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چالش هاى درونى
 امت اسالمى

* كاظم لطفيان

بنيادين   راهبرد  همدلى  و  وحدت  برقرارى  تدبير   
هاى  قلب  ميان  الفت  ايجاد  در  پيامبران  خاتم 
 پراكنده و تشكيل حكومت اسالمي در امتداد ساير 
فعاليت هاى آن حضرت توانست آرمانشهر نبوى را 
پايه ريزى نمايد. پر واضح است كه در اوضاع سخت 
و توفان هاى بنيان بر افكن كه پيوند و همبستگى 
بويژه  غرب  دنياي  و  گرفته  نشانه  را  مسلمانان 
مرزهاي  تمام  كه  اسالمي  بيداري  موج  از  آمريكا 
سياسي را در دنياي اسالم درنورديده و اسالم عزيز 
فرصت ها  تصاحب  و  پيشرفت  حال  در  به سرعت 
و  اقتصادي  و  اجتماعي  و  سياسي  موقعيت هاي  و 
فرهنگي جديدتري در منطقه و دنياست، بى ترديد 
و  حركت  فراروي  دشمنان  را  فراواني  چالش هاي 
رشد اسالم گرايي پديد آورده اند كه بايد در شناخت 
و  ناپذير  خلل  اراده اي  و  عزم  با  آنها  با  مقابله  و 

اميدوار به نصرت الهي كوشيد.  
و  اسالم  از  غربگرايان  نادرست  برداشت  و  فهم   
مسلمانان كه در اثر مهندسي غرض ورزانه رسانه هاي 
استكباري پديد آمده موجب تهيه طرحهايي شده كه 
به نوعي جهان اسالم و ملت هاى مسلمان را آماج 
راهبرد  اتخاذ  راستا،  اين  در  و  است  داده  قرار  خود 
با  رويارويي  در  اسالمي  امت  يكسان  موضع گيري 
را  شرايط  مي تواند  كه  است  بين المللي  چالش هاي 
براي جامعه اسالمي تغيير دهد. بنابراين براى خروج 
از اين بن بست ها راهبرد وحدت اسالمى مى تواند 
برادرى و اتحاد دنياى اسالم را در جهان طنين انداز 
نمايد و به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل شكوفايي 

تمدن اسالمي خودنمايى كند. ( ادامه در صفحه 2 )

يادداشت

چرا سرمايه گذارى كرديد !؟
واكنش باالترين مقام اجرايى استان به مشكل سرمايه گذار كارآفرين 

رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت :  فقط دو راه داريم يا كارخانه ها را به دليل بدهى تعطيل كنيم يا دستگاه هاى دولتى همكارى كنند 
اعتراض مدير عامل خانه مطبوعات استان به شعارهاى بى پشتوانه حمايت از بخش خصوصى

اولويت هاي حج تمتع 95  اعالم شد

اولويت هاي جديد حج واجب  سازمان حج و زيارت 
گزارش  كرد  . به  اعالم  كاروان  در  ثبت نام  براي  را 
تمام  زيارت،  و  حج  سازمان  اعالم  براساس  ايسنا، 
دارندگان قبض وديعه گذاري علي الحساب حج تمتع 
و 25  روز 23، 24  از  مي توانند  خرداد 1385،  تا20 
بهمن ماه بر حسب استان محل سكونت براي ثبت نام 
به كاروان ها مراجعه كنند  . اطالعات كاروان هاي حج 
سال 95 به همراه اسامي مديران كاروان، در استان ها، 
روزنامه هاي  طريق  از  ماه  بهمن   21 روزهاي20و 

كثيراالنتشار محلي به چاپ خواهد رسيد  . 

صفحه 7

ميالد پيامبر رحمت
حضرت محمد (ص) و امام 
جعفر صادق (ع) تهنيت باد

آموزش ابتدايى سنگ بناى رسيدن 
به آموزش و پرورش موفق است

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم 
مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را كه بيانگر تعهد، تخصص و شايستگى شماست
 صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق مضاعف شما در امر خدمت رسانى را 

از درگاه ايزد منان خواستاريم.

شركت پارس عمران رايكا

جناب آقاى مرزآبادى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

مدير هسته گزينش اداره كل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى

تبريك عرض نموده، موفقيت شما را از خداوند متعال خواهانيم.

ورزشكاران زورخانه پورياى ولى بيرجند- گود فرهنگيان

قصــر نـور   شرح در صفحه4

جناب آقاى مهندس على نقره اى
اخذ مدرك كارشناسى ارشد برق قدرت 

را خدمت جناب عالى تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون شما را در خدمت به شهروندان محترم  از خداوند 
حميدرضا مهدويان و خانوادهمتعال خواستاريم.

اطالعيــه
فراخوان طراحى استقبال از بهار 1395 بيرجند

  اطالعات تكميلى در سايت شهردارى بيرجند
  به نشانى www. Birjand. ir قابل دسترسى مى باشد.

شهردارى بيرجند

با نهايت تالم و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

مرحوم حاج محمد على اورنگى
 را به اطالع كليه اقوام، دوستان، آشنايان و همشهريان عزيز مى رساند: مراسم 
تشييع جنازه آن شادروان امروز دوشنبه  94/10/7 ساعت 2 الى 3 

بعدازظهر از محل غسالخانه انجام مى گردد
 حضور يكايك شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: اورنگى ، زينلى و ساير بستگان

خجسته ميالد بزرگ پرچمدار توحيد 
حضرت ختمى مرتبت (صلى ا... عليه و آله) 

و  والدت امام ششم صادق آل محمد (عليه السالم)

صنايع كاشى نيلوفربر حق جويان و حق پويان تبريك و تهنيت باد

 صفحه8
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 رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد كه به زودي با ابالغ بخشنامه اي به بانك ها آنها موظفند كه نرخ سود علي الحساب را به گونه اي براي مشتري در 
طول يكسال پيش بيني كنند كه بيش از سود قطعي پايان سال نباشد  . به گزارش ايسنا، ولي ا... سيف گفت: در حال حاضر ميزان سود علي الحسابي كه 
بانك ها به مشتريان خود پرداخت مي كنند، اغلب باالتر از سود قطعي اي است كه بايد در پايان سال محاسبه و مابه التفاوت آن به مشتري پرداخت شود. 

 پرداخت سودهاي علي الحساب باالي بانكي منتفي شد  

 چالش هاي دروني امت اسالمي

( ادامه از صفحه اول ) قرآن كريم به عنوان سند افتخار دنياى 
اسالم وحدت و همبستگى را سرچشمه رحمت و مومنان 
را به صلح و اخوت فرا مى خواند. خداوند متعال در آيات 
جمله  آن  از  كه  است  فرموده  اشاره  آن  به   گوناگوني 

مي توان  به آيات زير اشاره نمود:
1. «واعتصمو بَحبل ا... َجميعا َوال تفّرقوا» همگي به ريسمان 
الهي چنگ بزنيد و از پراكندگي بپرهيزيد. در شأن نزول اين 
آيه آمده است: ثعليه از تبار اوس با استعد بن زراره از قبيله 
خزرج نسبت به يكديگر فخرفروشى مى كردند و هركدام 
كشيد  مى  ديگرى  رخ  به  را  خويش  قبيله   شخصيتهاى 
و اين امر باعث اختالف و تفرقه ميان آنان شد . پيامبر 
اكرم (ص) از آن آگاهى يافتند و براى پايان دادن به اين 
به عنوان  را  آيه شريفه  با تدبير حكيمانه نزول  درگيرى 
منشور عمومى به مسلمانان ابالغ  و درگيرى دو قبيله نيز 
پايان پذيرفت. 2. «وال تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من 
بعد ما جائهم البّينات و اولئك لهم عذاب عظيم» پس از 
آنها كه آيات و ادله اي براي هدايت آنان آمده است و چنين 

گروهي گرفتار عذاب سخت خواهند شد.
ا...  اتّقو  المومنون اخوه فاصلحو بين اخويكم و  3. «انما 
لعلكم ترحمون» به حقيقت مومنان همه برادر يكديگرند 
پس هميشه بين برادران خود صلح دهيد و پرهيزگار باشيد 
الهي گرديد. 4. «و اطيعوا... و  باشد كه مشمول رحمت 
رسوله و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا ان 
ا... مع الصابرين» فرمان خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد 
و نزاع _ كشمكش_ ننماييد تا سست نشويد و قدرت و 
شوكت شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خدا 

با استقامت كنندگان است.
تمامي آيات پيش گفته بيانگر اين حقيقت است كه گامهايي 
كه براي وحدت برداشته مي شود، تعظيم و تحكيم شعاير 
الهي و عبادت به شمار مي رود. پيامبر گرامي اسالم به 
پايه گذار وحدت مسلمانان در هشداري  و  عنوان معمار 
از  اينكه پس  از  آنان مي فرمايد: بر شما نمي ترسم  به 
من مشرك شويد ، بلكه ترس من از اختالفاتي است كه 
دامنگيرتان خواهد شد. آن حضرت همچنين مى فرمايد: 
اگر همه شما در راه نيكى به هم بپيونديد و هماهنگ شويد، 
دوستدار و عالقمند يكديگر خواهيد بود . از سوى ديگر 
سيره مديريتى اهل بيت (ع) نيز بر مدار وحدت اسالمى و 
انسجام مسلمين استوار بوده و در اين راه از هيچ كوششى 

فروگذار نكرده اند . 
ابوموسي  به  خطاب  زيبايى  بيان  در  (ع)  اميرالمومنين 
اشعري مي فرمايد: « وليس رجل-  فاعلم  - احرص علي 
جماعة امه محمد صلي ا... عليه وآله و الفتها مني ابتغي 

.... بدان كه هيچ كس  المآب  الثوب و كرم   بذكر حسن 
و  (ص)  پيامبر  امت  آوردن  گرد  به  من  از  تر  حريص 
فرجام  و  نيك  پاداش  كار  اين  در  و  نيست  آنان  همدلي 
 نيكو را خواهانم. آن حضرت در نفي واپسگرايي مسلمانان 
مي فرمايد: «اال ترون الي بالدكم تغزي و الي صفاتكم 
ترمى» آيا نمي بينيد كه به شهرهايتان مي تازند و سنگر 

شرف و عزتتان را آماج تيرها مي سازند!.
ايشان همچنين مى فرمايد : همراه جماعت باشيد و از تفرقه 
بپرهيزيد زيرا جدا انگارى و تفرقه پيشه اهل باطل است . 
اگر چه شمارشان زياد باشد و اتحاد و يگانگى هميشه از آن 

اهل حق  است، اگر چه شمار آنان اندك باشد.
شيطانى  انديشه  را  اختالف  و  تفرقه  (ع)  امير  حضرت 
معرفى و مى فرمايد: «ان الشيطان قد يسنى لكم طرقه 
و يريد ان يحل دينكم عقده عقده و يعطيكم بالجماعه 
الفرقه و بالفرقه الفتنه» همانا شيطان راههاى خود را براى 
شما هموار مى كند و مى خواهد بندهاى دينتان را يكى 
يكى باز كند ؛ به جاى اتحاد پراكندگى آورد و از پراكندگى 
فتنه نصيبتان سازد . بندين جهت گام نهادن در اين مسير 
ارزشمند اجر الهي را نيز به دنبال خواهد داشت و تالش در 
جهت اتحاد شكنى نيز عذاب الهى را در پى خواهد داشت. 
گرفتن  ناديده  پرتو  در  مسلمانان  نيز  امروز  نماند  ناگفته 
سفارش هاي بزرگان ديني رهسپار ناكجا آباد و سر درگمي 

مدرن گشته است.
پيروزى انقالب اسالمي ايران و مطرح شدن آن به عنوان 
پرچمدار بيداري امت ها و خاستگاه اتحاد اسالمى همگان را 
به بازخوانى انديشه وحدت و خارج ساختن آن از قالب شعار 
به حوزه رفتار فراخوانده است تا در رهگذر آن ارزشهاي 

واقعي اسالم و كسب هويت برتر دست يافتني شود.
معمار كبير انقالب اسالمي ايران حضرت امام خميني –ره- 
در اين باره مي فرمايد: همه ما مي دانيم وحدت ملت چه 
اثرهاي معجزه آسايي داشته است و دارد و در مقابل، تفرقه 
و تنازع چه نكبت هايي به سر مسلمين در طول تاريخشان 
آورده است. اسالم آمده است تا تمام دنيا را ، عرب را ، عجم 
را ، ترك را ، فارس را ، همه وهمه را با هم متحد كند و يك 
امت بزرگ به نام امت اسالم در دنيا برقرار كند . حضرت 
امام (ره) وحدت اسالمى و ملى را نعمتي الهي دانسته و 
مي فرمايد : اراده خدا بود كه منت بر همه گذاشت و همه 

اقشار را با هم متحد كرد.
از  يكي  را  اسالم  نيز وحدت جهان  رهبري  معظم  مقام 
اساسي ترين دغدغه هاي خويش بر شمرد و مي فرمايند:

امروز دنياي اسالم و امت اسالمي با مصايب بزرگي مواجه 
است ، درست است كه بسياري از اين مصايب از درون دل 
خود ما مسلمانان برخاسته است ما كوتاهي و تنبلي كرديم و 
با خود خواهي ها و دنيا طلبي هاي خودمان راه امت اسالمي 

به سوي قله تكامل انساني را نپيموديم كه بايد برگرديم  بايد 
حركت كنيم. ايشان وحدت دنياي اسالم را نياز قطعي دانسته 
و مي فرمايند: دشمن مي خواهد ميان فرقه هاي اسالمي 
نزاع باشد. بخصوص بعد از پيروزي انقالب اسالمي دشمن 
خواسته است بين ايران اسالمي و بقيه ملت ها جدايي بيندازد. 

نگذاريد اين وحدت خدشه دار شود.
افتخار  پر  پرچم  ايران  در شرايطى كه جمهوري اسالمي 
را به اهتزاز درآورده و براي رسيدن  انسجام دنياي اسالم 
به آرمانشهر امت اسالمي تالش مى كند نياز به وحدت 
ملى ضرورتى انكار ناپذير است. در اين راستا مسئله وحدت 
و انسجام در دو اليه دروني و بيروني قابل پيگيري است. 
اليه دروني با برگزارى نشست هاي عالمانه مشترك پيروان 
مذاهب اسالمي پيرامون مسايل اختالفي و تضارب آرا و 

انديشه ها در فضاي صميمانه و علمي محقق خواهد شد.
اليه بيروني نيز بهره گيري از مولفه هاي مشترك دنياي 
اسالم و سازمانهاي بين المللي همچون سازمان كنفرانس 
كه  نهادهايي  برخي  و  مذاهب  تقريب  مجمع  اسالمي، 
 اكثريت اعضاي آن را كشورهاي اسالمي تشكيل مي دهند 
داراي اهميت است. چنانچه دنياي اسالم با اين راهبردها 
به سوي اهداف واالى خويش پيش برود رخوت و سستي 
حاكم بر روابط رخت بر بسته و با آگاهي به سمت قله 

پيشرفت و پويايي رهنمون خواهد شد. 
مقام معظم رهبرى در شرايطى اين نسخه شفابخش را 
براى داخل و خارج كشور اعالم داشته اند كه  چنگ و 
هدف  را  عالم  گويان  ا...  اال  الاله  حلقوم  استكبار  دندان 
هاي  سرزمين  قلب  در  بحران  هاي  كانون  و  داده  قرار 
اسالمي ايجاد شده است. آنان آخرين تير خود را كه در 
قالب اختالف ميان گروههاي اسالمي طراحي شده و نوك 
پيكان آن به زهر اختالف و تفرقه آغشته شده است را در 

تاريكي خاورميانه به اصطالح جديد رها ساخته اند. 
بنابراين پرچمداران واقعي اسالم ناب، بايد آتش فتنه را 
با تمسك به كلمه توحيد و حفظ وحدت و انسجام ملى و 

اسالمي خاموش نمايند.
عملي  راهكار  عنوان  به  زير  محورهاي  رزمگاه،  اين  در 
پيشنهاد مي شود: 1-تشكيل جبهه واحد اسالمى در برابر 
اختالفات   از  پرهيز  و  مشتركات  به  2-تمسك  استكبار 
نمادهاي  ريزي  افكن 4-پايه  تفرقه  از مسائل  3-پرهيز 
وحدت ،همچون مسئله قدس، هفته حج، هفته وحدت و ... 
 5-توجيه مسلمانان براي پيش گيري از خشونت هاي فرقه اي 
و فرقه گرايي هاي افراطي 6-كنار گذاشتن سالح هاي ناكار 
آمد كفر، تفسيق و ... 7-ارائه نسخه شفابخش محبت و مدارا 
 در ميان امت اسالمي براي پايان بخشيدن به ستيزه هاي 
فرسايشي 8-مرزبندي ميان حق و باطل، ايمان و شرك 
،فضايل و رذايل بر مبناي برائت از دشمنان 9-پايه ريزي 

مهندسي اجتماعي و فرهنگي بر مبناي گفتمان وحدت و 
براي  عميق  هاي  اسالمي 10-پژوهش  مذاهب  تقريب 
رسيدن به رهيافت علمي منشور وحدت اسالمي 11-ترسيم 
افق هاي وحدت بر محور توحيد و نبوت و ساير مشتركات 
انديشمنداني همچون: سيد  ارزشمند  روش  12-پيگيري 
آبادي، سيد قطب، محمد عبده، شرف  الدين اسد  جمال 
الدين، مرحوم آيت ا... بروجردي، شيخ شلتوت و...  13-

هدف گيري ريشه فساد.
در اين جا اشاره به برخي موانع موجود در راستاي يكپارچگي 

امت اسالم نيز ضروري به نظر مي رسد .
 ، جهل  پيدايى   .2 كوركورانه  تقليد  و  قومى  تعصب   .1
 خرافات و بدعت ها  3. برداشت هاى سوء از انديشه هاى 
ساير مذاهب 4. تهمت هاى ناروا و بى اساس  5. پيدايى 
حكومت هاى خودكامه  6. غفلت از سياست هاى استكبار 
و روى آوردن به اختالفات جزيى 7. بزرگ نمايى اختالفات 
در ميان گروههاى اسالمى  8.پيدايى گروه هايى افراطى 
و روى آوردن مردم به ديدگاه هاى افراطى آنان  9. پيش 
گيرى از شناخت متقابل پيروان مذاهب اسالمى 10.افزايش 
هاى  سرزمين  در  برادركشى  و  اى  فرقه  هاى   خشونت 
اسالمى  امت  ميان  در  واحد  رهبرى  فقدان  اسالمى 11. 
امت  ميان  در  خودباورى  و  نفس  به  اعتماد  ضعف   .12
و  فرهنگى   ، علمى  اقتدار  به  توجهى  بى   .13 اسالمى 
اجتماعى مسلمانان در پرتو قرآن و سنت 14. بى توجهى 
به هجوم يك جانبه غرب به ارزش هاى دينى و ترويج 
رواج  اسالمى 15.  هاى  كشور  در  بارى  بندو  بى  و   فساد 
جلوه هاى جديد جاهليت مدرن در قالب آرمان خواهى غربى، 
اباحه گرى و ... در ميان مسلمانان. 16. ضعف اقتدار همه جانبه 

كشورهاى اسالمى بويژه در زمينه توليد علم و ... 
آيا  ؟  چيست  اسالمى  وحدت  مفقوده  حلقه  راستي  به 
كشورى كه خويش را پرچمدار انسجام اسالمى مى داند ؛ 

