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سرمقاله

همه الزامات ریاست 

* مهرآئین

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

این هم از اعجاز های سخن لسان الغیب است که 
دنیایی حرف را در بیتی گنجانده است. بزرگی را 
اسباب هایی ست و نشستن بر جای بزرگان به الف 
و گزاف ناممکن و برای آن الزام هایی است که 
تمام وکمال باید آماده شود . ریاست و مدیریت هم 
 چون امری بزرگ است ابزارهایی سترگ می طلبد.
 » اهلیت  )ع(»  علی  موال  تعبیر  به  آن  جمله   از 
یا آن چنان که امروزیان می گویند » تخصص« 
بین  هم  صادق)ع(  امام  که   جاست  این  است. 
خائن  و  متخصص(  )غیر  اهل  نا  به  کار  سپردن 

تفاوتی قائل نمی شود  چون حاصل یکی است.
مجاز  متخصص  غیر  فرد  ما  آیینی  تعالیم  برابر 
نیست خود را در معرض ریاست قرار دهد. حتی 
اگر دیگران از او بخواهند نباید مسئولیتی را که 
در توانش نیست بپذیرد چه در این حال در زمره 
طلبی  وریاست  الریاسه  حب  خصیصه  دارندگان 
قرار می گیرد . ششمین امام معصوم در توضیح 
: ریاست طلبی آن است  این مفهوم می فرماید 
که شما کسی را به منصبی برسانی بی آنکه دلیل 
و حجتی داشته باشی و هر آنچه صاحب منصب 
می گوید تصدیق و مردم ر ابه او دعوت نمایی .

آن گونه که از نهج البالغه استفاده می شود شرط 
الزام بعدی این که،  دیگر ریاست )تعهد( است و 
مسئول باید محبوب مردم باشد تا در کار از پشتیبانی 
و همراهی آنها برخوردار شود . وجه الزم و بسیار 
)ع( علی  فرمایش  به  ریاست  امر  در  دیگر   مهم 

» سعه صدر «  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 استاندار در شورای آموزش و پرورش استان : 

نگفتن آسیب های 
اجتماعی  اشتباه 

فاحش است 
رئیس شورای آموزش و پرورش استان عنوان 
،رفتارهای  اعتیاد  مانند  هایی  ناهنجاری  کرد: 
غیر اخالقی و برخی بیماری ها نگران کننده 

است و برخی افراد از ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

استان خراسان جنوبی دارای
2 ایستگاه پایش کیفی هواست

استان خراسان جنوبی دارای 2 ایستگاه پایش 
کیفی هواست که اولی در شهر مرکز استان  و 
دیگری در نهبندان  مستقر ... ) مشروح در صفحه ۷ (

ثبت نام رایگان معلوالن 
مستعد در رشته های هنری

صفحه ۷

ساماندهی صنوف
مزاحم در شهر فردوس
ضرورتی مغفول مانده 

شمال،  سمت  به  فردوس  شهر  گسترش  با   
تقریبا تمام صنوف و کارگاه های مزاحم این 
شهر در مجاورت شهر قدیم و خیابان شهداء 
قرار گرفت، و امروز به دو ورودی این شهر 
زشت  ای  چهره  بشرویه  و  سرایان  سمت  از 

داده است ... ) مشروح گزارش در صفحه ۳ (

معاون سیاسی سپاه : 
تقویم رزمایش های موشکی 

ربطی به مسائل سیاسی ندارد

حجت االسالم غرویان : 
آقایان ناطق، روحانی و سیدحسن خمینی 

مسئولند که راه آیت ا... هاشمی را ادامه دهند

دبیر شورای نگهبان : 
تشییع باشکوه آیت ا...هاشمی و 

حضور آن جمعیت پیش بینی نشده بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی :
جریانی در مجلس نهم، بدنبال آن بود

که برجام را »ماستمالی« کند

علی مطهری : »تالش برای اجرانشدن برجام با موشک پرانی« را از مصادیق تندروی دانسته بودم / ویژگی های کاندیدای پشتیبان اصالح طلبان برای  انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ / ظریف : تماسی با دولت جدید آمریکا نداشته ایم / خانواده چندقلوها صاحب خانه می شوند / ثبت نام جاماندگان کنکور ارشد از ۳ اسفند / صفحه ۲
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

عکس : اکبری 

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 09۳0494۳8۳1 ارسال فرمایید(

مشوق های صادراتی برای 
رونق صنعت طیور استان

فروزانفر : بروکراسی اداری ، موازی کاری برخی دستگاه ها و وجود برخی از قوانین سختگیرانه مانع رقابت می شود

