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يادداشت

تكدى گرى 
و متكاى نرم 
بى تفاوتى ها!
*هرم پور

دستهاى  و  بيرجند  روزهاى  اين  سرد  هواى   
و  در چهارراهها  روها،  پياده  در  گاهى  كوچكى كه 
اميد  به  شوند  مى  دراز  طرفمان  به  خيابانها،  در  يا 
زندگى.  گذران  براى  مساعدتى  تمناى  و  كمكى 
وظيفه چيست؟ كمك كردن؟ يا بى تفاوتى و عبور؟ 
 عبور از دردهاى به اين بزرگى در جامعه و يا عبور از 
تصميم هايى كه بايد گرفته مى شدند و نشدند، آسان 
 نيست. بى تفاوتى هم نسبت به آسيب هاى جامعه اى 
كه ما هم جزوى از همان آدم هايى هستيم كه در 

آن زندگى مى كنيم جايز نيست. 
اقتصاد  نامناسب  وضعيت  مهاجرت،  خشكسالى،   
جامعه، گرانى و تورم، بيمارى و ورشكستگى خانواده، 
مرگ يا زندانى شدن سرپرست خانواده، اعتياد، و 
برخى  موازات  به  ديگر  مشكل  و  معضل  دهها 
ها،  خانواده  پرجمعيتى  مثل  اى  حاشيه   مشكالت 
آسيب  يك  شاهد  شود  مى  باعث  و...  بدهكارى، 
اين  كه  باشيم  گرى  تكدى  نام  به  اجتماعى 
ما  جامعه شهرى  در  بيشترى  نمود  و  جلوه   سالها 

داشته است. 
از  بخشى  شايد  اجتماعى،  عوامل  برخى  از  جداى   
اين مشكل حاصل عمل نكردن يا نا آشنايى ما با 
برخى وظايفى باشد كه در يك جامعه اسالمى برايمان 
تعريف شده است. اما بنا نيست اينجا هم به دنبال 
مقصر باشيم كه براى هر تقصيرى، دهها و صدها 
اى  چاره  راه  مهم،  ولى  كرد،  پيدا  توان  مى   مقصر 
براى برون رفت از چاه مشكالت و نجات خود و جامعه 

از سيالب خروشان آسيب هاى اجتماعى  است.
(ادامه در صفحه2)

نوبخت ، سخنگوى دولت : 
بعضى ها آتش به اختيار هستند 
هم تشخيص مى دهند هم فتوا 
برايش صادر مى كنند 
صفحه 8

ديپلماسى فرش
در مراسم گردهمايى 1500 نفرى بسيجيان
 دانشجوى دانشگاه هاى بيرجند عنوان شد :

پرسه زدن هواپيماهاى 
جاسوسى آمريكا روزانه بيش
از 100 ساعت در منطقه
صفحه 7

مكر روسيه احتماليست كه به 
آسانى مى توان جبران كرد 
ولى كينه آمريكا  نه
صفحه 8

امروز، همايش ملى فرش دستباف در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود

ستاد اقتصاد مقاومتى راه اندازى شود
در مراسم اختتاميه اردوهاى جهادى استان عنوان شد :

صفحه 7

در گفتگوى آوا با دكتر مجيدى ؛ سفير سابق ايران در يونسكو تشريح شد ؛

صفحه 3

اجراى طرح فروش اعتبارى 
لوازم خانگى از اوايل هفته آينده

فارس : مديركل صنايع لوازم خانگى وزارت صنعت از 
آغاز اجراى طرح فروش كاالهاى با دوام توليد داخل 
اوايل هفته  از  اعتبارى 10 ميليون تومانى  با كارت 
آينده خبر داد. هاشمى افزود: بر اين اساس كاركنان 
دولت و بازنشستگان مى توانند نسبت به خريد با كارت 
اعتبارى اقدام كنند. وى گفت: طبق بخشنامه سازمان 
مديريت، دستگاه هاى دولتى در حال ثبت نام و اعالم 

ظرفيت خود براى دريافت كارت  اعتبارى هستند.

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم  شهرستان بيرجند 

انتصاب شايسته شما را به عنوان فرماندار بيرجند با تجربيات ارزنده در بخش هاى 
مختلف على الخصوص امور اقتصادى تبريك عرض نموده و اميدواريم با درايت 
و برنامه ريزى جناب عالى شاهد پيشرفت شهرستان و رونق كسب و كار باشيم.

اتاق اصناف مركز استان

جناب سرهنگ شجاع
فرمانده محترم انتظامى خراسان جنوبى

انتصاب بجا و شايسته شما برادر ارزشى، مومن و متعهد را به سمت جديد 
تبريك و تهنيت عرض نموده، سربلندى و توفيقات جناب عالى را در 

خدمتگزارى به اسالم و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران از خداوند متعال 
تمنا داريم.

اتاق اصناف مركز استان

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس ناصرى

فرماندار محترم شهرستان بيرجند
انتصاب ارزشمند جناب عالى را كه حاصل شايستگى و توانمندى اجرايى شما مى باشد، صميمانه تبريك 
عرض نموده ، سربلندى و توفيق روزافزون شما را در مسئوليت جديد از درگاه خداوند سبحان آرزومنديم.

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان
شركت دامپرورى و كشاورزى ستاره كيان بيرجند

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد: اجراي 
عمليات ابنيه،تأسيسات مكانيكى و برقى طرح توسعه اورژانس و بلوك زايمانى 
بيمارستان هاى شفاء بشرويه و شهيد چمران فردوس را به صورت سرجمع 
(بخشنامه 100/6405 -89/02/04) به پيمانكاران واجد شرايط داراى پايه 
واگذار نمايد. بدين منظور از شركت هاي داراي رتبه حداقل 5 ابنيه و تأسيسات 
با ظرفيت آزاد و تجربه انجام كارهاي مشابه دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 
يك هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم براى دريافت اسناد ارزيابي به مديريت 

توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني دانشگاه مراجعه نمايند.

مشخصات كلي پروژه 

موضوع پروژهرديف
 متراژ

(مترمربع)
محل
 اجرا

 مدت
 اجرا
(ماه)

 مبلغ تقريبى برآورد
(براساس فهرست
 بهاى 94) (ريال)

1
 طرح توسعه اورژانس

و بلوك زايمانى
 بيمارستان شفاء بشرويه

1223/000/000/000بشرويه1150

2
 طرح توسعه اورژانس و

 بلوك زايمانى  بيمارستان
شهيدچمران فردوس

1538/000/000/000فردوس1900

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فراخوان عمومى ارزيابي كيفى پيمانكاران 
شماره (38-94 و 39-94) نوبت دوم

جناب آقاى مهندس على ناصرى
انتصاب  شايسته جناب عالى را به سمت

فرماندار شهرستان بيرجند  
تبريك عرض نموده، از درگاه ايزد منان سالمتى و توفيق خدمت بيشتر به نظام مقدس جمهورى اسالمى

 را برايتان آرزومنديم.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى  آدرس: نبش سجاد 13

جناب آقاى فالحى
 مديرعامل محترم كاشى فرزاد
انتخاب بجا و شايسته مجموعه كاشى فرزاد را به عنوان

 صادركننده برتر براى چهارمين سال متوالى
 كه نشان از توانمندى هاى مديريتى جناب عالى و تالش همه جانبه 

همكاران آن مجموعه مى باشد، تبريك عرض نموده
 و توفيق روزافزون تان را از ايزد منان آرزومنديم.

جناب آقاى مهندس

 بهرام ساتليخ محمدى 
انتخاب اين شركت را به عنوان

 صادركننده برتر استان براى دومين سال پياپى 
كه مويد حضور مداوم در بازارهاى خارجى و رعايت استانداردهاى 
كيفى در سطوح مختلف توليد با مديريت و درايت جناب عالى 

مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون تان را از 
خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و كاركنان شركت دان و علوفه شرق

شركت خدمات مسافرت هوايى، جهانگردى و زيارتى كويران بيرجند

برادر بزرگوار جناب آقاى مهندس ناصرى
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 فرماندار شهرستان  بيرجند
 تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در پرتو الطاف حضرت حق بيش از پيش موفق و پيروز باشيد.

    مجتبى جالليان- رئيس شركت بوتان منطقه خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان  بيرجند

عضو محترم نظام مهندسى معدن استان
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان فرماندار شهرستان بيرجند كه نشان از لياقت و توانمندى شما 

مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم اميد است در پناه حضرت حق موفق و سربلند باشيد.

هيئت مديره و پرسنل نظام مهندسى معدن خراسان جنوبى

 خريدار شركت خدماتى شرايط شركت
 دارا بودن پروانه كسب و تاييديه اداره تعاون،  

كار و رفاه اجتماعى   09153623291

ضمن تشكر و قدردانى از عزيزانى كه در مراسم تشييع و تدفين و بدرقه 

مرحومه شهال  ناصح
 ما را همراهى نمودند، به اطالع مى رساند: به مناسبت سومين روز 
درگذشت آن مرحومه جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/9/4 
از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى«مصلى» 
برگزار مى گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: كاظمى ، ناصح و بستگان

هوالباقى

اجراى نماى آلومينيوم
09151655537 -09157201009

به يك راننده خانم با خودروى شخصى براى كار 
در آژانس بانوان به صورت تمام وقت نيازمنديم. 

32423700 - 09376067422

ضمن تشكر و قدردانى از همه عزيزانى كه ما را در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم مادر عزيزمان 

شادروان حاجيه بيگم وردى مطلق 
 (مادر شهيد محمدرضا ظهورى و همسر مرحوم حاج ميرزا على اكبر ظهورى)

يارى نمودند، به اطالع مى رساند: به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن عزيز جلسه يادبودى امروز چهارشنبه 
94/9/4 از ساعت3 الى4 بعدازظهر در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب» برگزار مى گردد.

خانواده هاى ظهورى و فاميل وابسته

الباقى
هو

اصالحيه آگهى  دعوت
براى  انتخاب حسابرس  مستقل     
پيرو درج آگهى بكارگيرى حسابرس 

مستقل اين شهردارى بدينوسيله تعداد 
سازمان هاى وابسته شهردارى

 از 9 سازمان به 8 سازمان اصالح مى گردد.
دكتر عباسعلى مديح- شهردار بيرجند

 مهـم

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور 

حاج اسد ا... موذن (موذن مسجد حائرى)
 جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/9/4 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى «خيابان انقالب»
 منعقد مى شود، حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب 

شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى موذن و فاميل وابسته

هوالباقى
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 (ادامه از صفحه اول) در اين وضع، به گردن هم انداختن 
مشكالت و قصور از وظايف، هم ناجوانمردانه و هم پاك 
كردن يا حداقل تالش براى از ياد بردن صورت مسئله 
 است. واقعيت اين است كه جامعه استانى ما، جامعه اى 
دلسوز، همنوع دوست، و اهل بخشش و دستگيرى 
 از محرومين است. با اين وجود پس ساز و كارهاى 
قانونى و شرح وظايفى كه براى برخى از ارگانها و 
نهادهاى داراى قوه و بازو جهت اجرا تعريف شده كجا 

جمع شده و به كدام سو هدايت مى شود؟.
براى  متكديان،  ساماندهى  موضوع  همين  در  آيا   
جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى و يا پرهيز از 
تضييع حق محرومين و نيازمندان واقعى، نهادهايى 
مثل قوه قضائيه، بهزيستى، نيروى محترم انتظامى، 
و  استاندارى  پرورش،  و  آموزش  امداد،  كميته 
فرماندارى ها و... همپوشانى دارند؟. آيا متوليان امور 
فرهنگى و مذهبى، شهروندان را در خصوص كمك 
بايدها  و  ابعاد شرعى  و  متكديان  به  يا عدم كمك 
ها  رسانه  ما  اند؟  رسانده  اقناع  به  آن  نبايدهاى   يا 
چه كرده ايم؟ آيا باز هم كودك، زن يا مرد بزرگسالى 
 وقتى دستان سرد و نحيفش را به سمتان دراز مى كند؛ 
نيت را بر معتاد بودن و پر بودن بالش و متكايش از 
پول مى گذاريم و شك بين كمك يا كمك نكردن را 
در وجدانمان به بى تفاوتى اعاده مى كنيم يا نه، كمك 
مى كنيم و بعد، شماتتمان مى كنند و يا خودمان را 

شماتت مى كنيم كه چرا كمك كرديم؟.
  فكر مى كنم در اين شرايط و در فضايى كه مشاهده 
يا غيرواقعى در  واقعى  نيازمند  افراد  تعداد  مى شود 
سطح جامعه در حال افزايش است، عالوه بر نهادهاى 
حكومتى كه از سر رفع تكليف مى بايد كارى را انجام 
ورودى  بايد  مى  نيز  نهاد  مردم  سازمانهاى   دهند، 
هاى  شناسنامه  و  ها  بانك  باشند.  داشته  تر  قوى 
اطالعاتى دقيق تر،  منسجم تر و به روزترى ايجاد 
و پااليش شود، كمك ها ساماندهى شده و هدفمند 
و پايه اى انجام شوند، مقطعى نباشند، اولويت هاى 
و  اجتماعى  شرايط  و  بگيرند  نظر  در  را  نيازمندى 
 آبرويى محرومين را نيز لحاظ نمايند. روند شناسايى ها 
و كمك ها طوالنى نباشند و فرايند كمك هاى نقدى 
باشند.  هوشمند  و  باشند  داشته  تعادل  غيرنقدى   و 
تكدى گرى اگر براى بسيارى، شغل و فرصتى براى 
منفعت طلبى بيشتر و سوء استفاده از فضاى احساسى 
جامعه ماست، براى بسيارى ديگر نيز آخرين راه چاره 
براى گذران زندگى در اين وانفساى مشكالت است. ما 
 آدم ها گاهى زود و بدون توجيه خيلى از مسائل را با هم 
مى آميزيم و تحليل و تفسير مى كنيم. شايد بتوان 
 براى برخى از كارها، با اندكى تأمل بيشتر، راهكارهاى 

مناسب ترى هم پيدا كرد. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه را 

به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)
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رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروى انتظامى گفت: از ابتداى ماه صفر تا روز گذشته قريب به 275 هزار گذرنامه صادر شده است. بابايى در گفتگو با ايسنا، 
اظهار كرد: از ابتداى ماه صفر تا روز گذشته 57 هزار و 831 نفر براى سفر به عتبات از كشور خارج شده اند. وى درباره تعداد گذرنامه هاى صادر شده در روزهاى 
اخير نيز گفت: از ابتداى ماه صفر تا روز گذشته 274 هزار و 441 گذرنامه صادر شده است كه اين روند، ركورد صدور گذرنامه در كشور را جابجا كرده است. 

ركورد صدور گذرنامه شكست

ايجاد 30 هزار شغل براى معلوالن

 30 ايجاد  از  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
به  گفت:  و  داد  خبر  معلوالن  براى  شغل  هزار 
مراكز  تعداد  معلوليت ها،  از  پيشگيرى  منظور 
مشاوره ژنتيك در استانها افزايش يافته است. به 
مسكن  مورد  در  افزود:  ربيعى  على  مهر،  گزارش 
نيز  براى معلوالن  و مناسب سازى فضاى شهرى 
طورى  به  شده،  گرفته  نظر  در  خوبى  برنامه هاى 
معلول  دو  كه  خانواده هايى   95 پايان سال  تا  كه 
از  وى  مى شوند.  مسكن  صاحب  دارند،  بيشتر  و 
ايجاد 250 مركز مشاوره ژنتيك خبر داد و گفت: 
در  ژنتيك  آزمايشات  و  مشاوره   نقش  به  توجه  با 
پيشگيرى از معلوليت ها و آسيب ها به همين دليل 
تعداد مراكز مشاوره ژنتيك را افزايش داده ايم كه 
البته سعى مى كنيم در استان هاى مختلف باز هم 

اين تعداد را زياد كنيم.

اخذ گواهينامه بدون
 معافيت سربازى امكان پذير شد 

مصوب  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  ايرنا: 
سربازى  معافيت  بدون  گواهينامه  اخذ  كه  كردند 
اليحه  بررسى  در  نمايندگان  است.   پذير  امكان 
ثالث  به شخص  شده  وارد  خسارات  اجبارى  بيمه 
در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه با الحاق يك 
بند به ماده 55 اين اليحه موافقت كردند. براساس 
اين بند، از اين پس اخذ گواهينامه نيازمند معافيت 

سربازى نخواهد بود. 

 اتمام پروژه مسكن مهر 
از اولويت هاى جدى دولت است

مسكن  امور  در  شهرسازى  و  راه  وزير  مقام  قائم 
مهر گفت: اتمام پروژه هاى مسكن مهر حداكثر تا 
پايان سال 95، از اولويت هاى جدى دولت تدبير و 
اميد است. مهرآبادى افزود: از نظر تسهيالت بانكى 
خوشبختانه با پيگيرى هاى انجام شده مشكلى در 

بخش مسكن مهر وجود ندارد.

آب و برق و سوخت در آبان ماه
 7,4 درصد گران شد

ايران نشان مى دهد گروه  فارس:گزارش مركز آمار 
كااليى آب و برق و سوخت در آبان ماه سال جارى 
7,4 درصد گران شده است. گزارش شاخص قيمت 
كاالها و خدمات در آبان ماه نشان مى دهد «مسكن، 
درصد   1,7 با  سوخت ها»  ساير  و  گاز  برق ،  آب، 

بيش ترين افزايش را نسبت به ماه قبل داشته اند.

يادداشت

 تحويل خودرو پس از تامين مالى 

مديران فروش شركت هاى خودروسازى از تحويل خودروهاى متقاضيان 
تسهيالت 25 ميليون تومانى پس از تامين مالى 
بانك مركزى خبر دادند. به گزارش خبرگزارى صدا 
و سيما، خان كرمى مدير فروش ايران خودرو افزود: 
با پيگيرى هاى وزارت صنعت، بانك مركزى قول 
داده است درصد قابل مالحظه اى از مبالغ وام هاى 
مشتريان را تا شنبه آينده به حساب ايران خودرو واريز كند. پس از تكميل 
فرآيند مالى، تحويل خودروها به مشتريان طبق قرارداد 5 تا 30 روز از 
زمان تكميل فرآيند تامين مالى انجام خواهد شد. تقى زاده مديرفروش 
سايپا نيز گفت: تا فرآيند تامين مالى وام هاى مشتريان تكميل نشود 

امكان صدور برگه فروش و سند براى مشتريان نيست.

قول وزير براى پرداخت تسهيالت كاال به كارگران 
 

عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور با بيان اينكه اتحاديه 
تسهيالت  بازگشت  مى توانند  تعاونى ها  و  امكان 
گفت:  كنند،  تضمين  را  كارگران  كاالى  خريد 
مشخصى  راهكار  دنبال  به  كارگرى  تشكل هاى 
هستند  كاال  خريد  وام  بازپرداخت  ضمانت  براى 
تا همه كارگران از مزاياى اين تسهيالت استفاده 
كنند. پوروفايى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: دولت براى برون رفت از 
ركود اقتصادى، پرداخت وام 10 ميليون تومانى خريد كاال را در دستور 
كار قرار داد كه اين وام براى كارمندان دولت و بازنشستگان پيش بينى 
شد و در بحث اجراى آن جلساتى را با وزير كار داشتيم كه ايشان قول 

مساعد دادند كارگران هم مشمول استفاده از اين تسهيالت شوند.

 سازمان ملى استاندارد: ارفاقى به پرايد نداشته ايم

رئيس سازمان ملى استاندارد درباره اينكه سازمان استاندارد در زمينه برخى 
خودروها مثل پرايد كوتاه آمده است، گفت: اصال 
چنين چيزى نيست و تا زمانى كه خودرويى با 
نخواهد  مشكلى  باشد  داشته  انطباق  استاندارد 
به  استانداردهاى خودرو  پايان سال  تا  و  داشت 
ملزم  خودروسازان  آينده  سال  از  و  مى شود  روز 
به اجراى استانداردهاى جديد در خودروهاى خود هستند.پيروزبخت در 
گفتگو با ايسنا، با اشاره به مخالفت اوليه با واردات اتوبوس بنز به كشور 
افزود: دليل مخالفت اوليه اين بوده كه قبال نمونه اى از اين خودرو به 
كشور وارد نشده است كه ما بتوانيم براساس آن تاييديه را صادر كنيم و 
چون استاندارد تاييد نكرده است، پليس هم اجازه شماره گذارى نمى دهد.

