده 
مجاري تنفسی می شود.  براى کبد و تصفیه 
را  بدن  حرارت  شاتره  است.  مفید  هم  خون 
کبدي  نارسایی هاي  رفع  به  و  کرده  تعدیل 
کمک می کند. براي تصفیه شدن خون هم 
می توانید از این داروي گیاهی کمک بگیرید.

میوه هسته اى «مورد»
 نماد جوانى و زیبایى

میوه هسته اى مورد، به رنگ آبى مایل به سیاه یا سیاه 
است که طعم گس و رزینى دارد. فرآورده هاى تقویت 
موى این گیاه باید به صورت موضعى مصرف شوند.   

نگهدارى مورد در حرارت کم و دور از هوا و در ظروف 
شیشه اى یا فلزى سربسته، از تبخیر سریع رایحه آن 
جلوگیرى مى کند. با توجه به خاصیت ضد میکروبى 
قوى اسانس مورد، در بسیارى مواقع برگ مورد به 
طور جدا و یا مخلوط با گیاهان دیگر، براى  ضدعفونى 
محیط و یا رفع احتقان  به شکل بخور استفاده مى شود.

گل الدن براى 
مراقبت از مو

از خواص گل الدن یارى رساندن به موهاى آسیب 
دیده است. گل الدن باعث درخشندگى و تقویت 
مى کند.  مقابله  آن ها  ریزش  با  و  مى شود  موها 

براى این کار داخل یک لیتر آب یک مشت برگ، 
گلبرگ و دانه هاى خشک الدن را ریخته و به 
مدت 15 دقیقه بجوشانید. اجازه دهید این جوشانده 
خنک شود. موهایتان را با شامپوى همیشگى تان 
موهایتان  روى  را  محلول  این  و  دهید  شستشو 

بریزید. 10 تا 15 دقیقه صبر کنید و آب بکشید.

برگ هاى درخت غان حاوى ترکیبات ضدالتهابى و مسکنى مانند آسپرین مى باشند. براى همین هم 
مى تواند باعث تسکین دردهاى روماتیسم شود. از این گذشته این گیاه براى دفع توکسین ها یا همان 

سموم بدن که در عضالت انباشته مى شود بسیار موثر است.
روش استفاده: دو تا سه گرم برگ درخت غان را با یک فنجان آب جوش دم کنید. سى دقیقه قبل از 
هر وعده غذایى یک فنجان از این دم کرده میل کنید. دو تا چهار هفته این دوره را ادامه دهید. سى گرم 
پوست درخت غان را در یک لیتر آب ریخته و اجازه دهید با حرارت مالیم به مدت 10 دقیقه بجوشد 
و سپس به مدت یک ساعت دم بکشد. محلول را صاف کنید و مناطقى که دچار این مشکالت هست 
(مانند پاها، دست ها، پوست سر و غیره) را شستشو دهید و یا دو بار در روز به صورت کمپرس استفاده کنید.

مصرف خاکشیر، ترنجبین و شیر خشت موجب رفع یبوست مى شود به دلیل اینکه این مواد، ماده اى که موجب 
بیمارى شده است را از بدن خارج مى کند. در طب سنتى براى خروج ماده اى که موجب بیمارى در بدن شده است 
داروهایى به کار برده مى شود که به آن نضج یا حل کننده گفته مى شود که معموالً بیمار به مدت 3 تا 14 روز این 
داروها را مصرف مى کند. در مواردى که بیمارى بر اثر بروز گرما به وجود آمده باشد، منضج یا حل کننده به کار برده 
مى شود. برخى از منضج ها مانند ترکیب خاکشیر با ترنجبین است و برخى رژیم هاى غذایى و میوه ها مانند انگور 
مى توانند به عنوان درمان کننده بیمارى استفاده شود. معموالً برخى افراد که دچار یبوست مى شوند، مى توانند یک 
دوره کوتاه از مواد گیاهى مانند خاکشیر، ترنجبین یا شیرخشت استفاده کنند تا یبوست آن ها برطرف شود. عملکرد 
منضج در بدن به صورت قطعه قطعه کردن غذا یا غلیظ کردن غذاهاى رقیق یا رقیق کردن غذاهاى غلیظ است.

شیرخشت  و خاکشیر موجب رفع یبوست مى شودبرگ هاى درخت غان براى تسکین روماتیسم مفید است

آدم ها شخصیت هاى متفاوتى دارند. همه مثل شما فکر نمى کنند 
و عملکردهاى متفاوتى دارند.به جاى تالش براى تغییر این دسته 
از افراد سعى کنید این تفاوت ها را بپذیرید و توازن ایجاد کنید. اگر 
واقعا مى خواهید ارتباط بهترى با دیگران داشته باشید سعى نکنید 

آنها را شبیه خود کنید. 
   بنابراین به جاى تالش براى تغییر خودشیفته ها یاد بگیرید بر 
نیازهاى خود تمرکز کنید.  این مساله را بپذیرید که خودشیفته ها 
دربرابر تغییر بسیار پافشارى مى کنند. این به نفع شماست که به 
جاى آنکه بخواهید آنها شبیه شما شوند همانگونه که هستند 

پذیرایشان باشید. 