در درون نيازى به وحدت نخواهد داشت ؟.
سياسى  انسجام  و  اسالمى  وحدت  گفت:  بايد  پاسخ  در 
كشورهاى اسالمى دو روى يك سكه اند و هر گاه وحدت 
اسالمى به صورت كامل تحقق يابد انسجام اسالمي نيز 
اسالمى  اساس وحدت  اين  بر  بود.  خواهد  يافتني  دست 
ترجمان انسجام اسالمي در سطح بين المللى نيز خواهد بود 
. رسيدن به وحدت اسالمى به عنوان پيش زمينه انسجام 

سياسى امت اسالم نيز اصول و مباني ويژه اى دارد.
كشور عزيز ايران از طوايف، گروهها ، نژادها و گويش هاي 
گوناگون تشكيل و ملت ايران امروز به اعتراف دوست و 
دشمن در كانون اين نهضت بيداري اسالمي قرار دارد كه 
روز بروز بر دامنه زايش ها و رويش هاي آن افزوده شده و 
مناسبات حاكم بر دنياي امروز را سخت تحت تاثير قرار داده 
است. بنابراين وحدت ملي ضامن سعادت ملت و گامي در 

جهت حركت به سوي افق هاي روشن خواهد بود. براي 
رسيدن به وحدت ملي ، بايد تعريفي روشن از آن ارائه گردد. 
منظور از وحدت از ديدگاه جامعه شناختي يعني اين كه 
اعضاي جامعه فعاليت هاي خود را همسو با ساير شهروندان 
و در كمال همبستگي و پيوند متقابل به انجام برسانند. با اين 
نگاه، وحدت آن گونه كه عده اى مى پندارند امري مطلق 
نخواهد بود و در صورتي دست يافتني  است كه همه مردم 
يك گونه فكر كرده و از روش اعتقادي يكساني برخوردار 

باشند، زيرا اين روش نه ممكن و نه مطلوب است.
 بنابراين بهترين برداشت از وحدت مي تواند اين گونه باشد :
تالش براي نهادينه كردن منافع و آرزوهاي مشترك در ميان 
اقشار جامعه . رسيدن به وحدت ملي نيز مستلزم به كارگيري 
راهكارهايي است كه در زير به بخشي از آن  اشاره مي گردد:  
1. تالش در جهت كنار گذاشتن تعصبات قومي، قبيله اي، 
حزبي ، منطقه اي و... 2. تالش در جهت شايسته ساالري 
و پرهيز از گرايشهاي سليقه اي در زمينه هاي گوناگون 3. 
پرهيز از جزم گرايي و انحصار طلبي تنگ نظرانه و اجازه 
باروري انديشه ها  – تا آنجا كه اصول و منافع ملي خدشه دار 
نگردد –  4. پيشگيري از تضادها و منازعات سياسي و رقيب 
ستيزي و نيز توافق در اصول كلي حاكم بر روابط جامعه  5. 
تالش در جهت نهادينه سازي ارزشها و منافع مشترك در 
جامعه 6. تالش در جهت كاهش فاصله گروههاي تاثير گذار 
جامعه بر مبناي احترام متقابل و نفي سركوب و تحقير در 
ميان آنان  7. پذيرش نسبي تكثر در حوزه انديشه وعمل و 
رسميت بخشيدن به حقوق قانوني گروههاي نا همگن ، تا 
آنان نيز در سايه وحدت ملي هويت خويش را بازيابي و تعريف 
 نمايند. 8. ايجاد روحيه نقد پذيري علمي در سايه برگزاري 
نشست هاي دوستانه افراد و گروهها. 9. تقويت هوشيارانه 
پيوند ملت و دولت و افزايش قانون گرايى و مشاركت مردم 
در عرصه هاي گوناگون . 10. هدايت افكار عمومي به سوي 
منافع ملي و فاصله گرفتن از منافع گروهي و جناحي. 11. 
آگاه سازي مردم از ترفندهاي دشمنان در راستاى خاموش 
ساختن شعله هاي بيداري اسالمي و اتحاد شكني . 12. پاي 
بندي همه گروههاي وفادار نظام به قانون اساسي جمهوري 

اسالمي به عنوان منشور اتحاد ملت مسلمان ايران.

يادداشت

رئيس جمهور: هالل شيعه و هالل سنت 
نداريم، ما بدر اسالمي داريم 

روحاني رئيس جمهور با بيان اينكه آنچه عده اي به نام 
هالل شيعه تبليغ مي كنند گفتمان بيمارگونه غلطي 
است، گفت: ما هالل شيعه و هالل سنت نداريم بلكه 
ما يك بدر اسالمي داريم و همه مسلمانان در دنيايي 

هستيم كه بايد در كنار هم متحد باشيم . 

 عراقچي: اجراي برجام از آخر دي  

 عراقچي معاون وزير خارجه در پاسخ به سوالي كه زمان 
اجراي دقيق برجام كي خواهد بود، گفت  : ان شاءا... تا 

آخر دي ماه شاهد اجراي برجام خواهيم بود  .

وزير كشور:  به توافق خوبي در مورد 
كانديداها و انتخابات رسيده ايم 

وزير كشور از مشاركت 900 هزار نفر در برگزاري 
در  كه  كرد  تاكيد  و  داد  خبر  اسفندماه  انتخابات 
و  سازنده  تعامل  نگهبان  با شوراي  مراحل  تمامي 
خواهد  قانون  نيز  ما  كار  مبناي  و  داريم  مطلوبي 
افزار  درباره سخت  ما  گفت:  فضلي،  رحماني  بود.  
با شوراي نگهبان به توافق رسيده ايم، درباره نرم 
انجام  كار  اين  است،  شده  مطرح  نكاتي  نيز  افزار 
شده، امروز با شوراي نگهبان جلسه خواهيم داشت 

تا نهايي شود. 

غرب در اجراي برجام شيطنت مي كند

رئيس مجلس با بيان اينكه غرب و آمريكا در اجراي 
هاي  هفته  در  گفت  :   است،  دنبال شيطنت  برجام 
اخير برخي كارهايي كردند كه با روح برجام سازگار 
نيست  .  الريجاني از اقبالي كه مردم در ثبت نام براي 
انتخابات خبرگان و مجلس از خود نشان دادند تقدير 
كرد و گفت: اين امر نشان دهنده انگيزه ملت است 
چون احساس هم سرنوشتي مي كنند كه اين حضور 

آنها قابل تقدير است. 

پرونده كانديداها را بررسي مي كنيم

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: هرگونه اظهارنظر 
نگهبان  شوراي  عمل  مالك  فتنه  درباره  عملي  و 
در بررسي صالحيت  هاست.  ابراهيميان گفت: رفتار 
و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبري 
كه مصداق طرفداري از فتنه و عناويني از اين دست 
كه به عنوان خط قرمز نظام و رهبري مطرح شده 
ابتدا بايد پرونده داوطلبان را بررسي كرده و  است. 

ببينيم كه چه گفته و چه كارهايي انجام داده اند. 

اردوغان به عربستان مي رود 

رجب  تركيه،  جمهوري  رياست  دفتر  بيانيه  طبق 
بنا  كشور  اين  جمهوري  رئيس  اردوغان،  طيب 
عربستان  پادشاه  عبدالعزيز،  بن  سلمان  دعوت  بر 
روزهاي بيست و نهم و سي ام دسامبر سفري دو 

روزه به اين كشور خواهد داشت. 

اطالعيــه
قابل توجه كليه اشخاصى كه از اراضى پالك 246 اصلى بخش 2 بيرجند (اراضى مرحوم 
موسوى) اسناد مالكيت مشاعى يا آراى قطعى صادره از دادگاه هاى محترم را چه به عنوان 
ششدانگ و چه به عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ در اختيار دارند ، براى تعيين وضعيت و 
عمليات افراز از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت يك هفته كارى به آدرس بيرجند ، خيابان شهيد 

آوينى ، پونه 13، پالك 3 ، كدپستى 9717413867 ارسال يا تحويل نمايند.

وكيل قانونى مالكان - حميد موسوى

 آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
به استناد مواد 121 و 122 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ششدانگ يك باب منزل به شماره پالك ثبتى يك فرعى از 4157- اصلى بخش 

يك بيرجند واقع در بيرجند ، خيابان قائم، قائم 12، پالك 9 ملكى آقاى سيد حسين حسينى فرزند سيد يحيى با كد ملى 0640486525 كه سند مالكيت 
آن ذيل صفحه 50 دفتر جلد 20- امالك بيرجند به نام مالك صادر و سند تسليم شده است با حدود اربعه به شرح پرونده ثبتى: شماال جاى درب و ديواريست 
به خيابان منصف شرقا ديوار به ديوار منزل 2 فرعى از 4157 اصلى آقاى خوش بين جنوبا يك ديواريست به ديوار منزل 12 فرعى از 4157 – اصلى آقاى 
سيد حسن حسينى 2- به ديوار منزل مزبور كه در اين قسمت مورد ثبت حق نما و آجرچينى دارد 3- ديوار به ديوار منزل نامبرده غربا درب و ديواريست به 
كوچه عمومى (حقوق ارتفاقى ندارد) كه بواليت از طرف مالك برابر سند رهنى شماره 29100- 93/4/10 تنظيمى در دفتر اسناد رسمى شماره 7 بيرجند 
در قبال مبلغ دو ميليارد ريال تعهدات آقاى سيد يحيى حسينى فرزند سيد حسن در رهن موسسه تعاونى اعتبار بدر توس (موسسه آرمان سابق) به شماره 
ثبت 13428 با شناسه 10380290808 قرار گرفته است. چون نامبردگان ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند، بنابراين موسسه 
اعتبارى بدر توس شعبه بيرجند (آرمان سابق) به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفتر خانه تنظيم كننده سند تقاضاى صدور اجرائيه 
به مبلغ فوق الذكر بر عليه مديون و راهن مذكور را نموده كه پرونده اى تحت كالسه 9400018 در اين خصوص نزد واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند تشكيل 
شده است. پس از ابالغ اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر به دليل اينكه متعهدين بدهى خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند، با توجه به تقاضاى 
بانك بستانكار نسبت به ارزيابى مورد رهن اقدام و برابر نظريه شماره 132- 94/6/4 كارشناس رسمى دادگسترى ، ششدانگ پالك فوق به صورت يك باب 
ساختمان با عرصه اى به مساحت 342,53 مترمربع (پس از تعريض) و اعيان موجود و امتياز آب و برق جمعا به مبلغ 1/868/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت 
يافته است و در روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند واقع در ميدان شهدا در قبال  طلب 
بستانكار از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار مى شود. هزينه 
هاى مربوط به نقل و انتقال و ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهى هاى مربوط به دارايى و شهردارى و غيره كه 
مبلغ آن فعال مشخص نگرديده بر عهده برنده مزايده مى باشد كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40- آيين نامه 
اجرا وصول مى گردد. ضمنا بر طبق نامه شماره 94/120543 – 94/7/15 موسسه بستانكار ، مورد مزايده فاقد بيمه نامه رسمى است و هرگاه متعهدين تا 
قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده بدهى خويش را پرداخت و يا توديع نمايند از انجام مزايده خوددارى خواهد شد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل 

اعالم شود مزايده روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/10/7       غالمرضا دادى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست
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توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 

پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد تخفيف 
عرضه  مى نمايد

سجادشهر، امامت 2      32412973

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

اطالعيه شركت ها  و موسسات  مشاوره اى 
خودكنترلى و خود اظهارى

در راستاى اجراى مواد 24 و 25 و 41 آيين نامه اجرايى ماده 13 قانون اصالح قانون مواد خوردنى ، 
آشاميدنى ، آرايشى و بهداشتى، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند در نظر دارد: اقدام به صدور مجوز 
 تاسيس شركت ها و موسسات مشاوره اى خودكنترلى و خوداظهارى بهداشتى براى واجدين شرايط در شهرستان هاى

 استان نمايد.

شرايط اختصاصى كاركنان فنى و مسئول فنى شركت:
1- دارا بودن حداقل تحصيالت كارشناسى در رشته مهندسى بهداشت محيط براى مسئول فنى

2- دارا بودن مدرك تحصيلى در مقطع كاردانى و يا باالتر در رشته مهندسى بهداشت محيط و يا كارشناسى يا باالتر در 
رشته ايمنى و بهداشت مواد غذايى براى كاركنان فنى

3- قبولى در آزمون مورد تاييد وزارت با كسب 70 درصد امتياز
4-كسانى كه در حرف سالمت اشتغال دارند فعاليت آنها در اين زمينه تابع تصويب نامه هيئت وزيران خواهد بود.

5- حضور و فعاليت كاركنان و مسئول فنى شركت در ساعات رسمى ادارى الزامى است.
متقاضى بايد درخواست كتبى خود را به انضمام مدارك ذيل به معاونت بهداشتى (گروه مهندسى بهداشت 

محيط و حرفه اى ) تحويل نمايند:
1- درخواست كتبى شركت براى دريافت پروانه در سربرگ شركت با مهر و امضاى مدير عامل

2- تصوير مدرك تحصيلى مسئول فنى
3- كپى اساسنامه شركت با قيد فعاليت خودكنترلى و خوداظهارى بهداشتى (در دفترخانه اسناد رسمى و يا دادگسترى 

كپى برابر اصل گردد)
4- تصوير آگهى تاسيس شركت در روزنامه رسمى (در دفترخانه اسناد رسمى و يا دادگسترى كپى برابر با اصل گردد)

5- عكس ادارى مسئول فنى و مديرعامل (3 قطعه)
6- تصوير شناسنامه و كارت ملى مسئول فنى و مديرعامل شركت

7- تصاوير شناسنامه و كارت ملى و مدارك تحصيلى كاركنان 
8- تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت مربوط به دفتر

9- گواهى قبولى در آزمون
10 تعهدنامه محضرى (امضاى كليه صفحات دستور العمل توسط مدير عامل و تعهد پذيرش مسئوليت لغو پروانه و ساير 

مسئوليت هاى ناشى از اعمال ضوابط و ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمى )
از كليه واجدين شرايط دعوت مى گردد تا تاريخ 94/10/15 تقاضاى خويش را به مركز بهداشت استان (گروه مهندسى 
بهداشت محيط و حرفه اى) تحويل نمايند. بديهى است پس از انقضاى مدت مزبور تا اطالع ثانوى از پذيرش درخواست 

تاسيس شركت خودكنترلى و خود اظهارى خوددارى خواهد گرديد.

روابط عمومى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش



سراب  محدوده  آب  كيفيت  آب  شركت  محترم  مسولين  سالم  آوا 
ميمونه  باقى  روسوب  كلى  ليوان  ته  شده  بد  خيلى  وقته  چند  واقعا 

لطفارسيدگى كنيد
933…405
با سالم از شهردارى محترم خواهشمنديم ادامه عمليات جاده اتصال 
خيابان نارنج به مجتمع مسكونى سلمان رو به پايان برسونن. دو روز 

كار كردن و االن نزديك 10روزه كه تعطيل شده.
915…370

چرابه  برسونين  اسنادوامالك  ثبت  اداره  مسولين  اطالع  به  لطفا 
پرونده هاى مربوط به هيئت تعين تكليف اراضى فاقد سند.دربيرجند  
اينقدرديررسيدگى ميشه.درحاليكه درشهرهاى ديگركشور هيئاتها خيلى  

فعالتروسيعتر عمل مينمايند

915…974
ميدان  تبليغاتى  تابلوى  اون  بگو  بيرجند  به شهردار محترم  آوا:  سالم 
آزادى كه به مناسبت حضور يك روزه دكتر روحانى، فقط يك روز و 
اون هم بطور نصفه و نيمه روشن شد، االن چند ماهه كه به خواب 
زمستانه رفته، طورى كه حتى با برخورد يك كاميون با گوشه اش باز 
هم از خواب بيدار نشد، فكر نكنم خوابش از خواب مسؤولين سنگين 

تر باشد. ممنون

915…863
انجام  بد  اعمال  را هنگامى كه  بندگان خويش  : خداوند  امام على(ع) 
بركات آسمان و بستن  نزول  از  به كمبود ميوه ها و جلوگيرى  دهند، 
كنند،  توبه  كاران  توبه  تا  سازد،  مى  مبتال  خيرات  گنجهاى  درهاى 
از  عاصيان  و  گيرند،  پند  پندپذيران  بكشند،  گناه  از  دست  گنهكاران 

معصيت باز ايستند
915…029

سالم. آوا خدا توانت بدهد كه هر مسئولى. عزيزى .قول دهه فجر افتتاح 
يا بهره داد بحق شهدا گرچه درحرف ارزش مندشان كرديمنه در عملم 

قول بى تفاوت ندهيم قول يعنى سربره قول نره
935…032

زمان  براى  بود:(شعارگرايى  گفته  كه  شهروندى  به  سالم،درپاسخ 
نباشيد)بايدبگويم  نگران  ميشه  حل  بشه  تموم  و  است  انتخابات 
باشعارمشكالت حل نميشه.شعاردادن و بدست آوردن آراى مردم براى 
مردم  به  خيانت  جز  مردم  حقوق  كردن  وبعدفراموش  شدن  انتخاب 

وعهدشكنى نيست.

915…891
سالم آواجان. لطفا تو رو امام حسين اين مطلب منو چاپ كن رفتيم 
نيم  خريديم  زنجبيل  قنادى  لوازم  اسدى  خيابون  امامى  آقاى  مغازه 

كريم  واقاى  شريف  اقاى  فروشى  كلى  ازمغازه  ولى  كيلو17هزارتومن 
پوركيلويى 17هزارتومن خريديم

903…364
با سالم.از طرف خودم وتمام مشتركان اوا در خيابان غفارى از زحمات 

.بى دريغانه مسئول توزيع روزنامه اوا  كمال تشكر رو دارم.

915…982
مزايده  بيرجندشماكه  دادگسترى  مسئولين  خدمت  سالم 
برگذارميكنيدچرابدهى هامالياتى وغيرو ملك راازپولى كه خريدارپرداخت 
راصادرنميكنيد؟  ملك  تخليه  حكم  كنيدوهچنين  كسرنمى  ميكنه 
عمل  چراقانونى  ،پس  كرده  روشن  تكليف    صراحت  به  كه  قانون 

نميكنيد؟؟؟ 

915.…388
با سالم خدمت مسئوالن محترم!خواهشمند است هر چه سريعتر طرح 
خصوص  به  شهر  سطح  از  رو  مزاحم  و  صدا  و  پرسر  صنوف  انتقال 
كنيد.با �ذشت چندين سال  اجرايى  رو  در خيابان عدل  واقع  صنوف 
از پيشنهاد اين طرح و اعتراض مردم و درخواست صنوف از مسئولين 
لطفا هر چه سريعتر جهت رفاه حال شهروندان اين طرح را اجرا و به 

پايان رسانيد.

915…287
با سالم 

از مسئولين خواهشمندم نسبت به جمع آورى سرعت گير هاى پشت 
چراغ قرمز هاى سطح شهر بيرجند اقدام كنند .

915…067
اندازهاى  دست  براى  محترم.لطفاتفكرى  مسووالن  خدمت  باسالم 
بر اتالف وقت  بيرجند بكنند.زيرا عالوه  پشت چراغ راهنماهاى شهر 

وايجاد خسارت به مردم توهينيست به شعور همشهريان !