 وزير اقتصاد با بيان اينكه نرخ سود بانكى با بخشنامه و 
دستورالعمل كاهش نمى يابد، گفت: نرخ تورم نقطه اى تا 

انتهاى آذرماه يا اوايل دى ماه تك رقمى مى شود. 
به گزارش مهر، على طيب نيا گفت: سيستم ارزى كشور 
با نرخ شناور مديريت شده است، هر چند  يك سيستم 
در شرايط تحريم محدوديت هايى در بازار وضع شده كه 
امور  وزير  است.  كرده  فراهم  را  نرخ  دوگانگى  موجبات 
اقتصادى و دارايى در پاسخ به سوالى مبنى بر نوسانات 
اخير نرخ ارز افزود: اعتقاد به سيستم ارزى شناور مديريت 
شده، كامال در بدنه دولت وجود دارد به نحوى كه نرخ 
ارز در بازار تعيين شود و اگر حتى دولت دخالتى در نرخ 
ارز در بازار مى كند، از طريق خريد و فروش ارز است.وى 
تصريح كرد: اصل مورد اعتقاد در دولت براى نرخ ارز اين 

است كه اين نرخ بايد متناسب با شرايط اقتصادى جامعه 
تنظيم شده و با منافع بخش خصوصى و صادركنندگان و 
توليدكنندگان هماهنگى داشته باشد. به گفته طيب نيا، 
نرخ ارز بايد حمايت هاى الزم از توليد را به نحو مطلوب 
به عمل آورد، ضمن اينكه آنچه از نرخ ارز مهمتر است، 
ثبات در بازار ارزى است و چنانچه يك كشور در بازار ارز 
بى ثباتى و نوسان را تجربه كند، آينده پيش بينى ناپذيرى 
را پيش رو خواهد داشت. طيب نيا خاطرنشان كرد: سياست 
در  را  ثبات  مى توان  كه  است  تورم  مهار  دولت،  اصولى 
بازار دارايى ها نيز برقرار كرد كه البته طى دو سال اخير 
توفيقاتى در زمينه مهار تورم به دست آمده و دولت مصمم 
است اين سياست را ادامه دهد. وزير اقتصاد درباره روند 
كاهشى نرخ تورم گفت: در آينده نزديك شاهد تك رقمى 

شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهيم بود. وى خاطرنشان 
كرد: تا انتهاى آذر و اوايل دى ماه تورم نقطه به نقطه در 
كشور تك رقمى مى شود و با تداوم سياست مهار تورم، 
اين امكان فراهم خواهد شد كه شاهد تغييرات تكانه وار 
در نرخ ارز نباشيم.طيب نيا در ادامه در خصوص نرخ سود 
بانكى نيز گفت: همه اتفاق نظر داريم كه نرخ موجود سود 
در نظام بانكى نرخى نيست كه با مقتضيات بخش واقعى 
اقتصاد تناسب داشته باشد، ضمن اينكه نرخ بازدهى در 
فعاليت اقتصادى و توليدى در حدى است كه جوابگوى 
نرخ موجود در سيستم بانكى باشد.وى تصريح كرد: نرخ 
سود بازار بين بانكى تا مدتها قبل 29.5 درصد بود كه در 
گزارشى كه دريافت كردم، اين نرخ به 25 درصد رسيده 

است كه كاهش قابل مالحظه اى را تجربه مى كند.

طيب نيا : نرخ سود با بخشنامه كاهش نمى يابد

نخستين  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزير 
فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان، مهرماه 
سال 95 وارد آموزش و پرورش مى شوند. 
گفت:  فانى،  على اصغر  مهر،  گزارش  به 
سال تحصيلى 95-94 به لحاظ بازگشايى 
افزود:  وى  بود.  دشوارى  سال  مدارس 
امسال شاهد تكميل دوره متوسطه اول و 

حذف پايه اول از دوره متوسطه دوم بوديم. 
انسانى  نيروى  تا  اين موضوع موجب شد 
مازاد داشته باشيم. وى ادامه داد: ساماندهى 
و سازماندهى نيروى متوسطه دوم در دوره 
بود.  كار دشوارى  ابتدايى  و  اول  متوسطه 
با  پرورش  و  آموزش  اينكه  بيان  با  فانى 
مديريت صحيح بر منابع محدود توانست 

مهر امسال مدارس را به خوبى بازگشايى 
در  تحصيلى  هدايت  موضوع  گفت:  كند، 
دوره متوسطه بسيار اهميت دارد. در پايان 
سال تحصيلى جارى دانش آموزان پايه نهم 
بايد هدايت تحصيلى شوند. وى افزود: بايد 
هرچه سريعتر تكليف شاخه ها و رشته هاى 
تالش  شود.  مشخص  متوسطه  دوره 

مى كنيم تا يك ماه آينده تكليف رشته و 
شاخه هاى دوره متوسطه در شوراى عالى 
آموزش و پرورش نهايى شود.فانى تصريح 
دانشگاه  فارغ التحصيالن  نخستين  كرد: 
فرهنگيان مهرماه 95 مشغول به تدريس 
و  آموزش  مدارس  در  ابتدايى  دوره  در 

پرورش خواهند شد. 

  فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان، در دوره ابتدايى جذب مى شوند

اطالعيه اتحاديه تابلونويسان و خطاطان بيرجند
 افراد ذيل از تاريخ درج اين آگهى به مدت 15 روز براى روشن نمودن وضعيت پروانه كسب خود

اقدام نمايند. در غير اين صورت پروانه كسب شان از درجه اعتبار ساقط خواهد شد
و اتحاديه هيچگونه مسئوليتى نخواهد داشت 

رستهنام پدرنام و نام خانوادگى
تابلونويسىايرجسامان اميد

تابلونويسىعباسمحمود خزيمه نژاد
تابلونويسىعلى محمدغالمرضا لر

تابلونويسىمحمد حسينعبدا... نجيبى
تابلونويسىمحمد رضاحميدرضا  هريوندى
تابلونويسىمحمدرحيم هاشمى زاده

تابلونويسىسيد حسينسيد غالمرضا قطبانى
تابلونويسىمحمدعلى عزيزى

تابلونويسىحسنعلىعلى رجبى مقدم
تابلونويسىمحمد حسينسيد حميد خاتمى
تابلونويسىعلىحسين عرب پور

سنگ تراشى سنگ لوحعلى اكبرغالمرضا ميرى فريز
سنگ تراشى سنگ لوحغال محسينجواد بهلولى نيك

مهرسازىمحمدمهدى دانش
گالرى نقاشىمحمدعفت سليمانى مسك
گالرى نقاشىسيد مهدىسيده سمانه عبدى
قابسازىهاشمسيد حميد حسينى
قابسازىمحمد حسينمحمود جاللى نژاد
صحافىغال محسيناحمدرضا  برومند
چاپ تريكو (چاپ سيلك اسكرين)محمد حسنتكتم  اعتبارى
چاپ تريكو (چاپ سيلك اسكرين)اميرمجيد كيوانى

دفترسازىمحمد علىمحمدرضا زينل نژاد

رئيس اتحاديه صنف تابلونويسان و خطاطان- داود عابدپور

آدرس اتحاديه: خيابان مطهرى - مطهرى 19 - پالك 82    تلفن: 32226359

***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند

  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق
برگزارى 5،8،10،12،15 آذر ماه ساعت 16/30 الى 18

با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد
09152672237-05632235499

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
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حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

اصالحيه
تاريخ 94/8/28 در   پيرو آگهى مندرج 
 سخنرانى حاج آقاى مختارى در مسجد
 على ابن ابيطالب (ع) تا سه شنبه 94/9/3
مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد

محمد رضا بيرجندى  كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده      09156706538



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

از اقاى نماينده تشكر مى كنم كه تخلف يك فردى در 
بيرجند را در صحن علنى مجلس به عنوان ناهنجارى 
لحظه  اون  كاش  كرد.  مطرح  استان  در  فرهنگى 
راديو پخش مستقيم مجلس قطع شده بود تا 
و  نمايى ها رو در كل كشور نمى شنيدند  اين سياه 

آبروى استان رو ... كاش ...
939…087
هاى  راننده  داد  به  لطفاً  مسوألن   سالم. 
آژانس هاى بيرجند برسيد. داريم فلج مى شويم 
تومان  يا700  ماهى600  رانندگى،  ساعت   16 با 
كاركرد، 200 هزار تومان سوخت، ماهى100 تومان 
كميسيون،100 تومان بيمه رانندگان، هزينه درمان، 
روغن، الستيك، تعميرات، بيمه خودرو، جريمه، اجاره 
و ... حاال شما بگو با اين درآمد چه طور بايد برنامه 

ريزى كنيم تا همه اين هزينه ها را جواب بدهيم.
933…594
آوا سالم؛ اگر در كشور بخواهند مسئوليت هر كارى رو 
به يك استان بدهند به مسئوالن استان ما وزرات شعار 
دريغ  بى  از حمايت هاى  فلك  داد. گوش  رو خواهند 
آقايون دولتى و نماينده از توليد و صنعت كر شد و من 
هم 14 روز است از كارخانه ... به دليل قطع گاز توسط 
دولت بيكار شده ام. آقايان خدا قوت. خوش به حالتان 
كسى نيست به كارتان نظارت كند و هر چه خواستيد 
اصًال  ها  حرف  اين  بپرسد  نيست  كسى  و  گوييد  مى 
اجرا مى شود. جالبه تو سايت خوندم حتى بخشنامه اى 
اومده كه دادگاه ها هم حق ندارند كارخانه اى در حال 
كار را براى بدهى هاى شخصى برايش اجرائيه صادر 
كنند اونوقت نمايندگان دولت در استان ما گويا جداى 

از همه جاى كشور ساز خود را مى زنند  ...
936 ... 210
 بنازم تأمين اجتماعى را با اين تكريم ارباب رجوع اش

در زمان دريافت حق بيمه كارگر اگر دقيقه اى دير شود 
به  بازنشستگى  نمود ولى در زمان  پرداخت  بايد  جريمه 

عناوين مختلف كارگر بيچاره را سر مى دوانند!
915…914
رسانه هاى  خبرهاى  در  شتابان!   چنين  كجا  به 
استان آمده بود كه شوراى آموزش و پرورش پرداخت 
مبلغ تا 120هزار تومان براى ادامه تحصيل فرزندان 
اتباع خارجى مصوب كرده اما در نامه اى كه مديران 
دانش  به  بيرجند  دولتى  اصطالح  به  هاى  دبيرستان 
آموزان داده اند و به استناد مصوبه آموزش و پرورش 
هزار   180 ديگرى  و  تومان  هزار   150 يكى  بيرجند 
تومان درخواست كرده و تهديد نموده اند كه در صورت 
را  امتحانات  و  در كالس  پرداخت حق شركت  عدم 
اوليايى  براى  شايد  مبالغ  گونه  اين  پرداخت  ندارند. 
كه پزشك با درآمد ميليونى و يا كارمندان اداره كل 
آموزش و پرورش و حتى فرهنگيان، پول خرد باشد ولى 
من كارگر ساختمان با اين وضع كارگرى چه خاكى به 

سر كنم آيا عدالت اسالمى و حقيقت تدبير اين است؟
915…787

امروز، همايش ملى فرش دستباف در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود
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3 امروز دومين همايش ملى فرش دستباف و چهارمين جشنواره ملى  فارس- دبير علمى همايش ملى فرش دستباف خراسان جنوبى گفت: 

دانشجويان و دانش آموختگان فرش ايران در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود. بارانى اظهار كرد: افتتاحيه اين همايش امروز و اختتاميه پنجم آذرماه 
جارى در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود كه در اين همايش 193 چكيده مقاله و 159 اصل مقاله به دبيرخانه ملى فرش دستباف خراسان جنوبى 

ارسال شده است كه تعداد 163مقاله از ميان مقاالت چكيده و مقاالت ارسالى توسط كميته داوران اين همايش براى چاپ پذيرفته شده است.

* گروه گزارش- چهارشنبه و پنجشنبه اين هفته همايش 
ملى فرش و جشنواره دانشجويى فرش در دانشگاه بيرجند 
رضا  محمد  دكتر  با   ، مناسبت  اين  به  شود.  مى  برگزار 
مجيدى ، استاد دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه 
تهران ، سفير و نماينده سابق جمهورى اسالمى ايران در 
يونسكو و رييس كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس 
شوراى اسالمى در زمينه ديپلماسي فرش و جايگاه فرش 
ايران در عرصه بين الملل و سازكارهاى ارتقاى جايگاه و 
منزلت آن با تاكيد بر فرش خراسان جنوبى گفتگو كرديم.

با توجه به اينكه جنابعالى سالها به عنوان سفير و 
نماينده دايم جمهورى اسالمى ايران در يونسكو 
به صورت مستقيم و غير مستقيم با مقوله فرش 
ارتباط داشتيد جايگاه فرش ايران و از جمله فرش 
چگونه  الملل  بين  عرصه  در  را  جنوبى  خراسان 

ارزيابى مى كنيد.

فرش ايران به عنوان يك هنر و يك ميراث گرانسنگ 
تمدن  و  فرهنگ  تارك  بر  تاريخ  فراخناى  در  فرهنگى 
در  هنر  اين  از  وجوهى  امروز  و  است  درخشيده  بشرى 
ناملموس يونسكو ثبت جهانى  فهرست ميراث فرهنگى 
شده است. اينكه صنعت فرش و ابعاد تجارى و اقتصادى 
آن با فراز و فرودها و چالشهايى روبرو بوده و هست از 
ارزش و جايگاه هنرى آن نكاسته و نمى كاهد. اميدوارم در 
اين گفتگو برخى از ابعاد موضوع مورد توجه قرار گيرد.از دير 
باز خراسان جنوبى يكى از كانونهاى مهم فرش دستباف 
ايران زمين بوده است. نام استادان خالق وسخت كوش 
و  اين هنر  اين خطه در فهرست مشاهير ومفاخر  فرش 
صنعت درخشيده است.ولى پرسشى مطرح مى شود كه در 
سطح ملى هم مطرح است و آن اينكه آيا اينك هم فرش 
كند مى  را سپرى  خود  درخشان  دوران  جنوبى   خراسان 
اين  بنده  با چالش هاى فراوان روبرو است؟به نظر  يا  و 
مهمترين  جزو  كه  مشابه  پرسشهاى  ساير  يا  و  پرسش 
مسائل و دغدغه هاى فرهنگى و اجتماعى استان است 
بايد در هم انديشى با اصحاب نظر و انديشه و قلم وبيان و 
در تعامل سازنده با متوليان و مجريان امور مطرح و واكاوى 
شود.يكى از موضوعات حياتى براى استان كه از منظرهاى 
گوناگون فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى قابل توجه است 
، مقوله فرش است.اين ميراث فرهنگى ارزشمند امروز در 
دست ماست. آيا به درست ميراث دارى مى كنيم و آن را 
براى آيندگان حفظ خواهيم كرد؟ اميدوارم در اين گفتگو 
چالشهاى  و  فرصتها   ، و ضعف  قوت  نقاط  برخى  بتوان 
پيش روى اين هنر ناب و صنعت دستى بومى به بحث 

گذاشته شود.
هفت سال پيش همزمان با برگزارى نخستين همايش بين 
المللى امنيت انسانى ، شوراى فرش در دانشگاه بيرجند 
تشكيل شد و در آن نشست ، موضوع فرش از منظرهاى 
مختلف علمى و هنرى و اقتصادى و اجتماعى به بحث 
گذاشته شد و مقرر گرديد در چهارچوب همكارى مشترك 
، كليه نهادها و دستگاههاى متولى به همراه مراكز علمى 
و نخبگان و صاحب نظران و استادان اين رشته و همراهى 
دامنه  و گسترش  احيا  براى  اى  برنامه  بخش خصوصى 
فرش خراسان جنوبى در ابعاد توليد و عرضه و صادرات 
تنظيم و اجرا كنند. ازآن زمان بيش از هفت سال مى گذرد 
و اطالعى از اقدامات صورت گرفته در دسترس نيست.
شايد مراجعه به صورت جلسه ى آن نشست و پيگيرى 
آنچه انجام شده است ، نقطه عزيمتى براى باز شناسائى 
راه رفته و نرفته و آسيب شناسى مسير پر پيچ و خم فرش 
استان از توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده در كشور 
و خارج از آن باشد. براى طرح اين مساله مهم ، بايد سطوح 
و اليه هاى گوناگون در نظر گرفته شود.اين مساله از يك 
سو ، ابعاد محلى ، استانى ، ملى و بين المللى دارد. و از 
سوى ديگر بين بخشى و به سخن ديگر بين رشته اى 
است. در اين زمينه صاحب نظران خوش ذوق و كار بلدى 
در استان هستند كه بايد در قالب كارگروهى سازماندهى 

شوند و مورد مشورت قرار گيرند.

خراسان  فرش  با  ارتباط  در  كه  مسايلى  از  يكى 
است  مطرح  مشكل  و  معضل  عنوان  به  جنوبى 
حمايت از صادركنندگان فرش و از جمله موضوع 
صادرات فرش استان به صورت مستقيم از استان و 

حذف واسطه ها  است ، نظر شما چيست؟

اجازه دهيد نگاهى كلى تر به موضوع داشته باشم و نكاتى 
به  رسيدن  تا  توليد  مختلف  مراحل  از  كنم.فرش  عرض 
دست خريدار نهايى و عالقه مند به اين هنر و مصرف 
فرآيند  دارد.  گوناگونى  مسايل  دستى  اين صنعت  كننده 
توليد تا عرضه و صادرات فرش بايد به صورت كامل در 
يك زنجيره دقيق و پيوسته ديده شده و كارشناسى شود 
از ساير مراحل بررسى و  و نمى توان مرحله اى را جدا 
و صورت  باشيم  مساله شناسى  مقام  در  كرد.اگر  تحليل 
از هم  را  بايد چند سطح   ، تبيين كنيم  را درست  مساله 
تفكيك كنيم: نخست ، سطح قانونگذارى وسياستگذارى و 
نظارت كه وظايف حاكميتى است و البته در تصميم سازى 
هاى مربوطه بخش خصوصى مى تواند ايفاى نقش موثر و 
فعال كند. دوم، سطح تصدى گرى و اجرا و سرمايه گذارى 
و بهره بردارى است كه بخش خصوصى در قالب فردى و 
جمعى (تعاونى) بايد مسووليت ان را به عهده داشته باشد 

و البته از پشتبانى سطح حاكميتى در حوزه قانونگذارى و 
سياستهاى حمايتى و ورود در عرصه ى تجارت خارجى و 

رقابت با رقبا برخوردار باشد.
 نبايد خلط سطوح مسووليتى شود. آن قسمت كه مسووليت 
بخش خصوصى است ، نبايد متوجه بخش دولتى شود و 
در مقابل هم بخش دولتى ويا به صورت عام تر حاكميتى 
نبايد از مسووليت خود شانه خالى كرده و بخش خصوصى 
را رها كند. براى نمونه ، در باب صادرات مستقيم فرش از 
استان آنگونه كه قبال شنيده بودم مسووالن گمرك براى 
راه انداز ى گمرك تخصصى فرش تاكيد دارند كه بايد 
قابليت استان براى صدور اختصاصى فرش از نظر كمى 
و كيفى ثابت شود. اخيرا نمى دانم تحولى صورت گرفته 
و  برعهده ى بخش خصوصى  امر  اين  اثبات  ولى  نه  يا 
بيت  البته همراهى و مساعدت بخش دولتى است. شاه 
اين سخن آن است كه اگر بخش خصوصى در اشكال 
گوناگون صنفى و تعاونى خود محور قرار نگيرد ، نمى توان 

انتظارى براى گره گشائى و حل مشكالت داشت.
مرورى بر تجربه هاى مربوط به توليت و اداره ى مقوله 
از   ، تا كنون  اسالمى  انقالب  از  قبل  از  فرش در كشور 
شركت سهامى فرش گرفته تا جهاد سازندگى و كميته 
امداد امام(ره) و بهزيستى و... كه هريك به عنوانى در اين 
زمينه ورود داشتند   تا امروز كه وزارت معدن ، صنعت و 
تجارت با محوريت مركز ملى فرش متولى است ، تجربه 
اين  بايد ديد در  هاى گوناگونى پيش روى ما هستند و 
چند دهه ، بخش خصوصى چه جايگاهى داشته است.اين 
بحث ، گسترده و چند بعدى و چند عاملى است و نيازمند 
توان  نمى  و در يك گفتگو  فراوان است  زمان  و  مجال 
به همه ى جوانب آن پرداخت.  تالش مى شود برخى 

مالحظات بيان شود. 