واقعیت این است تنها چیزى که شما بر آن کنترل و تمرکز دارید 
نگرش و اعمال خودتان است. آنچه خودشیفته ها انجام مى دهند 
ناشى از احساس نا امنى است. آنها کامال از درون احساس 
آسیب پذیرى مى کنند و نیاز زیادى به تایید و توجه دارند. اگر 
این مساله را بفهمید هرگز آنها را در برابر خود نمى بینید و یا 
احساس نمى کنید که هدفشان آسیب زدن به شما یا تسلط است.

این مساله به ویژه اگر با چنین فردى زندگى مى کنید یا با او 
همکار هستید بسیار کمک کننده است. شما کسى هستید که 
مى توانید به چنین فردى اطمینان و اعتماد به نفس بدهید بدون 

اینکه نگران باشید. 

اگرچه آنها به احساسات دیگران بى توجه هستند اما آنها عمیقا 
نگران احساس و فکر دیگران نسبت به خودهستند. اگر با یک 
خودشیفته همکار هستید بر ایده ها و حقایق تکیه کنید نه به 

احساسات و عواطف. 
بدون شک شما آن کسى که یک خودشیفته توصیف مى کند 
نیستید بنابراین چندان نگران اظهار نظر او راجع به خودتان نباشید 
و با آنها بحث نکنید یا سعى نکنید آنها را وارد میدان جنگ کنید. 
اصال مساله  این نیست که یک خودشیفته بر حق است یا نه. 
آنچه او بر آن پافشارى مى کند تنها براى احساس مثبت در درون 

خود است نه چیزى بیشتر. 

راه هایى براى کنار آمدن با خودشیفته ها

آیه روز

کسانى که کافر بوده  اند مورد ندا قرار مى  گیرند که قطعا دشمنى خدا از دشمنى شما نسبت به همدیگر 
سخت  تر است آنگاه که به سوى ایمان فرا خوانده مى  شدید و انکار مى  ورزیدید. (سوره غافر/ آیه 10)

سخن روز

اگر کسی با اطمینان به سمت رویاهایش پیش برود و بکوشد تا آنچنان زندگی کند که همیشه تصورش را 
کرده است،با چنان موفقیتی به آنها خواهد رسید که در زمان هاي عادي، دست نایافتنی به نظر می رسد.
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الزم  و  ضروري  متکدي-   و 
-گیرنده  مفرح   ورزش   -5
امواج - ابزار 6- از هفت سین-  
تخلص منوچهر آتشی- از لبنیات 
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برگ سبز موتور سیکلت به شماره پالك
 791  313 78 به نام محمود مرشدیان به شماره 

ملى 0651764041 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قو
مف

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377  -  مهدى وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندى و داربست بندى، قالب فلزى،
            جک سقفى،لوله بولت و... جهت فونداسیون،

        دیوار برشى،مخازن 

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

0915   866   8002 

به دو نفر نیروى کار جهت بازاریابى 
بیمه و امور دفترى به صورت دو شیفت 

نیازمندیم. 32214055 - 09153634628  یم
ند

ازم
نی

دى
قو

کارت دانشجویى زینب مودى به شماره مف
96111050179020 به کد ملى 0640688071 رشته 
انیمیشن مقطع کاردانى آموزشکده فنى و حرفه اى 

دختران بیرجند (سپیده کاشانى) مفقود گردیده 
و از درجه اعتبارساقط مى باشد.

عرضه کننده انواع پفیال 
در طعم هاى مختلف و نبات و آبنبات 

فتتاح شد 
ا

خیابان مفتح - بین مفتح 45 و 47 
09158639447

فروشگاه شهر پفیال 
و شعبه دوم  

آبنبات ریزی حبیبی فر  و  پسران 

عرضه انواع شیرینى، آبمیوه  و  بستنى
شعبه 1:خیابان منتظرى  
روبروى سینما بهمن 
شعبه 2: تقاطع بلوار شعبانیه 
و بقیه ا... (عج)
 32224200
 09153637008 - فیروزى

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

آدرس: بیست مترى دوم شرقى
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

کارگـاه صنعتى دقیق
سازنده انواع کرکره برقى

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقى و ساده پذیرفته مى شود. 

09156655601 -09151602835

یک شرکت راهسازى به یک نقشه بردار 
جهت کار در نایبند طبس نیازمند است. 

09155623441 یم
ند

ازم
نی
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مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد

تسنیم - مهلت ثبت نام در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی تا پایان دی تمدید شد. حجت االسالم صالحی، معاون فرهنگی سیاسی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اعالم این خبر 
گفت: زوج هایی که در زمان تحصیل در دانشگاه ازدواج کرده و زمان عقدشان از اول فروردین ماه 97 تا پایان آذرماه98 باشد امکان ثبت نام در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی را دارند. عالقمندان 

می توانند تا پایان آذرماه از طریق سایت اینترنتی ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا امور فرهنگی برای شرکت در این مراسم ثبت نام کنند.

*رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند از 
برگزاری ۱۰۰ گفتمان دینی در مدارس 
این شهرستان در سه ماه گذشته خبر داد.
*بانوان روستای مزار آقا سید علی 
)ع( نهبندان یک تخته فرش برای 

بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.
*۶ تن بذر گلرنگ برای کشت بهاره 
در اراضی کشاورزی استان تأمین شد.
محیط  حفاظت  نمایندگی  *رئیس 
ماموران  گفت:  زیرکوه  زیست 
پاسگاه انتظامی شاهرخت موفق به 
دستگیری چهار شکارچی متخلف در 

این شهرستان شدند. 
فرماندهی  اجتماعی  *معاون 
انتظامی خراسان جنوبی  گفت: ۲۰ 
هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق 
از یک دستگاه اتوبوس در بیرجند 

کشف شد. 
شهر  تاریخی  خانه ی  *بزرگترین 
طبس مسینا در شهرستان درمیان به 

فهرست آثار ملی پیوست.
موضوع  با  سرامیکی  آثار  *نمایشگاه 

“مرگ آب” در بیرجند گشایش یافت.

خبر کوتاه

تمامی مددجویان امداد
 کمک هزینه معیشت  می گیرند

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس  مهر- 
گفت: در زمینه پرداخت کمک هزینه معیشتی 
اختالفات آماری با وزارت تعاون داشتیم که در 
حال رفع بوده و تمامی مددجویان این کمک 
هزینه را دریافت خواهند کرد. بختیاری شامگاه 
جمعه در جمع رسانه های خراسان جنوبی اظهار 
کرد: چه کسانی که از محل تبصره ۱۴ مستمری 
دریافت می کنند و چه کسانی به عنوان مددجوی 
عادی مستمری دریافت می کنند اگر کمک 
هزینه معیشتی را دریافت نکردند با هماهنگی 
ایجاد شده با وزارت تعاون پرداخت خواهد شد و 
چنانچه در این زمینه تأخیری وجود داشته باشد 
جبران می شود. وی با اشاره به اینکه در بودجه 
سال آینده ۱۵ درصد افزایش مستمری برای 
مددجویان این نهاد نسبت به امسال خواهیم 
داشت، بیان کرد: پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی 

مستمری بگیران را  داده  ایم.

فراخوان  مردم و دستگاه ها 
برای ارتقای  سندهای رسمی  

گروه خبر-یکی از شاخص های مهم توسعه 
و پیشرفت هرکشور میزان اسنادرسمی تنظیم 
شده می باشد و الزم است باتوجه به ساز و 
کار فراهم شده ، مردم و ارگان ها برای ارتقاء 
اسناد رسمی همکاری کنند کانون سردفتران 
و دفتریاران با استفاده از نرم افزارهای قوی 
و حذف فیزیکی استعالمات مربوطه با برخی 
مراجع خصوصا سازمان ثبت اسناد وامالک 
گامهای موثری برای  رسیدن به سیاست های 
ابالغی رهبر معظم انقالب راعملیاتی کرده  
واینک از مردم وسایر ارگانهای مرتبط با دفاتر 
اسناد انتظار است تاپایان برنامه ششم توسعه 
اقدامات الزم را برای ارتقاء سند های رسمی 
بکوشند. یکی از سیاست های بسیار مهم و 
سرنوشت ساز برای قوه قضائیه و اجرائی کشور 
توسعه ثبت رسمی اسناد و امالک و گسترش 

فناوری نوین در ارایه خدمات ثبتی است.

۲۳۰ کیلومتر پروژه توسعه ارتباطات 
روستایی به بهره برداری می رسد  

فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  شبستان- 
اطالعات خراسان جنوبی گفت: از محل منابع 
ملی ۲۳۰ کیلومتر پروژه تار»توسعه ارتباطات 
روستایی« در دست اجرا است که تا پایان سال 
در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد. 
بهی گفت: مصوبه ای را گرفته ایم که از محل 
منابع ملی؛ ۲۳۰ کیلومتر پروژه »تار« توسعه 
ارتباطات روستایی را انجام دهیم که هم اکنون 
در دست اجرا است و تا پایان سال در استان به 
بهره برداری می رسد.وی افزود: از مجموع این 
۲۳۰ کیلومتر، حدود ۲8.۵ کیلومتر از پروژه تار 
مربوط به شهرستان خوسف است. بهی هدف 
از اجرای پروژه تار »توسعه ارتباطات روستایی« 
عنوان  ارتباطات  به  مردم  دسترسی  تقویت 
کرد و گفت: با اجرای این پروژه بسیاری از 

مشکالت ارتباطی روستائیان مرتفع می شود.

نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد:  شبهه سازی برخی خواص برای مردم

گروه خبر-نماینده ولی فقیه در استان با بیان 
ضعیف  را  جامعه  خواص  اشتباهات   اینکه 
می کند،گفت: اگر مردم را به اشتباه نیندازیم 
و تبیین ها درست و خدمات رسانی  صادقانه 
هستند. حجت  چیز  همه  پای  مردم  باشد 
دست  دیدار  در  شنبه  روز  عبادی  االسالم 
اندرکاران ستاد بزرگداشت 9 دی روز بصیرت 
و میثاق امت با والیت با بیان اینکه جایی که 
مردم به شبهه می افتند بخاطر این است که 
برخی از خواص کارهایی می کنند که برای 
آنها شبهه می شود، افزود: اگر مسئوالن طبق 
قانون اسالمی در پیروی از رهبر یک حرف را 
بزنند نه مردم ضعفی دارند و نه دشمن جرأت 

می کند به آنها تعرض کند.
وی با اشاره به اینکه فتنه 9 دی متأسفانه 
به وسیله برخی خواص حاصل شد و حدود 

هشت ماه طول کشید، بیان کرد: هشت ماه 
طول کشید که فتنه گران از مردم جدا شوند 
اما در فتنه سال 9۶ این زمان به هشت روز 

تبدیل شد. وی ادامه داد: فتنه اخیر امسال نیز 
فتنه خطرناک و بزرگی بود و طرحی که روی 
آن کار کرده بودند فوق تصور ما بود اما مردم 
ظرف دو روز فتنه را تشخیص دادند و مواضع 

خود را محکم اعالم کردند که کار آنها به 
رسوایی کشید. امام جمعه بیرجند تأکید کرد: 
اگر مردم را به اشتباه نیندازیم و اگر تبیین ها 

درست، تغذیه ها صحیح و خدمات رسانی ها 
صادقانه باشد مردم پای همه چیز هستند.