939…594
سالم

شايد  'يا  موقت  وادغام  ميزان  موسسه  مشكالت  گيرى  پى  از  پس 
از  'خواهشمندم  مشكالت  حل  ادعاى  'و  صادرات  نك  با  نمايشى 
به  مردم  دردونياز  رساندن  مانده جهت  باقى  حلقوم  تنها  اين  روزنامه 

گوشبا مسئولين يا به عبارتى منسوبين بى درد
باقيمانده ' ' لطفا از روند اجرايى آن گزارش تهيه فرماييد وتا پرداخت 
نهايى مطالبات مردم پى گير باشيد ' شايد اين موسسه وابسته به ديوان 

عدل و داد كمتر حق مردم را بخورد و كمى جوابگو باشد 
متشكريم

جمعى از مال با ختگان و فريب خوردگان 

915…267
همه  روبه  مرك  كنارابشارروستاى  درختان  كندن  سالم.ميخاستيم 
مسعولين بخصوص دهيارروستاى مرك كه دستوركندن دادن تبريك 

بگم 

933…534
بيرجنديهاى عزيز اگر هنوز زنده هستيد ميتونيد يه سرى به بيمارستان 
بزنيد.تواين  بيمارستان  اين  اورژانس  الخصوص  على  عصر،  ولى 
از حد  بيش  توجه  از  برميگرديد،باتشكر  مرده  ميرويد  زنده  بيمارستان 

پرستاران و دكترهاى بيمارستان.از طرف يك شهروند داغدار

بنيانگذار  و  فرهنگى  ميراث  قبلى  مدير  فر  مكرمى  آقاى  خاطره  يادو 
موزه هاى خراسان جنوبى هيچگاه ازحافظه تاريخ اين سرزمين محو 

نخواهد شد هركجا هست خدا يار و نگهدارش باد
915...008

متأسفم براى مسئوالن يك سال پيش از شخصى در 20 كيلومترى 
بيرجند  زمين خريديم دوستان تمام ديواراى زمين هاى ما رو خراب 
كردند ولى خانه اى بنده خدا رو كه حتى كوه رو تراشيده و روش ويال 
به خدا  ما كه  تا چه حد!  بازى  وپارتى  رفاقت  نكردند.  ساخته، خراب 

واگذار كرديم
915…010

من:
16/12/2015  ،8:06

سالم آواى عزيز. شهردارى منطقه دو عليرغم توان قانونى سد معبر مدرس 
35 را رفع نمى نمايد بارها پيام داده ايم بى اثر است. لطفاً شهردارى مركز 

كمكى كند.
915.…011
بزرگ  ميدان  براى  كارى  يك  و  كند  همتى  خوسف  شهردارى  اگر 

شهداى عبادى بكند.
935.…584
سالم عليكم و رحمة ا...و بركاة .چدن 200 نفر .سيمان درميان و طبس 
.كك  قاين  فوالد  نخست  بخش  شاءا...بأذنه  .إن  نفر   450 كدام  هر 
طبس .بجان م قسم پيگيرى دهه فجر 94 بهره بردارى واقعى اشتغال 
آفرين شانبا توكل بخدا .توسل به پول .توجه به بازديد دقيق و پيگيرى 

فوق العاده خصوصا نماينده گان دو ماه ديگر .إن شاءا...
935...032

سالم آواى عزيز:
توليدماءالشعير(توى  اقتصادى بجاى  ويژه  توجيهى منطقه  براى طرح 
چرا  داره  ساليانه  آب  هزارمترمكب  چهل  نيازبه  كوير)كه  آب  قحط 

فرآورى محصوالت كشاورزى استان رو چاپ نمى كنيد؟
915..891

من:
16/12/2015  ،8:06

جان مادرت بخون كه دلم خونه ،نميدانم تو چه مملكتى داريم زندگى 
ميكنيم يكسال است تو موسسه ميزان پولمو گذاشتم 50 م از بانك 
ديگه بود با نرخ 30 چون موقع عيد بود ومن هم مغازه موادغذايى دارم 
ميخواستم اجيل وغيره بخرم يك روز نشد كه گفتد به مشكل خورده 
االن يكسال شد به خدا به هر كجا كه گويى رفتم دادگاه گفت بايد 

برى چند درصد پولو بريزى بعد بيا اقامه دعوا كن واز اين مسايل اخه 
بى انصاف بهمن به ارم خودت اعتماد كردم خالصه از اين حرفهايى كه 
خودتون بهتر خبر داريد االن سود يكسال رو نميدند سود سال 93 رو 
5درصد كم ويكنند وتازه صادرات از مبالغ كم هم شروع كرده كه تازه 
معلوم نيست كى نوبت ما برسه وقتى براى برداشت حساب يا همان 
دزدى قانون دارند گه ميگند بانك مركزى گفته برداريد واين قدر راحت 
تو رو به هردينى كه دارى نمى دونم قران ومسلمونى رو قبول دارى 
يا نه به خدا زندگيم فلج شده شب كه ميرم خونه جرات نگاه كردن به 
بچه هامو ندارم اخه ميگفتند اگر مسلمانى در هر نقطه از جهان نداى 
مظلوميت سر بده بايد دستشو بگيرند به خدا ما باهم هم وطنيم من 
سياسى نيستم لبنان وفلسطينو هر چه قدر ميخواند بدند ولى پولمون 
كه ابروى ماست رو بدند اينقدر به ما ظلم نكند ما چوب كى رو داريم 
ميخوريم خدا ميدونه اگر خواندى واندگى دلت به حال بچه هام سوخت 
هر كار ميتونى بكن بلكه تويى كه بچه دارى گوشه دلت هنوز تيره 
نشده باشه ى كارى بكنى دست ما كه تو شهرستان به جايى بند نيست 

شما ى كارى بكن هرچيز گزارش وغژره خدابهتون اجر بده

939…788

اطراف  زند  نمى  جارو  را   اهللا  بقيه  بلوار  مدتى شده كسى  سالم چرا 
سطل هاى آشغال ،آشغالهاى زيادى جمع شده (تصوير هم مى خواهيد 

براتون بفرستيم)

915…687
سالم درددل نانواراچاپ كرديد ولى شمارابخدا يك گزارش واقعى  از 
درد دل نانوا تهيه وچاپ كنيد شايد مسؤ لينى كه سرشان رازير برف 

كردندوخودشان رابخواب زدند كمى بيدار شوند

915…073

ببينيد چكار ميكنه حقيقا چند وقت پيش زمينى  بازى  رفاقت وپارتى 
وهمان  كاشتيم   نهال  داخلش  كه  بيرجند  20كيلومترى  در  گرفتم 
وقت  چند  ساخت  ويال  و  كرد  خراب  رو  كوه  رفت  زمينمان  صاحب 
جدى  ديدم  وهمسايه  خودمان  ديوار  روى  رو  جهاد  اخطار  گذشت 
نگرفتم ويك روز كه رفتيم ديدم تمام ديوارهاى مارو خراب كردند ولى 
حتى نگاه همسايمون هم نكرده بودند مسعولين حداقل ميگفتيد چى 
.باتشكر  نميكرديد  روهم خراب  ما  تاديوارهاى  ميداديم  تا  مى خواين 

فراوان از (اوا)

915…010
سالم

مسيولين محترم به فكر مشكالت مهرشهر باشند
خيابان 20مترى حافظ شرقى خط كشى ندارد.

919…013

پيام شمامردم استان خراسان جنوبى يك و نيم ميليارد تومان به عتبات كمك كردند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 7 دى 1394 * شماره 3403
3 تسنيم- رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات استان خراسان جنوبى با اشاره به اينكه مردم استان در بحث كمك هاى مردمى به عتبات عاليات، جزو 

استان هاى برتر در كشور هستند، گفت: مردم اين استان در 9 ماهه اخير يك ميليارد و 500 ميليون تومان به عتبات عاليات كمك كردند. جوينده 
اظهار كرد: عالوه بر كمك هاى نقدى مردم استان، كارگاه هاى قالى بافى فرش دستباف نيز براى ساخت حرم حضرت زهرا(س) در حال فعاليت 

هستند. وى گفت: همچنين مردم خراسان جنوبى خريد بيش از 100 هزار متر سنگ را براى ساخت حرم حضرت زهرا (س) متقبل شده اند.

گنج يابى كثيف در شهر فراگير مى شود

سالم من كاسبم خدا رو شكر خوشحالم كه االن دو ساله 
كه جنسى گران نشده، دوست عزيزى كه از گرانى گله 
داشتند ما عادت كرديم به انتقاد، حاال قبول دارم كه بازار 
راكده ولى ان شاء ا... به زودى درست ميشه. پس انتقاد 

خوبه ولى بجا و درست و از روى آگاهى.
915…608

در خرداد ماه 93 شوراى ساماندهى سالمندان استان 
برگزار شد. كاش  استاندار  با حضور  خراسان جنوبى 
صورتجلسه را بررسى كنند و اعالم فرمايند چند تا از 

مصوبات جلسه اجرايى شده است. يك بازنشسته
935...712

سالم. از دهيار زحمتكش چهكند كه با تالش شبانه 
روزى زمينه عمران و پيشرفت چهكند تشكر مى شود.

915...830
سالم. در روزنامه روز شنبه، خبرى از مديركل محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمى درباره كارگروه مد و لباس 
اسالمى درج شد كه جاى تشكر داره، اى كاش براى 
قيمت البسه و ساير ملزومات اسالمى چاره انديشى 
به  اسالمى  ايرانى  غير  كاالى  يك  كه  وقتى  شود. 
اسالمى  كاالى  قيمت  سوم  يك  به  را  لباس  ويژه 
اين  با  شود  مى  آيا  رسانند  مى  فروش  به  بازار  در 
وضع گرانى و اقتصاد خانواده ها، كاالى متناسب با 
فرهنگ اسالمى تهيه كرد؟ زمانى ما موفق خواهيم 
و  مناسب  قيمتى  به  را  خود  كاالى  بهترين  كه  بود 
كشورهاى  االن  كه  (كارى  برسانيم  بفروش  ارزان 
بيگانه انجام مى دهند تا مد و سليقه خود را به ساير 
لذا الزم است در اين خصوص  جوامع عرضه كنند) 

هم سرمايه گذارى شود.
915…905

هم  انتخابات  شأن  خصوص  در  مطلبى  جان  آوا 
بنويس فكر كنم هر كسى با خانواده اش قهر كرده 
رفته كانديد مجلس شده تو كشور، هر چند هدفشون 
معلومه اما تو رو خدا همونايى كه معرفى مى كنين 
حداقل قد و قواره شون اندازه صندلى مجلس باشه. 
915 ... 526

حالى  در  دانيد  مى  آيا  استان  مسئوالن  و  استاندار 
خانواده هاى محترم شما در زير گرماى بخارى گازى 
و بهترين امكانات استراحت مى كنند بيش از 400 
خانوار مظلوم و بى بضاعت روستاى حاجى آباد كه از 
مركز استان تنها پنج كيلومتر فاصله دارد از كمترين 

امكانات زندگى مانند آب و برق گاز محرومند؟ 
915…748

روزنامه آوا سالم، تو رو خدا ديگه حرفاى مسئوالن 
هم  خودشون  كه  دادن  شعار  اينقدر  نكن  چاپ  رو 
خسته شدن ولى خبرنگاراى تو خسته نشدند و هنوز 

مطلب مى زنن و حمايت مى كنن.
936 ... 200

زباله گردى، به اپيدمى واگيردارى در شهر بيرجند تبديل شده 
به  جنسيت  و  سال  و  از سن  فارغ  بسيارى،  روزه  هر  كه 
جمعيت اين افراد اضافه مى شوند. امروزه در گذر از كوى 
و برزن افراد بسيارى را مى بينيم كه براى گذران زندگى  
در  را  روزيشان  و  كرده اند  خم  زباله  سطل هاى  در  كمر 
زندگى  هياهوى  در  انگار  مى كنند.  جستجو  زباله ها  ميان 
ماشينى عصر حاضر انسان با همه توانايى و قابليت هايش 
به فراموشى سپرده شده.  امروزه ديگر زباله گردى مختص 
و  نيست  خروس خوان  تاريك روشن  يا  شب ها  ظلمات 
شاغالن اين عرصه نيز تنها افراد معتاد و بى خانمان نيستند 
بلكه اپيدمى شده كه اگر در هر قسمتى از شهر و جلوى 
مدل  هاى  ماشين  حتى  برگردانى  سر  زباله  هاى  سطل 
بااليى را مى بينى كه براى بار زدن زباله توقف كرده اند و در 

حال گنج يابى كثيف هستند.

طالى كثيف منبعى براى درآمدزايى

ساعات پايانى هر شب سرى به سطل هاى زباله مى زند و 
بعد از كنكاشى مفصل در زباله دانى ها خورجين موتورش  
را پر مى كند از غنائمى كه حاصل دسترنجى شبانه است. 
پوتين هاى بلند الستيكى، لباس هايى مندرس و آلوده و 
دستانى ترك خورده و خشن تمام آن چيزى است كه در 
برخورد اول با پيرمرد، قاب نگاهمان را پر مى كند.  رئوف 
نام دارد و بيش از 8 سال است زباله گردى را به عنوان 
را  انجام مى دهد. كف دست ها  درآمد  منبع  و  يك شغل 
آورده  بيرون  سيگارى  مى كند،  پاك  لباسش  كمك  با 
با  پيرمرد چطور  كه  فكرم  اين  در  روشن مى كند.  را  آن 
وجود اين همه آلودگى سرپاست كه ناگهان بند افكارم با 

كوره اى از دود سيگار پيرمرد پاره مى شود.
فوت  از  بعد  خودش  گفته  به  و  ندارد  خانواده اى  رئوف، 
همسرش ديگر انگيزه اى براى زندگى نداشته و به دنبال 
سوى  و  سمت  به  را  او  بى پولى  و  بيكارى  اعتياد،  آن 
كه  حاشيه هايى  است،  داده  زباله دانى ها سوق  در  زندگى 

امروز رئوف را پيرمردى زباله گرد ساخته است.
قدى كوتاه دارد و مجبور است براى جستجوى زباله دانى  
از لبه سطل به عنوان اهرم استفاده كرده و به داخل آن 
خم شود با يك دست لبه سطل زباله را گرفته و خود را 
به عبور و حضور  با دست ديگر بى توجه  و  نگه مى دارد 

عابران زباله هاى موجود را زير و رو مى كند.

جستجوى خوراك دام 
در ميان زباله هاى شهرى

مخاطب بعدى ما جوان ساده روستايى با سرى تراشيده  
هر  گفته خودش  به  كه  است  آفتاب سوخته  چهره اى  و 
از   يكى  از  به دست  گارى  صبح  پدر،  پيشنهاد  به  روز 
پوست  پيدا كردن  و  براى جمع آورى  نزديك  روستاهاى 
براى  خشك  نان  و  هندوانه  و  خربزه  مانند  ميوه هايى 
خوراك دام هايش راهى شهر شده و سرى به سطل هاى 
زباله مى زند. جوان كه هر بار خود را با يك نام معرفى 
مى كند كمى ساده به نظر رسيده و از دنياى دورنگى و 
تزوير انسان هاى امروزى به دور است، براى نان حرمت 
بسيارى قائل است و هر بار با مشاهده نان در سطل زباله 
غرولندى كرده و مى گويد:  نان بركت خداست بركت خدا 
را كه در سطل زباله و كنار ساير آشغال ها نمى ريزند. آنها 

را جدا كنيد تا حداقل حيوانات گرسنه سير شوند.

زمين شناس زباله گرد!

سوز  مى رود.  سردى  به  رو  هوا  و  است  غروب  نزديك 
مى تركاند.  استخوان  كه  است  حدى  به  كوير  سرماى 
با  را  چهره اش  سوم  دو  و  دارد  تن  بر  ضخيمى  بادگير 
كالهى بافتنى طورى پوشانده كه تنها چشم هايش ديده 

 مى شوند در حالى كه كيسه اى پر از انواع مقوا و قوطى هاى
خالى نوشابه را در دست دارد، پيشنهادم را براى گفتگو 
پذيرفته و مى گويد: ليسانس زمين شناسى است و به دليل 
است.  كار  مشغول  آرايشگرى  شاگرد  به عنوان  كار،  نبود 
مى شناسند  را  يكديگر  مردم  است  بيرجند شهر كوچكى 
نمى خواهم در لباس يك زباله گرد شناخته شوم و موجب 

سرافكندگى خانواده ام باشم.
هر  مى دهد:  ادامه  است،  شده  پدر  به تازگى  كه  محسن 
روز وقتى فرصتى پيش مى آيد لباس كارم را بر مى دارم 
و  گردى  زباله  كار  لباس  تعويض  با  كار  پايان  در  و 
تحويل زباله هاى قابل بازيافت به خانه بر مى گردم. وى 
زباله گردى را كار طاقت فرسايى مى داند و مى گويد: بدتر از 
اهانت و بار نگاه تحقيرآميز افراد، جيب خالى و شرمسارى 
يك مرد در مورد حداقل مخارج زندگى است. وى زباله ها 
را طالى كثيف مى داند و مى گويد: سود اين كار به جيب 
افراد حاصل دسترنج  دالالن مى رود به گونه اى كه اين 
به  باال  باقيمتى  و  ناچيز خريده  قيمت  به  را  زباله گردها 

كارخانه هاى بازيافت خارج از استان مى فروشند.

براى تأمين مخارج فرزندانم 
مجبورم زباله را زير و رو كنم

زنى جوان كه نيمه در سطح آشغال واقع در كنار ايستگاه 

ترسيم  را  شگفت آورى  منظره  است،  شده  خم  اتوبوس 
و  نمى شود  حضورم  متوجه  مى روم  سمتش  به  مى كند 
مرتب زباله ها را زير و رو مى كند و  برخى از زباله ها را 

مانند قوطى ها، بطرى ها و كاغذها را جدا مى سازد.
ماسك سفيدى را از كيفم بيرون مى آورم و به وى تعارف 
مى گويد:  و  مى شود  گلگون  خنده  با  چهره اش  مى كنم. 
كه  قسمت هايى  ديگر  و  منطقه  اين  در  است  سال  پنج 

رفت وآمد زيادى نيست زباله گردى مى كنم.
ادامه  در  مى كند،  مكث  اندكى  خود  معرفى  در  كه  زهرا 
صحبت هايش به خبرنگار مهر مى گويد: 10 سال پيش، 
شوهرم را در حادثه رانندگى از دست داده و از آن پس خود 

نيز سرپرست خانواده و سه فرزندم شده ام.
زيادى  كارهاى  مى افزايد:  و  مى كشد  عميقى  نفس  وى 
و  ساختمانى  نظافت  خانه،  در  كودك  پرستارى  مانند 
آشپزى براى سالمند انجام داده ام اما زباله گردى شغلى 

آسان براى امرار معاش زنى بى سرپرست است.

زهرا مى افزايد: در زباله گردى منتى از سوى ديگر افراد 
جمع آورى  كه  را  زباله هايى  مى توانم  به راحتى  و  نيست 
كرده ام را به افرادى ناشناس و يا به ديگر زباله گردها كه 

از نظر مالى در وضعيت بهترى قرار دارند، بفروشم.
وى در پاسخ به اين سؤال خبرنگار مهر كه اين زباله ها 
سكوت  مى رسانيد،  فروش  به  كجا  و  كسانى  چه  به  را 
كرده و مى گويد: اگر نامى از آنها ببرم به وسيله شهردارى 

گرفته شده و روزى خودم را قطع مى كنم.