در مراسم افتتاح خط دوم کشتارگاهی شرکت فروزان بیرجند درخواست شد :

استاندار : اهتمام دولت رفع موانع تولید است

صفحه 8

ثبت نام کربال - زمینی 
تاریخ اعزام : 95/11/17

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا     32224113

پکیج شوفاژ دیواری  جنرال
محصول مشترک ایران و ایتالیا

تلفن فروش: ۳2424841 -0۹151۶۳۹2۶2
نقد و اقساط

کانون تامین اجتماعی شهرستان سربیشه از زحمات

 آقـای موسـوی مقـدم 
رئیس اداره امور شعب بانک رفاه خراسان جنوبی

 و کارکنان شعبه سربیشه تقدیر و تشکر می نماید. 

رئیس و دبیر کانون بازنشستگان سربیشه -  محمد قالسی

از غم هجر پدر سوخته ایم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 همسری مهربان و پدری عزیز شادروان

 کربالیی اسدا... مسعودیان 
ساعت  از  پنجشنبه ۹5/10/۳0  امروز  گرامیداشتی  جلسه 
14/۳0 الی 15/۳0 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار 

می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی و ذکر فاتحه موجب 
شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های مسعودیان و سایر بستگان

شــرح در 
صفحه اول ویژه نامه

تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایرساکن و غیر ساکن در روستا که باالی 
18 سال سن دارند، می توانند بدون محدودیت سنی و با پرداخت کمترین

 هزینـه بـه صـورت سالیانــه و کمـک دوبـرابـری سهــم دولـت
 به عضویت صندوق درآیند.

قابـل توجـه 
کلیـه افـراد فاقـد بیمـه

* بازنشستگی   * ازکار افتادگی
* مستمری بازماندگان   * نقل وانتقال سوابق بیمه

* گواهی عضویت رانندگان

تلفن:32237175-09151611594 
آدرس کارگزاری: بیرجند،طالقانی 11، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی

طبقه فوقانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی )کارگزاری 60052(

مزایــــای بیمـــه

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:
فروش ویژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده  به مدت محدود

   اقساط 12 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان   »بدون ضامن و پیش پرداخت«  
خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: ۳24401۹۹-05۶  0۹151۶02۶5۹ نصر آبادی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان مهدی کاهنی 
)فرزند حاج رمضان کاهنی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹5/10/۳0 از ساعت 2 الی ۳ بعدازظهر 
در محل مسجد مرتضوی برگزار می شود، تشریف فرمایی سروران ارجمند 

موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم می باشد.

خانواده کاهنی و سایر بستگان

همکار  ارجمند جناب آقای مهدی محمودآبادی
ضایعه تاسف بار درگذشت پدر گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

نمایندگان شیشه ایمن شرق بیرجند

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و مادر بزرگی عزیز  

شادروان فاطمه زهرا ایزدی
 )همسر مرحوم غالمرضا حدیدی مود( 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 1۳۹5/10/۳0 از ساعت 2 الی ۳ بعدازظهر
 در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( واقع در خیابان پاسداران برگزار می شود

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حدیدی مود ، ایزدی ، عابدپور، غالمی، غمدیده ، محبی ، کاظمی 
پارسی مود ، احمدپور، شریف زاده ، شریفی و سایر بستگان

آگهی مزایده امالک مازاد
 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی

شرح در صفحه2
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 ثبت نام جاماندگان کنکور ارشد از ۳ اسفند 

جام جم-مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تعداد ۷۵۹ هزار و ۶۹۵ داوطلب 
در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ ثبت نام کرده اند که جاماندگان 
می توانند از اول تا سوم اسفند در آزمون ثبت نام کنند. 

اجرای آزمایشی کارنامه الکترونیکی 
دانش آموزان/ از بهمن ماه

معاون مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات آموزش 
و پرورش با بیان اینکه مرحله دوم طرح آموزش 140 
هزار از معلمان با هوشمند سازی مدارس از ابتدای 
بهمن آغاز می شود، گفت: طرح کارنامه الکترونیکی 

به صورت آزمایشی در حال اجراست.