عبادی گفت: تبیین را در همه شعارها و از 
همه تریبون ها بیان کنید چراکه مردم نیاز 

دارند و باید با استفاده از شعارها، دیوار نویسی 
و تریبون های خود مردم را کمک کنید.وی 
ادامه داد: این در حالی است که ما از نظر 

بین الملل در بهترین شرایط هستیم و دشمنان 
سنگر به سنگر در حال شکست هستند اما 

درست تبیین نشده است.
تبلیغات اسالمی  رئیس شورای هماهنگی 

مراسم  برگزاری  از  هم  جنوبی  خراسان 
نقطه   ۳۰ در  دی   9 ا...  یوم  بزرگداشت 
استان خبر داد. حجت االسالم مالیی اظهار 
کرد: مراسم محوری یوم ا... 9 دی همانند 
همه ساله در همه شهرها و شهرستان های 
استان برگزار می شود. وی از برگزاری مراسم 
محوری این روز در ۳۰ نقطه استان خبر داد 
و گفت: این مراسم در بیرجند از ساعت 9:۳۰ 
صبح برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اضافه کرد: در این مراسم 
ابتدا اجتماع مردم در محل مسجد امام حسین 
)ع( بیرجند برگزار و بعد از آن امتداد خیابان 
ا... 9 دی را  شهید تیموپور راهپیمایی یوم 
خواهیم داشت.مالیی یادآور شد: همچنین 
سخنران این مراسم حجت االسالم شیرازی، 

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس خواهد بود.
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی خریـد و فروش کتب دسـت دو

@ ketab_Aseman98
بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی خبر داد:

ارزآوری ۶۹ میلیون دالری کاالهای  استان
گفت:  جنوبی  خراسان  گمرکات  مدیرکل 
از صادرات  سهم کاالهای خراسان جنوبی 
 ۶9 امسال  ماهه  نه  در  استان  گمرکات 
است.  بوده  دالر  هزار   ۳۲۵ و  میلیون 
در  کرد:  اظهار  خاشی  مهر،  گزارش  به 
کاالهای  سهم  امسال  نخست  ماهه  نه 
گمرکات  از  صادرات  از  خراسان جنوبی 

بوده  تن   ۲8۴ و  هزار   99۴ حدود  استان 
است. مدیرکل گمرکات استان  بیان کرد: 
 ۶9 حدود  نیز  کاالها  این  دالری  ارزش 
میلیون و ۳۲۵ هزار دالر بوده است.خاشی 
وی با اشاره به اینکه عمده ترین کشورهای 
خراسان جنوبی  کاالهای  صادراتی  هدف 
است،  بوده  ترکمنستان  پاکستان،  عراق، 

واردات  و  صادرات  آمار  میزان  داد:  ادامه 
کاالهای استان در مقایسه با مدت مشابه 
در سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی از نظر 
ارزش و افزایش ۱۰ درصدی از نظر وزن را 
نشان می دهد. وی افزود: بیشتر کاالهای 
صادراتی خراسان جنوبی نیز شامل مواردی 
چون گازوئیل، سیمان، هیدروکربن سبک، 

صیفی جات و کاشی بوده است.
مدیرکل گمرکات استان گفت: همچنین 
کاالهای  میزان   98 سال  ماهه  نه  در 
حدود  نیز  خراسان جنوبی  مرز  از  وارداتی 
است  بوده  هزار دالر  و ۱۵۲  میلیون   ۳۰
که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال 
نشان  را  درصدی   77۴ افزایش  گذشته 

می دهد.خاشی با اشاره به اینکه بیشتر این 
کاالها از کشور چین و کشورهای همسایه 
وارده شده است، بیان کرد: بیشتر کاالهای 
پنل  نیز  خراسان جنوبی  مرز  از  وارداتی 
تولید  خط  به  مربوط  قطعات  خورشیدی، 
تخم  یونجه،  بذر  گوسفند،  شتر،  کاشی، 

ریحان و همچنین برنج بوده است.