شكم گرسنه، بهداشت نمى شناسد

صديقه زنى ديگرى كه بى مهابا و بدون استفاده از دستكش 
دستانش را تا آرنج در ميان زباله ها فرو برده لبخندى زده 
و مى گويد: اگر بخواهم به فكر بهداشت باشم اصًال نبايد 
اين كار را انجام دهم از طرفى درآمد چندانى براى تهيه و 
خريد دستكش ضخيم و مواد ضدعفونى كننده ندارم. وى 
را درك  بهداشتى  اينكه شكم گرسنه مسايل  به  اشاره  با 
است،  بى درد  مرفهين  براى  بهداشت  نمى كند، مى گويد: 
گويا  نگرفته ام  خاصى  بيمارى  هنوز  مدت  اين  باگذشت 

ميكروب هم از ما مى ترسد!
بهروز پسر 12 ساله اين زن نيز مى گويد: هر جا براى كار 
رفتم سن پايينم را بهانه كرده و حتى با حداقل دستمزد 
بيكار ماندم اما حاال در كنار مادرم هم به عنوان همراه او 

هستم و هم درآمدى هر چند ناچيز عايدم مى شود.

شگردى جديد در زباله گردى

ساعت سه عصر است. صداى پسر بچه اى مرا به بيرون 
را  خودش  وزن  از  تر  سنگين  گارى  مى كشاند.  خانه  از 
بر   كه  كارتن هايى  وجود  گويى  مى كند.  حمل  به سختى 
روى گارى قرار دارد، سنگينى اش را فزون تر كرده است. 
با صداى  مرتب كلمه «نون خشكى.... نون خشكى» را 
بلند تكرار مى كند. به كفش هاى دمپايى و شلوار پاره اش 
نگاهى گذرا مى اندازم. به سمتم مى آيد و مى گويد: نون 

خشكى، كارتن، قوطى، هرچه دارى بياور بخرم.
كارتن ها  اين  مى گويم،  و  مى كنم  تقديمش  لبخندى 
از چيزى  از كجا خريده اى؟ وى كه گويى  رو  زباله ها  و 
ترسيده است، مى افزايد: اگر زباله دارى بياور بخرم وگرنه 
كه مى روم. وى را به داخل حياط دعوت كرده و خود را 

معرفى مى كنم. چشمانش شرمگين مى شوند و به خبرنگار 
مهر مى گويد: زباله ها را از داخل سطل آشغال جمع كرده 
نكنند،  مسخره  مرا  سالم  و  سن  هم  بچه هاى  چون   و 

بر روى گارى حمل مى كنم.
رضا خريد نان خشك را بهانه اى براى زباله گردى مى داند 
و مى گويد: تعداد زباله گردها زياد شده اند و از ترس اينكه 
دستگير نشوم به خريدن نان خشك مى پردازم. وى كه به 
گفته خودش 15 سال سن دارد، مى افزايد: پدرم ناتوان و 
ازكار افتاده است و براى كمك به كسب درآمد به فروش 

دعا، آدامس، خريد نان خشك و زباله گردى مى پردازم.

آلودگى و چهره نازيبا، رهاورد زباله گردى

عملكرد  از  نارضايتى  با  بيرجندى  شهروندان  از  يكى 
افراد  اين  زباله گردها مى گويد:  در ساماندهى  شهردارى 
با واژگون كردن  سطل هاى زباله و پراكند كردن زباله ها 
از اتمام كار آنها را رها كرده و  در كوچه و خيابان  بعد 

بهداشت جامعه و مردم را تحت تأثير قرار مى دهند.
محمود آبادى مى گويد: بسيارى اوقات زباله ها تا چند متر 
آن طرف تر كشيده شده و به محلى براى تجمع گربه ها و 
انواع پشه و مگس تبديل مى شوند و بوى بد آنها مردم 
رعايت  بدون  زباله گردها  اعتقاد وى  به  آزار مى دهد.  را 
هيچ گونه مسايل بهداشتى و حفاظتى اقدام به جستجوى 

محتويات سطل هاى زباله به ويژه كاغذ و مقوا، بطرى هاى 
پالستيكى و آلومينيومى مى كنند و عالوه بر اينكه براى 
به  را  مختلفى  بيمارى هاى  است  ممكن  ديگران  و  خود 

وجود آورند، چهره شهر را بسيار زشت جلوه مى دهند.

بهداشت در جمع آورى زباله گردها همكارى كند

با  گفتگو  در  بيرجند  شهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
نمى تواند  به تنهايى  شهردارى  كرد:  بيان  مهر،  خبرنگار 
همه  و  ببرد  پيش  از  كارى  گردها  زباله  جمع آورى  در 

دستگاه ها به خصوص بهداشت بايد همكارى كنند.
حسن خانزاد با بيان اينكه در خصوص زباله گردى طرح 
پژوهشى كه آسيب شناسى كند، نداشته ايم، اظهار كرد: بر 
اساس گزارشات و مطالعات، بيكارى علت اصلى اين پديده 
به  اشاره  با  وى  شود.  توجه  زمينه  اين  در  بايد  كه  است 
تصريح  گردها،  زباله  جمع آورى  براى  انجام شده  اقدامات 

جمع آورى  زباله هاى  گردها،  زباله  اين  كه  مراكزى  كرد: 
برخورد  آنها  با  و  فروش مى رسانند، شناسايى  به  را  كرده 
انباشت  و  مركز خريد  از شناسايى 22  خانزاد  است.  شده 
اخطارهاى  به  مراكز  اين  افزود:  و  داد  خبر  در شهر  زباله 
شهردارى توجهى نكرده و به مراجع قضايى معرفى شده اند. 
وى با بيان اينكه برخى ديگر از مراكز انباشت زباله در سطح 
اظهار  شده اند،  پاك سازى  شهردارى  اوليه  اخطار  با  شهر 
كرد: شهردارى با مراكز انباشت زباله در سطح شهر برخورد 
جدى به عمل مى آورد اما در خارج از شهر ديگر دستگاه ها 
براى  زباله  خريد  متوليان  داد:  ادامه  خانزاد  مسئول اند. 
 انباشت زباله در نقاطى خارج از شهر، بايد ابتدا مجوز هاى

الزم را از دستگاه هاى ذيربط بگيرند.

جمع آورى 27 هزار تن زباله در بيرجند

روزانه  توليد  از  بيرجند  شهردارى  شهرى  خدمت  معاون 
از بى خطر كردن  بعد  بيمارستانى  و  زباله شهرى  110تن 
نخست  هشت ماهه  در  مى گويد:  و  داده  خبر  بيرجند  در 
سال جارى 27 هزار و 60 تن زباله در سطح شهر بيرجند 
را  زباله  توليد  خانزاد سرانه  است.  دفن شده  و  جمع آورى 
در بيرجند را حدود 600 گرم براى هر نفر عنوان و بيان 
كرد: بيش از20 درصد زباله هاى توليدى قابل تفكيك است.
وى به سوله پردازش زباله در بيرجند اشاره كرد و افزود: با 
بهره بردارى از اين سوله و  تجهيز آن به دستگاه سورترينگ 
هزينه هاى  و  انجام شده  زمان  كمترين  در  زباله  تفكيك 
حفظ  وى  يافت.  خواهد  كاهش  نيز  زباله  دفن  بهداشتى 
منابع طبيعى و كاهش ميزان توليد زباله را از اهداف ساخت 
سوله دانسته و ادامه مى دهد: عمليات فونداسيون اين سوله 
كه در محل دفن زباله در حال احداث است پايان يافته و 

نصب و مسقف كردن نيز به زودى آغاز مى شود.

راه اندازى آزمايشى ايستگاه زباله  در شهر

اينكه  بيان  با  بيرجند  شهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
زباله  كاهش  براى  پيش بينى شده  هاى  طرح  از  يكى 
گردها، راه اندازى آزمايشى ايستگاه زباله اى در سطح شهر 
حفظ سالمت  و  پاك سازى  نظافت،  كرد:  تصريح  است، 

شهر از وظايف شهردارى است.
اينكه برخى شهروندان، زباله ها را در سطل  بيان  با  وى 
تجمع  باعث  اقدام  اين  كرد:  اظهار  نمى اندازند،  آشغال 
حشرات موذى و در خطر انداختن سالمت جامعه مى شود.
وى افزود: از شهروندان خواستارم با مشاهده كم كارى در 

حوزه خدمات شهرى با سامانه 137 تماس بگيرند.
مديريت  سازمان  تشكيل  پيگيرى  به  اشاره  با  خانزاد 
شهردارى  در  سازمان  اين  تشكيل  با  كرد:  بيان  پسماند 
و  گردها  زباله  ساماندهى  مشكالت  از  بسيارى  بيرجند 
يادآورى  با  پايان  در  برطرف مى شود. وى  زباله  بازيافت 
نصب سه هزار و 650 سطل زباله مكانيزه در شهر در اين 
مدت، مى گويد:  47 نيروى خدماتى، 11 خودروى پرس 
جمع آورى  كار  زمينه  در  نيسان  هفت دستگاه  و  مكانيزه 

زباله در شهر فعاليت مى كنند.
بر  روز  بيرجند شاهد هستيم هر  در شهر  به هر صورت 
خطرهاى  مطمئنًا  و  مى شود  افزوده  گردان  زباله  تعداد 
داشت.  را خواهد  زباله گردى هزينه هاى سنگين  توسعه 
بايد گفت جداى از مشكالت بهداشتى اگر اين كار صرفه 
اقتصادى نداشت افراد به هر دليل جذب اين كار نمى شدند، 
واقعيت اين است كه با اجرايى نشدن طرح تفكيك زباله 
سودهاى  استان  در  بازيافت  نبود  همچنين  و  مبدأ  از 
ميلياردى طالهاى كثيفى كه عده اى براى گذران زندگى 
به آن روى آورده اند نصيب دالالنى مى شود كه سود چند 
صدهزارتومانى زباله گردها را ميلياردى به جيب مى زنند و 

از استان خارج مى كنند.
منبع: خبرگزارى مهر

گزارشى از كثيفى  ثروت در بيرجند؛

سودهاى ميلياردى را دالالن مى برند

جوابيه شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

پيام  احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
شما درباره «كيفيت آب آشاميدنى» ضمن تشكر از 
شهروند محترم به استحضار مى رساند: تصفيه خانه 
آب شرب بيرجند در راستاى ارتقاى كيفى آب شرب 
تنها  بيرجند احداث گرديده كه در حال حاضر  شهر 
بخشى از تصفيه خانه در مدار قرار داشته كه با توجه 
به آزمايشات كنترل كيفى كه روزانه از محدوده تحت 
ارتقاى سطح  پوشش تصفيه خانه صورت مى گيرد 
بودن تصفيه خانه  مدار  از  قبل  به  كيفى آب نسبت 
با  اميدواريم  كه  تأييد شده  آب  آزمايشگاه  در  شهر، 
توسط  كه  واحدها  تمامى  آوردن  مدار  در  و  تكميل 
شركت سهامى آب منطقه اى خراسان جنوبى احداث 
باشيم.  آن   پيش  از  پيش  ارتقاى  شاهد  گرديده، 
شايان ذكر است كيفيت آب شبكه توزيع آب شهرى 
استاندارد  محدوده  در  گرفته  كيفى صورت  پايش  با 

بوده و نگرانى از اين بابت وجود ندارد.     

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
دكتر  خيابان  «آسفالت  درباره   94/8/26 مورخ  شما 
حسابى در مهرشهر» به استحضار مى رساند: همانگونه 
كه قبال اعالم گرديده است محل مورد نظر تحويل 
شهردارى نشده است و متولى مربوطه بنياد مسكن و 
گرامى  لذا شهروندان  باشد  مى  مهر  اتحاديه مسكن 

جهت تسريع به متوليان مربوطه مراجعه نمايند.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احتراماً    -2
پيام شما مورخ 94/8/24 درباره «آسفالت خيابان سمت 
به  ادارى»  سايت  اجتماعى  تأمين  بيمارستان  غرب 
اعالم شده  قبًال  كه  همانگونه  رساند:  مى  استحضار 
محل مورد نظر تحويل شهردارى نشده است لذا پس 
از تحويل به شهردارى اقدامات الزم انجام خواهد شد.               

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جناب آقاى حاج حسن كميلى
رئيس محترم اتحاديه آرايشى بهداشتى و تجهيزات پزشكى 

انتخاب شما و هيئت مديره دلسوز را تبريك عرض نموده 
 موفقيت شما در رابطه با امور اتحاديه را از خداوند منان خواستاريم.

فروشگاه لوازم آرايشى رومانس

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 2 شهرستان بيرجند
پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

ششدانگ يك قطعه زمين پالك 426 فرعى از يك اصلى بخش 2 بيرجند اراضى قصبه بيرجند مورد تقاضاى آقاى حسين خزاعى به وكالت 
از طرف محمد ولى و فرح و عذرا و فريده اسدى و مينا و مريم هادوى 

در روز 94/10/30 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار 
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار: 94/10/7           رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده اجرايى 71/94 در قبال محكوميت شركت بيمه توسعه به پرداخت مبلغ 104/153/919 ريال در حق خانم 

سيده فاطمه حسين زاده و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف و كارشناسى 
اموال ذيل از محكوم عليه كه شامل از

قيمت به ريالشرحنام لوازمرديف

8/000/000  پرينتر ليزرى 2055- مدل HP دو دستگاه هر دستگاه 4/000/000 ريالپرينتر1

  كامپيوتر با مانيتور- صفحه كليد و كيس با مارك LG كامپيوتر2
 3 دستگاه هر دستگاه 6/000/000 ريال

18/000/000

3/000/000اسكنر HP ساخت چين مدل G2710  يك عدداسكنر3

750/000دوربين عكاسى CANON مدل A -495 / 10 مگاپيكسل ديجيتال 1 عدد دوربين4

29/750/000جمع كل: بيست و نه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال

كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/10/22 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى 
المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 

به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور
معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره    09151613389 - بنى اسدى

 بـرنـج ام-كــي
خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص

تنها يك بار امتحان كنيد
كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بيرجند: 09351285847

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت
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تسنيم- رئيس اتحاديه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى با اشاره به اينكه ميزان صادرات فرش دستباف امسال 20 درصد نسبت به مدت مشابه كاهش 
داشته، گفت: حدود 60 هزار متر مربع فرش دستباف به ارزش 6 ميليارد و 500 ميليون دالر از استان صادر شده است. كاميابى مسك اظهار كرد: حدود 100 هزار 
متر مربع فرش دستباف به ارزش تقريبى 35 ميليارد تومان در خراسان جنوبى توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد كاهش داشته است. 

وى افزود: عمده نقوش فرش هاى صادراتى به صورت ريزماهى و خشتى است و حدود 20 درصد نقش ها شامل نقش نائين و نقوش ايالتى را دربر مى گيرد.

60 هزار مترمربع فرش دستباف از خراسان جنوبى صادر شد

4
يلداى به ياد ماندنى هنرمندان 

ساعت  هاى  عقربه   - كارى  نسرين   *
اجتماعات  سالن  دهد،  مى  نشان  را  شب   20
است.  جمعيت  از  مملو  وحدت  فرهنگسراى 
امشب خانواده هاى هنرمندان گردهم آمده اند 
تا در بلند ترين شب سال در محفلى هنرى يلدا 
به همت هنرمندان  دارند. جشنى كه  پاس  را 
برپا شده هم فال است هم تماشا. گوشه گوشه 
 سالن نمادى از آثار باستانى و ملى يلدا به چشم 
مى خورد. در گوشه اى  از سالن ، سفره يلدا 
با انار و شيرينى و هندوانه گذاشته شده است  
كه مهمانان با آن عكس مى گيرند در وسط 
سالن كرسى به سبك سنتى گذاشته شده است 
و دو نفر مشغول كف زدن هستند. كف زدن  
مراسمى سنتى در خراسان جنوبى است كه در 
شب هاى زمستان مخصوصا در شب يلدا براى 
با پسته  انجام مى شود. كف  جشن و سرور  
سالن  آن سوى  در  مخلوط مى شود.  و شكر 
استاد استانستى به همراه دانشجويان دانشگاه 
كشند.   مى  نقاشى  وركشاپ  زنده  هنربصورت 
اين مراسم  از  مهمانان در گوشه گوشه سالن 
سنتى لذت مى برند. همچنين  اقاى خواجوى از 

هنرمندان شهرمان به شاهنامه خوانى پرداخت:
نباشد همى نيك و بد پايدار 

همان به كه نيكى بود يادگار 
دراز است دست فلك بر بدى 

همه نيكويى كن اگر بخردى 

چو نيكى كنى، نيكى آيد برت
بدى را بدى باشد اندرخورت 
همچنين واعظى استاد دانشگاه ادبيات  و خانم 
مهمانان  براى  هنر  دانشگاه  مدرس  بشارتى  
برنامه  ديگر  از  گرفتند.  حافظ  فال  داوطلب 
هاى اين مراسم شعرخوانى، به لهجه گويشى 
توسط چند نفر از شاعران بود و همچنين اجراى 
موسيقى توسط 4 گروه مطرح و فعال استان از 
ديگر برنامه هاى اين مجلس به شمار مى رفت. 
محبى مديركل ارشاد اسالمى هم   از مهمانانى 

بود كه  تا پايان مراسم حضور داشت. 

يلدا شب تولد ميترا 
و نماد روشنايى مى باشد

در ابتداى مراسم استاد دانشگاه محمد بهنام فر 
در مورد فلسفه يلدا سخنرانى كرد و گفت: يلدا 
واژه سريانى و به معناى ميالد، به ويژه شب 
تولد ميترا (ايزدمهر) نماد خورشيد  (روشنايى)، در 
ايران باستان  بوده كه بعدها اين شب، شب تولد 
عيسى مسيح (ع)  نيز گفته شده و مانند بسيارى 
از اعتقادات ديگر از آئين ميترائيسم به مسيحيت 

منتقل و همزمان با شب چله است. 
اين استاد دانشگاه بيرجند  با عنوان اينكه  شب 
شب  طوالنى ترين  و  پاييز  شب  آخرين  يلدا 
سال است كه از قديم به عنوان «شب چله» 

نامگذارى شده است افزود: در گذشته زمستان 
روز  چهل  به  و  مى دانستند  ماه  دو  را  حقيقى 
«چله  بعد  روز  بيست  به  و  بزرگ»  اول«چله 
كوچك» مى گفتند و در ابتداى چله بزرگ جشن 

شب چله مى گرفتند.
بهنام فر درباره ى جشن شب يلدا گفت: چون 
بزرگ و  از شب چله كم كم روزها  بعد  از روز 
اين جشن  واقع  در  شب  ها كوچك مى شوند 
به  نشانه ى آغاز پيروزى نور بر ظلمت بود. و 
ايرانيان باستان آن را جشن مى گرفتند و پاس 
مى داشتند. بهنام فر يادآور شد: حتى در عقايد 
مذهبى مان چهل قداست خاصى دارد جاى كه 
آفريدم روز  در 40  را  آسمان  فرمايد:  مى   خدا 
روز يونس 40  و  روز است  بلوغ چهل   و سن 
نيز  در شكم ماهى بود و نمونه هاى ديگرى 

از اين دست داريم.  

قصه نويسى، فال حافظ 
 از آداب شب چله است

كرد  اشاره  شب  اين  رسوم  و  آداب  به  وى 
از  و گفت: شب چله آداب و رسومى دارد كه 
جمله ى آن تهيه كردن انواع ميوه ها و تنقالت، 
قصه نويسى، شعرخوانى، فال حافظ گرفتن و 
بازى هاى دسته جمعى است.  در بيرجند آداب و 
رسوم خاصى مانند مراسم كف زنى و آيين شب 

چله اى  است. بهنام فر درباره ى ميوه ى خاص 
شب يلدا(هندوانه) گفت: در قديم معتقد بودند كه 
هر ميوه اى خاصيتى دارد لذا شب چله را هندوانه 
مى خوردند تا از سردى زمستان و گرمى تابستان 
حفظ شوند، دليل ديگرخوردن هندوانه در شب 
چله كروى بودن آن است كه نمادى از خورشيد 
است. وى خاطر نشان كرد: در بيرجند آداب و 
رسوم خاصى در اين شب مانند مراسم كف زنى 
و آيين شب چله اى (نو داماد ها سينى هايى از 
انواع تنقالت و ميوه ها را به همراه هديه اى براى 

خانواده عروس مى برند) است.