تشكيل فراكسيون فرش با حضور 
نمايندگان استانهائى ذى نفع

ى  سابقه  توان  مى  جنوبى،  خراسان  استان  سطح  در 
شوراى فرشى كه به آن اشاره شد را بررسى و در صورت 
در  فعال  كارگروهى  تشكيل  قالب  در   ، آن  بودن  مفيد 
شود. پيگيرى  استان  اجرائى  مديريت  ترين سطح  عالى 
همچنين از نمايندگان محترم استان در مجلس شوراى 
اسالمى خواست تا در زمينه ى تشكيل فراكسيون فرش 
با حضور نمايندگان استانهائى ذى نفع پيشگام باشند.اخيرا 
يكى از كارشناسان در مورد برندسازى براى فرش كشور 
پيشنهادقابل توجهى را مطرح كرده است.اين موضوع در 
مورد كليه توليدات ملى ما صادق است. در مورد فرش ، 
با توجه به اينكه سرمايه ملى و تاريخى و ميراث فرهنگى 
مورد  بايد  تجارى  و  اقتصادى  برابعاد  ،عالوه  است  ما 
عنايت ويژه باشد. در اين زمينه بايد برند « فرش ايران» 
توليدات فرش كشورمان در نظر گرفته شود  براى كليه 
نقشه  و  توليدكنندگان  و  وبافندگان  استانها  با كدهائى  و 
ها متمايز شود ولى همه با برند «فرش ايران» در جهان 
مطرح شود.فرصتهايى مانند مسابقات ورزشى بين المللى 
و يا نمايشگاههاى معتبر مانند اكسپو هامى تواند براى جا 
است  چگونه  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  برند  اين  انداختن 
كه شركتهاى نوشابه و ساندويج ، اسپانسرى بسيارى از 
تيمها را براى تبليغ كاالى خود بر عهده مى گيرند ، ولى 
بازرگانان و اتحاديه هاى توليدكنندگان و بافندگان فرش 
دستباف و نيز صادركنندگان ما نتوانند در اين زمينه اقدام 
كنند و فرش ايرانى با نقش و نگارهاى زيبا و متنوع خود 
نماد تيمهاى ملى ما قرار نگيرد و در تبليغات تلويزيونى و 
اينترنتى حضور پر رنگ براى معرفى خود نداشته باشد. 
مقوله  در  و  بسنده مى كنم  مثال  به چند  اينجا فقط  در 
ديپلماسى فرش در ادامه نكاتى عرض خواهد شد. درهفت 
سال مسووليت اينجانب در يونسكو در چند نوبت فرش 
به  در سال 1387  درخشيد.  سازمان خوش  دراين  ايران 
مناسبت شصتمين سال الحاق كشورمان به يونسكو ، دو 
قطعه فرش با نمادهاى يونسكو و نماد دهه ى بين المللى 
آب ، توسط هنرمندان خرسان جنوبى طراحى و بافته شد. 
در سال 1391 به مناسبت نكوداشت پانصدمين سال حيات 
فعال و دستاوردهاى علمى عالمه عبدالعلى بيرجندى ،در 
نشستى در اين سازمان از فرش «نماد صلح» اثر هنرمندان 
خرسان جنوبى رونمائى شد. ودر سال 1392 در اجالس 
عمومى  كنفرانس  اجالس  هفتمين  و  سى  در  رهبران 
يونسكو از فرش « تقارب فرهنگها» اثر استاد جمشيدى 
از استان قم رونمائى شد كه در همه ى موارد ،تحسين 
همگان رابه همراه داشت و اين پرسش مطرح شد كه آيا 
مهر اصالت يونسكو به اين فرشهاى ناب تعلق گرفته است 
يا خير؟ پيشنهادشد ، خانواده ى فرش هم به حوزه ى مهر 
اصالت يونسكو بپيوندد تا از اين فرصت هم براى معرفى 

بيشتر اين هنر و صنعت ملى بهره گرفته شود

اشاره اى به ديپلماسى فرش داشتيدو اشاره كرديد 
به پيوند سطوح محلى و استانى با سطوح ملى و 
بين المللى براى توفيق در اين زمينه.لطفا مقوله 

ديپلماسى فرش و ابعاد آن رابيشتر توضيح دهيد.

و  سازى  تصميم  محيط  نخواهيم  يا  بخواهيم  شد  گفته 
تصميم گيرى ما در مورد فرش مانند هر پديده سياسى 
و فرهنگى و اقتصادى محاط به محيط بين الملل است.
در اين حوزه چه خارج نزديك و چه خارج دور تاثير گذار 

است. مراد از خارج نزديك ، سطح منطقه اى و همسايگان 
است و منظور از خارج دور ، حوزه ى عام بين الملل مى 
باشد. به چند نمونه از ظرفيت فرش ايرانى به عنوان سفير 
فرهنگي اشاره شد و قدرت مانور آن در عرصه ديپلماسى 
تجارت  اعم  فرش  ديپلماسى  گرفت.  قرار  تاكيد  مورد 
خارجى فرش است و نگاهى جامع تر به اين هنر و صنعت 

اصيل بومى دارد.
هنرى  و  فرهنگى  هاى  حوزه  به  فرش  ديپلماسى  در 
توجه خاص مى شود ؛ حوزه هائى كه امروزه در عرصه 
ى ديپلماسى عمومى جايگاه ويژه اى دارند.توفيق در اين 
ساحت از ديپلماسى به سان ساير ساحتها ، الزامات و پيش 
به  تجارى  صرفا  رويكرد  و  نگاه  دارد.  لوازمى  و  شرطها 
فرش در شان و مرتبه ى اين ميراث فرهنگى ملى نيست 
و جايگاه آن را در جهان تقويت نمى كند. فرش ايرانى 
پيش و بيش از هر چيز يك ميراث فرهنگى است كه در 
طول هزاره ها دست به دست به ما رسيده است. فرش 
ايرانى پيش و بيش از هر چيز يك هنر واال و متعالى است. 
فرش ايرانى يكى از مهمترين صنايع دستى است. رويكرد 
تجارى به فرش در مراحل بعدى است كه البته در جاى 
خود مهم و كليدى است و در روند رشد و توسعه اقتصادى 
رويكرد  و  نگاه  با  مهم  اين  داردو  مهمى  جايگاه  كشور 
البته به دليل اهميت  فرهنگى قابل احيا و تحقق است. 
بعد تجارى در ديپلماسى فرش ، به نكاتى اشاره مى شود. 
آيا وقت آن فرا نرسيده است كه به يكپارچه سازى صنايع 
دستى و تجميع همه حوزه ها از جمله فرش انديشيد.البته 
اين موضوع نيازمند كار تخصصى و كارشناسى است و بايد 
در خانواده دولت با بهره گيرى از تجربه اهالى اين رشته و 
خبرگان و متخصصان ، ابعاد و زواياى گوناگون آن مورد 
بررسى قرار گيرد تا تصميم گيرى برپايه جمع بندى علمى 
و كارشناسى باشد. آن گونه كه سوابق نشان مى دهد در 
چند سال گذشته اين بحث مطرح بوده است و اميد است 
در اين دوره از مسووليت مديران متولى امر در حوزه صنايع 

دستى و حوزه بازرگانى ، اين موضوع به نتيجه ى مطلوب 
برسد.همانگونه كه گفته شد موفقيت در ديپلماسى فرش 
الزامات و پيش شرطهائى دارد. عالوه بر آنچه گفته شد، 
به چند نكته ى ديگر براى حضور موفق فرش ايرانى در 

عرصه ى بين الملل اشاره مى شود.

پس از بحران هاى اخير ، شاهد كاهش 
تقاضاي براي فرش دستباف بوديم

 از منظر اقتصادى و تجارى ، زماني فرش نزد جوامع به 
عنوان كاالي سرمايه اي جايگاه خاصي داشت، اما امروز 
ديگر آنچنان سرمايه گذاري صورت نمي گيرد.با بحران 
هاى اقتصادى در دو دهه ى گذشته نيز، شاهد كاهش 
تقاضاي جهاني براي فرش دستباف بوديم. همچنين ورود 
كاالهاي جانشيني چون پاركت و موكت ، نياز به فرش 
، صادرات هم  تقاضا  كاهش  وبا  داد  كاهش  را  دستباف 
افت كرد. عالوه بر آن با حضور رقبائى روبرو هستيم كه 
از يك سو با بداخالقى نقشه ها و طرحهاى ايرانى را تقليد 
كرده و توليد مى كنند و از سوى ديگر با كاهش دادن 
شديد قيمت تمام شده ولو از نظر كيفيت هم در بسيارى 
موارد نازل تر باشد ، مشترى كم اطالع و يا بى اطالع را 
جذب خود كرده و بازار را از كف توليد كننده و صادر كننده 

ايرانى مى ربايد.
البته با وجود اين ، فرش ايرانى با تكيه بر تنوع زياد طرح و 
نقشه و كيفيت مناسب توانسته است شهرت جهاني خود را 
حفظ كند و اضافه شدن نام ايران يا نقشه هاى استانهاى 
ايران در توليدات رقبا به همين دليل براى كسب وجاهت 
و آبرو است. براي آن كه بيش از اين از بازار عقب نمانيم 
و رقابت گذشته را حفظ كنيم، بايد قيمت تمام شده فرش 
را در داخل كشور كاهش دهيم. هزينه هاي باالي توليد 
فرش در كشورمان شامل گراني مواد اوليه و هزينه هاي 
باالي كارگر و نيروي كار و.... بايد مورد بررسى دقيق قرار 
گرفته و براى آن چاره انديشى شود.در جهان رقابتى امروز 
كه مشترى محورى حرف اول را مى زند ، نمى توان به 

خواست ، نياز و سليقه ى مشترى توجه نداشت.
مشترى محورى و تقاضا محورى بر پايه ى نياز سنجى 
دقيق و علمى و براى هر گونه سليقه و نياز كاالى مناسب 
توليدكردن يكى از پيش شرطهاى مهم توفيق در تجارت 
فرش است. كمبود اطالعات توليدكنندگان از خواست بازار 
و منطبق نبودن توليد با سليقه مصرف كننده ، فرش ايرانى 

را با چالش فراوان در بازار جهانى روبرو مى كند. 

نمى توان با بازار يابى سنتى حضور موفقى در صحنه ى 
بين الملل داشت.هم بايد به بازارهاى هدف جديد و بكر 
انديشيد و جستجو كرد و هم از شيوه هاى نوين بازاريابى 
و  نيازها  تا  داشت  فعال  نيازسنجى  ومراكز  گرفت  بهره 
سالئق مشتريان به موقع منتقل شود و درسبد عرضه شده 
به بازار براى هر نوع مشترى با هر سليقه و سطح درآمدى 

كاالئى داشت .

هنوز نيز مردم جهان براي فرش خوب، 
پول خوب پرداخت مي كنند

.در مورد تبليغات و برند سازى اشاره اى اجمالى شد. ركن 
ديگر تجارت خارجى فرش تبليغات است.هم از ظرفيت 
موثرى  حضور  هم  و  گرفت  بهره  بايد  ملى  هاى  رسانه 
از هر فرصتى براى  المللى داشت و  در رسانه هاى بين 
معرفى فرش ايرانى استفاده كرد و برند « فرش ايرانى» را 
جا انداخت.جاى يك شبكه تلويزيونى براى صنايع دستى 
و  الكترونيكى  بازاريابى  است.امروز  خالى  فرش  جمله  از 
فروش اينترتى سهم مهمى از بازار را به خود اختصاص 
مى دهد و توليدكندگان و فروشندگان و صادر كنندگان 
فرش ايرانى هم بايد حضور پررنگى در اين عرصه داشته 
باشند.بايد يادآورى كرد كه در صورتي كه بازاريابي درست 
و صحيح صورت گيرد، هنوز نيز مردم جهان براي فرش 
خوب، پول خوب پرداخت مي كنند، و همچنان افرادي در 

خارج هستند كه فقط متقاضي فرش ايران هستند.

خراسان جنوبى به عنوان يكى از 
كانون  هاى فرش فاقد موزه بوده است

اجازه دهيد به نكته اى كه بى ارتباط با مقوله معرفى و 
تبليغ فرش نيست اشاره كنم و آن وجود موزه فرش در 
استان است.خراسان جنوبى به عنوان يكى از كانونهاى 

بوده  فرش  موزه  فاقد   ، رود  مى  شمار  به  كشور  فرش 
است تا هم موجب حفظ نگهدارى و حفظ مطلوب آثار 
هنرى باشد و هم نمايشگاه و تريبونى براى عرضه ى 
همچنين  فرهنگى.  مواريث  و  هنرى  شاهكارهاى  اين 
موزه يكى از جاذبه هاى گردشگرى و از ابزارهاى درآمد 
زائى به شمار مى رود. خوشبختانه اخيرا اقداماتى در اين 
زمينه انجام شده است و انشااهللا استان داراى موزه اى 

درخور و شايسته شود.

ملى  همايش   ، هفته  اين  پنجشنبه  و  چهارشنبه 
فرش و جشنواره دانشجويى كشورى در خراسان 
جنوبى برگزار مى شود ، به نظر شما ارتباط هنر و 

صنعت فرش با مراكز دانشگاهى چگونه است؟

مهم  موضوعات  از  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  سالهاست 
جامعه است و امروز كه از اقتصاد دانش بنيان سخن به 
ميان مى آيد ، اين بحث خود را بيشتر نشان مى دهد. آن 
گونه كه سوابق نشان مى دهد و با يكى از صاحب نظران 
هم گفتگو داشتم ، قريب دو دهه است ، رشته ى فرش 
عالى  آموزش  مراكز  در  دانشگاهى  رشته  عنوان يك  به 
مطرح است. استاد اين رشته كه با وى گفتگو داشتم و 
ديدگاههاى ارزشمند خود را براى اينجانب ارسال كرد ، 
امتياز  از اين  ، اين كه  پرسش مهمى مطرح نمود و آن 
شده  فرش  جامعه  عائد  چيز  چه   ، دانشگاهى  ارزشمند 
است؟ ميزان اقبال طيف سنتي فرش به فارغ التحصيالن 
در چه حد بوده است؟ وى تاكيد مى كرد : از عمده داليل 
توجيهي تاسيس رشته فرش در دانشگاهها، اثر بخشي در 
توليد فرش و تغيير رويكرد سنتي از طريق تربيت جوانان 
اما  است.  بوده  فرش  رشته  در  كرده  تحصيل  و  مستعد 
اكنون با گسترش كمي اين رشته در دانشگاههاي متعدد 
كشور ، شاهد خيل عظيم فارغ التحصيل فرش و پيوستن 
بيكار ميباشيم. وى عدم  التحصيالن  فارغ  به جمع  آنان 
با صنعت را در اين حوزه را  ارتباط  پويائى مطلوب دفتر 
فرش  ملى  مركز  و  دانشگاهى  مراكز  توجهى  كم  عامل 
مى داند. او كه خود سالها به تدريس اين رشته پرداخته 
است ، به نكته مهم كاربردى اشاره كرد و گفت: تاچندسال 
اخير،براي دانشجويان مقطع كارشناسي فرش حتي واحد 
كارآموزي پيش بيني نگرديده بود تا از اين رهگذر ارتباطي 
اندك براي دانشجو با بدنه توليد فرش فراهم آيد. برخى 
براين باورند كه مراكز دانشگاهي نگاهشان با رشته فرش 
در حد تنوع بخشي به رشته هاي دانشكده هنر يا دانشگاه 

و كسب امتيازات ارتقاي رتبه بيش نيست و خود را مقيد 
به تاثير گذاري بر فرش نمي دانند. درحاليكه با برگزاري 
زمينه خلق  ميتوانند  منظم جشنواره ها و مسابقات ملي 
آثار بديع، متعدد و ارزشمند و نيز نوآوري در فرش را از 
دانشجو  جوانان  استعدادهاي  واداشتن  فعاليت  به  طريق 

فراهم سازند.
 اين نكات مطرح شده از سوى اين استاد ، قابل تامل بوده 
و همكاران دانشگاهى و متولى اين رشته ها بايد به آن 
پرداخته و بررسى الزم را به عمل آورند. چه آنچه در باال 
در امر توليد فرش و به روز سازى آن با بهره گيرى از شيوه 
ها و روشهاى نوين در قالب تربيت نيروهاى جوان هنرمند 
و با پشتكار و عالقه مند در مراكز علمى بيان شد وچه 
آنچه در حوزه ى بازاريابى و فروش و تبليغات و صادرات 
با  مطرح شد ، نيازمند ارتباط وثيق صنعت و هنر فرش 
مراكز آموزشى و پژوهشى است. اينكه دانشجوى فرش 
در كارگاه فرش و به صورت عملى و كاربرى بيشترين 
وقت آموزشى خود را بگذراند ، شرط اوليه توفيق اين رشته 
دانشگاهى در پاسخ به نياز اين صنعت و هنر است. عالوه 
بر آن در يك سازوكار منطقى كه على القاعده در حوزه 
نيازهاى   ، تعريف مى شود  با صنعت  دانشگاه  ارتباط  در 
حوزه فرش بايد به بخشهاى آموزشى و پژوهشى منتقل 
شود تا در قالب تربيت نيرو و انجام پروژه هاى پژوهشى 
متوليان  هم  مقابل  در  و  شود  داده  پاسخ  نيازها  اين  به 
ابعاد  به  خصوصى  و  دولتى  بخشهاى  در  فرش  صنعت 
علمى فرش و تربيت و به كار گيرى نيروى انسانى ماهر 
توجه داشته و در قالب بورسهاى تحصيلى از دانشجويان 
پژوهشى  طرحهاى  قالب  در  را  خود  نيازهاى  و  حمايت 
بيست سال حضور  از  اين مراكز سفارش دهند. پس  به 
فرش در دانشگاه ، مناسب است در كاركرد رشته ى فرش 
پژوهشهاى  و  مطالعات  و  انسانى  نيروى  تربيت  نتايج  و 
صورت گرفته در اين زمينه بازنگرى اساسى شود و جامعه 
ى فارغ التحصيالن حوزه فرش مورد مطالعه قرار گرفته و 
سامان دهى شوند.مراكز دانش بنيان مورد نظر كه امروز از 
سوى مسووالن مورد تاكيد است ، در حوزه ى فرش هم 
قابل تعميم و راه اندازى است. مى توان با شكل دادن به 
شبكه هاى ناظرين فرش و تشكيل شركت هاى خدمات 
مشاوره اى ، به جذب و اشتغال فارغ التحصيالن فرش 
بيكارى نشوند و  آنان گرفتار معضل  تا هم  يارى رساند 
هم جامعه سنتى فرش از اين ظرفيتها و توانها بهره مند 
شود.همايش مهرماه فرصتى است براى بررسى و واكاوى 
بيشتر اين موضوعات و پررنگ كردن نقش مراكز علمى و 

تحقيقاتى در اين حوزه.

در پايان به عنوان جمع بندي اگر نكات و مالحظاتى 
داريد بفرماييد.

از منظر يك ناظر بيرونى و يك خدمتگزار حوزه مواريث 
مطالعات  بر  درآمدى  تا  شد  مطرح  چند  نكاتى  فرهنگى 
و برنامه ريزى هاى جامع تر قرار گيرد و افكار عمومى 
هم با موضوع و اهميت آن بيشتر آشنا شوند و متوليان 
به  بيشترى  عنايت  و خصوصى  دولتى  بخشهاى  در  امر 
موضوع داشته باشند.به عنوان جمع بندى ، در چند سطح 
و از منظرهاى مختلف ، به صورت خالصه پيشنهادهاى 
مورد نظر كه قبال هم به مناسبتهايى بيان شده را مطرح 
مى كنم. مخاطبان اين پيشنهادها اعم از بخشهاى دولتى، 
تقنينى و اجرائى ، علمى و دانشگاهى ، و... و بخشهاى 
خصوصى و تعاونى و در سطوح استانى وملى مى توانند 
باشند:نخست ،جامع نگرى و همه جانبه نگرى در سياستها 
و برنامه هاى احيا و گسترش دامنه فرش در سطوح استانى 

و ملى و در ابعاد توليد ،عرضه و صادرات.