صداوسیما- ۲ هزار واحد مسکن محرومان در استان در 
 دومین فاز اجرایی در دهه فجر امسال تکمیل و بهره برداری 
می  شود. مدیرکل بنیاد مسکن گفت:  هزار واحد مسکن 
محرومان در مناطق روستایی استان در دست ساخت 
است که در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد و پیش 
بینی می شود تا دهه فجر تکمیل شده و به بهره برداری 
برسد. آسمانی مقدم افزود: هم اکنون مسکن محرومان در 
۶۱7 روستای خراسان جنوبی در دست اجراست که در 
مراحل مختلف اجرای فونداسیون، نصب درب و پنجره 
و گچ کاری قرار دارد.وی گفت: برای ساخت این واحد ها 
۴۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت 
۱۵ ساله و ۲۵ میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت 
می شود.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان هم 

از تکمیل هزار واحد مسکونی محرومان ویژه مددجویان 
این نهاد تا دهه فجر امسال خبر داد. سلم آبادی افزود: هم 
اکنون ۲ هزار و ۲۱۲ پروانه ساخت برای متقاضیان صادر 
شده که ۶۴۱ واحد در مرحله اجرای سقف و 7۱۴ واحد در 

مرحله دیوارچینی قرار دارد. 

گروه خبر- مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد 
بی سوادان استان در بازه سنی ۱۰ تا ۴9 سال حدود ۱9 
هزار نفر بوده اند، گفت: با تالش های انجام شده هم اکنون 
حدود ۱۶ هزار بی سواد در استان وجود دارد.  واقعی صبح 
دیروز در مراسم چهلمین سالگرد تأسیس سوادآموزی، 
در کشور 9۵  باسوادی  میانگین شاخص  اظهار کرد: 
درصد بوده اما این شاخص در استان9۶ درصد است. 
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار هم گفت: نهضت 
سوادآموزی همواره به فعال  سازی تفکر جامعه پرداخته 
است که این روند زمینه ساز فهم جامعه و جلوگیری 
نهضت  افزود:  می شود. حسینی  آسیب ها  بسیاری  از 
سوادآموزی زمینه ساز تعمق در دشمن شناسی جامعه است 
که این شناخت در همه حوزه ها بسترسازی می شود. وی با 

قدردانی از خدمات آموزشیاران سوادآموزی گفت: نهضت 
امروز فراگیر، تاثیرگذار و ضروری است که دستگاه های 
برنامه ریز باید اقدامات نهضت سوادآموزی را از این منظر 
نگاه کنند و به آن توجه داشته باشند. در این آیین از ۵۰ 
آموزش دهنده و پیشکسوت سوادآموزی تجلیل شد.

۱۶ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال در استانتکمیل ۲ هزار واحد مسکن محرومان تا دهه فجر

۱۲ مانور امداد و نجات در استان برگزار می شود

مهر- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت: همزمان با هفته ایمنی در برابر زلزله ۱۲ مانور با رویکرد تمرین 
امداد رسانی به آسیب دیدگان حوادث در سطح استان برگزار خواهد شد. شهریاری با اشاره به هفته ایمنی در برابر 

زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی هالل احمر بیان کرد: این هفته فرصت مناسبی برای آگاهی بخشی جامعه در 
مقابله با حوادث و بحران های طبیعی است. وی با اشاره به شرایط جغرافیایی خراسان جنوبی بیان کرد: قرار گرفتن 

این استان روی گسل های فعال، بر ضرورت ارتقا سطح آگاهی جامعه می افزاید.

کاهش ۲۳ درصدی مصرف بنزین در استان 

صداوسیما- مصرف بنزین در خراسان جنوبی با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین در مقایسه با ماه قبل از اجرای 
طرح ۲۳ درصد کاهش یافته است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت : مصرف 

بنزین در ناحیه نهبندان بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین در مقایسه با ماه قبل از آن ۴۳ درصد کاهش ، 
ناحیه مرکزی ۱9 درصد ، قاین ۱8 درصد، فردوس ۱8 درصد و طبس ۲7 درصد کاهش داشته که در مجموع در  

استان میزان این کاهش معادل 88۵ هزار لیتر بوده است.

آغاز عملیات بهسازی ۷۰۰ کیلومتر 
راه عشایری در خوسف

شبستان- رئیس اداره عشایر خوسف گفت: 
عملیات بهسازی 7۰۰ کیلومتر راه عشایری 
به  نیاز  آغاز شده که  در شهرستان خوسف 
۱۴۰ میلیون تومان اعتبار دارد. نوری آهنگر 
اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر ایل راه 
در شهرستان خوسف وجود دارد که ساالنه دو 
مرتبه در فصول کوچ عشایر نیاز به تیغ زنی 
دارد که باید اعتبارات این حوزه افزایش یابد. 
در  عشایری  محله  اینکه ۱۳۰  بیان  با  وی 
شهرستان خوسف وجود دارد، گفت: به طور 
متوسط ساالنه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار لیتر حمل 

آب برای عشایر انجام می شود.
آموزش ۱۱۰ مهاجر خارجی 

در خراسان جنوبی

استان   پرورش  و  آموزش  مدیرکل  ایسنا- 
به  بخشی  شتاب  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
سوادآموزی مهاجران و اتباع خارجی، گفت: ۱۱۰ 
نفر از مهاجرین خارجی در مرکز استان در قالب 
این طرح آموزش می بینند. واقعی اظهار کرد: در 
حال حاضر طرح شتاب بخشی به سوادآموزی 
اتباع خارجی در استان اجرا می شود. وی با اشاره 
به آموزش ۱۱۰ نفر از مهاجرین خارجی در مرکز 
استان، تصریح کرد: در شهرستان ها و مناطق 
استان و همچنین در کشور شورایی تحت عنوان 

شورای پشتیبانی سوادآموزی فعالیت می کند.