يلدا بهانه اى براى احياى
 سنت صله رحم و دورهمى 

حسين رفيعى مديرعامل كانون در حاشيه ى 
اين مراسم گفت: يلدا يك جشن ملى است كه 
كانون هنرمندان براى اينكه خانواده هنرمندان 
شب يلدا را در كنار خانواده هايشان سپرى كنند 

آن را با يك روز تاخير برگزار كرد. 
عالوه  جشن  اين  اجراى  از  هدف  گفت:  وى 
يادآورى  مان  ملى  هاى  سنت  پاسداشت  بر 
 براى صله رحم بود كه بين ايرانيان باالخص

بيرجندى ها بسيار مرسوم است بود.
مديرعامل كانون استان خاطر نشان كرد:  احياى 
سنت ديرينه يلدا بهانه اى شد كه گرد هم جمع 
و  رحم  و صله  نوعدوستى  و  و همدلى  شويم 

گردهميايى ها باز هم تكرار شود.
در پايان اين مراسم شام  بصورت سلف سرويس  

و در همان مكان صرف شد.

مسابقه كتابخوانى دختر پيامبر(ص) 
تا دهه فجر تمديد شد

فرهنگى  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول  شبستان- 
مسابقه  تمديد  از  جنوبى  خراسان  مساجد  هنرى  و 
داد.  خبر  بهمن   12 تا  پيامبر(ص)  دختر   كتابخوانى 
يك  از  بيش  شركت  از  كار  سبزه  االسالم  حجت 
هزار نفر در اين مسابقه تاكنون خبر داد و گفت: اين 
بيشترين  و  بوده  كشور  مختلف  هاى  استان  از  افراد 
آذربايجان  هاى  استان  از  تاكنون  كنندگان  شركت 
 شرقى، تهران،  يزد هستند. وى ادامه داد: عالقمندان
  مى توانند فايل كتاب را به همراه سؤاالت مسابقه از سايت

www.masjedketab.ir دريافت كنند و پاسخ 
سواالت را به صورت عدد 10 رقمى و از چپ به راست، 
همراه با نام و نام خانوادگى، نام استان و نام كانون به 

سامانه پيامكى 10008940561 ارسال كنند.

مانور تخصصى زلزله و امداد و نجات 
جاده اى در خوسف برگزار شد

نجات  و  امداد  و  زلزله  تخصصى  مانور  فارس- 
با  مانور  اين  شد.  برگزار  خوسف  در  جاده اى 
 رويكرد حوادث جاده اى، مديريت اسكان اضطرارى 
به  آوار  در  نجات  و  جستجو  اردوگاه،  طراحى  و 
كاهش  و  زلزله  برابر  در  «ايمنى  هفته  مناسبت 

اثرات بالياى طبيعى» برگزار شد.

بخشدار گزيك خواهان چاره انديشى 
براى تأمين آب 10روستاى اين بخش شد

درميان  شهرستان  توابع  از  گزيك  بخشدار  ايرنا- 
گفت: هم اكنون 10 روستاى اين بخش مرزى بدون 
آب است، ضرورت دارد مسئوالن براى تأمين آب اين 
كميته  در  كنند. محمدپرست  انديشى  چاره  روستاها 
حل مشكالت بخش گزيك افزود: بيشتر روستاهاى 
هستند،  برو  رو  آبى  كم  مشكل  با  گزيك  بخش 
نى، گل  جالران،  روستاهاى  در  آبى  كم   مشكل 

و  پاتنگ، كالته محمد على  كالته زكرى، خيرآباد، 
كالته گاوميشى خيلى جدى است. وى اظهار كرد: 
بسيار  بخش  روستاهاى  برخى  در  بهداشتى  مشكل 
زياد است و روستاى جالران، پاتنگ، گل نى و كالته 
محمد على حمام بهداشتى ندارد كه به دليل ضعف 
توان مالى مردم اين روستاها نياز است دولت نسبت 

به ساخت حمام عمومى در اين مناطق اقدام كند.

ثبت778 اثر از استان در فهرست آثار ملى

گروه خبر- معاون ميراث فرهنگى استان خراسان جنوبى 
گفت: با ثبت 9 اثر طبيعى تعداد آثار ثبت شده در فهرست 
 آثار ملى استان به 778 اثر رسيد. شريعتى منش افزود:

اين آثار شامل 710 بنا و محوطه تاريخى است كه از جمله 
 اين آثار باغ، ارگ، آب انبار، خانه، كاروانسرا، بافت هاى

تاريخى، محوطه ها و تپه هاى تاريخى است.

اخبار استان

از ميان نامه ها

 وحدت  راز ايستادگى در برابر سلطه گران 

اسالم  پيامبر  ميالد  مناسبت  به  االول، هر سال  ربيع 
(ص) در فاصله 12 تا 17 ربيع االول در ايران و بسيارى 
از كشورهاى اسالمى هفته وحدت برگزار مى شود. به 
اعتقاد اهل سنت 12 ربيع االول و به نظرشيعيان 17 ربيع 
االول روز ميالد پيامبر اسالم (ص) است. اين اختالف 
سبب شد تا امام خمينى(ره) با نام گذارى اين ايام به نام 
هفته وحدت هم به نظر دو مذهب بزرگ اسالم احترام 
گذاشته و هم بر لزوم وحدت بيش از پيش جهان اسالم 
صحه گذارد.مسلمانان در تاريخ پر فراز و نشيب اسالم، 
بارها شاهد تالش دشمنان قسم خورده براى برهم زدن 
با حربه هاى  بارها  اند. دشمنان  وحدت اسالمى بوده 
گوناگون سعى در از بين بردن اسالم و انديشه هاى ناب 

محمدى (ص) از پهنه جهان داشته اند. 
مى توان دليل ناكامى آنها را وحدت و بصيرت مسلمانان 
ناميد. از اين رو هرگاه دشمنان توانسته اند در اين وحدت 
خللى وارد كرده و يا با فتنه انگيزى طيفى از مسلمين را از 
بصيرت بر امور و فهم حقيقت بازدارند زندگى اجتماعى، 
سياسى و فرهنگى دستخوش ناماليمات بسيارى شده 
است.بنيانگذار انقالب اسالمى ايران همواره به منظور 
است.  نموده  در جامعه تالش  اسالمى  تحقق وحدت 
يكى از آثار و بركات وحدت اسالمى پيروزى انقالب 
اسالمى ايران است كه مردم با صرف فعل خواستن و  
 اتحاد با يكديگر توانستند دست طاغوتيان و كشورهاى 

سلطه گر را از كشور عزيزمان كوتاه كنند. 
هم اكنون نيز نتيجه اين وحدت و همدلى را در الگو قرار 
گرفتن انقالب ما و حركت مردم كشورهاى مختلف و 
وحدت آنها با هر نوع دين و مذهب در برابر سطله و ستم 

مستكبران هستم.

سهيل صابر مالشاهى-  كالس هشتم 

يلدا با رويكردى متفاوت با حضور اعضاى كانون هنرمندان در فرهنگسراى وحدت 

عكس قديمى از بيرجند

ميالد حضرت ختمى مرتبت ،رسول ا... االعظم 
اسوه خيرخواهى، نيكوكارى و نيك انديشى و امام جعفر صادق(ع) بر همه مسلمانان عالم به ويژه 
حاميان خيرخواه، نيكوكار و نيك انديش مؤسسه خيريه حضرت رسول ا...(ص) و مددجويان عزيز 

تبريك و تهنيت باد 

مؤسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص) بيرجند

و كارگاه حمايتى توليدى دستان پرتوان 
آدرس : بيرجند - خيابان حكيم نزارى – بين حكيم نزارى 8 و 10 –پالك 4/123

www.mhrasul.com  

شماره تماس: 056-32225600   056-32212763
شماره حساب كمك هاى مردمى: 0105453248003  (سيبا)

 كارت مجازى: 6037991199511233

مه را نگر، برآمده مهمان شب شده              دامن كشان ز عالم انوار آمده 
همچون بهار سوى درختان خشك ما            آن نوبهار حسن، به ايثار آمده 

ثبت نام ترم زمستان آغاز شد
* دوره هاى ترمى آموزش زبان انگليسى در سطوح كودكان ، نوجوانان، بزرگساالن

* دوره هاى مكالمه مبتدى و پيشرفته 
با تخفيف ويژه براى دانش آموزان مدارس شمال شهر

آموزشگاه زبان هاى خارجى صدرا  (دختران)
با مجوز رسمى از وزارت آموزش و پرورش

آدرس: بلوار شعبانيه ، خيابان نرجس ، نبش نرجس 3 
روبروى مجتمع آموزشى امام رضا (ع)

تلفن: 32317334

مركز نيكوكارى مسجد حضرت صديقه طاهره (س)- (برگزارى سلسله جلسات سبك زندگى اسالمى)
دوشنبه 94/10/7 بعد از نماز مغرب و عشا – ويژه برنامه جشن ميالد و بصيرت دينى 

پنجشنبه 94/10/10 بعدازنماز ظهر و عصر- احكام ويژه بانوان و مباحث تربيتى

با حضور آقاى دكتر همراز
متخصص داخلى همه روزه از ساعت 

6 شب الى 12 شب/ خانم دكتر 
سجادى نژاد متخصص جراحى گوش 

و حلق و بينى و جراحى زيبايى 
پنجشنبه ها  از ساعت 6 شب الى 

8 شب / آقاى دكتر دهقانى جراح و 
دندانپزشك روزهاى سه شنبه
 از ساعت 7 شب الى 9 شب

آقاى دكتر محمدى زاده دندانپزشك 
فعال مى باشد.
32431932

دارالشفاء امام جعفر صادق (ع) 
مسجد توحيد

اطالعيــه
السالم عليك يا رسول ا... (صلى ا... عليه وآله)

ميالد پيامبرعظيم الشان اسالم (صلى ا... عليه و آله) 

و امام جعفر صادق (عليه السالم) مبارك باد
طبق معمول سنوات گذشته مجلس جشن و سخنرانى و مولودخوانى 

برگزار مى گردد.
سخنران : حضرت حجت االسالم و المسلمين نوفرستى

نماينده محترم ولى فقيه در سپاه استان
زمان: امشب (شب ميالد) بعد از نماز مغرب و عشا    مكان: خيابان غفارى، بيست 

مترى جرجانى، مجتمع مذهبى -  فرهنگى  مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص) 



نسرين كارى

دوشنبه * 7 دى   1394 * شماره 3403 

مبعث پيامبر گرامى (ص)

دامن دشت و دمن نيك تماشا مى داشت
بس گل و ياسمن و الله و حمرا مى داشت

اين حرا بود كه گنجينه عرفان شده بود
اندرونش گهر و لولو الال مى داشت

اين نسيمى كه از ان كوه وزيدى به سحر
خبر از دولت پاينده واال مى داشت

بوى آالله بياميخته با نسرينش 
حالتى دلكش و پيغام فرح زا مى داشت

بيست و هفتم ز ربيع است و بهار عرفان 
به عجب حال و هوا بود كه دنيا مى داشت

عاشقى غرق در انديشه زلف معشوق
در پى كشف حقيقت بد و نجوا مى داشت

بوى عطرى كه برامد ز فضاى ان غار 
مژده از روى مه و زلف چليپا مى داشت

ملك از هفت سما هلهله و غوغا داشت
همه اسباب بزرگيش مهيا مى داشت

امد اهنگ صدايى كه به نام يزدان 
بوح بر خوان، نتوانست و پروا مى داشت

اين سروش ملك پاك مكرر مى شد
عاقبت خواند پو حق معجزه برپا مى داشت

وحى حق بود برانگيخت به پيغمبرش 
وه چه خلعت كه بر ان قامت زيبا مى داشت

نفس باد صبا چون دم عيسى خوشبو
مرده را زنده ز انفاس مسيحا مى داشت

خاك كعبه چو مزين و معطر شده بود
مقدم پاك نبى را چه معال مى داشت

بشريت به جهان سور مهيا مى داشت
نغمه شادى و شورى به ثريا مى داشت

ناصح از بوى گل روى محمد (ص) زنده است
بهر بوييدن ان سخت تقال مى داشت
حبيب ا...ناصح

رئيس  مذهب   السالم   عليه   امام  جعفر صادق   حضرت  
جعفرى  (شيعه) در روز 17ربيع  االول  سال  83 هجرى  

چشم  به  جهان  گشود .
فروه » «ام   مادرش   و   ( ع    ) باقر  محمد  امام    پدرش  

دختر قاسم  بن  محمد بن  ابى  بكر مى باشد.
لقبش  «صادق»  و  : «ابو عبدا… »  آن  حضرت   كنيه  
جد  معاصر  سالگى    12 سن   تا  صادق   حضرت   است . 
گراميش  حضرت  سجاد بود و مسلما تربيت اوليه  او تحت  
نظر آن  بزرگوار صورت  گرفته  و امام  ( ع  ) از خرمن  دانش  

جدش  خوشه چينى  كرده  است  .
پس  از رحلت  امام  چهارم  مدت  19 سال  نيز در خدمت  
پدر بزرگوارش  امام  محمد باقر ( ع  ) زندگى  كرد و با اين  
ترتيب  31 سال  از دوران  عمر خود را در خدمت  جد و پدر 
بزرگوار خود كه  هر يك  از آنان  در زمان  خويش  حجت  
خدا بودند  و از مبدأ فيض  كسب  نور مى نمودند گذرانيد.
بنابراين  صرف  نظر از جنبه  الهى  و افاضات  رحمانى  كه  
هر امامى  آن  را دار مى باشد، بهره مندى  از محضر پدر 
و جد بزرگوارش  موجب  شد كه  آن  حضرت  با استعداد 
ذاتى  و شم  علمى  و ذكاوت  بسيار، به  حد كمال  علم  
و ادب  رسيد و در عصر خود بزرگترين  قهرمان  علم  و 
دانش  گرديد .پس  از درگذشت  پدر بزرگوارش  34 سال  
نيز دوره  امامت  او بود كه  در اين  مدت  «مكتب  جعفرى» 
را پايه ريزى  فرمود و موجب  بازسازى  و زنده  نگهداشتن  

شريعت  محمدى  ( ص  ) گرديد.

تو ويترين زندگى به عروسكى نگاه نكن
 كه مال تو نيست، چون اون فقط وسوسه ات 

ميكنه تا اونى رو كه دارى از دست بدى.

شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان
 هستيد. در هر لحظه كه بخواهيد 

مى توانيد آنها را ايجاد كنيد و يا تغيير دهيد.

رحمت فراوان آمده ظلمت به پايان آمده
زيباترين مخلوق رّب احمد نمايان آمده
او آمده تا رحمت حق را به ما اهدا كند

تنها زحق دم مى زند تا سّر حق افشا كند

تا هر وقت كه تلخى زندگى افراد
 اطراف خود را به شيرينى تبديل
 مى كنى، بدان كه زنده هستى.

نه چندان نرمى كن 
كه برتو دلير شوند ونه چندان
 درشتى كه از تو سير گردند.

در  انسان  برترين  و  ترين  كامل  زيباترين،  از  سخن 
تمامى  قاموس  و  خلقت  كه عصاره  است  آفرينش   عالم 
ارزش هاست، نيز وارث فضايل و برترى هاى تمام انبيا، 
همو كه كمال خشوع، نهايت خضوع و اوج پرستش در 

وجودش تجلى يافته است. 
خداوند در مقابل معرفت و بندگى، او را بر جهانيان َسرورى 
داد و به حريمى برد كه جبرئيل امين توان پَر كشيدن بدان 

سوى را نداشت.
حق تعالى آن وجود بابركت را ميان اّمى ها برانگيخت اما 
بشر تا ابد در مقابل علم لّدنى و خدادادى او امى است. 
در  نشسته  فرو  تيرگِى  و  كدورت  غبار  كه  عصرى  در 
 جهان، چنان انبوه بود كه گويى هيچ صبحى در پس پرده 
نمى باشد و خورشيد، روشنايى خويش را از زمين برگرفته 
بود، آن آفتاب تابناك، ظلمت و تاريكى را در هم شكست 
و بر عرصه حيات انسانى درخشيد تا بذر زندگى پربار و ثمر 
را در كره خاكى بارور و شكوفا گرداند و آدمى را به اخالق 

پروردگار آراسته كند.

محيط رويش
سرزمين عربستان (كه بزرگ ترين شبه جزيره دنياست) 
غالب كه  قلمرويى  دارد؛  قرار  غربى  جنوب  آسياى   در 

بخش هاى آن را بيابان، صحرا و ريگزار تشكيل مى دهد و 
تنها حاشيه هايى از آن براى سكونت مناسب است، گويى 
از اقيانوس شن، جزايرى از خاك سر برآورده اند. آب در اين 
سامان چون مرواريدى غلطان است. كار مردمش بيابان 

نوردى و جستجوى آب و علوفه است.
اعراب بَدوى در كوچ دائمند و هر جا كه خوش آيد، سكونت 
مى گزينند. اعراب ساكن اين بخش از خشكى جهان به 
دو دسته قحطانى و عدنانى تقسيم مى شوند. گروه اول از 
نواحى جنوبى برخاسته اند و دومين قوم در نجد و حجاز 

زندگى مى كرده اند. 
عالى ترين تجلى و نمونه فرهنگ اين اقوام در هنگامه 
بخش  ترين  مهم  بود.  شعر  اكرم(ص)  رسول  ميالد 
عربستان، حجاز است. محل رخداد حوادث شگرف و مكان 
طرح اولين خانه خدا (كعبه). در اينجا كژروى، بت پرستى و 

شرك به شدت رواج يافته بود.

نياكان و خاندان
ابراهيم  فرزند  اسماعيل  حضرت  به  پيامبر  شريف  نسب 
خليل(ع) مى رسد. حضرت نياكان خود را تا عدنان بيان مى 
نمود. «ُقّصى» جد چهارم ايشان است. مادرش «فاطمه» با 
قبيله كالب ازدواج كرد و با مرگ شوهر نخست، با مردى 

به نام «ربيعه» پيمان وصلت بست و همراهش به شام 
رفت. «قصى» از حمايت پدرانه اين مرد برخوردار بود كه 
دست تقدير او را به مكه كشانيد و استعداد و لياقتش سبب 
شد تا برترى خود را بر مكيان و به ويژه قبيله قريش نشان 

دهد. 
مدتى نگذشت كه مناصب عالى و حكومت مكه و كليددارى 
نمود.نياى سوم حضرت محمد(ص)  آِن خود  از  را  كعبه 
عبدمناف نام دارد كه شعار او، دعوت مردم به صله ارحام 
و پرهيزگارى بود. دومين نياى پيامبر به «هاشم» معروف 
است كه زمامدارى وى در مكه به سود اهالى آن بود. در 
سال هاى قحطى، َكَرم و جوانمردى او مانع از آن بود كه 
احساس كنند. هاشم دو مسافرت  را  ايام  اين  رنج  مردم 
بار  اولين  براى  مكه  كاروان  براى  زمستانى  و  تابستانى 
مرسوم كرد، نيز براى تأمين امنيت كاروانيان، با دولت روم 
و حكومتهاى محلى از جمله غسانيان، قراردادهايى بست.