هم افزائى بخشهاى دولتى ، خصوصى

 دوم: هم افزائى ظرفيتهاى بخشهاى دولتى ، خصوصى و 
تعاونى و پرهيز از بخشى نگرى و يا انداختن بار مسووليت 
به دوش يكى از بخشها و مسووليت ناپذيرى. تاكيد مى 
شود كه تصدى گرى ، حوزه اجرا ،سرمايه گذارى و بهره 
سطح  پشتيبانى  با  خصوصى  بخش  توسط  بايد  بردارى 
 ، مالى  تسهيالت  كردن  فراهم  گيرد.  صورت  حاكميتى 
ارزى ، گمرگى ، فرودگاهى ، صادراتى ، كمك در امور 
تبليغات وبازياربابى ، آموزش و پژوهش و ساير حمايتهاى 
الزم توسط نهادهاى حاكميتى انجام شود. سوم: فعال شدن 
بخش خصوصى در قالب تشكلهاى صنفى توام با سياست 
و برنامه جامع با هم انديشى با بخشهاى علمى و اجرائى 
و پيشگامى در كليه برنامه هاى احيا و گسترش حوزه ى 
فرش در سطوح استانى و ملى و نداشتن انتظاراتى كه در 
است. كنسرسيوم  ذاتى بخش خصوصى  واقع مسووليت 
پيشنهادى توسط اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش 
خرسان جنوبى از اين جمله است كه بايد بخش خصوصى 
با هم افزائى توان و ظرفيتهاى فراوان و البته پراكنده ، با 
مديريت مطلوب و جلب حمايت بخش دولتى آن را سامان 
طرح  پايلوت  و  عزيمت  نقطه  عنوان  به  توان  مى  دهد. 
كنسرسيوم ، تشكيل شركت سهامى قاليشوئى در استان 
توسط اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف در 
دستور قرار گيرد. توفيق در اين طرح و تجربيات بدست 
بود.چهارم:  خواهد  بعدى  مهم  حركت  راه  توشه   ، آمده 
تشكيل فراكسيون فرش در مجلس شوراى اسالمى براى 
حمايتهاى قانونى و وضع قوانين و اصالح قوانين موجود 

و كمك به حل معضالت و مشكالت اين هنر وصنعت ؛ 
نمايندگان محترم استان مى توانند پيشگام شده و نمايندگان 
استانهاى فرش خيز را همراه كنند. پنجم : ايجاد شوراى عالى 
فرش در استان و فعال سازى كارگروه هاى تخصصى حوزه 
فرش. تمركز زادئى از اين موضوع و معطف نكردن نگاهها 
صرفا به مركز و منتظر دستورات كشورى نبودن و طراحى 
ابتكارات استانى براساس اولويتهاى استان و مزيتهاى نسبى 
آن الزمه ى توفيق در ارائه و اجراى چنين طرحهائى است. 
ششم: طراحى برند «فرش ايرانى « و زيرشاخه هاى استانى 
و منطقه اى آن براى يكپارچه سازى حضور فرش ايران در 
 بازارهاى بين المللى. هفتم: انسجام بخشى به حوزه هاى
 گوناگون فرش مرتبط با عرصه بين الملل با تعريف جامع 
«ديپلماسى فرش»و پرهيز از نگاه صرِف تجارى به فرش.
هشتم: بررسى موضوع تجميع دوباره فرش در خانواده ى 
براى  ظرفيت  اين  از  مندى  بهره  و  دستى  صنايع  بزرگ 
از جمله  الملل  بين  در عرصه ى  ايرانى  فرش  از  حمايت 
حمايتهاى معنوى يونسكو مانند طرح مهر اصالت و.... نهم: 
تالش توليدكنندگان براى رقابتى كردن محصوالت در بازار 
آشفته ى بين المللى كه رقبا با بداخالقى طرحهاى ايرانى را 
تقليد و با كاهش قيمت تمام شده وارد بازار مى كنند ، بايد 
براى كاهش قيمت تمام شده برنامه ريزى كنند. البته اين 
موضوع ابعاد گوناگون اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى در 
سطوح ملى و بين المللى دارد كه بايد مورد بررسى جامع قرار 
گيرد. دهم: طرحهاى جامع بازاريابى و تنوع دادن به بازارها 
و توجه به بازارهاى بكر و جديد و تبليغات مناسب با بهره 
گيرى از ابزارهاى نوين اطالع رسانى به ويژه فضاى مجازى 
و شبكه هاى بين المللى تلويزيونى(با تاكيد بر شبكه هاى 
ملى به زبانهاى مختلف ) و طراحى سامانه ى قوى فروش 
اينترنتى و نيازسنجى از نياز و سليقه مشترى در كنار رويكرد 
ميراثى و فرهنگى به فرش داشتن از جمله شروط حضور 
موفق در عرصه جهانى است. يازدهم: طراحى موزه فرش 
اماكن تاريخى موجود و  از  با بهره گيرى  خراسان جنوبى 
البته تجهيز آنها با ابزارهاى نوين حفظ و نگهدارى. موقوفات 
تاريخى استان به همراه فرشهاى نفيس موقوفه مى تواند 
نقطه عزيمت براى طراحى يك موزه اصلى در مركز استان 

و موزه هاى فرعى در شهرستانها باشد.

استفاده از ظرفيت هاى گردشگرى

 دوازدهم: بازنگرى در رشته هاى دانشگاهى فرش و متناسب 
نياز هنر و صنعت فرش و تعامل سازنده ى  با  سازى آن 
دانشگاه و صنعت دستى فرش به منظور تربيت نيرو و انجام 
پژوهشهاى كاربردى براساس درخواست صنعت از يك سو 
و سفارش نيازها توسط صنعت به مراكز آموزشى وپژوهشى 
در قالب پروژه ها و بورسيه هاى تحصيلى. سيزدهم : جذب 
و ساماندهي دانش اموختگان رشته فرش در قالب شركتهاى 
دانش بنيان وشبكه ناظران فرش و تشكيل شركت هاى 
پايانى به عنوان چهاردهمين  خدمات مشاوره اى. و نكته 
نكته: استفاده از ظرفيت گردشگرى و برگزارى جشنوارها 

براى معرفى هرچه بيشتر هنر و صنعت فرش دستباف.

ديپلماسى فرش
نمى توان با بازار يابى سنتى حضور موفقى در صحنه ى بين الملل داشت / خراسان جنوبى يكى از كانونهاى مهم فرش دستباف ايران زمين بوده است

درگفتگو با دكترمحمدرضا مجيدى ؛
 استاد دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران
و سفير و نماينده سابق ايران در يونسكو  تشريح شد
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حسيني معاون حمل و نقل اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي گفت:تعداد ٢٨٠ دستگاه انواع ناوگان باري اعم از كاميون و تريلر متقاضي 
اعزام به كشور عراق و ارايه خدمات رايگان انتقال زائرين در آن كشور بويژه پس از خاتمه مراسم در مسيرهاي منتهي به مرزهاي شدند 
كه پس از انجام هماهنگي هاي الزم تعداد ١٣٨ دستگاه انواع ناوگان باري به كشور عراق اعزام  خواهند شد.
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در حال حاضر ارتقاي سطح بصيرت و آگاهي عمومي در 
بين اقشار مختلف جامعه از طريق نهادينه کردن فرهنگ 
کتاب خواني امکان پذير است و ترويج فرهنگ مطالعه مفيد در 
ميان خانواده ها از نيازهاي ضروري است. شهرستان بشرويه 
نيز امروز با داشتن تنها يک کتابخانه قديمي ۱۵۰۰ عضو 
کتاب خوان دارد که مي طلبد توسعه کتابخانه شهرستان در 

اولويت امورات فرهنگي شهر قرار بگيرد.

فرسودگي کتاب ها در کتابخانه
 بشرويه به چشم مي خورد

فريبا پيان يکي از اعضاي کتابخانه که هر هفته به کتابخانه 
مراجعه مي کند در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: من باوجود 
داشتن فرزند و مشغله زندگي هنوز هم در هفته براي خواندن 
افزود: در حال حاضر  دو کتاب حتمًا وقت مي گذارم. وي 
برخي از کتاب ها فرسوده هستند که فکر مي کنم استقبال 
زياد و مطالعه بسيار عالقه مندان سبب اين فرسودگي است 

اما با اين حال بايد براي ترميم کتاب ها تالش شود.
فاطمه قاسم زاده عضو ديگري از کتابخانه بشرويه بيان کرد: 
من بيشتر عالقه مند به خواندن رمان هستم و تقريبًا در هفته 
دو بار به کتابخانه مراجعه مي کنم به طوري که سعي دارم 

تمام وقت آزادم را با خواندن کتاب پر کنم.
وي ادامه داد: متأسفانه برخي رمان ها و کتاب ها به روز نيست 
و يا بعضي بسيار قديمي هستند به نظر من بايد کتابخانه 

منابع خود را به روز کند.

کتاب ها به روز شوند

نرگس عظيمي عضو کتابخانه شهرستان بشرويه که امسال 

به عنوان کتاب خوان برتر استان معرفي شده بود از عضويت 
فعال خود در سه سال اخير گفت و افزود: از دوران راهنمايي 

تاکنون حدود ۱۵ سال است که در کتابخانه عضويت دارم.
وي اظهار داشت: در کتابخانه ماهيانه جلسات نقد و بررسي 
که  مي شود  برگزار  آنالين  مسابقات  همچنين  و  کتاب 
استقبال  اين مسابقات  از  و من هميشه  است  مفيد  بسيار 
بيشتر  حمايت  با  مي رسد  نظر  به  گفت:  مي کنم.عظيمي 
نهاد کتابخانه هاي کل کشور در زمينه تأمين کتب به روز و 
علمي شاهد رشد بيشتر و افزايش سرانه مطالعه باشيم.اين 
کتاب خوان برتر اظهار کرد: متأسفانه در کتابخانه شهرستان 

بشرويه باوجود اعضاي بسياري که دارد شاهد کمبود نيروي 
انساني هستيم و تنها کتابخانه شهر ما توسط يک نيرو اداره 

مي شود که مي طلبد اين مشکل نيز به زودي حل شود.

۲ هزار نفر عضو کتابخانه  شهر بشرويه

مريم کياني رئيس کتابخانه هاي عمومي شهرستان بشرويه 
بيان کرد:کتابخانه مالعبدا... شهرستان بشرويه داراي يک 
کتابخانه هاي  در مجموع  اما  است  نفر عضو  و ۵۳۶  هزار 

شهرستان ۲ هزار نفر عضويت دارند.
وي افزود: ۲۳ هزار جلد کتاب در کتابخانه مالعبدا... بشروي 
شهرستان موجود است که عناوين اين کتاب ها در رده هاي 
مختلف موضوعي شامل دين، ادبيات، تاريخ، علوم اجتماعي 
و رده هاي کليات دايره المعارف ها، فرهنگ ها و کتاب هاي 
داراي يک بخش کودکان  کمک درسي است و همچنين 
شامل همين موضوعات در رده هاي سني کودک و نوجوان 

آمار  گفت:  بشرويه  شهرستان  کتابخانه هاي  است.رئيس 
موجود در سامانه هاي کتابخانه که به صورت تحت وب اداره 
مي شود نشان دهنده رشد قابل توجه عضويت در شهرستان 
نسبت به کتابخانه هاي استان است.وي ادامه داد: در حال 
حاضر ۹ درصد از جمعيت شهرستان  عضو کتابخانه ها هستند 

از اعضا در هفته دو مرتبه به  که به طور متوسط هر يک 
کتابخانه مراجعه مي کنند.مريم کياني اظهار کرد: خوشبختانه 
سرانه مطالعه در شهرستان بشرويه نسبت به سال گذشته ۴.۳ 

در صد افزايش يافته است.

کمبود فضا و نيروي انساني
 در تنها کتابخانه شهرستان

رئيس کتابخانه هاي شهرستان بشرويه در ادامه به اصلي ترين 
مشکالت تنها کتابخانه شهرستان اشاره کرد و گفت: کمبود 
فضا و نيروي انساني اصلي ترين مشکالت اين کتابخانه است 
به طوري که معماري فضاي کتابخانه به گونه اي است که 
سالن هاي مطالعه آن استانداردهاي الزم را براي مطالعه مفيد 
توسط اعضا ندارد و همچنين فاقد درب ورودي جداگانه براي 

خواهران و برادران است.
وي افزود: براي حل مشکل در ورودي مشترک مجبور به 
باز کردن در مشرف بر سالن مخزن شده ايم تا مورداستفاده 
خواهران قرار گيرد اما اين امر نيز به دليل مشرف بودن بر 

سالن مخزن مشکالت مخصوص خود را دارد. 
کياني در مورد مشکل کمبود نيروي کتابخانه نيز گفت: دو نفر 
در کتابخانه مالعبدا.... بشروي مشغول به کار هستند که در 
حال حاضر يکي از نيروها موقتًا در مرخصي استعالجي است 
و متأسفانه کتابخانه توسط يک نيروي ثابت و يک نيروي 
بشرويه  کتابخانه هاي  مي شود.رئيس  اداره  ساعتي  کمکي 
در ادامه در خصوص فرسودگي کتاب ها نيز بيان کرد: در 
اصل فرسودگي کتاب ها يک مشکل به شمار مي رود وليکن 
خرسنديم که اين امر نشان از آمار مطالعه باال مي دهد چرا 
که اين مشکل در قسمت شعر و داستان که بيشترين ميزان 

امانات را دارد بيشتر به چشم مي خورد.

بشرويه شهرستانى كه كتابخانه روستايى ندارد

نيسان آبى كه ما مى شناسيم و نيسانى كه در دنيا توليد مى شود 

ياد بود

اصالحيه

مردي که ٦٠ سال در مسجد حائري اذان گفت

که   است  مردي  موذن  ا...  اسد  مرحوم    - کاري 
اذان  با صداي  سالها  بيرجنديها 
هايش در مسجد حائري خاطره 
ها دارند. او چند روز پيش  بعد 
از ٦٠ سال اذان گفتن به سوي 

معبود شتافت.
و  بود  موذن  پدرم  بود:  گفته  اي  مصاحبه  در   موذن 
مي گفت وقتي مامور سجل براي مشخص شدن فاميل 
از من پرسيد چه کاره اي؟ گفتم: هر وقت که آفتاب به 
سرم بخوره و هر کجا باشم اذان مي گويم و به اين 
صورت نام خانوادگي ما را «موذن» گذاشتند بنابراين 
عالقه  گفتن  اذان  به  هم  من  بودم  زاده  موذن  چون 
 پيدا کردم. ماه رمضان که مي رسيد، در منزل مناجات 
مي کردم و موقع سحر، به کوچه مي رفتم و در خانه 
هايي را که چراغشان خاموش بود مي زدم و اهالي آن را 

بيدار مي کردم تا سحري بخورند.
مرحوم حائري در  خاطره ديگري  نيز گفته بود: وقت 
سحر يکي از روزهاي ماه رمضان «محمدعلي شيپوري» 
ها  کوچه  در  و  داشت  دست  در  چراغي  که  ديدم   را 
مي گشت و مردم را بيدار مي کرد تا خواب نمانند با او 
رفيق شدم و با تقسيم کوچه ها به کمک همديگر کوچه 
به کوچه مي گشتيم و مردم را بيدار مي کرديم کار من 
در آن جا اين بود که مردم را صدا مي زدم تا براي نماز 
بيايند و حاجي آقا غالمحسين کوشه اي که در بازار 
بزازي داشت پيش نماز اين مسجد بود. يک روز به من 
گفت: توکه مردم را يکي يکي صدا مي زني برو اذان 
بگو تا مردم بهتر مطلع شوند و از اين تاريخ موذن رسمي 
شدم. رونق مسجد روز به روز بيشتر مي شد به طوري 
که بعدا زيلو جلوي در مي انداختيم اما باز هم جواب گو 
نبود.  آقاي عباس آبادي قصد داشت به هر طريقي شده 
پدرش را از آن منزل به جاي ديگري ببرد و مسجد 
را گسترش دهد تا مردم راحت باشند و مجبور نباشيم 
در کوچه فرش پهن کنيم. يک شب حاج غالمحسين 
گفت: مردم، ٢ هزار تومان مي دهم مسجد را بزرگ تر 
کنيد. کسي جواب نداد، روز بعد پس از نماز گفت ٤ هزار 
تومان مي دهم، باز هم کسي چيزي نگفت، شب بعد 
اعالم کرد ٦ هزار تومان و خالصه باز هم کسي حاضر 
نشد همراهي کند. وقتي مسجد خلوت شد من به او 
گفتم، حاجي آقا شما که مي خواهيد ٦ هزار تومان اين 
جا هزينه کنيد چرا در محله خودمان يک مسجد نو نمي 
سازيد؟ که حرفم را پذيرفت. من هم محل فعلي مسجد 

جامع حائري را پيشنهاد دادم که مورد تاييد واقع شد. 
مرحوم موذن با وجود اينکه روي ويلچر بود در سالهاي 
پاياني عمرش هم تا توان داشت با همان وضع خود را 
به مسجد مي رساند  و باالخره هم قلبي مملو از  عشق 
و عالقه به عبادت فوت کرد و سالها صدايش در نوارها 

زينت بخش اذانهاي مسجد خواهد بود. يادش گرامي

صفحه  ٣٣٧٧ شماره  شنبه  سه  روز  روزنامه   در 
ادب  قله  و  اول  طراز  شاعر  قهستاني  نزاري  مقاله  چهار 
خراسان جنوبي گفته شده نزاري هم عصر سعدي و حافظ 
بوده که هم عصر با سعدي صحيح است که مطلب بدين 

وسيله اصالح مي گردد. 

دكوراسيون

گلدان هاي زيبا با ايده هاي خالقانه

 گياهان آپارتماني، وظيفه ي زيبايي  را در داخل منزل 
دنبال مي کنند. آنها نيز با سبزي پرطراوت خود، جلوه اي 
و  رنگ  با  گلدان هايي  از  استفاده  اما  دارند.  متفاوت 
 لعابي متفاوت نيز بر جذابيت هر چه بيشتر اين گياهان

 تأثير مي گذارد.
گذرگاه خالقيت و گلدان هاي تماشايي

و  زيبا  ظاهر  بر  عالوه  خانگي،  گياهان  و  گل ها   
دلفريب شان، داراي مزايا و ويژگي هاي مثبت ديگري 
نيز هستند. آنها عالوه بر اين که عطري خوش را در 
فضا مي پراکنند، طراوت را نيز مهمان منزل شما کرده 
و در عين حال بر پاکسازي و تازگي هواي منزل نيز 

اثر مي گذارند. بر اساس تحقيقات ناسا مشخص شده 
که استفاده از گياهان در منزل به برطرف کردن سموم 
و آلودگي هاي موجود در هوا کمک مي کند. از جمله ي 
 اين آلودگي ها مي توان به بنزن، فرمالدئيد، تري کلرواتيلن

و ديگر مواد آالينده و سمي اشاره کرد.
اما نگهداري اين گياهان در گلدان هاي خاص و متفاوتي، 
لطف و صفاي ديگري دارد. اين جاست که  خالقيت پا 
به ميدان گذاشته و يک وسيله و ابزار معمولي و آشنا را به 

اثري متفاوت و حتي هنري تبديل کرده است.
طبيعت  دنياي  عالقمندان  جزء  هم  شما  اگر  پس 
 چه در بيرون و چه در داخل منزل هستيد، بد نيست

طرح هاي خالقانه را در جاهاي مختلف جستجو کنيد.  
شايد چشمه ي خالقيت وجود شما نيز به جوشش افتاده 
و ما نيز شاهد آفرينش گلدان هاي متفاوت و مبتکرانه 

شما باشيم.