صعود هندبال  فردوس به دومین 
مرحله لیگ  دسته ۲

فارس- پرونده نخستین مرحله مسابقات هندبال 
لیگ دسته ۲ کشور به میزبانی خراسان جنوبی 
بسته شده و تیم بانک ایران  زمین فردوس 
راهی دومین مرحله از این رقابت ها شد. تیم های 
هندبال گرگان، کات شاهرودوبانک ایران زمین  
فردوس با کسب مقام های اول تا سوم این 
ماراتن ملی به مرحله دوم رقابت های هندبال 

لیگ  دسته ۲ کشور صعود کردند.

فتنه های دشمن بعد از انقالب رنگ 
و بوی فرهنگی داشته است

مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: تمام فتنه های 
دشمن از اول انقالب اسالمی به جز تحمیل 
جنگ، فرهنگی بوده است. به گزارش مهر، 
بصیرتی  نشست  در  رضایی  حجت االسالم 
ویژه کارکنان تبلیغات اسالمی با محوریت 
برای  دشمن  اظهارکرد:  دی،  نه  حماسه 
رسیدن به اهداف خود بیش از هر چیز به تغییر 
توده های  نگرش های  و  اعتقادات  تزلزل  و 
البته  بیان کرد:  مردم جامعه توجه دارد. وی 
اعتقادات  بتواند موفق به تغییر  اینکه  برای 
مردم یک جامعه شود نیاز به حرکت نرم دارد.

خرید توافقی »کینوا« در دستور کار است

فارس- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گفت: امسال ۶۰.۵ هکتار از زمین های کشاورزی استان 
به زیر کشت گیاه کینوا رفته و پیش بینی می شود حدود ۱۰۰ تن دانه کینوا برداشت شود. عصمتی پور اظهار کرد: 

کشت کینوا یا خاویار گیاهی دراستان به عنوان گیاه مقاوم و کم نیاز به آب با مزایای و خواص فراوان می تواند بخش 
کشاورزی این استان را تقویت کند. وی قیمت هر کیلوگرم کینوا را ۶ تا 7 هزار تومان اعالم وگفت: به دنبال مراکز 

خریدی هستیم تا این محصول به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شود.

افزایش ۱۱۲ درصدی اعتبارات راه های خراسان جنوبی

مهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان از افزایش ۱۱۲ درصدی اعتبارات راه های استان در سال آینده خبر داد. 
جعفری در بازدید نوبخت از پروژه راه آهن استان اظهار کرد: با توجه به تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمل و 

نقل استان در سفر سال گذشته رئیس سازمان و بودجه، روند راهسازی در استان قوت زیادی گرفته و پروژه ها فعال 
شده اند. وی با اشاره به اینکه در اردیبهشت امسال حدود ۱۲۴ کیلومتر باند دوم به افتتاح رسید، بیان کرد: در حال 

حاضر نیز 9۰ کیلومتر باند دوم آسفالت شده و 8۶ کیلومتر باند دوم آماده آسفالت داریم.

روزآمد

آستان قدس برای سیل زدگان 
»چاه زرد« خانه می سازد

آستان قدس  نماینده  دفتر  فارس- مسئول 
رضوی در خراسان جنوبی گفت: آستان قدس 
رضوی با همکاری سپاه و خیرین از نیمه آذرماه 
امسال جهت کاهش آالم سیل زدگان ۱۶ باب 
سرویس بهداشتی و حمام و ۱۵ باب منزل 
مسکونی در روستای چاه زرد احداث می کند. 
دانایی فر بیان کرد: این دفتر تاکنون اقدامات 
شایسته ای در راستای کمک به محرومین، 
زائر اولی ها و بیماران نیازمند و صعب العالج، 
برنامه های عمرانی سازندگی، تخصصی توزیع 
بسته های غذایی، توزیع گوشت، لوازم التحریر 

و کمک به محرومین انجام داده است.
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امام حسین علیه السالم فرمودند:

الأفلََح قـَوٌم اشتَـروا َمـرضـاِت الَمخلـُوق بَسَخِط الخـالِق
رستگـار نمى شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

(تاریخ طبرى،ص 1،ص 239)

11:34
16:53
22 :48
5 :08
6 :34

محمودآبادى- دیگر صداى ضجه هاى دخترك شنیده 
نمى شود،مادرش همان طور که در حال کنار زدن خاك 
هاست،مدام اشک هایش را پاك مى کند، مخلوط خاك 
و اشک چهره اش را به پرتره اى بدل کرده که تالش 
مى کند رنگ مرگ را بپوشاند،دست فرزندش را پیدا مى 
کند. اما براى خارج کردن جسم او در میان آن همه آوار 
و غبار بیلى نیست که خاك ها را با سرعت بیشترى کنار 
بزند،پدر نیز مستاصل از نیافتن بیل با دست هایش به 
کمک مى آید و در نهایت صورت ماه پرى از البه الى 

خاك ها نمایان مى شود. اما... 
این وقایع را افراد زیادى در زلزله بم تجربه کردند. زلزله 
هاى  کبودى  هنوز  تاکنون  وقوعش  تاریخ  از  که  اى 
ضربه هایش را مى توان بر پیکر شهر و مردمانش دید و 
دردناکتر این که این تراژدى هر چند سال یکبار در ایران 
تکرار مى شود و باز هم براى عده زیادى تجربه مى شود.