پيامبر در شعب ابوطالب متولد شد
رسول خدا(ص) در شعب ابوطالب در خانه اى در زاويه باال 
تولد يافت. اين خانه را بعدها پيامبر اكرم(ص) به عقيل بن 
ابى طالب بخشيد. فرزندان عقيل آن را به محمد بن يوسف 
فروختند و او جزء خانه اش نمود. بعدها تبديل به مسجدى 

شد كه در سال 659 هـ .ق ملك مظفر والى يمن در تعمير 
آن كوشش شايسته به كار برد.وقتى عبدالمطلب نوه خود را 
ديد، با نهايت شادمانى او را برگرفت و به درون كعبه برد، 
آنگاه دست به دعا برداشت و خداوند را به سبب موهبتى 
كه به وى ارزانى داشته است، سپاس گفت. آنگاه او را نزد 

مادرش باز آورد و به وى سپرد.

محمد(ع) در آسمان و زمين ستوده است
عبدالمطلب  رسيد،  فرا  كودك  تولد  هفتم  روز  چون 
گوسفندى ذبح كرد و گروهى را دعوت نمود تا در جشنى 
باشكوه حضور يابند. در اين مراسم نام محمد را بر وى 
گذارد كه الهام غيبى در انتخاب آن بى دخالت نبود، زيرا 
كمتر كسى به آن ناميده شده بود.  چون از وى پرسيدند: 
در  خواستم  گفت:  برگزيدى؟  برايش  را  نامى  چنين  چرا 
آسمان و زمين ستوده باشد. مادرش آمنه او را احمد ناميد 
و حضرت را به هر دو نام خطاب مى كردند. احمد همان 
است كه در تورات و انجيل بدو بشارت داده شده، قرآن اين 
نكته را مورد توجه قرار مى دهد.در اخالق حضرت محمد 
, همين بس كه با آن جاللت و موقعيتى كه به سالطين 
را  امكان كارش  تا حد  در خانه،  نوشت  نامه دعوت مى 

شخصا انجام مى داد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

ميالد امام صادق (ع) 

آيه روز  

و [ما] به او شعر نياموختيم و در خور وى نيست اين [سخن] جز اندرز و قرآنى روشن 
نيست. سوره يس، آيه 69

حديث روز  

هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند، از كساني است كه ايمانش كامل است.
 امام جعفر صادق (ع)

شعر

طلوع محمد (ص)  

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- علم تشريح - همواره 
بخار  ايران 2- حمام  در  رودي   -
هندوان  خداي   - هندي  تمر    -
مقدوني  نامي  سردار   - ثعلب   -3
از   - ميراب  عربي–  نفي   -4
خميدگي   -5 گيالن  شهرهاي 
بيماري   - يوناني  الفباي  از   -
خرما  درخت  پوست   -6 گياهان 
بسكتبال  خطاي   - كوه   پاي   -
7- روشن تر-  تخته سنگ پهن 
كمك   -8 زائوترسان   - نازك  و 
كردن - هراس -  گياه درختي از 
تيره زنبقيان 9- مساوي - به آرزو 
نرسيده - سردار 10 - اعضا - آش 
  -11 بخار  ديگ  مخترع   - زيره 
رشد -  آهوي كارتوني - فرماني 
شيميايي  تركيب    -12 نظامي 
آبدار- امتياز در زبان بيگانه - خار 
سر ديوار 13- از شهرهاي خراسان 
رضوى - منطقه تفريحي كرج 14 
- جرات - صداع - از پيامبران بني 
اسرائيل 15-  تپانچه - نان شب 

مانده  -كائنات
ترانه   - پيامك   -1 عمودي: 
 -2 انتها  پايان،    - كودك  خواب 
درخشان و تابان - زباني از شاخه 

زبانهاي سامي - برگ برنده 3 - 
رب النوع مصريان - حفر كننده -  
درخشان   -4 گيالن  شهرهاي  از 
موسيقي  آالت  از   - بصير    -
 - فارس  استان  در  شهري   -5
پرندگان  از   - حوت   -  6 شناگر 
شناگر -  دختر كورش هخامنشي 
واجب   – درد   - ژاپن  پول   -7
-  هنر خارجي 8- اثري از حسن 
احمدي 9- ترش و شيرين - روز 
فراري  شهر   - تابيده  نخ   - عرب 

شعله   - شهركرد  قديم  نام   -  10
آتش - هديه 11 - صحراي اتمي 
آمريكا-  اثري از نيما يوشيج 12 - 
دودل - قوم ايراني - رانندگي در 
زبان بيگانه 13 - سرپرست رعايا 
مقصدش  صدا-   تنظيم  پيچ   -
درياست 14-  ناچيز-  اصطالحي 
افغانستان   - كشتي  ورزش  در 
قديم 15-  نام سه نفر از پادشاهان 
 - شير  قند   - بود   اسكاتلند 

واحد تنيس

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول شماره 3403

123456789101112131415

هزاجانودبلىحار1

ناشىااسانتىوخ2

رىانالتباجارس3

ىورنهاربارتا4

فهشقنسوىرمشر5

وجهاگناناكاه6

راسهروغباماب7

دنفرتبىسهجرىش8

شاككارتشادزى9

فىلنىوهالككز10

ىنتناهاگنهاو11

دلوونتخردمشف12

لناپوكاىددوكر13

ىمدنشىواربامن14

وكنادمارانىجوى15

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

تجربه كنيد.    09158668002

 CD فروش استثنايى 
 DVD، فيلم عكاسى ، كاغذ 
DV گالسه ، شاسى ، فيلم

 كاور CD و ...
09151611608

 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

آگهى  استخـدام
شركت كارت اعتبارى ايران كيش 

(سهامى عام)
 فعال در حوزه دستگاه هاى كارتخوان 
فروشگاهى براى تكميل كادر دفترى

 از آقايان داراى شرايط ذيل
 دعوت به همكارى مى نمايد:

دارا بودن مدرك كارشناسى 
رشته هاى كامپيوتر و برق

 مسلط به نرم افزارهاى آفيس 
 داراى فن بيان و روابط عمومى باال 

آشنا به صنعت  كارتخوان 
متقاضيان رزومه كارى خود را به ايميل
 Birjand@kiccc.com ارسال نمايند.

مفقودى 
كارت بازرگانى شركت چدن كوير 

خاوران به شماره 10360063736 
صادره توسط اتاق بازرگانى ،صنايع ، 

معادن و كشاورزى مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

فروش فـورى
دوو سى يلو مدل 79، يك سال بيمه 

بدون رنگ
موتور پالس 135، مدل 90، بيمه 
كامل  09152694541 - عبدى

فروش زمين تجارى با پروانه 
120متر واقع در مطهرى 
(محدوده سه راه اسدى) 

يا معاوضه با آپارتمان يا وياليى
09309035265

به دليل تعدد شعب كافه ديدار 
با سه سال سابقه كار واقع در 
خيابان غفارى - انتهاى ياس 

پالك 20 با كليه امكانات 
واگذار مى گردد. ضمنا آموزش كار 
در كافه به مدت يك هفته رايگان 

به متقاضى داده مى شود.
09353837093- باغبانى

كباب پز و كوبيده گير و دو كارگر ساده 
براى پذيرايى ترجيحا مجرد با حقوق عالى  

نيازمنديم.    09151582675

به يك نفر حسابدار خانم براى كار
 در شركت راهسازى نيازمنديم.

32345095   ساعت تماس: 8 الى 12

خريد گل نرگس به صورت  كلى
09158872006

زمين موسوى به متراژ 160 متر
  با موقعيت عالى  از قولنامه هاى موسوى

 همراه: 09151601023 

برنج فروشى با كليه لوازم واقع در خيابان 
17 شهريور با موقعيت عالى بفروش مى رسد

09303618900

بازارياب با روابط عمومى باال 
 حقوق ثابت و پورسانت 

در نمايندگى بيمه
  نيازمنديم. 

32436370 -09153174630

شركت پخش مواد غذايى براى 
تكميل كادر فروش خود به تعدادى 
ويزيتور مجرب و باسابقه ، با حقوق 

ثابت و پورسانت عالى نيازمند است. 
پخش كننده محصوالت: پارميدا ، هوم 

كر، بارلى ، عطايا ، زغال قالب و ...

شركت سازه هاى آبى09379862642
 براى تكميل كادر پرسنلى خود در 

پروژه تصفيه خانه فاضالب بيرجند  
به افراد ذيل نيازمند است: 

1- حسابدار: آقا/خانم - سابقه  
كارى 2 سال - آشنا به سيستم 
هاى حسابدارى ترجيجا همكاران 

سيستم يا همراهان سيستم 
2- انباردار- آقا- سابقه حداقل

 2 سال – آشنا به انباردارى 
ترجيحا همكاران سيستم 

يا همراهان سيستم
لطفا افراد واجد شرايط  

رزومه كارى خود را به آدرس ذيل 
ارسال نمايند.

Bwwt.sazehabi@gmail.com

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

متقاضيان مسكن فقط 2 واحد ديگر 
از مجتمع 17 واحدى پيروزى باقى مانده

واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 
وام مسكن + مابقى در حين ساخت
متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى ) 

 با كليه امكانات
شركت تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير

09155614208-09155612431

فروش فورى يخچال ايستاده و فريزر 
بستنى ، يك عدد ترازو ديجيتال محك

 و تعدادى قفسه
09159625526

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

فروش منزل وياليى جنوبى  273 متر مربع 
زمين ،  240 زيربنا  فى: 3/60 تومان  
 معلم 7- پالك 34   09155620967

مغازه تجارى به مساحت 60 متر واقع 
در ميدان امام خمينى كوچه بانك صادرات 

مركزى اجاره داده مى شود. فى: 600 تومان 
 09155620967 - 32226351

مغازه كفش فروشى  در راسته بازار 
به فروش مى رسد. نقد و اقساط 

يا معاوضه با خودرو    09362399262

فروش فورى منزل وياليى واقع در بين 
فلكه مدرس و توحيد ، متراژ 160 متر 

09036885112

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

09153613243- شريفى

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب امين 
جليليان قدرتى به شماره 1258-757 مقطع كاردانى 
كاربرد كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

با يك تماس     09159618050

حمل  اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065 - على آبادى  

                                      ضمنا كارگر تنها نيز داريم
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اخبار ورزشى

شهرخبر: تمام غذاهاي فست فودي و غذاهاي چرب به دليل روغني كه در آن استفاده مي شود براي سالمتي مضر هستند. 
در روغن هايي كه چندين بار مورد استفاده قرار گرفته اند ماده اي به نام «آكريل آميد» توليد مي شود كه اين ماده بسيار خطرناك و سرطان زاست . 
همچنين مصرف زياد غذاهاي شيرين توصيه نمي شود مصرف بيش از اندازه نوشابه مانند كوال (نوشابه سياه) منجر به پوكي استخوان مي شود. 

از همين امروز تصميم بگيريد و اين خوراكي ها را نخوريد  

براي الغر شدن مقابل آينه غذا بخوريد ! 
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ايستگاه سالمت

حوادث

ادامه مسابقات فوتسال كارمندان 
دولت خراسان جنوبي

بيرجند  همگاني  ورزش هاي  هيئت  رئيس   : فارس 
مسابقات  شب  ششمين  از  نخستين بازي  در  گفت: 
فوتسال قهرماني كارمندان دولت خراسان جنوبي تيم 
مركز آموزش مرزباني محمد رسول ا... (ص)بيرجند يك 
نيروي هوايي مغلوب شد و سپس  بر سه در مقابل 
از  را  بر دو جهاد كشاورزي  پرورش چهار  و  آموزش 
پيش رو برداشت .  در سومين بازي سازمان همياري 
شهرداري ها با يك گل خورده در مقابل بانك صادرات 
زمين گير شد و در ادامه تيم بانك توسعه تعاون سه بر 
صفر بيمه سالمت را شكست داد و بانك سپه سه بر 
دو در مقابل بانك كشاورزي بازي را واگذار كرد .  عرفي 
خاطرنشان كرد: در ششمين بازي تيم انصارالرضا(ع) 
خراسان جنوبي با زدن هشت گل ميراث فرهنگي و 
گردشگري را شكست داد و سپس تيم اداره ورزش و 
جوانان بيرجند دو بر يك در مقابل فرمانداري بيرجند 

به پيروزي رسيد . 

نتايج مسابقات فوتسال دانشجويان 
دانشگاه هاى استان اعالم شد

مسابقات فوتسال دانشجويان دانشگاه هاى استان به 
ميزبانى دانشگاه بيرجند و در محل سالن ورزشى فجر 
اين دانشگاه برگزار شد. در پايان اين مسابقات كه به 
صورت دوره اى انجام شد تيم دانشگاه آزاد اسالمى 
مقام اول، تيم دانشگاه بيرجند مقام دوم و تيم دانشگاه 

علوم پزشكى بيرجند مقام سوم را كسب كردند.

مسابقات واليبال دانشجويان 
دانشگاه هاى استان برگزار شد

تيم هاى واليبال دانشجويان پسر دانشگاه هاى استان 
دانشگاه  ورزشى  سالن  در  ماه  دى  چهارم  تا  دوم  از 
آزاد اسالمى بيرجند به رقابت پرداختند. در پايان تيم 
هاى دانشگاه آزاد اسالمى، دانشگاه بيرجند و دانشگاه 
دست  سوم  تا  اول  هاى  مقام  به  ترتيب  به  صنعتى 
يافتند.همچنين تيم واليبال دانشگاه بيرجند در مسابقات 
واليبال دانشجويان دختر دانشگاه هاى خراسان جنوبى 
كه در محل سالن فجر دانشگاه بيرجند برگزار شد، مقام 
اول را كسب كرد.در اين مسابقات تيم دانشگاه پيام نور 

و دانشگاه آزاد در رده هاى دوم و سوم قرار گرفتند.

برگزارى مسابقات قهرمانى 
پينگ پنگ اميد به مناسبت والدت 
رسول اكرم(ص) و هفته وحدت 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ به مناسبت والدت با 
سعادت رسول اكرم(ص) و هفته وحدت به صورت 
اميرحسين عباسپور  پايان  دوره اى برگزار شد و در 
و على بخشى مقام هاى اول و دوم را كسب كردند، 

آرمين عبدالهى و عماد ايوبى مشتركاً سوم شدند.

بهترين جايگزين هاي
 گوشت قرمز و مرغ  

قارچ  و  سويا  گياهخواري  در  نيوز:  سالمت 

مرغ  و  گوشت  جايگزيني  در  مهمي  نقش 
غذايي  ماده  دو  اين  دليل  به همين  و  دارند 
حاوي  سويا  دارند.  بيشتري  طرفدار  گياهي 
مواد مغذي مانند پروتئين، تركيب اسيدهاي 

ايزوفالون ها (مواد گياهي  چرب غيراشباع و 
شبيه  آنها  شيميايي  ساختار  كه  هستند 
در  گياهي  مواد  اين  است.  انسان  استروژن 
است؛  مي كنند)  عمل  استروژن ها  مانند  بدن 
خون،  كلسترول  كاهش  در  دليل  به همين 
كاهش  حتي  و  يائسگي  از  ناشي  عوارض 

خطر سرطان سينه و پروستات تاثير غيرقابل 
انكاري دارد  . محصوالت سويا جزو موادغذايي 
هستند كه نقش و ويژگي آنها فراتر از نقش 
شبيه  خواصي  يعني  است؛  تغذيه  اي شان 

خواص دارويي دارد و اين نكته بسيار مهمي 
در ارزش غذايي سوياست. غير از سويا، قارچ 
يكي ديگر از مواد غذايي است كه سرشار از 
پروتئين است  . قارچ از جمله سبزيجات بسيار 
موردنياز  ريزمغذي هاي  از  غني  منبع  و  موثر 
خوراكي  قارچ هاي  مصرف  است.  بدن 
ُگرگرفتگي  عوارض  كاهش  در  مي تواند 
موثر  يائسگي  زمان  در  به ويژه  خانم ها  در 
لخته هاي خون  تشكيل  برابر  در  قارچ  باشد. 
اضافي در بدن مقاومت مي كند، براي همين 
بيماري هاي  و  عروق  گرفتگي  كاهش   در 

قلبي- عروقي بسيار موثر عمل مي كند .

براي الغر شدن مقابل آينه 
غذا بخوريد ! 

سالمت نيوز  :  دانشمندان عقيده دارند اگر موقع 
غذا خوردن در موقعيتي قرار داشته باشيم كه 
توانيم  مي  ببينيم  را  خودمان  صورت  بتوانيم 
اميدوار  وزن  كاهش  به  نسبت  زيادي  حد  تا 
باشيم  . در واقع زماني كه مقابل آينه قرار مي 
گيريم، تمايل كمتري به خوردن مواد غذايي 
و  چرب  هاي  خوراكي  فودها،  فست  ناسالم، 
شيرين پيدا مي كنيم. بر اين اساس، افرادي 

شكالت،  قرص  پروپا  مندان  عالقه  جزو  كه 
ناسالم  غذاهاي  ساير  و  چيپس  شيريني، 
خودشان  چهره  حالت  به  كه  زماني  هستند 
از  را  هميشگي  لذت  كنند  مي  نگاه  آينه  در 
چندان  نطرشان  در  و  برند  نمي  خوراكي  آن 
اتفاق  اين  كليد طاليي  كند.  نمي  جلوه  لذيذ 

در احساس ناخوشايندي است كه در اثر ديدن 
پيدا  خوردن  غذا  هنگام  آينه  مقابل  خودمان 
مي كنيم  . هر چند اين فرآيند چندان باور پذير 
به نظر نمي رسد؛ ولي وجود يك آينه هنگام 

تغذيه سالم و روي  به  تواند  غذا خوردن مي 
قابل  كمك  ضرر  بدون  خوراكي  به  آرودن 

توجهي كند.

6 ماده غذايي كه بدن را مقابل 
سرطان سينه بيمه مي كند  

شما  به  را  غذايي  ماده   6 اينجا  در  سالمانه: 
سينه  سرطان  به  ابتال  از  كه  مي كنيم  معرفي 
جلوگيري كرده و همچنين به مهار اين بيماري 
از  بسيار كمك مي كند .  فيبر: تحقيقات حاكى 

آن است كه فيبرهاى محلول و نامحلول هر دو 
در كاهش خطر ابتال به سرطان سينه در زنان 
و به خصوص زنانى كه بيش از 30 گرم فيبر 
به طور روزانه مصرف مى كنند بسيار سودمند 
هستند. سير :  سير بر چرخه سلولي تاثير گذاشته 
به  آليل»  «سولفيد  تركيب  داشتن  دليل  به  و 
پيشگيري از سرطان سينه بسيار كمك مي كند .  
  انواع توت ها :  زغال اخته، تمشك و توت فرنگي 
به دليل سرشار بودن از ويتامين ها، مواد معدني 
و آنتي اكسيدان ها جزو برنامه غذايي ضد سرطان 
سينه هستند .  چاي سبز :  تركيب هاي موجود در 
چاي سبز نيز در كاهش خطر ابتال به سرطان 
به  ويژه سرطان سينه بسيار سودمند هستند  .  
امگا 3  :  امگا 3    بسيار براي بدن ضروري است 
زيرا بدن خود آن را نمي سازد و بايد از طريق 
مواد غذايي همچون ماهي، دانه ها و خشكبار آن 
را به بدن رساند. امگا 3 به كاهش سلول هاي 
سرطاني كمك كرده و از التهاب هايي كه موجب 
آسيب به بافت هاي سالم بدن مي شود جلوگيري 
كلم ها:  خانواده  به ويژه  سبزيحات  مي كند  .  
از  سرشار  كلم ها  خانواده  همچون  سبزيجاتي 
«سولفورافان» كه تركيبي محافظ و شيميايي 
گياهي اوليه است كه در گياهاني وجود دارد و از 

ابتال به سرطان جلوگيري مي كنند . 