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494

 نبش 17 شهريور 23

 ثبت نام كربال - هوايى 
دفتر خدمات زيارتى عماد بيرجند
 ميدان شهدا- جنب بانك صادرات - ساختمان آوا    32224113

اعزام           

 94/9/21

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينى (ره) - جمهورى 15

09153623627 - 05632211244-32232039

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى

ى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

سجادشهر- حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
  32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632

in
fo

@
sh

ah
in

m
ob

l.i
r

فروش 

اقساطى
طرف قرارداد  

           فرهنگيان  و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

حكيم نزارى 14بعد از بانك سپه يا جمهورى 8 - فرعى دوم سمت راست
  تلفكس: 32225032-056     09369701009-09159254650 موسوى

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ان
ير

ه ا
يم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
سا
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عصر ايران - وانت نيسان آبي که از گذشته هاي دور همچنان در حال توليد در کشور است 
و نيساني که هم اکنون در دنيا توليد مي شود.
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«تخت پروکروستس مدير»

نام  به  شخصيتي  از  باستان،  يونان  اساطير  در 
پروکروستس نام برده شده است. او همه مسافراني که 
قصد ورود به آتن را داشتند، روي تختي مي خواباند 
و اگر مسافري، کوتاه تر از اندازه تخت بود، آنقدر او 
را مي کشيد تا اندازه شود يا اگر هم بلندتر بود پاها يا 

دستهايش را قطع مي کرد!
کامل  و  درست  اشخاصي  تنها  پروکروستس  نظر  از 
بودند که به اندازه تخت او بودند! داستان اين تخت 

داستان هر روز ماست...
در حقيقت بسياري از ما ديگران را با تخت پروکروستس 

خود مي سنجيم ...
تختي که ابعادش اعتقاد، باور، ثروت، قدرت، زيبايي و... 
است! اگر فردي در اين چهارچوب قرار نگيرد، نه تنها 
باعث افتخار نيست؛ بلکه ما به عنوان يک آدم بازنده، 
بي عرضه و بي کفايت به او نگاه مي کنيم و آنقدر او 
را مي کشيم يا له مي کنيم، تا از اندازه و فرم واقعي 

خودش خارج شود و طبق سليقه و قضاوت ما شود...
آنگاه که چيزي از خود واقعي اش نماند، تازه به او افتخار 
 مي کنيم... ! داستان آن تخت، روايت قالب هاي ذهني و 

پيش داوري هاي ماست...

زندگي را طوري بگذران که گويي در حال خوردن
 هندوانه هستي از طعم شيرينش لذت ببر و قدرداني کن.

به مزاحمت دانه هاي پخش شده در آن اهميتي نده.

باور نمي كنم خدا به كسي بگويد: « نه...!»
خدا فقط سه پاسخ دارد: چشم، يک کم صبر کن

 پيشنهاد بهتري برايت دارم....

 ترک عادت بسيار سخت است مخصوصا وقتي وارد زندگي 
زناشويي تان هم شده باشد. وقتي اين عادت ها شما و 
همسرتان را آزادهنده مي کند، شما مدام احساس مي کنيد 
چيزي در زندگي مشترکتان گم شده. نمي توان به سادگي 
از کنار چنين مواردي گذشت و البته نمي توان هم کسي را 

مقصر دانست. اما مي دانيد که بايد تغيير ايجاد کنيد.

١- هميشه منتظر ابراز عشق همسرتان هستيد
معموال خانم ها بيشتر تمايل دارند که اول همسرشان پا 
پيش بگذارد و از آنها تعريف و تمجيد و در نهايت ابراز 
عشق کند. اگر شما هم بر همين عقيده هستيد، ممکن 

است به توجه گرفتن از همسرتان عادت کرده باشيد. 
حتي زماني که رابطه تان چارچوب محکمي دارد و شما از 
بابت عشق همسرتان مطمئنيد، بنابراين چنين عادتي نه 
تنها شما را از اغناي نيازهايتان (چه در يک رابطه جديد چه 
يک رابطه طوالني) دور مي کند که اين موج اشتباه را به 
همسرتان ارسال مي کند که «اين رابطه مفهومي متفاوت 

از برداشت او» براي شما دارد.
هم  تان  زناشويي  رابطه  در  که  است  خوبي  تمرين  اين 
 گاهي کنترل به دست بگيريد و مطمئن باشيد همسرتان
خوشنود باشيد،  رابطه  آغازگر  شما  گاهي  اينکه  از   هم 

خواهد شد.

٢- سر يک موضوع تکراري بحث مي کنيد
بحث و جدل خيلي راحت شروع مي شود به خصوص 
موضوع هاي تکرار شونده. به جاي اينکه هميشه اعتراض 
و يک موضوع ساده را به يک چالش کشدار تبديل کنيد، 
زماني را که هردويتان آرام و خونسرد هستيد، انتخاب و در 
مورد مشکل هايتان با هم صحبت و برنامه ريزي کنيد تا 
راه حلي دائمي براي رفعشان پيدا کنيد. همين کار را براي 
عادات بد خود هم انجام دهيد؛ از کارهاي ساده تر  شروع 
کنيد و براي انجامش با همسرتان رقابت کنيد و ببينيد شما 
زودتر عادات بدتان را ترک مي کنيد يا او! به اين ترتيب 

هردويتان براي ادامه اين روند تشويق مي شويد.

٣- همسرتان را حق مسلم خود مي دانيد
اگر چند سالي از زندگي مشترکتان گذشته، خيلي راحت 
ممکن است دچار چنين عادت بدي شويد. البته از يک 
نظر اينکه شما و همسرتان يکديگر را فقط و فقط حق 
مسلم خودتان بدانيد نشانه خوبي است چرا که يعني هر 
اتکا  به ديگري  توانيد  دوي شما احساس مي کنيد مي 
کنيد، اما از طرفي هم اينکه هر خدماتي که از همسرتان 
دريافت مي کنيد، «حق مسلم» خود بدانيد، ممکن است 
ديگر تشکر و سپاسگزاري در کار نباشد! پس بهتر است 

هرازگاهي نگاهي به اوضاع زندگي تان بيندازيد و بابت رفاه 
و آسايشي که همسرتان (زن يا شوهر) براي شما فراهم 
کرده، از او تشکر کنيد و به او بگوييد چقدر اين موضوع 

برايتان ارزشمند است.

٤- شوخي نداريد
همکارانتان  و  دوستان  با  که  باشيد  شده  متوجه  شايد 
در  اما  کنيد  مي  بخند  بگو  راحت  خيلي  خانه  از  بيرون 
 خانه و کنار همسرتان اين طور نيست! حواستان باشد که 
گرفتاري هاي خانه و خانواده داري گاهي شما را از اتفاقات 
بامزه اي که در منزلتان مي افتد و فرصت خوبي براي دور 
هم خنديدن است، غافل مي کند، اما خوب است بدانيد 
محققان ثابت کرده اند با هم خنديدن، باعث تقويت روابط 
شما و همسرتان مي شود و بايد حتما در نظام خانواده تان 
وجود داشته باشد. اگر اتفاق بامزه اي در خانه تان نمي افتد 

با هم به تماشاي يک فيلم کمدي برويد!
٥- با هم غذا نمي خوريد

سرعت زندگي مخصوصا وقتي آدم ها مجبورند بين نقش 
هاي خانه و کارشان تعادل برقرار کنند، ممکن است باعث 
دوري زوج از هم شود و آنها حتي نتوانند يک وعده غذا 
کنار هم بخورند. حتي ممکن است آنقدر برنامه تان فشرده 
باشد که فقط گاهي در راهروي خانه از کنار هم رد شويد! 

مخصوصا اگر در دوران نامزدي هستيد و هنوز زير يک 
سقف نرفته ايد، اما هر طور شده، بايد سعي کنيد حداقل 
هفته اي يک بار با هم غذا بخوريد و در طول آن وعده 
غذا، تلفن، تبلت و هر وسيله مزاحم ديگر را خاموش کنيد، 
يک موسيقي آرام بگذاريد و از کنار هم بودن لذت ببريد. 
اگر همسرتان غذا را درست کرده، تما بگوييد: «متشکرم» 

و بگوييد که از غذا خوشتان آمده.

٦- مدام با تکنولوژي سر و کله مي زنيد
امروز ديگر تکنولوژي آنقدر پيشرفت کرده که متخصصان 
اند.  شده  هم  با  ها  آدم  رودرروي  ارتباط  کاهش  نگران 
وقتي از هم دوريد، شايد حرف زدن با تلفن و پيامک و 
ايميل و... چندان آزاردهنده نباشد اما وقتي کنار همسرتان 
هستيد، اين کارها فقط باعث فاصله گرفتن شما از هم مي 
شود. اينکه نمي توانيد بدون تلفن همراهتان پاي ميز غذا 
بنشينيد و مدام در حال پيامک گرفتن و پيامک فرستادن 
هستيد، نشان از وجود مشکل هاي بزرگ تري بين شما و 
همسرتان است و اکر اين طور است، همه قدم هايي که 
گفته شد (با هم خنديدن، دوري از بحث هاي تکراري، 
نشان دادن عشق) مي توانند راه هاي مهمي براي بازيابي 
رابطه تان باشند. يادتان باشد مجبور نيستيم همه عمر با 

عادت هاي بدمان زندگي کنيم.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و پيمان خدا را به بهاى ناچيزى مفروشيد زيرا آنچه نزد خداست اگر بدانيد همان 
براى شما بهتر است. سوره النحل، آيه 95

حديث روز  

توجه  آنها  امانتدارى  و  راستگويى  به  بلكه  نكنيد،  نگاه  مردم  شبانه  مناجات  و  احسان  و  حج  و  روزه  و  نماز  زيادى   به 
كنيد. رسول اکرم (ص)

زيبايى فصل خزان 

اين اشتباهات رابطه تان را نابود مى كند

در گوشه ي اين اتاق فرسوده شود 
 آيينه ي محکوم به يک حبس ابد

يک عمر در انتظار هم صحبت بود   
هر کس به تماشاي خودش مي آمد

                        

82

52

813

67985

57281

21549

925

47

65

352879614
978614523
416352879
587921346
263485197
194736258
741568932
629143785
835297461

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى جدول 3378

ما به سه طريق مى آموزيم؛
اول انديشه،كه اصيل ترين است.دوم تقليد كه 
آسان ترين است.سوم تجربه كه تلخ ترين است.

درها به روي کساني باز مي شود
 که جسارت کافي براي در زدن دارند،

 جسور باش، ترست را کنار بذار

طراح : نسرين كارى

شده باغ و گلستان ارغوانى
خزان آمد به گلزار جهانى

درختان انار و به چه زيبا 
يكى ياقوت آن ديگر طاليى

بنفشه بركنار جوى رفته است
نباشد بين اين گلها جدايى

گلى از شاخه چيدم ناله اى كرد
چرا با من نمودى بيوفايى

گل خوشبو بسان باغ زيباست
وگرنه بود در جايى نهانى

بريدم شاخه اى از باغ بيرون
كه دارد رنگ و برگ ارغوانى

ز باغ آمد نواى مرغ خوشخوان
بگفتا اى پدر كن شادمانى

زمانه همچو اين جوى گذار است 
به آخر ميرسى اندك زمانى 

دهان نار چون خندد به رويت
در آن بينى تو ياقوت يمانى

هزاران دانه درهم جاى دارند 
نگه كن معجز و صنع خدايى

به تاك مو نظر كن تا بينى
كه لعل است ميوه اش يا كهربايى

نسيم دلپذير از سمت مغرب
وزد بر ابرهاى آسمانى

سپس باران بريزد بر درو دشت
طراوت مى دهد بر هر گياهى

هزاران رنگ دارد اين طبيعت
چه زيبا گشته اين فصل خزانى

گالبى بر سر شاخ درختان
شده با رنگ زيبايش بناتى

به گشتزار از خراسان جنوبى 
تمام دشت گشته زعفرانى

درون باغ مى گردد غفارى
برد لذت از الطاف خدايى

داريوش غفارى بيرجندى

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

فروش زمين براى احداث باغ ، تاالر 
گلخانه و ... در بهترين موقعيت و نازل ترين 

قيمت يا معاوضه     09376234005

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396
به تعدادى گچ كار نيمه ماهر و ماهر 

نيازمنديم.
09159638812

به نيروى ماهر براى تعويض شيشه 
اتومبيل  نيازمنديم.
09371639159

استخدام تايپيست حرفه اى خانم 
با حقوق باال

32425059 – 09153619654

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع     معلم 7- پالك 34 

09155620967

قابل توجه ادارات ، سازمان هاى دولتى و شخصى 
فروش و حمل سنگفرش شوشود 
در سطح استان    09155610491

واگذارى و فروش كليه لوازم 
مغازه آكواريوم و ماهى تزئينى

 واقع در بيست مترى اول غربى مدرس
09156680073 - جواد عباس آبادى

سوپر ماركت سجادشهر 
واقع در بلوار شاهد به علت 

تغيير شغل به فروش مى رسد.
09158605291- شكرى نيا

فروش زمين 
يك قطعه زمين با كاربرى تجارى به مساحت 200 مترمربع واقع در بلوار 

شهيد عبادى ، خيابان تاكستان ، مجتمع مسكونى تعاونى مسكن كويرتاير 
با قيمت پايه مترمربع شش ميليون ريال به فروش مى رسد. متقاضيان 

براى كسب اطالع بيشتر و اعالم كتبى قيمت پيشنهادى خود مى توانند 

با شماره 09151611911 تماس بگيرند. ضمنا تعاونى در رد يا قبول 

پيشنهاد مختار مى باشد. آخرين مهلت براى اعالم قيمت به صورت كتبى 

تا پايان وقت ادارى پنجشنبه 94/9/5 مى باشد. 
تعاونى مسكن كارگران كويرتاير

به يك شريك كارى براى سفره خانه 
سنتى واقع در بند امير شاه نيازمنديم.

09303938611

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

يك شركت تبليغاتى براى تكميل 
كادر خود نياز به تعدادى طراح 

گرافيك و بازارياب با روابط عمومى 
باال دارد.

 09155628902
32239311 

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

به صورت كلى و توافقى 
به دليل مهاجرت تمام اجناس شيك و جديد شامل بلوز شلوار، سارافن ، شلوار و...

09157265619

فروش  اجناس بچگانه  زير قيمت خريد

نصب و تعمير   لباسشويى  در منزل     09151643778 - 32315776  شهر يارى
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اخبار ورزشى

سالمانه: محققان در مطالعه خود دريافتند سرعت پياده روي نقش مهمي بر افزايش ميزان تاثير اين فعاليت بدني دارد. به گفته محققان سرعت و طول 
مسافت پياده روي با سالمت قلب افراد سالمند مرتبط است. افراد مسن مي توانند با کمي تغيير در شيوه پياده روي خود و انجام پياده روي 
با سرعت کمي بيشتر از حالت عادي و يا با طي مسافتي بيشتر از حالت معمول سالمت قلب خود را تضمين کنند. 

ضرورت پياده روى سالمندان 

اگر اين عاليم را داريد، بايد وزن كم كنيد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

پايان مسابقات فوتسال دانشجويى 
جام خليج فارس فردوس

اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانشجويي  معاون  فارس: 
فوتسال  مسابقات  کرد:  اظهار  فردوس  شهرستان 
اسالمي  آزاد  دانشگاه   از  تيم   ٩ حضور  با  دانشجويي 
فردوس به مدت سه هفته برگزار شد. بيجاري گفت: 
پديده،  سرافرازان،  تيم  چهار  نخست  دور  پايان  در 
پرستاري و آريا به مرحله باالتر راه يافتند.وي افزود: 
با يکديگر  دو تيم پرستاري و آريا در ديدار رده بندي 
با  پرستاري  دانشجويان  تيم  که  پرداختند  رقابت  به 
نتيجه دو بر يک پيروز شد و به مقام سوم مسابقات 
دست يافت. در ديدار نهايي اين دوره از مسابقات نيز 
دو تيم سرافرازان و پديده به ديدار يکديگر رفتند و در 
نهايت تيم سرافرازان توانست با پنج گل، حريف خود را 

شکست دهد و مقام قهرماني را بدست آورد.

باشگاه مقاومت بسيج بر سكوى 
قهرمانى ايستاد

نيم فصل اول ليگ  از  پاياني  فارس: در ديدار هفته 
براي  خدمتي  نجمه  کشور  بانوان  تيراندازي  برتر 
بادي  تفنگ  با  تيراندازي  رشته  در  مقاومت  باشگاه 
سيبل مسابقات را نشانه گرفت و بر سکوي قهرماني 
به  تهران  در  تيرانداز   ٦٠ مسابقات  اين  ايستاد.در 
رقابت پرداختند.در پايان اين دوره از رقابت ها باشگاه 
مقاومت بسيج در رشته تيراندازي با تفنگ قهرماني 
را از آن خود کرد، تيم نزاجا نايب قهرمان شد و هيئت 

خراسان رضوي در جايگاه سوم ايستاد.

برگزارى مسابقه پينگ پنگ درشبكه 
دامپزشكى خوسف به مناسبت هفته بسيج

به مناسبت هفته بسيج، يک دوره مسابقه پينگ پنگ در 
شبکه دامپزشکي خوسف برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومي شبکه دامپزشکي خوسف، در اين مسابقات که 
با حضور کارکنان اين شبکه برگزار شد، سيد محمود 
ترتيب  به  شفايي  محمد  و  محمودي  رضا  زجاجي، 
مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند. دکتر محمودي 
سرپرست شبکه دامپزشکي خوسف هدف از برگزاري 
بين  در  نشاط  و  شور  روحيه  ايجاد  را  مسابقات  اين 

کارکنان اين شبکه بيان کرد.

پيروزى پرگل تيم فوتسال
 ايران برابر نروژ

جام  مسابقات  در  ايران  ناشنوايان  فوتسال  تيم  مهر: 
برد پر گل رسيد. تيم  به  برابر نروژ  ناشنوايان  جهاني 
فوتسال ناشنوايان ايران در ادامه مسابقات جام جهاني 
ناشنوايان که در تايلند برگزار مي شود، روز سه شنبه به 
مصاف تيم نروژ رفت و توانست با نتيجه ۸ بر صفر اين 
حريفش را از پيش رو بردارد تا با ۱۲ امتياز در صدر 
جدول گروه دوم باقي بماند.ايران در آخرين بازي مرحله 

گروهي امروز به مصاف روسيه خواهد رفت.

عامل هتك حيثيت در شبكه اجتماعي تلگرام دستگير شد

رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي از دستگيري عامل هتک حيثيت ونشر اکاذيب 
در نرم افزار تلگرام خبر داد. سرهنگ حسيني گفت: با اعالم شكايت يکي از شهروندان مبني بر هتك 
حيثيت و نشر اكاذيب عليه وي در شبكه اجتماعي تلگرام و نوشتن مطالب كذب، بالفاصه پس از هماهنگي 
با مقام قضايي پرونده اي تشکيل شد و بررسي موضوع در دستور كار مأموران پليس فتا اين استان قرار 
گرفت. وي افزود:کارشناسان اين پليس طي يکسري اقدامات فني و تخصصي متهم را شناسايي و با مجوز 
مقام قضايي وي را دستگير کردند. سرهنگ حسيني تصريح کرد: متهم پس از انتقال به پليس فتا در ابتدا 
منکر هرگونه ارسال پيامک و هتک حيثيت و نشر اكاذيب در شبكه اجتماعي تلگرام شد اما در مواجه با 
شواهد و مستندات موجود؛ ناچار لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبني بر هتک حيثيت شاکي اعتراف 
کرد. وي خاطر نشان کرد: به افرادي كه در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي اقدام به هتك حيثيت 
و نشر اكاذيب عليه همديگر مي کنند، هشدار داده مي شود طبق ماده ١٧ قانوم جرايم رايانه اي با اثبات 

عمل مجرمانه آنها بايد پاسخگوي قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.

اختالفات خانوادگي باعث قتل دو زن در سربيشه شد

 جانشين فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي از دستگيري قاتل در کمتر از ١٢ ساعت پس از وقوع قتل دو نفر در شهرستان 
سربيشه خبر داد. سرهنگ اميني گفت: با اعالم مرکز فوريت هاي پليسي١١٠ مبني کشف جسد دو نفر در يکي از روستاهاي 
حومه شهرستان سربيشه کارآگاهان به محل حادثه اعزام شدند. وي اظهار کرد: مأموران انتظامي،کارآگاهان آگاهي و مقامات 
قضايي با حضور در محل جرم با جسم بي جان خانمي ٦٧ ساله روبرو شدند که با ضربات چاقو به قتل رسيده است و در طرف 
ديگر اتاق جسم نيمه جان خانمي ٢٩ ساله را مشاهده کردند که بر اثر ضربات چاقو به شدت مجروح شده است. وي ادامه 
 داد:جسد نيمه جان مجروح توسط اورژانس به بيمارستان اعزام شد و مأموران ورودي و روستا را تحت نظر قرار دادند. وي افزود : 
کارآگاهان دريافتند اختالف هايي بين داماد خانواده و مقتول وجود داشته که با به دست آمدن سرنخ اختالف خانوادگي ظن 
کارآگاهان براي انگيزه قتل بيشتر شد. سرهنگ اميني با اشاره به اين که خبر مرگ مجروح ديگر به کارآگاهان اعالم شد، 
اضافه کرد: نتيجه تحقيقات پليس اين بود که قاتل به ارتفاعات روستا گريخته است که عمليات دستگيري وي آغاز شد. وي 
تصريح کرد: ماموران دريافتند متهم به داخل روستا برگشته است و محل اختفاي متهم را در کمتر از ١٠ ساعت شناسايي و 

دستگير شد و متهم ٣٠ساله به قتل دو نفر از اعضاي خانواده همسرش اعتراف کرد.