زلزله بم که به کشته و مجروح شدن بیش از 70 هزار نفر 
از هموطنان مان منجر شد و تبعات ناگوار آن همچنان 
هزاران هزار نفر از بازماندگان فاجعه را آزار مى دهد، قطعا 
یکى از تلخ ترین سوانح تاریخ معاصر ما و روزى فراموش 

ناشدنى در خاطره مشترك ایرانیان است.
روز پنجم دى ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمى 
کشور روز ملى ایمنى در برابر زلزله نامگذارى شده  است. 
پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله با توجه 
به ضرورت آگاه سازى و ارتقاى فرهنگ عمومى در برابر 
زلزله با پیشنهاد نامگذارى این روز به عنوان «روز ملى ایمنى 
در برابر زلزله» فرصتى را فراهم کرد تا هر ساله با برگزارى 
برنامه ها و فعالیت هاى آموزشى و ترویجى متنوع در این 
روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره چند ده هزار قربانى 
این فاجعه تلخ، زمینه ارتقاى آگاهى عمومى و شاخص 
هاى ایمنى در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود. به 
مناسبت این روز با رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خراسان جنوبى گفتگو کردیم که در ادامه مى خوانید.

مهندس حسین عباسى ابتدا شرایط خراسان جنوبى را در 
مقابل زلزله تشریح کرد و گفت: ایران یکى از 10 کشور 

زلزله خیز در جهان و خراسان جنوبى یکى از استان هاى 
در رده هاى خطر با وقوع زلزله زیاد و خیلى زیاد است . 
وى ادامه داد: یکى از زلزله هاى مخرب ثبت شده در 
خراسان جنوبى سال 47 در دشت بیاض رخ داد که گفته 
شده حدود 7 ریشتر قدرت داشت. فرداى آن روز هم 
این دو روز،  لرزید. در  لرزه اى دیگر  با زمین  فردوس 
و فردوس در خراسان جنوبى  بیاض  دو منطقه دشت 
ویران شد و ستون هاى 12 هزار خانه مسکونى در هم 
شکست و نزیک  به 70 هزار نفر نیز بى خانمان شدند. 
کشته شدگان این دو زمین لرزه در آمارهاى مختلف، بین 

هفت هزار  تا 12 هزار نفر اعالم شده است.
وى با اشاره به زلزله طبس نیز اعالم کرد: یکى دیگر 
از زلزله هاى مخرب استان سال 57 در طبس رخ داد. 
این زلزله با شدت 7.8 ریشتر باعث شد 70 درصد مردم 
طبس، یعنى 19 هزار و 600 نفر جان خود را از دست 
بدهند. در چشم بر هم زدنى  شهر تاریخى طبس به تلى 
از خاك تبدیل شد. عباسى یکى از دالیل مهم در آمار 
باالى تعداد کشته ها و زخمى ها را نا ایمن بودن خانه ها 
عنوان کرد، ایمنى که بعد از زلزله بم وزارت راه و شهرسازى 
سرفصل هاى مقررات ملى ساختمان را بازنگرى کرد. وى 
به تالش هایى که سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور 
براى احداث واحدهاى مسکونى با نظارت مهندسان و البته 
قوانینى که براى خدمات مهندسى در نظر گرفته شده است 
اشاره کرد. ساختمان هایى که تاب آورى آن ها در مقابل 
زلزله بیشتر شده است و تا حدى توانسته آمار تلفات را 

کاهش دهد.
40 درصد تخفیف 

وى بزرگترین دغدغه خود را محله هاى قدیمى بیرجند 
استان  دیگر شهرهاى  در  فرسوده  بافت هاى  البته  و 
عنوان مى کند که هنوز بازسازى یا مقاوم سازى نشده 
است و مى تواند در زلزله هایى با ریشترهاى زیاد فجایع 

انسانى زیادى را به بار آورد.
رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى 
مى داند که عده زیادى از مالکان این ساختمان ها توانایى 

بازسازى منازل شان را ندارند. به همین دلیل پیشنهاد 
مى کند، حداقل یک یا دو اتاق از خانه اى که در آن 
زندگى مى کنند را ایمن سازى کنند تا حداقل شب را 

با خیال آسوده تر استراحت کنند.
وى از طرح تخفیف 40 درصدى در خدمات مهندسى 
بافت  در  که  شهروندانى  آن  کمک  با  که  داد  خبر 
تر  ایمن  شان  خانه  باید  و  کنند  مى  زندگى  فرسوده 

شود مى توانند براى ایمن سازى اقدام کنند.
خانه هاى پوشالى

حسین عباسى معتقد است بزرگترین مشکل بیرجند در 
شهرك هاى اقمارى و روستاهاى حاشیه بیرجند است که 
در برخى از قسمت هاى آن بدون ضابطه و بدون نظارت 
ساخت و ساز شده است. وى از گزارش هایى مى گوید که 
به گوشش رسیده و از دهیارانى که باید در جایگاه مرجع 
صدور پروانه روستایى توجه ویژه ترى داشته باشند. رئیس 
سازمان نظام مهندسى ساختمان با گالیه از نگاه عامه به 
اینکه به جاى ساخت خانه اى ایمن باید خانه اى لوکس 
داشت توضیح داد: برخى از افراد هزینه هاى زیادى براى 
کاغذ دیوارى و کابینت هاى آنچنانى و نماى شیک و ... 
پرداخت مى کنند و فلسفه اصلى ساختمان را که مقاوم 