دستگيرى سوداگران مرگ در «درميان»

گرم   332 كشف  از  درميان  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
محمد  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين  در  فشرده  هروئين 
هنگام  «سراب»  انتظامى  پاسگاه  مأموران  گفت:  هوشنگى 
ايژ  سيكلت  موتور  دستگاه  يك  به  عبورى  محورهاى  كنترل 
مشكوك شدند كه به راكب موتور سيكلت دستور ايست دادند. 
و  سيكلت  موتور  راكب  زياد  استرس  به  توجه  با  افزود:   وى 
به  مأموران  شك  موتورسيكلت  سرنشين  هاى  گويى  تناقض 
يقين تبديل شد كه در بازرسى از آنان مقدار 332گرم هروئين 
اين  در  كرد:  تصريح  هوشنگى  سرهنگ  كردند.  كشف  فشرده 
عمليات دو متهم دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضايى 

معرفى و روانه زندان شدند.

كشف كاميون سه ميلياردي قاچاق در «نهبندان»

فرمانده انتظامى شهرستان نهبندان از توقيف يك دستگاه كاميون 
سرهنگ  داد.  خبر  ريال  ميليارد  سه  ارزش  به  قاچاق  رنو  كشنده 
شاهوردى گفت: مأموران پاسگاه «دهسلم» هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري به يك دستگاه كاميون كشنده رنو  كه از سيستان وبلوچستان 
عازم كرمان بود مشكوك شدند و خودرو را به الين بازرسى هدايت 
كردند و در بازرسى خودرو مشاهده كردند پالك نصب شده به صورت 
 دست نويس بوده كه با استعالم مشخصات خودرو دريافتند پالك هاى 
نصب شده متعلق به خودروي ديگري است و شماره موتور و شاسى 
خودرو با شماره قيدشده دركارت مطابقت ندارد. سرهنگ شاهوردى 
تصريح كرد:خودروى قاچاق كشف شده توقيف و روانه پاركينگ شد 

و متهم براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

توقيف  محموله 20 تنى برنج قاچاق در «قاين»

فرمانده انتظامى شهرستان قاين از كشف محموله كاالى قاچاق 
برنج به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون ريال در اين شهرستان 
خبر داد. سرهنگ عليرضا اميرآبادى زاده گفت: مأموران ايست و 
بازرسى شهرستان قاين هنگام كنترل خودروهاى عبورى به يك 
دستگاه تريلى اسكانيا كه از شهرهاى جنوبى كشور عازم خراسان 
رضوى بود مشكوك شدند و خودرو را به الين بازرسى هدايت 
كردند و در بازرسى از خودرو 20 تن برنج قاچاق كه فاقد هرگونه 
اسناد گمركى بود كشف كردند. سرهنگ اميرآبادى زاده تصريح 
كرد:كارشناسان ارزش ريالى اين محموله قاچاق را يك ميليارد و 
200 ميليون ريال برآورد كردند كه بالفاصله با تشكيل پرونده، 

برنج هاى قاچاق كشف شده به گمرك استان تحويل داده شد.

خودروى MVM  با 3 تخلف روانه پاركينگ شد

رئيس پليس راه استان از توقيف يك دستگاه سوارى ام وى ام با 
خالفي 13ميليون و250هزار ريال خبر داد. سرهنگ رضايى گفت: 
در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران پليس 
راه بشرويه هنگام كنترل خودروهاي عبوري يك دستگاه خودروى 
خودرو  وضعيت  از  استعالم  و  مدارك  بررسي  براى  را  ام  وى  ام 
و250هزار  داراي13ميليون  و مشخص شد خودرو  كردند  متوقف 
ريال جريمه پرداخت نشده ،61نمره منفى و سرعت غير مجاز 180 
كيلومتر است كه خودرو به پاركينگ منتقل شد. وى خاطر نشان 
كرد: پليس راه طبس هنگام كنترل خودروهاى عبورى يك دستگاه 
ام وى ام را با سرعت غيرمجاز 190كيلومتر متوقف كردند كه پس 

از اعمال قانون خودرو توقيف و روانه پاركينگ شد.

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 

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

نصــب و تعميــر   
لباسشويى  در منزل      

  09151643778 - 32315776   شهر يارى

شركت تعاونى شميم شترمرغداران يك  پارچه كوير
 براى تامين خوراك با كيفيت و مطلوب در تمامى رده هاى سنى و مولد اقدام به توزيع 

خوراك آماده شترمرغ با امكان ارسال در سطح استان مى نمايد.
ضمنا براى خدمات رسانى ، اين تعاونى به تعداد محدود از فعالين در عرصه شترمرغ عضو مى پذيرد.

جهت كسب اطالع بيشتر مى توانيد به دفتر تعاونى
 به آدرس : بيرجند- بلوار صياد شيرازى- واحدهاى تجارى ارتش- طبقه فوقانى واحد 134 

مراجعه نماييد.  تلفن: 05632222400     همراه: 09152672008

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 32212519
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تشييع پيكر  شهيد  رضايى، امروز در زيركوهدستگاه ام ار آى جديد و اما اگرهاى رئيس دانشگاه علوم پزشكى   

فارس- پيكر پاك استوار دوم شهيد مهدى رضايى كه 
در درگيرى با اشرار به شهادت رسيد، امروز دوشنبه 
در شهرستان زيركوه تشييع و در زادگاهش به خاك 
سپرده مى شود. پيكر مطهر اين شهيد بزرگوار ساعت 
8 صبح از سه راهى آبيز تا ميدان آيت ا... فقيه شهر 
حاجى آباد تشييع و پس از آن به زادگاهش روستاى 

بمرود منتقل خواهد شد.

سردار افشار؛ سخنران محورى 
مراسم گراميداشت 9 دى

تبليغات  هماهنگى  شوراى  مسئول  شبستان- 
از سخنرانى سردار عليرضا  اسالمى خراسان جنوبى 
نيروهاى  ستاد كل  فرهنگى  معاونت  جانشين  افشار 
امام  مسلح در مراسم گراميداشت 9 دى در مسجد 
ابراهيم  االسالم  حجت  داد.  خبر  بيرجند  حسين(ع) 
 9 حماسه  بزرگداشت  ريزى  برنامه  جلسه  در  زاده 
دى با اشاره به اينكه جنس برنامه هاى 9 دى ماه 
بايد روشنگرى باشد، عنوان كرد: استفاده از ظرفيت 
هاى خانواده هاى شهداء، آزادگان و جانبازان براى 
بازگويى اين حادثه عظيم تاريخى مى تواند در جامعه 
تأثيرگذار باشد. وى تأكيد كرد: همه نهادها بايد تمام 
تالش خود را براى برگزارى هرچه با شكوه تر اين 

مراسم در سراسر استان انجام دهند.

رشد 4 درصدى قاچاق در استان

ماليى- رئيس اطالعات و عمليات كميسيون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز از رشد 4 درصدى كشفيات در استان 
نسبت به سال گذشته از نظر ريالى خبر داد. شجاع، در 
جلسه اين كميسيون خاطرنشان كرد: عمده قاچاق در 
استان جزئى و زير 100ميليون تومان است. حسنى مقدم 
دبير كميسيون نيز گفت: طبق آمار 8 ماهه سال جارى 
مبلغ محكوميت ها بيش از 35 ميليارد ريال است. وى 
اعالم كرد: از اين مبلغ 12ميليارد ريال وصول شده است 
و تاكنون تعداد يك هزار و 105نفر در اين رابطه دستگير 
شده اند و از اين تعداد 141پرونده مختومه شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم اظهار كرد: 
شفاف سازى كاالها بايد در سطح عرضه انجام گيرد. 
حقيقى با اشاره به ضرب االجلى كه به صنف پوشاك 
داده شده بود، تأكيد كرد: البسه اى كه داراى برند خارجى 
است بايد تا ابتداى دى ماه سال جارى فروخته شده باشند 
و از اين به بعد اگر كاالهاى داراى برند ديده شود بايد 
داراى كد شناسه باشد. استاندار نيز عنوان كرد: در برخورد 
با قاچاقچيان سعي شود تا با باندهاي قاچاق و افرادي 
كه به صورت سيستمي و شبكه اي اقدام به قاچاق مي 
كنند، برخوردهاي جدي تري صورت گيرد. در حاشيه 
اين جلسه مسئوالن از احتمال خرابى 10 تن برنج و 12 
تن ميوه دپو شده در انبارها به دليلى طوالنى شدن جواب 
استعالمات آزمايشات ابراز نگرانى كردند. اين كاالها در 
صورت طوالنى شدن روند پاسخ استعالم به ناچار معدوم 

شده و ضرر زيادى به اموال مردم و دولت خواهد زد.

89 درصد ظرفيت سدها،  خالى از آب

اى  منطقه  آب  شركت  بردارى  بهره  معاون  ايرنا- 
گفت: 89 درصد ظرفيت سدهاى استان خالى از آب 
است. سرورى ظرفيت سدهاى استان را 65 ميليون 
متر  ميليون  هفت  افزود:  و  كرد  عنوان  مكعب  متر 
مكعب از سدهاى استان آب دارند كه اين ميزان 11 
درصد ظرفيت سدها را شامل مى شود كه اين عامل 

لزوم توجه به آب را در استان جدى تر مى كند.

ماليى- رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با اشاره به كمبود دستگاه ام ار آى در استان ابزار اميدوارى كرد با افتتاح ساختمان جديد بيمارستان امام رضا(ع) تا دهه فجر دستگاه جديد ام ار آى 
در اين بيمارستان راه اندازى شود. دكتر قائمى با اشاره به نياز استان و كمبود دستگاه ام ار آى خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت، 3 دستگاه ام ار آى با قيمت مطلوب خريدارى كرده كه با عنايت 
وزير بهداشت يك دستگاه به دانشگاه علوم پزشكى بيرجند اختصاص داده شده است. وى با بيان اينكه 20 درصد مبلغ دستگاه را دانشگاه پرداخت مى كند، تأكيد كرد: اميدواريم ساختمان 

جديد بيمارستان تا دهه فجر آمده شود تا بتوانيم از اين دستگاه استفاده كنيم. گفتنى است در صورت آماده نشدن فضا احتمال اختصاص نيافتن اين دستگاه به استان وجود دارد.

واكنش باالترين مقام اجرايى استان به مشكل سرمايه گذار كارآفرين

چرا سرمايه گذارى كرديد؟! 
برزجى-  چرا سرمايه گذارى كرديد؟ اين سؤال را استاندار 
از  در چهارمين شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى 
سرمايه گذارى پرسيد كه مى كوشيد از مشكالت فراوان پيش 
روى واحد توليدى خود سخن بگويد. اين جلسه با حضور 
استاندار، دبير شورا و جمعى از اعضا در استاندارى تشكيل 
شد. در ابتداى اين جلسه احتشام رئيس اتاق بازرگانى و دبير 
شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى به ارايه گزارشى از 
مصوبات جلسه قبل و قرائت دستور جلسه پرداخت. مكاتبات 
پى در پى واحدهاى توليدى و گاليه هاى آنان از كم لطفى 
دستگاه هاى خدمات رسان در حالى در شوراى گفتگوى دولت 
و بخش خصوصى مطرح شد كه در پايان اين جلسه سرمايه 
ترك  را  دلخورى جلسه  با  گذاران بخش خصوصى حاضر 
نمودند. آن طور كه از نام اين شورا بر مى آمد اميد مى رفت 
كه سخنان نماينده بخش خصوصى به طور كامل مطرح و 
استاندار در رأس اين شورا پاسخ قانع كننده به اين درخواست 
ها بدهد. مشكل دو واحد توليدى در حالى مطرح شد كه 
استنباط استاندار از اين موضوع اين بود كه شخص مدعى 
اقدام به خريد واحد توليدى با بدهى هاى باال كرده و اكنون 
با تعطيل كردن كارخانه از دولت مى خواهد كه مشكالتش را 
حل كند.  خدمتگزار  با طرح مكرر اين سؤال كه چرا در ابتداى 
خريد، مشكالت واحد توليدى را كارشناسى نكرديد كه اكنون 
مجبور به تعطيل شدن آن نباشيد؟ از مدير مربوطه خواست 

تنها با يك كلمه پاسخ بدهد. 
در اين ميان تالش  مدير شركت مذكور براى ارايه گزارش 
از نيت خير خود براى ساماندهى كارخانه اى ورشكسته و 
بدهكار و اتفاقاتى كه براى آن رخ داده بود به دليل قطع مكرر 
سخنانش توسط استاندار به نتيجه نرسيد. خدمتگزار كه بر 
همان برداشت خود از قضيه تأكيد داشت، توصيه مى نمود 
كه خريداران واحدهاى توليدى قبل از خريد تحقيق كرده و 
تصميمى مبتنى بر ارزيابى كارشناسى شده بگيرند. وى اين 
نكته را نيز ياد آور شد كه دولت تعهدى نسبت به شخصى كه 
با آگاهى از بدهى ها و مشكالت  واحد توليدى آن را خريدارى 
مى كند، ندارد! از نكات جالب توجه در سخنان استاندار كه 
باعث  تعجب همه شد سؤالى بود كه او از سرمايه گذار پرسيد 
چرا  كارخانه ورشكسته را خريدى؟ چرا پول خود و خانواده 

خود را در اين راه هزينه كردى؟ 

فقط دو راه داريم: حمايت يا تعطيلى 

در اين بين رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت نيز كه با 
 دغدغه بسيار مشكالت حوزه كارى خود را مطرح مى كرد

با  توليدى مذكور كه  وارد بحث شده و عنوان كرد: واحد 
علم به بدهى ها اقدام به خريد اين كارخانه نموده به دليل 
اعالم حمايت هايى كه كرده ايم پرداخت مطالبات دولت را 
در اولويت آخر قرار داده است و هم اكنون نيز به علت 240 
ميليون تومان بدهى، گاز اين واحد قطع شده است كه نياز 
است اين مشكل به نحوى چاره سازى شود. حقيقى افزود: 
قاطعانه مى گويم با اين نوع تعامل مسئوالن، مشكل صنعت 

استان حل نمى شود و مشكالت اين بخش بزرگتر از اين 
حرف هاست. وى خطاب به استاندار افزود:  دو راه بيشتر 
نداريم يا بايد كارخانه ها را يكى به يكى به دليل بدهى به 
آب، برق، گاز و ماليات تعطيل كنيم در حالى كه مى دانيم 
شرايط اقتصادى سخت است و مشكلى است كه تمام جامعه 
با آن در گيرند و همين اشتغال فعلى هم از بين برود. يا هم 
بايد مسئوالن انعطاف بيشترى به خرج دهند تا ان شاءا... 
اين سرمايه گذاران تا پايان سال كمى كار كنند تا بتوانند 
بدهى ها را پرداخت كنند و اين مشكل حل شود. حقيقى 
ادامه داد: اگر منطقى فكر كنيم مى بينيم كه با قطع گاز 
اين كارخانه نه تنها بدهى ما وصول نخواهد شد بلكه اين 
كارخانه بدهى هايش انباشته شده، جرايمش افزايش پيدا 
مى كند و در نهايت هم اشتغال از دست خواهد رفت هم آن 

صنعت بازار خودش را از دست خواهد داد. 
استاندار در پاسخ به اين مشكل به حمايت دستگاه هاي 
خدمات رسان از توليدكنندگان اشاره كرد و ادامه داد: در 
صورتي كه واحدهاي توليدي به دستگاه هاي خدمات رسان 
از قطع خدمات، با  بدهي داشتند، مسئوالن مربوطه قبل 
دستگاه هاي ذيربط از جمله دفتر هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري، اداره كل صنعت، معدن و تجارت و نيز مدير 
آن مجموعه اقتصادي جلسه اي برگزار و راهكار اجرايي و 

كارشناسي را براي حل آن پيدا كنند.

شوراى گفتگويى كه بيشتر به دادگاه شبيه بود

مديرعامل خانه مطبوعات استان نيز كه در اين جلسه حضور 
داشت پرهيز از شعارگرايى از سوى مسئوالن در جلسات را 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: انتظار مى رود مديران و مسئوالن 
در حضور خبرنگاران مطالبى را عنوان كنند كه با واقعيت هاى 
جامعه سازگار باشد تا با ترسيم غير واقعى فضاى اقتصادى 
جامعه باعث تقابل بين مردم، كارگر و سرمايه گذار نشوند. على 
جعفرپور مقدم افزود:  بايد بگويم اين جلسه بيشتر به دادگاهى 
شبيه بود كه بخش خصوصى مورد اتهام قرار گيرد در صورتى 
 كه سرمايه گذارى در خراسان جنوبى براى احياى كارخانه اى،
 سرمايه گذارى و كار خير مى كند اما برخوردى كه صورت 
مى گيرد با نگاه كامًال منفى است. وى افزود:  روا نيست كه 
با ديد منفى از حمايت بخش خصوصى دريغ شود چرا كه اين 
مغاير با نگاه حمايتى دولت است. وى به بدهى 240 ميليون 
تومانى اين واحد توليدى به شركت گاز اشاره كرد و گفت: از 
طرفى چندين برابر اين مبلغ مدير همين واحد توليدى از دولت 
طلبكار است و هيچ كس مشكالتى كه دولت براى صنايع 
ايجاد كرده را متذكر نمى شود و فقط براى تأمين منابع مالى 

خود به سرمايه گذاران فشار مى آورند.   
و  ها  رسانه  نقش  به  سخنان  اين  به  پاسخ  در  استاندار 
ادامه  و  كرد  تأكيد  جامعه  در  نشاط  ايجاد  در  خبرنگاران 
داد: رسانه ها و خبرنگاران بايد نسبت به انتشار اخباري در 
جامعه اقدام كنند تا موجب ايجاد نشاط، شادابي و ايجاد 
اميد در جامعه شده و زمينه حضور سرمايه گذاران و فعاالن 

با  نمايند. خدمتگزار  فراهم  را  استان  در  بخش خصوصي 
بيان اينكه چرخه خدمت رسانى به هم متصل است يادآور 
به  اقتضائات  به  توجه  با  متعهدانه  و  دلسوزانه  دولت  شد: 
مشكالت بخش خصوصى توجه مى كند.  وى بدون اشاره 
به مشكالتى كه مى بايست بخش دولتى آن را حل كند 
ولى كوتاهى مى كند،  گفت: رسانه ها نبايد فضا را طورى 

نشان دهند كه سرمايه گذار به استان نيايد. 

تأمين آب تمامى شهرهاى استان تا سال 1410

انجام مطالعات درباره تأمين آب و انتقال آن به استان نيز 
در دستور جلسه مورد بحث قرار گرفت.

اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  اى  منطقه  آب  مديرعامل 
تا سال 1410 سعى خواهد شد مشكل تأمين آب تمامى 
شهرهاى استان برطرف شود، خاطر نشان كرد: بخش آب 
در كنار راه آهن براى توسعه محور شرق مدنظر است و به 
موازات هم پيش خواهند رفت. وى در رابطه با تأمين آب 
استان در طريق درياى عمان نيز خاطر نشان كرد: سيماى 
طرح آن تا پايان سال تمام خواهد شد و از سال آينده با 

مشاركت بخش خصوصى وارد فاز اجرايى مى شود.
استاندار نيز درباره اين درخواست بخش خصوصى به تهيه 
اشاره  ذيربط  از سوي دستگاه هاي  استان  آب  ملي  سند 
كرد و ابراز اميدوارى كرد: اين امر نيز هرچه سريعتر وارد 
انجام مطالعات شده و اجرايي گردد تا مشكل تأمين آب 

استان به صورت زيربنايي مرتفع گردد.
وي خاطر نشان كرد: جهاد كشاورزي بعد از تهيه اين سند 

آن را براي تصويب به جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه 
استان ارائه تا در اين جلسه نيز مصوب شود.