دستگيري 14سوداگر مرگ 
با كشف 81كيلوگرم ترياك

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از دستگيري ١٤ سوداگر 
مرگ با کشف ٨١کيلوگرم ترياک در اين شهرستان خبر داد. 
بازرسي شهيد  و  ايست  مأموران  گفت:  شاهوردي  سرهنگ 
طي  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  آباد  سهل  حسيني 
هفت مرحله ١٤ نفر قاچاقچي را دستگير کردند. وي افزود: 
از خودروها ٨١ کيلوگرم ترياک که به  بازرسي  مأموران در 
کشف  را  بود  شده  جاساز  خودروها  داخل  در  ماهرانه  طرز 
کردند. سرهنگ شاهوردي تصريح کرد: در اين عمليات ها 
هفت دستگاه خودرو توقيف و ١٤ متهم دستگير شدند که با 

تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.

 
فلفل دلمه اى و جلوگيرى از 

شل شدن پوست

داراي  اي  دلمه  فلفل  نيوز:  سالمت 

آنتي اكسيداني به نام «لوتين است» كه به جوان 
و سالم ماندن پوست كمك مي كند. تحقيقات 
خون  در  اكسيدان  آنتي  اين  وجود  داده  نشان 
مي تواند مانند يك كرم ضد آفتاب عمل كرده 

و پوست را از اشعه UVB نور آفتاب محافظت 
و از التهاب پوست و آسيب ديدن آن جلوگيري 
و چروك  ايجاد چين  از  مانع  نتيجه  در  و  كند 
در پوست گردد. آنتي اكسيدان لوتين همچنين 
شده  پوست  كشساني  خاصيت  افزايش  سبب 
و  چين  ايجاد  از  جلوگيري  در  مهمي  نقش  و 

چروك دارد. زماني كه اخم مي كنيد و ابرو در 
تكرار شود،  دائما  اگر  اين عمل  هم مي كشيد، 
چين و چروك در پوست ايجاد مي گردد. آنتي 
اكسيدان «لوتين» با افزايش خاصيت كشساني 

پوست از جمع شدن آن و ايجاد چين و چروك 
معتقدند  پژوهشگران  برخي  جلوگيري مي كند. 
تركيبات «ليكوپن» كه در فلفل دلمه اي قرمز 
رنگ وجود دارد، مي تواند از شل شدن و افتادن 
پوست جلوگيري كرده و موجب سفتي پوست 
چروك  و  چين  ايجاد  از  مانع  نتيجه  در  شود. 
سبزيجات  از  همچنين  دلمه اي  فلفل  گردد. 
آبدار و گوشتي است كه مي تواند به سلول هاي 

پوست آبرساني كند.

مصرف گردو از بروز حمله قلبى 
پيشگيرى مى كند

شهرخبر: براساس مطالعه محققان، مصرف روزانه 
دو مشت گردو مي تواند به پيشگيري از حمله 
که  اند  داده  نشان  مطالعات  کند.  کمک  قلبي 
مغزهاي آجيلي نظير گردو، مملو از مواد مغذي 
مهمي همچون چربي ها، پروتئين، ويتامين ها و 
مواد معدني هستند که مي توانند باعث کاهش 
کلسترول خون شوند. همچنين گردو در کاهش 
بسيار  نقش  که  بهبود عملکرد عروق  و  التهاب 
عالي  بسيار  دارد،  قلبي  هاي  بيماري  در  مهمي 
عمل مي کند. محققان توصيه مي کنند مصرف 
حداقل حدود ۵۰ گرم مغزهايي نظير گردو در روز 

تاثيرات شگرفي بر کل کلسترول و LDL دارد.

اگر اين عاليم را داريد،
 بايد وزن كم كنيد 

شهرخبر: اگر فشار خون و کلسترول باال داريد و يا 

در مرز ابتال به ديابت هستيد، ديگر وقتش رسيده 
که به اضافه وزن بيشتر توجه نشان دهيد. چربي 
خطر  تواند  مي  شکمي،  چربي  ويژه  به  اضافه، 
رفتن  باال  و  نوع ٢،  ديابت  قلبي،  بيماري هاي 

کلسترول و فشار خون را افزايش دهد. مفاصل 
زانوها،  يا آسيب ديده: تمام مدت  درد مي کند 
پاها و کمرتان درد مي کند؟ وزن اضافي روي 
مفاصل فشار مي آورد و مي تواند بافت دور آنها 
را کم کند در نتيجه مفاصل شروع به درد گرفتن 
مي کنند و حرکت مشکل مي شود.کوچکترين 

ورزش هم باعث مي شود نفس کم بياوريد: با 
هاي  پله  از  رفتن  باال  حتي  يا  و  ورزش   کمي 
خانه از نفس مي افتيد؟ همينطور که وزن اضافه 
مي کنيد، ظرفيت تنفسي براي عملکرد عضالت 

نيز کاهش مي يابد. از نفس افتادن و کم تحرکي 
با هم در ارتباط هستند، اين يعني قلب و ريه ها 
به آن اندازه که بايد تمرين داده نشده اند. متوجه 
مي شويد که لباس هايتان ديگر اندازه نيست: 
تا مدتي پيش شلوار جين مورد عالقه خود را به 
سادگي استفاده مي کرديد. اما حاال شلوار تنگ 
از نشانه  شده و راحت باال نمي رود. اين يکي 

هاي باال رفتن وزنتان است.

موهاى تان را با آب داغ نشوييد! 

 شهرخبر: دوش گرفتن با آب داغ باعث مي شود 
که هيدراسيون موها از حالت تعادل خارج شود و 
اتفاق موها را خشک و شکننده مي کند.  همين 
بيشتر  شوند،  و خشک  شکننده  موها  که  وقتي 
احتمال دارد که با هر ضربه ناگهاني و محکمي 
بشکنند و بريزند. شستن موها با آب داغ، نه تنها 
بين  از  موها  محافظ  چربي هاي  مي شود  باعث 
بروند، بلکه پوست سر را در شرايطي قرار مي دهد 
که چربي بيشتري توليد کند. همين وضعيت است 
در  و  برساند  آسيب  موها  ريشه  به  مي تواند  که 
نهايت ريزش موها را بيشتر و بيشتر کند. زماني 
که مي خواهيد موها را آب کشي کنيد، تا جايي که 

ممکن است حرارت آب را پايين بياوريد.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن    

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتن توكــل

 بسيج، سپاهى است مسلح به ايمان و مجهز به عشق 

و ريسمانى است براى باال رفتن از شانه هاى خيس آسمان 

پايگاه مقاومت بسيج روزنامه آواى خراسان جنوبى بسيج ، وحدت و بيدارى اسالمى  
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گروه خبر- طي حكمي از سوي استاندار خراسان جنوبي، حسين موهبتي زهان به سمت مشاور اجرايي استاندار و مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي 
و بين الملل استانداري منصوب شد. در اين احكام اظهار اميدواري شده است، بتوانند باتوكل به خداوند متعال ضمن بهره گيري از ظرفيت ها و توان 
موجود، با اتخاذ تدابير مناسب در مسير تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، انديشه هاي واالي بنيانگذار انقالب اسالمي، رهنمودهاي 

مقام معظم رهبري و برنامه هاي دولت تدبير و اميد تالش نموده و در انجام وظايف محوله جهت تحقق اهداف سازماني موفق و مؤيد باشند.

به همت اتاق بازرگانى بيرجند؛ مشاور اجرايي استاندار و مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري منصوب شد
دوره آموزشى مديريت كيفيت 

و بهره ورى برگزار مى شود

برزجى- مسئول آموزش اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
و كشاورزى بيرجند، از برگزارى دوره آموزشى مديريت 
كيفيت و بهره ورى خبر داد. بيدختى، آشنايى با مفاهيم 
اين  اصلى  اهداف  از  را  ورى  بهره  و  كيفيت  مديريت 
دوره آموزشى برشمرد و افزود: منظم كردن نحوه انجام 
فعاليت هاى مديريتى، ارتقاى سطح كيفيت محصوالت 
در عرصه  توان شركت  افزايش  و  و خدماتى  توليدى 
رقابت از ديگر اهداف برگزارى اين دوره آموزشى خواهد 
بود. وى با بيان اينكه مخاطبين اين دوره از اعضاى اتاق 
بازرگانى بيرجند، مديران واحدهاى صنعتى و توليدى 
به مدت 8 ساعت  باشند گفت: شركت كنندگان  مى 
از مباحث آموزشى اين دوره در سرفصل هاى مختلف 
بهره مند خواهند شد. الزم به ذكر است دوره آموزشى 
با  مديريت كيفيت و بهره ورى دوشنبه 9 آذرماه 94 
تدريس حسين ساعى در اتاق بازرگانى بيرجند برگزار 
خواهد شد. ضمناً عالقه مندان جهت ثبت نام دراين 
دوره به سايت آموزش اتاق بازرگانى بيرجند به آدرس 
شماره با  يا  و  مراجعه   biccim-ins.ir .www"

تلفن هاى 4-32400591 تماس حاصل فرمايند.

خبرهاى خوش فرماندارنهبندان
براى مردم شهرستان

با اشاره به سفر كارى يك  فارس- فرماندار نهبندان 
و  مسئوالن  با  ديدار  و  كشور  مركز  به  خود  هفته اى 
مديران سازمان ها و وزارتخانه ها، گفت: با پيگيرى ها و 
هماهنگى هاى قبلى در راستاى رفع مشكالت شهرستان 
به تهران سفر كرديم. نظافت افزود: بر اساس پيگيرى ها 
ملى  سازمان  مسئوالن  با  شده  انجام  و صحبت هاى 
زمين كشور مقرر شد تا واگذارى اسناد صنوف مزاحم 
كه چندين سال است به تأخير افتاده به دست مالكان 
صاحبان مشاغل برسد. وى اظهار كرد: همچنين در اين 
سفر موضوع زمين واگذار شده براى مسكن ارزان قيمت 
و ايجاد پارك محله در فازهاى مسكن ارزان قيمت نيز 
نيز  اين موضوعات  قرار گرفت و مشكل  پيگير  مورد 
برطرف شد. وى گفت: آستان قدس رضوى ساخت و 
ايجاد كتابخانه بزرگ و مجهز در نهبندان را منوط به 
واگذارى زمين اعالم كرده كه ما مسئوالن شهرستان 
در اين زمينه فقط تا پايان آذر ماه جارى فرصت داريم 
كه زمين را تأمين كنيم و مقرر شده تا از 10 درصد 
مازاد شهردارى اين زمين را تأمين و در اختيار آستان 
قدس قرار گيرد. وى ادامه داد: از سوى ستاد اجرايى 
فرمان امام(ره) مبلغ 130 ميليون تومان اعتبار بالعوض 
براى ايجاد يك مكان فضاى ورزشى در شهر نهبندان 
به شهردارى نهبندان اختصاص مى يابد. به گفته وى  در 
بحث پروژه هاى راه و آب نيز با پيگيرى هاى انجام شده 
مقرر شده تا قسط بعدى تسهيالت موضوع راه و آب 
شهرستان آزاد شود. نظافت از تامين اعتبار 11 دستگاه 
آب شيرين كن براى روستاهاى شهرستان از سوى ستاد 
اجرايى فرمان امام(ره) خبر داد و گفت:  همچنين براى 
ساخت دفتر امام جمعه شوسف نيز مبلغ 100 ميليون 
از  اعتبار اختصاص داده شد. وى تصريح كرد:  تومان 
ميليون  امام(ره) مبلغ 300  اجرايى فرمان  سوى ستاد 
سى تى اسكن  ساختمان  ايجاد  براى  اعتبار  تومان 
يافت  اختصاص  نهبندان  آتشدست  شهيد  بيمارستان 
همچنين مبلغ 200 ميليون تومان براى تكميل مصلى 

امام على(ع) نهبندان اختصاص يافت.

 سفر 500 كيلومترى كاروان پياده 
 ثامن الحجج در طريق الرضا (ع)

مهربان- كاروان پياده ثامن الحجج بيرجند به پيروى از 
سنتى چندين ساله امسال در بيستمين سال متوالى راهى 
مشهد الرضامى شود تا در عزادارى هاى روزهاى پايان 
صفر حرم رضوى حضور يابد. به گفته حبيب فروتنى 
مدير اين كاروان، سفر 500 كيلومترى اين هيئت پياده 
از صبح روز سه شنبه 94/9/7 از محل روضه الرضا واقع 
در خيابان منتظرى 24 شهر بيرجند آغاز خواهد شد. اين 
كاروان كه پيش بينى مى شود حدود 150 نفر در آن 
حضور يابند طى 11 روز مسير 500 كيلومترى بيرجند 
تا مشهد را طى خواهد نمود. گفتنى است جمعيت اين 
كاروان با ملحق شدن زائرانى از شهرهاى قاين، گناباد 

و... در طول مسير افزايش پيدا مى كند. 

اعالم جدول سهميه آذر ماه 
ناوگان نفت گاز سوز 

گروه خبر- با عنايت به طرح تخصيص سهميه سوخت 
پيمايش،  اساس  بر  عمومي  نقل  و  حمل  ناوگان  به 
شامل  سوز  گاز  نفت  ناوگان  ماه  آذر  سهميه  جدول 
آفالين،  پيمانه  عملكردي،  سهميه  كشوري،  سهميه 
پيمانه آنالين، حد آستانه و سقف ذخيره سازي اعالم 
افزايش سقف  به  توان  توجه مي  قابل  نكات  از  شد. 
شامل  ناوگان  از  دستگاه   3 براي  عملكردي  سهميه 
اتوبوس هاي بين 21 تا 40 نفر و باالي 40 نفر از 9 
هزار ليتر به 12 هزار ليتر در ماه و كاميون هاي 6 تا 
10 تن از هزار و 800 ليتر به 2 هزار و 150 ليتر در ماه  
و نيز افزايش تعداد پيمانه سهميه پايه از 2 به 4 (يك 

پيمانه آفالين و 3 پيمانه آنالين)  اشاره نمود.

خانواده هاى داراى فرزند چندقلو 
حمايت مى شوند

فارس- مدير بهزيستى بيرجند از حمايت خانواده هاى 
داراى فرزند چندقلو خبر داد و گفت: دفتر امور زنان 
نگهدارى  هزينه  بودن  باال  به  توجه  با  خانواده  و 
از  آنان  مايحتاج  تأمين  مشكالت  و  چندقلو  فرزندان 
اينكه  بيان  با  شرفى  مى كند.  حمايت  خانواده ها  اين 
در حال حاضر بهزيستى بيرجند از 73 خانوار نيازمند 
كرد:  تصريح  مى كند،  حمايت  قلو  چند  فرزند  داراى 
آيين نامه  در  شده  تعريف  شرايط  بايد  خانواده ها  اين 
بهزيستى را داشته باشند تا زير پوشش اين نهاد قرار 
گيرند. به گفته وى در شش ماهه اول امسال مبلغ 90 
ميليارد ريال به صورت نقدى بابت اين طرح به حساب 

سرپرستان واريز شده است.

زائرين اربعين قبل از تشرف 
براى بيمه خود اقدام نمايند

حسينى- مدير حج و زيارت استان درخصوص خريد 
اظهار  حسينى  اربعين  زائران  سفر  از  قبل  نامه  بيمه 
كرد:  در ستاد مركزى اربعين وزارت كشور مقرر شد 
كه بيمه ايران پوشش بيمه اى زائران را به عهده گيرد. 
نوفرستى درباره سه بسته پيشنهادى گفت: بسته هاى 
پيشنهادى بيمه به تأييد بيمه مركزى رسيده و انتخاب 
هريك از بسته ها به اختيار خود زائر خواهد بود. وى به 
زائرين تأكيد كرد: قبل از سفرحتماً خود را بيمه نمايند. 
به گفته نوفرستى نحوه خريد بيمه نامه زائران با مراجعه 
به سايت  www.bimehatabat.com و يا سايت 
شرك بيمه ايران قابل دريافت است و مراحل صدور 
بيمه نامه در مراكز ارتباط، امروز رايگان انجام مى شود. 
بدون  افرادى  كه  صورتى  در  كرد:  نشان  خاطر  وى 
بيمه به عراق عزيمت كرده اند خانواده آنها مى توانند 
 با مراجعه به سايت بيمه ايران و يا آدرس الكترونيكى
حق  پرداخت  و   (www.bemehatabat.com)
بيمه آنها را تحت پوشش  قرار دهند. نوفرستى عنوان 
كرد: داشتن كد رهگيرى به منزله بيمه شدن افراد مى 

باشد و همراه داشتن آن در طول سفر الزامى است. 

سازمان مديريت و برنامه ريزي، بازوي 
تواناي برنامه ريزي در استان است

از  بازديد  در  جنوبي  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
سازمان  گفت:  ريزي  برنامه  و  مديريت  سازمان 
مهمترين  از  يكي  ريزي  برنامه  و   مديريت 
سازمان هايي است كه نقش بسيار مهمي در برنامه 
دارد؛  عهده  بر  استان  توسعه  روند  تسريع  و  ريزي 
استفاده  بايد  سازمان  اين  بزرگ  ظرفيت  از  بنابراين 
بيان  با  خدمتگزار،  گيرد.  صورت  مناسب  و  مطلوب 
با وجود  بايد  برنامه ريزي  اينكه سازمان مديريت و 
كارشناساني مجرب و قدرتمند در حوزه اداري شكل 
بعد  در  سازمان  اين  كه  هرچه  قطعًا  گفت:  بگيرد، 
كارشناسي  بدنه  باشد  تر  قوي  اداري  و  كارشناسي 
از  بسياري  حل  در  و  بوده  قدرتمندتر  نيز  استان 

مشكالت استات تأثيرگذارتر خواهد بود. 

همايش مشترك علماى اهل سنت و تشيع 
شهرستان درميان برگزار شد

تسنيم- همايش مشترك علماى اهل سنت و تشيع به 
منظور ايجاد وحدت بيشتر ميان اهل سنت و تشيع در 
شهرستان درميان برگزار شد. امام جمعه طبس مسينا 
در اين همايش اظهار كرد: دين اسالم دين منطق و 
بيان است و هدف آمريكا و اسرائيل از اين جريانات كه 
راه انداخته اند بدنام كردن اسالم است. مولوى حسينى 
جا  همه  در  اسالم  كه  دارند  ترس  آنها  كرد:  بيان 
گسترش يابد به همين دليل از اسالم چهره هاى خشن 
اندازى  راه  نام اسالم  به  را  اين گروه ها  و  اند  ساخته 
كرده اند در حالى كه به هيچ فرقه اى ربط ندارند و تمام 
علماى اهل سنت جنايات داعش را محكوم مى كنند و 

در هيچ مكتبى كسى آنها را تأييد نمى كند. 

حل مشكالت اجتماعى، نيازمند نهادينه 
سازى فرهنگ مطالعه است

 گروه خبر- مديركل پژوهش و نوآورى نهاد كتابخانه هاى
عمومى كشور در مراسم تجليل از كتابداران و فعاالن حوزه 
كتاب و كتابدارى خراسان جنوبى، كتاب و كتابخوانى را 
الزمه پيشرفت و ترقى انسان دانست و گفت: در صورتى 
كه كتاب جايگاهى در زندگى انسان نداشته باشد راه 
به خطا مى رود. جوهرچى اظهاركرد: خراسان جنوبى با 
تمام محدوديت هايى كه در زمينه كتاب و كتابخانه دارد 
توانسته رتبه دوم كشورى را در زمينه كيفيت و جذب 
عضو كسب كند. وى افزود: در نظر داريم سال آينده 
سال كتاب خواندن باشد تا دانايى در جامعه گسترش 
يابد؛ چراكه اگر دانايى گسترش يابد وضعيت معاش و 
معاد جامعه نيز ارتقا مى بخشد. وى با اشاره به اينكه 
شعار امسال هفته كتابخوانى «زندگى با كتاب» است، 
 ادامه داد: خانواده نهاد كتابخانه هاى عمومى و خانواده ها
تعالى  جامعه  در  را  كتابخوانى  و  مطالعه  فرهنگ  بايد 
بخشند و مسئولين نيز در اين راه بايد تالش هايى انجام 
دهند. مدير كل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى 
نيز توزيع كتابخانه ها در استان بخصوص در مركز استان 
را مطلوب ندانست و گفت: در مركز استان با توجه به 
اينكه تازه تأسيس شده و شهرى مهاجرپذير است، اما به 
تناسب مهاجرت نتوانسته ايم مراكز كتابخوانى را افزايش 
دهيم. رضايى درباره سهم كتابخوانى در استان گفت: 
نفر   8 فقط  جنوبى  خراسان  شهروند  نفر  هر 100  از 
عضو كتابخانه ها هستند. با اين حال در سطح استان 
52 هزار و 586 نفر عضو كتابخانه هستند. وى تعداد 
مجموع كتابخانه هاى استان را 66 كتابخانه نهادى و 11 

كتابخانه مشاركتى اعالم كرد.