سازى است از یاد برده اند.
وى خاطر نشان کرد: خانه هایى در اطراف شهرها ساخته 
مى شود که به لحاظ ایمنى مورد تایید نیست اما فرد 

هزینه هاى هنگفتى براى زیبا سازى آن داده است.
عباسى، آگاهى نداشتن و بى توجهى به تبعاتى که این 
موارد به دنبال خواهد داشت را یکى از دالیل مهم این 

روند در برخى از ساخت و سازها مى داند.
البته وى با اشاره به سخت گیرى شهردارى در جلوگیرى 
از ساخت و سازهاى غیر مجاز شهرى خواست تا مقررات 

سخت ترى در حاشیه هاى شهر نیز اعمال شود.
وى ابراز امیدوارى کرد: فرهنگ مقاوم سازى به نحوى 
در جامعه نهادینه شود که مالکان ساختمان ها خود راغب 
به ایمن سازى باشند. ”کاش مقاوم سازى خانه هایمان را 

جدى بگیریم تا ماه پرى دیگرى زیر آوار نماند“

هشدار جدى نظام مهندسى ساختمان درباره بافت هاى فرسوده و ساخت و ساز روستاهاى اقمارى بیرجند

استان در خطر باال و خیلى باالى زلزله

جناب آقاى محسن احتشام مدیرعامل محترم تروند زعفران قاین
برگزیده شدن آن واحد تولیدى را به عنوان

 صادر کننده نمونه ملى سال 98 در استان خراسان جنوبى
 که موید کوشش و تالش آن مجموعه در افزایش توسعه و صادرات مى باشد 

حضور شما و تمامى کارکنان آن شرکت تبریک عرض نموده، همچنین

جناب آقاى رضا مزگى نژاد   مدیرعامل محترم صنایع کاشى و سرامیک فرزاد
جناب آقاى سید على خیریه   

مدیرعامل محترم شرکت دامپرورى و کشاورزى ستاره کیان
جناب آقاى حسین شکوهى زاده  

مدیرعامل محترم صنایع کاشى و سرامیک نیلوفر
جناب آقاى حسین اکبرى مدیرعامل محترم سیمان باقران

جناب آقاى علیرضا اکبرى مطلق مدیرعامل محترم سیمان قاین
جناب آقاى على طاهرى مدیرعامل محترم صنایع کاشى و سرامیک آیدا سرام

جناب آقاى ایمان علیدوست   مدیرعامل محترم بهبود صنعت بیرجند
جناب آقاى رمضان کریتى ثانى مدیرعامل محترم زغال سنگ پرورده طبس
جناب آقاى سید حسین خیریه  مدیرعامل محترم مرغ مادر جنوب خراسان

جناب آقاى محمد ابراهیم رمضانى طبس
 مدیرعامل محترم تعاونى مرزنشینان شفق اسدیه

کسب عنوان صادر کننده نمونه استانى در سال 98 را که نتیجه زحمات و تالش هاى 
شما عزیزان مى باشد،تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون تان را آرزومندیم. 

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى بیرجند

جناب آقاى سید حسین خوشرو
مصیبت فوت مادر گرامى تان 

مرحومه حاجیه فاطمه شرفى
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، مغفرت و آمرزش 

براى آن مرحومه و صبر جزیل براى بازماندگان از درگاه قادر هستى بخش آرزومندیم.

شرکت خدمات زیارتى بیرجند تنعیم

جنـاب آقـاى خوشـرو
عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... (ص)

فقدان مادر بزرگوارتان زنده یاد حاجیه رونق (فاطمه) شرفى  
موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را خدمت جناب عالى و سایر بازماندگان 
محترم تسلیت عرض نموده،  براى آن مرحومه غفران الهى و علو درجات و براى شما و سایر 

داغداران عزیز صبر و شکیبایى از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومى موسسه خیریه حضرت رسول ا... (ص)

مشیت الهى این چنین است

جناب آقاى سید حسین خوشرو
مدیرعامل محترم صندوق قرض الحسنه امام على (ع)

درگذشت مادر گرامى تان 
حاجیه رونق (فاطمه) شرفى همسر مرحوم حاج سید رضا خوشرو

ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهى براى آن عزیز از دست رفته و سالمتى و طول عمر با عزت براى 
جناب عالى و خانواده محترم تان از پروردگار متعال خواهانیم. ضمنا مراسم هفتم آن مرحومه روز دوشنبه نهم 
دى ماه از ساعت 14 الى 15 در محل مسجد امام حسین(ع)  واقع در خیابان پاسداران برگزار مى گردد.

هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه امام على (ع) بیرجند

دنیـاى فرش  
اولین و بزرگترین مرکز فروش

 انواع فرش هاى ماشینى دست دوم  (در حد نو) 
و انواع فرش نو (استوك) 

بیرجند ، بلوار شعبانیه ،نبش شعبانیه 4
  0935 750 9464 -0915  361 3797

31 17 31 32 - على زارع

فروش مغازه ساندویچى 
با موقعیت عالى  

 09155612892

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگترین  مجموعه آبى

 شـرق کشور

سانس هاى 3 ساعته شنبه و دوشنبه 
فقط و فقط 5/999 تومان
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى
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