مرزنشين  هاى  تعاونى  مالياتى  هاى  معافيت   
مطالبه مهم استانى 

نياز  مورد  اقالم  تهيه  براى  تخصصى  كميته  تشكيل 
مرزنشينان از ديگر موارد دستور جلسه بود كه توسط دبير 
شورا قرائت شد و در پاسخ به اين درخواست مقرر شد با 
را در سطح  اين موضوع  استاندار جهاد كشاورزى  دستور 
وزارت پيگيرى و در صورت لزوم شخص استاندار در اين 

رابطه با وزير گفتگويى داشته باشد. 

از نمايندگان  بخواهيد
 قانون معافيت مالياتى مرز نشينان 

را در مجلس پيگيرى كنند

از  نيز  تعاونى هاى مرزنشين  مالياتى  بحث معافيت هاى 
ديگر درخواست مطرح شده در جلسه بود كه استاندار در 
اين خصوص اذعان كرد: اين موضوع به عنوان يك مطالبه 
به  تا رسيدن  از سوي مسئوالن ذيربط  بايد  استاني  مهم 
نتيجه نهايي پيگيري شود تا بتوان معافيت هاي مالياتي 

براي تعاوني هاي مرزنشين را به نتيجه مطلوب رساند.
خدمتگذار حمايت از مرزنشينان و تقويت معيشت آنان را از 
مهمترين راه هاي تثبيت جمعيت در مناطق مرزي دانست 
مرزنشينان،  مالياتى  معافيت  موضوع  در  كرد:  تصريح  و 
نمايندگان  بايد  آن  حل  براى  و  داريم  قانونى  مشكل 

مجلس اقدام كنند. وى با اشاره به دهگردشى نمايندگان 
از نمايندگان بخواهيد اين  بازديدها  گفت: در جريان اين 

موضوع را پيگيرى كنند.

منطقه ويژه اقتصادى بيرجند 
 از ظرفيت هاى خوب استان است

توجه به ظرفيت هاى منطقه ويژه اقتصادى نيز جزو دستور 
جلسه شوراى گفتگو دولت و بخش خصوصى بود.

توضيح  اين  با  بيرجند  اقتصادى  ويژه  منطقه  رئيس 
منطقه  در  انبارهايى  ايجاد  كه  كرد  آغاز  را  خود  سخنان 
ويژه اقتصادى مى تواند منافع زيادى هم براى استان و 
هم براى واحدهاى توليدى كه از خارج استان مواد اوليه 
وارد مى كنند، داشته باشد. صفدرى زاده خواستار استقرار 
گمرگ در منطقه ويژه شد و گفت: زيرساخت هاى الزم 

براى پويايى منطقه ويژه اقتصادى ايجاد شده است. 
اقتصادى  ويژه  منطقه  گفت:  باره  اين  در  نيز  استاندار  
بايد  و  است  استان  خوب  ظرفيت هاى  از  يكى  بيرجند  
ظرفيت هاى اين منطقه را معرفى تا سرمايه گذاران براى 

سرمايه گذارى در استان جذب شوند. 
خدمتگزار اضافه كرد: دستگاه هاى مسئول بايد همكارى 
اقتصادى  ويژه  براى مشكالت موجود در منطقه  تا  كنند 

ساز و كارهاى الزم تعريف شود.
درخواست اتاق اصناف درباره ماليات هاى مستقيم نيز از 
اين  شورا  دبير  سوى  از  كه  بود  جلسه  دستورهاى  ديگر 
گونه مطرح شد: سازمان هاى صنفى از سال 87 مشمول 
ماليات شدند كه بر اساس اعتراضات تا سال 90 از معافيت 
ماليات،  اداره  هاى  همكارى  عليرغم  اما  شدند  برخوردار 
هنوز نياز است كه در موضوع معافيات ها به اتحاديه ها و 

سازمان هاى صنفى نگاه ويژه ترى شود. 
مديركل امور مالياتى هم در توضيح اين مشكل بيان كرد: 
اگر چه بخش اعظمى از مشكالت حل و فصل شده اما 
فرم  دوباره  دارند،  مشكل  هنوز  كه  معدودى  تعداد  براى 

صادر و در سطح وزارت پيگيرى مى شود. 
ادارات  توجه  اصناف،  اتاق  ديگر  درخواست هاى  از  يكى 
دولتى به خريدهاى استانى بود كه در اين باره نيز استاندار 
تاكيد كرد: ادارات دولتى تا جايى كه مقدور است از همه 

ظرفيت هاى توليدى استان استفاده كنند. 

نقش آفرينى بخش خصوصى 
بدون تعامل دولت مؤثر نيست

گفت:  خصوصى  و  دولتى  بخش  گفتگوى  شوراى  دبير 
اين  در  گذارى  سرمايه  با  جنوبى  خراسان  توليدكنندگان 

منطقه محروم به نوعى كار نيك و خير انجام مى دهند. 
احتشام با تأكيد بر اينكه بخش خصوصى بايد انگيزه سرمايه 
گذارى داشته باشد، افزود: ايجاد اين انگيزه نيازمند حمايت 
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 دنيا اتاق سعادت است همه در اين دنيا جمع مى شوند ولى به تعداد اندكى اجازه
مالقات داده مى شود، بياييد با كمك به بيماران نيازمند سعادت را مالقات كنيم.
 از كليه ياوران همدلى كه ما را در برپايى غرفه كانون بيماران هموفيلى خراسان جنوبى
 در نمايشگاه شب يلدا يارى نمودند و همچنين همشهريان عزيزى كه با حضور پر شور
و كمك هاى نقدى همراهمان بودند كمال تشكر را داريم.

كانون هموفيلى خراسان جنوبى
شماره حساب: 05632212999
شماره حساب سيبا: 107171451004 نزد شعب بانك ملى ايران
شماره كارت: 6037991899549756

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى

 (محوطه و پشت بام)
9151630283  - 32225494

 نبش 17 شهريور 23
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

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

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

نمايشگاه و فروشگاه بزرگ  

مبـل شاهيـن 

فروش اقساطى

با چك معتبر بدون سود 
طرف قرارداد  فرهنگيان
و شركت كويرتاير 

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

خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين قيمت     سمسارى مرتضى
09159632924- اميرآبادى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
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طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) :خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد
 و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد.

(بحاراالنوار ج ٩٠ ، ص ٣٢١)
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کاظمي فرد- مراسم اختتاميه اولين همايش ملي دو ساالنه آموزش ابتدايي و تجليل 
از دکتر شکوهي پس از دو روز با معرفي مقاالت برتر و تجليل از پژوهشگران برتر با 
حضور معاون وزير آموزش و پرورش و جمعي از مديران و مسئوالن آموزش و پرورش 

و جمعي از پژوهشگران و معلمان در سالن دانشگاه پيام به کار خود پايان داد.
دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش کشور در اين مراسم با بيان اين که آموزش 
ابتدايي سنگ بناي رسيدن به آموزش و پرورش موفق است، اظهار کرد: الزمه 
ارتقاي کيفيت دوره ابتدايي تربيت نيروهاي متخصص است. وي الزمه ارتقاي 
کيفيت دوره ابتدايي را تربيت نيروهاي متخصص دانست و با اشاره به پيام دکتر 
روحاني رئيس جمهور ايران تصريح کرد: اميدواريم بتوانيم انتظارات مسئوالن نظام 
را در اين همايش برآورده سازيم. نويد ادهم افزود: کرامت نفس، نظم و انضباط، 
صداقت و راستگويي سه ويژگي مهمي هستند که در دوره ابتدايي بيشتر بايد به 
آن ها توجه شود. به گفته دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش، انسان عصر 
حاضر بيش از پيش به پيام پيامبر اسالم(ص) نيازمند است چرا که تنها آرمان و 
پيامي که مي تواند راهنماي زندگي متعالي باشد پيام اسالم است. ولي متأسفانه ما 
در شناخت و معرفي ايشان موفق نبوده ايم. نويد ادهم با بيان اينکه دکتر شکوهي 
نگاه تحولي به آموزش وپرورش دارد، عنوان کرد: سيستمي که اکنون در آموزش  و 
پرورش داريم مولد عصر مدرنيته بوده و متناسب با تحوالت ارتقا پيدا نمي کند و 

نيازهاي ما را پاسخ نمي دهد.
دبير کل شوراي عالي آموزش  و پرورش باور جدي به نقش تربيت معلم را از ديگر باورهاي 
دکتر شکوهي عنوان کرد و افزود: ويژگي ديگر ايشان وفاداري به تربيت اخالقي است 
 و معتقدند که امروز جامعه ما بيشتر از هر چيز ديگري به تربيت اخالقي نياز دارد.

برطرف کردن آسيب هاي اخالقي را بايد از آموزش وپرورش شروع کرد
به گفته وي امروز آسيب هاي اخالقي زيادي در جامعه داريم که اگر قرار است اين 
آسيب ها برطرف شود بايد از آموزش وپرورش شروع کرد و اين باوري است که دکتر 

شکوهي نيز دارد.
نويد ادهم، آموزش ابتدايي را سنگ بناي دستيابي به آموزش وپرورش موفق و اثربخش 
دانست و گفت: در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش تاکيد جدي بر اولويت بخشي 

به آموزش ابتدايي شده است.
وي با بيان اينکه براي رسيدن به جايگاه اصلي آموزش ابتدايي دو دسته عامل 
تأثيرگذار هستند، بيان کرد: بخشي از اين عوامل بيروني هستند که بايد در محيط 

بيروني انجام شود.
ادامه داد: در کل نظام خطاي راهبردي  دبير کل شوراي عالي آموزش وپرورش 
انجام شده و آن هم کوچک انگاري آموزش وپرورش بوده که بايد نقش اين مجموعه 

در توسعه کشور ديده شود.
وي با بيان اينکه در آموزش وپرورش هم دوره ابتدايي کوچک ديده شده است، اظهار 
کرد: در حال حاضر مبناي توزيع منابع در دبيرستان است که اين هرم از ابتدايي تا 
دانشگاه هرم وارونه اي است. نويد ادهم با تاکيد بر اينکه برنامه ششم فرصت مناسبي 
است که بتوانيم براي ارتقاي دوره ابتدايي چاره انديشي کنيم، گفت: در اين راستا 

طرح ها و برنامه هايي ارائه شده که اگر به تصويب برسد اميدواريم آنچنان که بايد و 
شايد به اين دوره توجه شود. وي با اشاره به اينکه برخي اقدامات نياز است که در 
خود دوره ابتدايي صورت گيرد، بيان کرد: اگر عوامل بيروني به جايگاه و اهميت دوره 
ابتدايي تاکيد کنند اما خود دوره پتانسيل و توانمندي الزم را نداشته باشد به نتيجه 
نمي رسيم. وي در ادامه به جايگاه دکتر شکوهي اشاره کرد و افزود: دکتر شکوهي 

بزرگي کودکان را باور داشت و از آنان مديراني توانمند و انديشمند تربيت مي کرد.
دبيرکل آموزش و پرورش به نقش دکتر شکوهي در تاريخ آموزش وپرورش کشور 
اشاره کرد و گفت: ايشان باور جدي به معلمان و آموزش وپرورش دارند و ما امروز به 

نوع باور ها و اعتقادات نياز داريم.
وي باور جدي به نقش معلمي را يکي ديگر از ويژگي هاي دکتر شکوهي دانست و به 

نقل از وي افزود: تا آموزش و پرورش درست نشود کشور درست نمي شود.
نويد ادهم تربيت آزادانه، اخالقي و ضرورت تحول اساسي در آموزش و پرورش را از 
جمله مهم ترين نگرش هاي دکتر شکوهي در مقوله تعليم و تربيت برشمرد و ياد آور 
شد: خراسان جنوبي دستاوردهاي خوبي را در آموزش و پرورش داشته و سير تکاملي 

مطلوبي را پيموده است. 

توسعه را از دبستان و پيش دبستان شروع کنيم
به گفته وي ارتقاي جايگاه دوره ابتدايي بر اساس مفاهيم سند بنيادين به توانمندي 

معلمان اين دوره برمي گردد.
نويد ادهم با تاکيد بر اينکه اگر معلمان اين دوره بزرگ و صاحب انديشه باشند به 
جايگاه (حقيقي) خود مي رسند، بيان کرد: امروز ما به خودباوري در معلمان و مربيان 

فعال در اين دوره نياز داريم.
دبير کل شوراي عالي آموزش وپرورش تاکيد کرد: باور ما اين است که اگر قرار است 
آموزش وپرورش در فرايند توسعه کشور نقش آفريني کند بايد بازه توسعه را از دبستان 

و پيش دبستان شروع کنيم و اين يک تجربه جهاني است.

در همايش آموزش ابتدايي ٧٠ داور بيش از ١٧٠٠ مقاله را  داوري کردند
محسن آيتي دبير علمي همايش ملي آموزش ابتدايي نيز در اين مراسم گفت:  در اين 

همايش ٧٠ داور بيش از ۱۷۰۰ مقاله را داوري کردند.
 وي با بيان اينکه تعدادي از اين مقاالت به چاپ رسيده است و مابقي نيز به زودي 
چاپ خواهد شد،  درخواست کرد: اين همايش ادامه داشته باشد تا از يافته هاي آن 

استفاده شود.
آيتي با بيان اينکه يک سوم مقاالت رسيده مورد پذيرش هيئت داوران قرار گرفت،  
افزود: مابقي مقاالت نوشته هاي ارزشمند معلماني بود که از تجربه هاي علمي خود 

نوشته بودند اما چون در چارچوب همايش نبود، مورد پذيرش قرار نگرفت.
وي با تاکيد بر اينکه در اين همايش تقويت مهارت هاي نگارشي مورد اهميت بود که 
اين براي عرصه علمي بسيار مهم است و بايد از اين نوع همايش ها بيشتر برگزار شود، 
گفت: کارهايي که براي برگزاري اين همايش انجام شده بايد تداوم داشته باشد و همه 

بايد دست به دست هم دهيم تا از اين يافته هاي علمي استفاده کنيم.

  شناسايي استعدادها بايد  قبل از دبستان آغاز شود
 در ادامه اين مراسم مديرکل دفتر الگوسازي و تکريم بنياد ملي نخبگان با تاکيد بر 
اينکه خراسان جنوبي يکي از فعاالن طرح شهاب است، گفت: شناسايي استعدادها از 

دوران دبستان و حتي قبل از آن بايد شروع شود.
مقام شامخ  از  قدرشناسي  اينگونه جلسات  از  اينکه هدف  بيان  با  شاه رضايي 
بزرگان و اهل علم اين مرز و بوم است، اظهار کرد: قدرشناسي از اهل علم، بخش 
مهم آن نقد آثار آنان است که الزمه آن تشکيل کميسيون ها و کارگروهها در 
اين خصوص است. وي با تاکيد بر اينکه بنياد ملي نخبگان سعي در شناسايي، 
پرورش و توانمندسازي استعدادهاي برتر کشور دارد، افزود: اخيرا بنياد در بخش 
آموزش ابتدايي ورود کرده است و طرح شهاب به صورت پايه در مقطع چهارم و 
پنجم ابتدايي اجرا مي شود که هدف از اجراي اين طرح، شناسايي و حمايت از 

استعدادهاي برتر از مقاطع پايين است.
به گفته مديرکل دفتر الگوسازي و تکريم بنياد ملي نخبگان، استان خراسان جنوبي 

يکي از فعاالن در اين بخش است که طرح شهاب به خوبي در آن اجرا مي شود.
وي خاطرنشان کرد: اين طرح در کشور فراگير شود چرا که معتقديم شناسايي 

استعدادها از دوران دبستان و حتي قبل از آن بايد شروع شود.
 شاه رضايي با بيان اينکه هدف از پاسداشت هاي علمي، مرور آثار بزرگان در 
 اين عرصه است، يادآور شد: مخاطبان و استعدادهاي برتر مي توانند در اينگونه 

همايش ها به عنوان نظريه پرداز حضور داشته باشند.
در پايان اين مراسم بيانيه ١٥ بندي توسط دبير اجرايي اين همايش قرائت شد و مقرر 
گرديد دبيرخانه اين همايش تا يک سال در خراسان جنوبي به فعاليت خود ادامه داده  

و پس از آن در سال ٩٦ استان فارس ميزبان اين همايش خواهد بود.
گزارش خبرنگار ما حاکي است در مراسم اختتاميه از ٦ مقاله برتر و از دبير علمي اين 

همايش قدرداني شد.
 

خانه فرهنگ پروفسور شکوهي در خوسف افتتاح شد
شرکت کنندگان در همايش ملي آموزش ابتدايي با حضور در شهرستان خوسف و 
شرکت در شب شعر براي نکوداشت دکتر شکوهي، از خانه پدري اين چهره ماندگار 
که عمليات مرمت آن به پايان رسيده است، بازديد کردند و خانه فرهنگ پروفسور 

شکوهي در خوسف افتتاح شد.
همزمان با برگزاري همايش ملي آموزش ابتدايي در خراسان جنوبي و تجليل از مقام 
علمي پروفسور غالمحسين شکوهي، پدر علم تعليم و تربيت نوين ايران، خانه فرهنگ 

پروفسور شکوهي به بهره برداري رسيد.
شهردار خوسف گفت : خانه فرهنگ پروفسور شکوهي شامل احداث ساختمان با 
زيربناي ٢٧٠ مترمربع، کاشت و احداث باغ گل نرگس به مساحت  ٥ هزار مترمربع، 
ساخت و نصب سرديس پروفسور غالمحسين شکوهي، ساخت و نصب آب نماي 
موزيکال و پياده رو سازي و تملک اراضي است. محمدرضا قالسي مود افزود: عمليات 
ساخت اين پروژه از شهريور ماه امسال با هزينه ٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون ريال از محل 

اعتبارات شهرداري خوسف و تملک دارايي آغاز شده است.

در مراسم اختتاميه همايش دوساالنه آموزش ابتدايي عنوان شد؛

آموزش ابتدايى سنگ بناى رسيدن به آموزش و پرورش موفق است

پيشكسوت محترم 
جناب آقاى عليرضا اديبى فر

كسب رتبه سوم جهانى رول بال توسط فرزند عزيزتان فاطمه خانم 

را تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون شما و اين عزيز را از خداوند منان مسئلت مى نماييم.

جمعى از همكاران شما در هنرستان كاردانش امام خمينى (ره) بيرجند
تعداد نوع خودرورديف

2 دستگاهپرايد1
يك دستگاهنيسان پيكاپ2
يك دستگاهپژو 3405
3 دستگاهوانت مزدا دوكابين4

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى در نظر دارد: 
 تعداد 7 دستگاه خودرو به شرح جدول را از طريق مزايده به فروش برساند.

تاريخ توزيع اسناد و شرايط مزايده: از شنبه 94/10/5 لغايت 94/10/16 به مدت 10 روز كارى
آدرس محل توزيع و تحويل شرايط مزايده و بازديد خودروها:

 بيرجند – خيابان مدرس- بين مدرس 30 و 32 - اداره كل بنياد شهيد  و امور ايثارگران استان- پشتيبانى
 تلفن : 056-32432062

بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى

مـزايده خــودرو