برگزارى دومين كاوش باستان شناسى 
دانشكده هنر بيرجند، نيمه دوم آذرماه 

بيرجند گفت:  دانشگاه  هنر  دانشكده  رئيس  فارس- 
دانشكده  باستان شناسى  گروه  كاوش  فصل  دومين 
با  جارى  ماه  آذر  دوم  نيمه  در  بيرجند  دانشگاه  هنر 
سربيشه  شهرستان  در  فرجامى  محمد  سرپرستى 
كرد:  اظهار  هاشمى رزج آباد  حسن  مى شود.  برگزار 
باستان شناسى  گروه  پژوهشى  برنامه  راستاى  در 
هنر  دانشگاه  باستان شناختى  مطالعاتى  كاوش  و 
دانشگاه بيرجند دومين كاوش خود را انجام مى دهد. 
وى با اشاره به اينكه اين كاوش تحت نظارت اداره 
است،  جنوبى  خراسان  استان  فرهنگى  ميراث  كل 
افزود: اين كاوش باستان شناسى و باستان شناختى با 
اخذ مجوز از پژوهشكده باستان شناسى كشور در تپه 

گهنك شهرستان سربيشه برگزار مى شود.  

در  كاداستر  طرح  اجراى  از  جنوبى  خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
اراضى كشاورزى استان خبر داد و گفت: پنج ميليارد ريال به اجراى اين طرح 
در استان اختصاص داده شده است. به گزارش مهر، ولى پور مطلق در كارگروه 
هماهنگى اجراى طرح كاداستر اراضى كشاورزى خراسان جنوبى با اشاره به 
اجراى طرح بانك جامع اطالعات كشاورزى استان اظهار كرد: اين طرح يك 
جهاد  سازمان  كه  بود  خودجوشى  كار 
بانك  يك  جمع آورى  براى  كشاورزى 
كشاورزى  وضعيت  از  دقيق  اطالعات 
آغاز  به  اشاره  با  وى  داد.  انجام  استان 
استان،  در   93 سال  مهرماه  از  طرح  اين 
بيان كرد: اين طرح باهدف برداشت هاى 
زمينى  هاى  برداشت  و  آمار  اطالعات، 
كشت  نوع  و  كشاورزى  بهره برداران  از 
از  كار  اين  اجراى  براى  و  انجام شده  آنها 

پتانسيل داخلى خود سازمان استفاده شده است.

تا كنون بانك جامع اطالعات 138 هزار هكتار
 اراضى كشاورزى استان تهيه شد

ولى پور مطلق با بيان اينكه روش اجراى طرح كاداستر تقريبًا 50 درصد كار 
همان روندى بود كه ما در طرح بانك جامع اطالعات كشاورزى استان انجام 

داده ايم، عنوان كرد: در طرح جامع بانك اطالعاتى ما اطالعات بهره برداران را 
با دقت 90 درصد برداشت كرديم فقط نقشه هاى طرح كاداستر از دقت بيشترى 
برخوردار است. وى با بيان اينكه تاكنون در قالب طرح بانك جامع اطالعات 
كشاورزى استان اطالعات 138 هزار هكتار از اراضى كشاورزى استان تهيه 
شده است، اضافه كرد: باوجود اين اقدامات تقريبًا 50 درصد از اطالعات اوليه 

موردنياز اين اراضى براى طرح كاداستر آماده شده است.

اجراى طرح كاداستر در 482 هزار هكتار اراضى كشاورزى

ولى پور مطلق ادامه داد: در حال حاضر مناقصه براى تعيين مشاور اجراى طرح 
در حال برگزارى است كه به محض تعيين شركت عمليات اجرايى در قالب خود 
طرح كاداستر آغاز مى شود و  از داده هاى اوليه نيز استفاده خواهد شد. وى از 
اختصاص پنج ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات ملى به اجرا طرح كاداستر 
در اراضى كشاورزى استان خبر داد و افزود: انتظار مى رود كه اين طرح از منابع 
استانى نيز حمايت شود چرا كه كار بسيار بزرگ و  سنگينى است. به گفته وى 
در حال حاضر حدود 482 هزار هكتار اراضى كشاورزى در استان وجود دارد كه 

طرح كاداستر در آن اجرا مى شود.

وجود 11 هزار و 740 منبع آبى در استان

معاون امور اراضى كشاورزى جهاد كشاورزى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه 
تعداد  اين  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  آبى  منبع   740 و  هزار   11 وجود  از  

را زير كشت زراعت و  بالغ بر 158 هزار هكتار  از چاه، چشمه و قنوات  اعم 
كاداستر  مشمول طرح  و  قابل كشت  اراضى  مجموع  باقرى،  داده اند.  قرار  باغ 
اجراى  راستاى  در  افزود:  و  كرد  عنوان  هكتار   250 و  هزار   482 را  استان 
طرح كاداستر تاكنون اقداماتى براى تهيه و تدوين سند راهبردى پس از ابالغ 
راستاى  اينكه همچنين در  بيان  با  انجام شده است. وى  اراضى  امور  سازمان 
اين طرح اقداماتى در قالب بانك جامع اطالعات كشاورزى استان انجام شده، 
بيان كرد: در اين راستا در مجموع دو هزار و 282 منبع آبى در شهرستان كار 
برداشت اطالعات انجام شده كه اين ميزان حدود 138 هزار هكتار و بالغ بر 
72 هزار بهره بردار را به خود اختصاص داده است. وى با اشاره به اينكه اين 
بيان كرد:  بررسى مى شود،  اطالعات شهرستان ها در مركز توسط گروه فنى 
تاكنون اطالعات حدود يك هزار و 520 منبع آبى، 83 هزار هكتار و حدود 31 

هزار بهره بردار مورد تأييد فنى قرار گرفته است.

اجراى طرح كاداستر كشاورزى، نيازمند 800 ميليارد تومان اعتبار

مديركل مهندسى و حدنگارى اراضى كشاورزى سازمان امور اراضى كشور نيز گفت: 
اجراى طرح كاداستر اراضى كشاورزى كشور نيازمند 800 ميليارد تومان اعتبار است. 
نيازى از پيشرفت چهار تا پنج درصدى طرح كاداستر در اراضى كشاورزى كشور خبر 
داد و افزود: اجراى اين طرح بايد تا پايان برنامه ششم به اتمام برسد هر چند قانون 
ما را موظف كرده كه ظرف دو سال اين طرح انجام شود اما الزاماتى كه ما را در 

اجراى اين طرح كمك خواهد كرد ظرف دو سال مقدور نخواهد بود.

5 ميليارد ريال به اجراى طرح كاداستر خراسان جنوبى اختصاص يافت

كاظمى فرد- مراسم اختتاميه اردوهاى جهادى استان با 
از  و  برگزار  مسئوالن  از  جمعى  و  جهادگر   400 حضور 
از  را  حمايت  بيشترين  كه  مسئوالنى  و  برتر  جهادگران 
مراسم    اين  در  استاندار  قدردانى شد.  داشتند  گران  جهاد 
آثار  روستاها  در  تاكنون  جهادى  اردوهاى  اينكه  بيان  با 
و بركات خوبى از خود برجاى گذاشته است، عنوان كرد 
برنامه هاى عمرانى و فرهنگى  اجراى  با  بسيج سازندگى 
زمينه ماندگارى مردم را در روستاها فراهم كند. خدمتگزار 
با بيان اينكه بسيج در سخت ترين موقعيت ها در صحنه ها 
حضور دارد، افزود:  اگر ايران اسالمى امروز در عرصه هاى 
به  است.  بسيج  تفكر  خاطر  به  است  توجه  مورد  مختلف 
گفته وى بسيج در عرصه هاى مختلف اقتصادى به ويژه 
در عرصه اقتصاد مقاومتى نقش زيادى دارد زيرا توانسته 
با كمترين  و  و مطلوب  مناسب  برنامه هاى  ارائه  با  است 
هزينه بيشترين بهره بردارى را ايفا كند. وى با اشاره به 
اينكه ستادهاى اقتصاد مقاومتى تاكنون تشكيل و كارهاى 
افزود: مقام معظم  انجام شده است،  راستا  اين  خوبى در 
رهبرى در زمينه اقتصاد مقاومتى تأكيدات زيادى داشتند.

 ايجاد اشتغال و خدمت صادقانه به مردم
 بزرگترين معروف است

استاندار عنوان كرد بسيج سازندگى در كنار دولت توانسته است 
با اجراى برنامه هاى فرهنگى و عمرانى زمينه هاى ماندگارى 
در روستاها را فراهم سازد. وى حل مشكالت مردم و ايجاد 
اشتغال براى جوانان را بزرگترين معروف دانست. خدمتگزار 
با اشاره به اينكه رئيس جمهور روسيه در نخستين گام سفر 
خود به ايران، با رهبر معظم انقالب ديدار مى كند، افزود: اين 
نشان مى دهد كه تمامى قدرت هاى بزرگ جهانى به اين باور 
و اعتقاد دست يافتند كه رهبر بزرگ ايران جهان را مديريت 
مى كند و همه بايد رفتار، حركات و سياست هاى خود را با 

رهبرى هماهنگ و تطبيق كنيم.

 احياى فرهنگ كار و تالش و بسيج مردمى 
براى تحقق اقتصاد مقاومتى 

چنانچه  كرد:  بيان  نيز  استان  سازندگى  بسيج  مسئول 
نكنند  حركت  مقاومتى  اقتصاد  به سمت  مردم  تك  تك 
و نگرش ها تغيير نكند؛ جامعه به سمت اقتصاد مقاومتى 
حركت نخواهد كرد و چنانچه دولت با توان تالش كند اما 

مردم پاى كار نباشند اقتصاد مقاومتى محقق نمى شود.
سرهنگ محمد زهراييبا بيان اينكه بسيجيان پيش قراوالن 
پايدارى انقالب هستند و اميدواريم كه در اين هفته بتوانيم 
اظهار  را جبران كنيم،  بزگواران  اين  از زحمات  گوشه اى 
كرد: بسيج سازندگى هر ساله اختتاميه اردوهاى جهادى 
را به رسم همدلى، قدردانى و تشكر از متوليان امر برگزار 
مى كند و گرچه اين تجليل معنوى كوچكترين كار براى 
جهادگران است. وى بيان كرد: اردوهاى جهادى با تأكيد 
تمامى  اكنون  و  آغاز شد   رهبرى  معظم  مقام  مطالبه  و 
اقشار 21 گانه بسيج در امر اردوهاى جهادى فعاليت دارند.

روزه  دانشجويى، 7  روزه  زهرايى، گروه هاى جهادى 12 
دانش  روزه   10 صالحين،  حلقه هاى  روزه  يك  محالت، 
آموزان به صورت طرح هجرت، 3 روزه كارمندان از جمله 
فعاليت هاى اقشار بسيج در حوزه اردوهاى جهادى در حال 
حاضر برشمرد. وى با بيان اينكه در سال جارى بيش از 
61 گروه دانشجويى بومى و يك هزار نفر كارمند در قالب 
نفر  هزار   3 از  بيش  محالت،  جهادى  گروه   47 روز،   7
دانش آموز براى مرمت و بيش از 14 هزار نفر در قالب 

حلقه هاى صالحين به روستاها اعزام شدند.

اتمام 150 پروژه  زود بازده از دولت 
با اعتبارى نزديك به 3,5 ميليارد تومان درامسال

 زهرايى از جهادگران خواست براى ترويج فرهنگ كار و 
تالش در روستاها، پرهيز از مصرف گرايى، خود اتكايى و 
اقتصاد مقاومتى تالش كنند. مسئول بسيج سازندگى سپاه 
انصارالرضا(ع) استان با بيان اينكه بسيج سازندگى نزديك 
به  نزديك  اعتبارى  با  دولت  از  بازده  زود  پروژه   به 150 
3,5 ميليارد تومان در سال جارى به اتمام رسانده است، 

افزود: خوشبختانه امسال 900 ميليارد تومان موافقت نامه 
مقاومتى  اقتصاد  در خصوص  زهرايى  است.  شده  مبادله 
مقاومتى  اقتصاد  به سمت  گفت: چنانچه تك تك مردم 
سمت  به  جامعه  نكند  تغيير  نگرش ها  و  نكنند  حركت 
با  دولت  چنانچه  و  كرد  نخواهد  مقاومتى حركت  اقتصاد 
توان تالش كند اما مردم پاى كار نباشند اقتصاد مقاومتى 
محقق نمى شود. وى با اشاره به سخن مقام معظم رهبرى 
كه فرمودند «اقتصاد مقاومتى دو روى سكه دارد كه يكى 
مردم و ديگرى دولت است»؛ گفت: در خصوص اقتصاد 
مقاومتى 6 عامل به دولت برمى گردد كه از جمله آن پرهيز 
از وابستگى به نفت در بحث كالن، جلوگيرى از فساد و 
غيره است. وى ادامه داد: مردم كه در اين خصوص عامل 
اصلى هستند متأسفانه فرهنگ كار و تالش به فراموشى 
سپرده اند و بايد ستاد اقتصاد مقاومتى راه اندازى شود. به 
گفته زهرايى زيربناى اقتصاد و اقتصاد مقاومتى فرهنگ 

 است بايد فرهنگ مقاومتى را در خودمان ايجاد كنيم.
بسيج مدرسه عشق و زيبايى و سازندگى است

قائم مقام نماينده ولى فقيه دراستان نيز بيان كرد: بسيج 
مدرسه عشق و زيبايى و سازندگى است و بسيجى يعنى 
كسى كه خود را براى خدا خالص كرده، و در مسير امام(ره) 
و رهبرى و شهدا حركت مى كند. حجت االسالم رضايى 
با بيان اينكه اين دنيا محل گذر است و همه ما دير يا زود 
از دنيا مى رويم و بايد پاسخگوى اعمال خود در آخرت 
باشيم، پس بايد به خدا متصل شويم، اظهار كرد: جوانان 
سرمايه و گنج هستند و استعداد هاى زيادى دارند بايد با 
ميدان دادن و ايجاد زمينه براى فعاليت آنها، استعداد هاى 
كشور را شكوفا كنيم. وى افزود: كار و تالش و سازندگى 
عامل عزت انسان است و افراد مفت خور و متوقع كه تابع 

هوى نفس هستند، جايى در فرهنگ اسالمى ندارند

در مراسم اختتاميه اردوهاى جهادى استان عنوان شد :

ستاد اقتصاد مقاومتى راه اندازى شود

شهريارى- در مراسمى با حضور رزمندگان و پيشكسوتان دوران دفاع مقدس، 
از موزيك ويدئوى «تعبير آزادى» در بيرجند رونمايى شد. 

در مراسمى با حضور فرماندهان، رزمندگان، پيشكسوتان دوران دفاع مقدس 
كه در حسينيه جماران بيرجند برگزار شد، از موزيك ويدوئى « تعبير آزادى» با 
محوريت صبح و  امنيت جهانى كه توسط مديريت هنرى اداره كل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس تهيه شده بود، رونمايى شد. در مراسم رونمايى 
از اين اثر هنرى كه مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان، 
مسئول نمايندگى ولى فقيه در سپاه انصارالرضا(ع) و فرمانده بسيج سپاه بيرجند 
حضور داشتند از تهيه كنندگان آن با اهداى لوح تقدير و هديه تجليل گرديد. 

مدير هنرى و ادبيات اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان 
به خبرنگار ما گفت: موزيك ويدئويى تعبير آزادى با محوريت صبح و امنيت 
جهانى به سفارش اين اداره تهيه شده و آهنگسازى آن را احمدرضا شاهدادى و 

خوانندگى آن را نيز محمد خواجوى و احمد رضا شاهدادى برعهده داشتند. 
رحيم آبادى افزود: ترانه سرايى اين اثر را فاطمه حسينى و كارگردان تصويرى 
مورد  مراسم،  در  پخش  از  پس  كه  اند  داده  انجام  زاده  اميرآبادى  حسين  را 
ويدئويى،  موزيك  اين  موضوع  داد:  ادامه  وى  گرفت.  قرار  حاضرين  استقبال 
استكبار  حمايت  و  مسلمان  كشورهاى  در  تروريستى  هاى  گروهك  جنايات 

جهانى از كشتار زنان و كودكان به بهانه امنيت و آزادى است.

رونمايى از موزيك ويدئوى تعبير آزادى در بيرجند

فرمانده نيروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
هواپيماهاى  پيشرفته ترين  كه  مى بينيم  امروز  گفت: 
بيش  و  مى آيند  در  پرواز  به  منطقه  در  آمريكا  جاسوسى 
دائمًا  و  دارند  منطقه  در  پرواز جاسوسى  از صد ها ساعت 
اينجا پرسه مى زنند. به گزارش شبستان، سردار حاجى زاده 
دانشجوى  بسيجيان  نفرى  گردهمايى1500  مراسم  در 
دانشگاه هاى بيرجند، گفت: مدتى است كه معمار انقالب 
در  و  مى كنند  مطرح  را  كشور  به  دشمن  نفوذ  دغدغه 
وى  است.  شده  تأكيد  آن  روى  بر  بيشتر  اخير  روزهاى 
گفت: در ايران بيشتر مردم و مسئوالن اين موضوع را به 
اين طور نيست  اما  عنوان يك دغدغه عمومى پذيرفتند 
افرادى كه موضوع  بيشتر  بلكه  باشد  نداشته  كه مخالف 
نفوذ دشمن را قبول ندارند در واقع دشمنى آمريكا را قبول 
در  آمريكا  پذيرى  نفوذ  امروز  اينكه  بيان  با  وى  ندارند. 
آمريكايى ها  امروز  گفت:  است،  كرده  پيدا  افزايش  ايران 

حريص تر از گذشته شدند و به دنبال نفوذ هستند. 
سردار حاجى زاده با بيان اينكه رهبر انقالب موضوع نفوذ را در 
حوزه سياسى، امنيتى و نظامى، اقتصادى و فرهنگى مطرح 
كردند و بر روى دو حوزه فرهنگى و سياسى بيشتر از بقيه 

حوزه ها تأكيد دارند، گفت: در حوزه نظامى به دليل اطاعت 
پذيرى محض نيروى مخلص نيروهاى مسلح خيال رهبرى 
از اين بخش راحت است چراكه تاكنون به دليل اجرايى كردن 
تدابير ايشان توانسته ايم امنيت خوبى را در مرزهاى كشور 

حاكم كنيم. وى با اشاره به برخى جنايات آمريكا در ايران 
قبل و بعد از انقالب به خصوص كودتاى 28 مرداد، حمايت 
از رژيم پهلوى، حمايت از صدام و منافقين در جنگ 8 ساله، 

گفت: برخى مى گويند كه آمريكا تغيير كرده و مى شود با او 
تعامل داشت اين درحالى است كه آمريكايى ها دائماً ايران را 
تهديد به حمله نظامى مى كنند به طور مثال در همين مرداد 

امسال بيش از 15 بار ايران را تهديد كردند. 

فرمانده هوافضاى سپاه كشور با بيان اينكه آمريكايى ها عالوه 
بر اينها در زمينه جاسوسى از ايران هر كارى مى توانند انجام 
هاى  پايگاه  به  مى توان  نظامى  حوزه  در  گفت:  مى دهند، 

مختلف آمريكا در كشورهاى مختلف اطراف ايران اشاره كرد 
از جمله عراق، افغانسان، امارات، قطر و بحرين كه در همه 
اينها پايگاه دارد. سردار حاجى زاده با اشاره به اينكه تعداد و 
تنوع هواپيماهاى با سرنشين و بدن سرنشين جاسوسى آمريكا 
اقدامات  از  با داعش يكى ديگر  در منطقه به بهانه مبارزه 
آنها براى جاسوسى از ايران است، گفت: امروز مى بينيم كه 
به  منطقه  در  آمريكا  جاسوسى  هواپيماهاى  پيشرفته ترين 
پرواز در مى آيند و بيش از صد ها ساعت پرواز جاسوسى در 
منطقه دارند و دائماً اينجا پرسه مى زنند. وى گفت: زمانيكه 
پرسه  افغانستان  و  عراق  در  آمريكا  جاسوسى  هواپيماهاى 
مى زنند، آنها ظاهراً خارج از مرزهاى ايران هستند اما در واقع 
آنها در شعاع 450 كيلومتر در داخل كشور را ديد مى زنند و به 
دنبال جاسوسى هستند. وى با بيان اينكه هزينه كار نظامى 
بسيار باال تر از اقدامات فرهنگى است، گفت: اگر آمريكايى ها 
با ايران دشمنى نداشته باشند پس چرا بايد اين همه در زمينه 
نظامى عليه ايران هزينه كنند. وى با اشاره به اينكه همه 
دشمنى ها و نفوذ آمريكا براى تهاجم به كشور است، گفت:   
واليت  پشتيبان  اگر  فرمودند  راحل  امام  كه  طور  همان 

فقيه باشيم به كشور ما هيچ آسيبى وارد نخواهد آمد.

در مراسم گردهمايى 1500 نفرى بسيجيان  دانشجوى دانشگاه هاى بيرجند عنوان شد:

پرسه زدن هواپيماهاى جاسوسى آمريكا روزانه بيش از 100 ساعت در منطقه
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گردهمايى 1500 نفرى بسيج دانشجويى در دانشگاه آزاد اسالمى بيرجندعكس روز 

تحليل الميادين از پيام هاى ديدار 
پوتين  با رهبر معظم انقالب 

 الميادين گزارش داد: والديمير پوتين با آيت ا... خامنه اى 
ديدار كرد. در گفتگويى تقريبا دو ساعته ، اين دو در 
نهايت تاكيد كردند هرگونه راه حل سياسى در سوريه 
بايد مورد قبول ملت و مسئوالن اين كشور باشد چه 
بسا پيام ايران و روسيه مبتنى بر اينكه هيچ صحبتى 
از كنار رفتن اسد خارج از چارچوب روند سياسى وجود 
 ندارد ، براى كسانى كه اين مسئله برايشان مهم است ،

به اندازه كافى رسا بود. در همين حال پوتين با تصريح 
بر اعتماد خود به همپيمان ايرانى اش تاكيد كرد به 

همپيمانان خود خيانت نخواهد كرد.

 خبرهاى متناقض از وضعيت ركن آبادى
شناسايى  خبر  تكذيب  با  ركن آبادى  غضنفر  برادر 
پيكر برادرش، گفت: قرار بود ديروز نتيجه آزمايش 
دى  ان  اى مشخص شود كه تاكنون هيچ اعالمى 

از سوى رژيم سعودى نشده است.

تكذيب مجروحيت حاج قاسم سليمانى

در پى انتشار اخبارى در برخى از رسانه ها مبنى بر 
مجروح شدن حاج قاسم سليمانى در سوريه، مسئول 
اخبار،  اين گونه  تكذيب  سپاه ضمن  عمومى  روابط 
سر  به  كامل  سالمتى  در  سليمانى  سردار  گفت: 
مى برد و شاداب، پرانرژى و پرقدرت در حال كمك 
با  براى مقابله  به مقاومت اسالمى سوريه و عراق 

تروريست هاى تكفيرى است.

پوتين: حمالت را تا جايى ادامه مى دهيم 
كه مطمئن شويم تنبيه شده اند

روسيه با استفاده از منطقه عمل هوايى درياى خزر، 
ادامه  حمالت خود عليه گروه تروريستى داعش را 
خواندن  موقتى  با  روسيه  رئيس جمهور  مى دهد. 
فعاليت هاى نظامى كشورش در سوريه گفت : «اين 
است.  موقتى  و  ندارد  ادامه  هميشه  براى  عمليات 
حمالت ما تنها با ارتش ملى سوريه و مقابله آن با 
گروه هاى تروريستى مرتبط است. گرچه اين تجربه 
تراژيك بايد خاتمه يابد؛ اما اين حمالت را تا جايى 
ادامه مى دهيم كه مطمئن شويم تروريست هايى كه 

هواپيمايمان را منفجر كردند، تنبيه شده اند.

 يونيسف 100 درصد صهيونيستى است

يك  من  گفت:  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
يونيسف  مى گويم  صراحت  به  و  هستم  بسيجى 
يك سازمان صد در صد صهيونيستى است. سردار 
نقدى افزود : اين سازمان ماموريت تخريب، به ابتذال 

كشاندن و نابودى نسل ها را در جهان بر عهده دارد.

 هشدار كم سابقه آمريكا به شهروندانش
آمريكا در هشدارى كم نظير به شهروندانش درباره 
هشدار  جهان  كشورهاى  همه  به  خارجى  مسافرت 
داد.  در اين بيانيه اضافه شده است: مقامات آمريكايى 
در حال  داعش  گروه  اعضاى  كه  زمانى  تا  معتقدند 
بازگشت به كشورهاى خود از سوريه و عراق هستند 
همچنان امكان وقوع حمالت تروريستى وجود دارد. 

سخنگوى دولت : بعضى ها آتش به اختيار هستند، هم تشخيص مى دهند ، هم فتوا صادر مى كنند 

سخنگوى دولت در پاسخ به سوالي درباره هيئت نظارت بر برجام، گفت: در شوراى عالى امنيت ملى اين اقدام صورت گرفت و تركيب و چگونگى 
عملكرد آن اطالع رسانى خواهد شد. اين هيئت در همان چارچوبي كه مقام معظم رهبرى تصريح كردند و مصوبات شوراى عالى امنيت ملى تشكيل 
خواهد شد. بايد موضوع را به هيئت نظارت واسپارى كنيد. نوبخت با تاكيد بر اينكه اين هيئت رسمى است و گزارش هاى خود را به رهبرى ارائه 
خواهد داد، افزود: اگر از فردا هر كس به خودش اجازه دهد بگويد اين نحوه اجراى برجام طبق چارچوب نيست، سنگ روى سنگ بند نخواهد شد. ممكن است از فردا هر 
كسى كه وارد كشور شود بگويند اين نفوذى است! بگذريم كه چه جانى از ما گرفته خواهد شد، اما مهمتر از آن سرمايه ها و سرمايه گذارى از كشور متوارى خواهد شد. 
بعضى ها آتش به اختيار هستند! هم خودشان تشخيص مى دهند و هم فتوا مى دهند و هم وارد عمل مى شوند! اگر هر مقامى مثل وزارت كشور اظهار نظر كند، برخي 

بگويند «او غلط كرده» ديگر سنگ روى سنگ بند نخواهد شد. همه اين ها را رهبرى نظارت مى كنند. 

معظم  رهبر  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
معصوم  فواد  ديدار  در  اسالمى  انقالب 
با  همراه  هيئت  و  عراق  جمهور  رئيس 
اظهار خرسندى از پيشروى هاى اخير در 
عراق و غلبه نسبتاً خوب بر فتنه داعش، 
در  كنونى  وحدت  از  مراقبت  لزوم  بر 
عراق تأكيد كردند و افزودند: در ساختار 
تشكيالتى حكومت عراق، رئيس جمهور 
 از جايگاه خاصى برخوردار است و مى تواند 
در كم كردن اختالفات و افزايش وحدت، 
نقش آفرينى مؤثرى كند. ايشان با اشاره 
براى  خارجى  برخى طرفهاى  به تالش 
خاطرنشان  عراق،  در  اختالف  ايجاد 
كردند: مردم عراق اعم از شيعه و سنى 
و كرد و عرب، قرنهاست كه بدون هيچ 
مشكلى در كنار يكديگر زندگى مى كنند 
و  منطقه  برخى كشورهاى  متأسفانه  اما 
بزرگنمايى  به دنبال  بيگانگان  همچنين 
اختالف ها هستند كه بايد در مقابل آن 
 ايستاد و از هرگونه بهانه اى كه زمينه ساز 

بروز اختالفات مى شود، پرهيز كرد.
اختالفات  بروز  اسالمى،  انقالب  رهبر 
عمومى  صحنه  به  آن  شدن  كشيده  و 
مداخله  اظهارات  ساز  زمينه  را  عراق 
نبايد  جويانه بيگانگان دانستند و گفتند: 
ها  آمريكايى  كه  شود  اى  بگونه  فضا 

علنى  به صورت  تا  دهند  جرأت  خود  به 
بكنند. حضرت  تجزيه عراق  از  صحبت 
آيت ا... خامنه اى خاطرنشان كردند: چرا 
بايد كشورى همچون عراق كه كشورى 
بزرگ، ثروتمند و صاحب تاريخ هزار ساله 

است، تجزيه و به مناطق كوچكتر تقسيم 
شود، تا همواره در معرض اختالف و نزاع 

قرار گيرد.
عراقى،  مسئوالن  قطعاً  افزودند:  ايشان 
روابط خارجى با كشورهاى ديگر از جمله 
آمريكا را براساس مصالح و منافع مردم 
نبايد  اما  كرد  خواهند  تنظيم  كشور  اين 

را  عراق  كه  داد  اجازه  ها  آمريكايى  به 
همچون ملك شخصى خود تصور كنند 
را  اقدامى  هر  و  بيان  را  صحبتى  هر  و 
ا... خامنه اى  انجام دهند. حضرت آيت 
نيروهاى داوطلب مردمى عراق در جنگ 

بيدارى و قدرت  بارِز  با داعش را مظهر 
كردند:  تأكيد  و  خواندند  عراقى  جوانان 
جوانان  هاى  توانايى  و  ظرفيت  از  بايد 
عراق براى رساندن اين كشور به جايگاه 
شايسته خود بيش از پيش استفاده شود.

در اين ديدار كه آقاى جهانگيرى معاون 
داشت  حضور  نيز  جمهور  رئيس  اول 

با  عراق  جمهور  رئيس  معصوم  فواد 
رهبر  با  ديدار  از  فراوان  خرسندى  ابراز 
انقالب اسالمى به جايگاه و نفوذ كالم 
حضرت آيت ا... خامنه اى در ميان مردم 
و مسئوالن عراق به عنوان يك مجتهد 
و مرجع تقليد بزرگ، اشاره كرد و گفت: 
حفظ  درخصوص  جنابعالى  هاى  توصيه 
وحدت و پرهيز از اختالف در عراق، قطعًا 

تأثيرگذار خواهد بود.
هاى  كمك  از  عراق  جمهور  رئيس 
در  به ويژه  ايران  اسالمى  جمهورى 
شرايط بسيار سخت حمله داعش تشكر 
اشاره به مشتركات  با  و قدردانى كرد و 
تاريخى، دينى و فرهنگى دو ملت ايران 
گسترش  خواستار  ما  گفت:  عراق،  و 
بيش از پيش روابط دو كشور و استفاده 
در  ايران  هاى  توانايى  و  تجربيات   از 

زمينه هاى مختلف هستيم.
و  عراق  عمومى  وضعيت  معصوم  فواد 
نسبت  را  درونى  هماهنگى  و  انسجام 
افزود:  و  كرد  ارزيابى  بهتر  گذشته  به 
زيادى  توفيقات  نيز  داعش  با  مقابله  در 
ارتش،  هماهنگى  و  آمده  به دست 
كرد  پيشمرگان  و  داوطلب  نيروهاى 
داعش  به  سنگينى  ضربات  ساز  زمينه 

شده است. 

 واكنش به غيبت حسن روحانى درمجمع
مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  جمهور  رئيس  معاون 
تشخيص  مجمع  در  جمهور  رئيس  چرا  اينكه  بر 
مصلحت نظام حضور پيدا نمى كند، گفت: غيبت وى 
به دليل مشغله كارى است دولت نهايت همكارى را 
با مجمع دارد و رئيس جمهور هر وقت فرصت كند 

حتما در تمامى جلسات شركت مى كنند.

نوبخت: سيب زمينى ها براى دولت نبود

تن   1700 امحاى  درخصوص  دولت  سخنگوى 
امحا شده  اظهار كرد: سيب زمينى هاى  سيب زمينى 
صادرات  توسعه  بانك  به  ما  و  نيست  دولت  مال 
اعالم كرده ايم كه اگر كسانى خواهان صادر كردن 
عنوان  تحت  را  تسهيالتى  هستند  خود  كاالهاى 

يارانه صادراتى در اختيار آنها قرار دهد.

تذكر به وزير بابت جلسه با عوامل فتنه
 

سيدحسين نقوى حسينى نماينده ورامين در مجلس به 
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور به دليل ارائه مجوز 
به گروه هاى غيرقانونى و عوامل فتنه براى برگزارى 

جلسه در يك چلوكبابى تذكر كتبى داد.

حلقه پاستور نعمت زاده را نمى خواهد
  

واعظ آشتيانى معاون وزير اسبق صنايع در خصوص 
براى  دولت  به  نزديك  هاى  رسانه  از  برخى  فشار 
بركنارى نعمت زاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اظهار كرد: حلقه اطراف روحانى مى خواهند افرادى را 

بياورند كه از آنها حرف شنوى داشته باشند. 

مكر روسيه احتماليست كه به آسانى 
مى توان جبران كرد ولى كينه آمريكا  نه

حسين شريعتمدارى ، مدير مسئول كيهان در تحليلى 
درباره سفر پوتين به تهران گفت : بدعهدى و مكر 
وقوع  صورت  در  كه  است  «احتمال»  يك  روسيه 
ولى  بود  خواهد  بازگشت  و  جبران  قابل  آسانى  به 
واقعيتى  بلكه  نيست،  «احتمال»  آمريكا  كينه توزى 

غيرقابل انكار و محسوس و ملموس است.

سرنگونى جنگنده روسيه توسط تركيه

يك  سرنگونى  از  تركيه  جمهورى  رياست  دفتر   
جنگنده روسى در نزديكى مرز با سوريه توسط نيروى 
تاييد  روسيه  دفاع  وزارت  دادند.  خبر  تركيه  هوايى 
نزديكى مرز سوريه هدف  كرد كه يك جنگنده در 
قرار گرفته و خلبان هاى آن موفق به بيرون پريدن 
از هواپيما شده اند. روسيه تاكيد كرده كه هواپيماى 
روسى به هيچ وجه حريم هوايى تركيه را نقض نكرده 
و به وسيله سامانه هاى موشكى زمين به هوا هدف 
قرار گرفته است. ارتش تركيه نيز اعالم كرد كه پيش 
از شليك به سوى هواپيما در مدت 5 دقيقه 10 بار به 
آن اخطار داده شد تا حريم هوايى تركيه را ترك كنند 

اما جنگنده متجاوز پاسخى به هشدار ها نداده است.

نبايداجازه دادجرأت صحبت كردن ازتجزيه عراق را پيدا كنند
فواد معصوم :  نفوذكالم جنابعالى در وحدت عراق تأثيرگذار است

رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس جمهورى عراق با اشاره به توطئه هاى آمريكايى :

 حاج حسين اميرآبادى زاده 
 پس از سال ها اظهار عشق، عالقه و محبت قلبى به ائمه اطهار عليهم السالم و مكتب 
سيدالشهدا عليه السالم نداى رسا و ملكوتى «ارجعى الى ربك» را اجابت نموده و روح پاكش 
به ملكوت اعلى بپيوندد. آنچه بازماندگان را در تحمل اين مصيبت يارى بخشيد، الطاف خاصه 
و خفيه الهى و همدردى همه عزيزان بودكه بزرگوارانه با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود 
مورد تفقد قرار دادند. به همين سبب بر خود واجب مى دانيم از همه عزيزان و عموم سروران 
گرامى، نهادها و شركت ها كه با قدوم پرمهر خود در مراسم تشييع و تدفين، ترحيم، شب 
هفت و چهلم آن مرحوم همراهى نمودند و يا به وسيله تلفن ، نمابر، درج آگهى، ارسال اعالميه 
پارچه نويسى، ايميل، پيامك و با نثار تاج گل و حضور در مزار ما را مورد عنايت خويش قرار 
داده و مرهمى بر قلب داغدارمان بودند، صميمانه اظهار تشكر و سپاسگزارى نموده و حركت 
خداپسندانه عزيزان: پرسنل و كارگزاران حج و زيارت، هيئت اباالفضلى بيرجند، هيئت 
حسينى بيرجند، هيئت حسينى اميرآباد، هيئت حسينى حاجى آباد و مدير محترم 
سيمان زاوه تربت حيدريه را كه نشانه ايمان به معاد است، ارج مى نهيم و سر تعظيم در 
برابر همت وااليشان فرو مى آوريم. چنانچه امكان تشكر و سپاس حضورى از همه بزرگواران 
ميسر نشد، پوزش طلبيده و از درگاه ايزد منان و يگانه هستى بخش براى شما مومنين خداجو 

و همراهان خوب و دلسوز آرزوى سالمت ، سعادت و اجر عظيم الهى را داريم.

خانواده اميرآبادى زاده

تشكر و اعتذار

گلچين روزگار عجب باسليقه  است

مى چيند آن گلى كه به عالم نمونه است

هرگل كه بيشتر به چمن مى دهد صفا

گلچين روزگار  امانش نمى دهد

مشيت الهى چنان بود كه پدرى دلسوز
 و مهربان ، انسانى مخلص و فداكار  

زنده ياد

برادر گرامى جناب آقاى مهندس ناصرى
با كمال مسرت، انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

فرماندار شهرستان  بيرجند
 كه نشان از مديريت و مردم مدارى مى باشد، تبريك عرض نموده 

سالمتى و موفقيت روزافزون شما بزرگوار را از خداوند سبحان خواستارم.

محمدرضا  بيرجندى

خانواده هاى محترم خّرم نژاد
درگذشت دايى گرامى تان 

شادروان محمد ايزد مهر 
را تسليت گفته، بقاى عمر براى شما و ساير بازماندگان و غفران الهى براى آن مرحوم مسئلت داريم.

موسسه خيريه هيئت حسينى بيرجند

شهردارى بيرجند در نظر دارد: عمليات سرويس، تعمير كامل و نگهدارى چراغ هاى راهنمايى چشمك زن، فرماندهى، سوالر و 
متعلقات آنها را در سطح شهر بيرجند بر اساس شرايط و اسناد فراخوان به مدت يك سال به بخش خصوصى واگذار نمايد. لذا از 

كليه متقاضيان حقوقى كه توانايى انجام كار را دارا مى باشند و گواهى صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته برق و يا گواهى 
معتبر از مراجع ذيصالح را اخذ نموده اند دعوت به عمل مى آيد در فراخوان مذكور شركت نمايند.

محل دريافت اسناد: متقاضيان مى بايست براى دريافت اسناد فراخوان به سايت www.ets.birjand.ir مراجعه نمايند.
مهلت و محل تحويل اسناد: متقاضيان مى بايست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى (ساعت 14:30) مورخ 94/9/18 به آدرس خراسان 

جنوبى- بيرجند- ميدان ابوذر- شهردارى مركزى- دبيرخانه محرمانه اداره حراست تحويل نمايند.
تضمين شركت در فراخوان: ارائه مبلغ 50/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در فراخوان به صورت ضمانت نامه بانكى طبق فرم هاى قابل قبول 
در وجه شهردارى بيرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمديد و يا چك تضمينى بانكى و يا وجه واريزى به حساب 100610 بانك شهر شعبه مدرس 

بيرجند به نام شهردارى بيرجند به همراه اسناد فراخوان الزامى مى باشد.
شهردارى مختار خواهد بود تا سقف 25% مبلغ معامله را پيش پرداخت نمايد.

جلسه كميسيون معامالت شهردارى راس ساعت 10 مورخ 94/9/22 در سالن جلسات شهردارى بيرجند به آدرس بيرجند- ميدان ابوذر برگزار مى گردد.
پرداخت هزينه هاى درج آگهى به عهده برنده فراخوان خواهد بود.

در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره 3- 05632222200 تماس حاصل فرماييد. 
دكتر عباسعلى مديح- شهردار بيرجند

آگهى فراخـوان " نوبـت اول"

با حضور بسيجيان عزيز شهرستان بيرجند برگزار مى گردد:

 همايش بزرگ پنجم آذر
شكوه ايستادگى در برابر استكبار ظلم و نفوذ بيگانگان 

زمان: پنجشنبه 94/9/5 ساعت 8/30 صبح     
مكان: حسينيه جماران

سخنران: حضرت حجت االسالم
 حاج مهدى طائب  سخنران برجسته كشورى