توضیحات پلیس درباره حذف شرط 
سربازی از گواهینامه

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی 
که  قانون  این   ۵4 ماده  پایانی  فراز  به  اشاره  با 
عنوان کرده »اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان 
خدمت و معافیت سربازی نیست« گفت: این بند 
در حالی در ماده ۵4 قانون شخص ثالث گنجانده 
این فراز و ماده  اواًل هیچ سنخیتی بین  شد که 
مذکور وجود ندارد و در ثانی این فراز از ماده ۵4، 
عمومی  وظیفه  خدمت  قانون  مکرر   ۵8 ماده  با 

اصالح شده در سال ۹0، مغایر است.

افزایش تسهیالت مسکن مهر 
به بانک ها ابالغ شد 

به  اشاره  با  عمران  شرکت  جم-مدیرعامل  جام 
توسط  مهر  مسکن  وام  سقف  افزایش  تصویب 
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، اظهار کرد:  بانک 
مرکزی مجوز افزایش تسهیالت مسکن مهر را از 
30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان را ابالغ کرد.

خانواده چندقلوها صاحب خانه می شوند

از  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
کمک های این سازمان به خانواده های دارای فرزند 
چند قلو خبر داد.وی گفت: خانواده هایی که دارای 
فرزند 3 قلو و یا بیشتر باشند می توانند با مراجعه به 
سازمان بهزیستی کشور در هر استان و یا شهرستان 

کمک هایی از این سازمان دریافت کنند.

دفترچه آزمون دستیاری ۹۶ منتشر شد

صورت  به  پزشکی  دستیاری  آزمون  در  نام  ثبت 
اینترنتی در روزهای 1 تا 10 بهمن از طریق سایت 
مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود.این 

آزمون در اردیبهشت ۹۶ برگزار می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی   :
 می خواستند برجام را ماست مالی کنیم

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
در  جریانی  است،  معتقد  مجلس  خارجی 
مجلس نهم در بررسی برجام بدنبال آن بودند 
که مجلس ورود جدی به این مسئله نداشته 
باشد و به اصطالح برجام را »ماستمالی« کند. 
نقوی حسینی افزود: من فکر می کنم از طرف هیات رئیسه مجلس 
به آن ها فشار وارد شد که این روند، روندی نیست که ما پیش بینی 
می کردیم و قرار نبود اینطوری شود. ظاهرا قرار بوده ماست مالی شود 
و برود، چرا شما ماست مالی نمی کنید، چرا شما اینقدر ریز می شوید در 

مسائل، چرا اینقدر مسائل را مطرح می کنید؟

آیت ا... جنتی: تشییع باشکوه آیت ا...هاشمی 
و حضور آن جمعیت پیش بینی نشده بود

مردم  پرشور  حضور  از  نگهبان  شورای  دبیر 
فقید مجمع  رییس  و ختم  تشییع  مراسم  در 
آیت  کرد.  تجلیل  نظام  مصلحت  تشخیص 
شورای  اعضای  هفتگی  جلسه  در  جنتی  ا... 
قابل  ایشان،  درگذشت  حادثه  گفت:  نگهبان 
بسیار  تشییع  مردم  حال  این  با  داد.  رخ  ناگهانی  و  نبود  بینی  پیش 
باشکوهی برگزار کردند که حضور این جمعیت هم پیش بینی نشده 
تشخیص  مجمع  فقید  رئیس  رهبری،  خبرگان  مجلس  رئیس  بود. 
و  نظام اسالمی توصیف کرد  را عنصری کلیدی در  نظام  مصلحت 
گفت: ایشان در طول نظام اسالمی مسئولیت های حساسی را عهده 
دار بود و با استعداد خوبی که داشت آخرین مسئولیت را در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام به خوبی عهده دار بود.

ویژگی های کاندیدای پشتیبان اصالح طلبان 
برای  انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

روحانی   : گفت  مجلس  در  تهران  نماینده 
و  است  طلبان  اصالح  اصلی  کاندیدای 
اصالح طلبان فعال کاندیدای دیگری به جز 
افزود:  حضرتی  الیاس  ندارند.  روحانی  آقای 
اگر قرار باشد اصالح طلبان، به جهت رعایت 
احتیاط و تدابیر سیاسی، کاندیدای پشتیبان داشته باشند، این کاندیدا 
با مشورت و نظر آقای روحانی خواهد بود. وی با اشاره به این که 
کاندیدای پشتیبان آقای روحانی باید چهار ویژگی داشته باشد،اظهار 
داشت: امکان تایید صالحیت از شورای نگهبان، امکان توانایی رای 
آوری، توانایی اداره کشور و روحیه کنار رفتن به نفع آقای روحانی از 

ویژگی هایی است این کاندیدای پشتیبان باید داشته باشد.

روایت غرویان از 3 شخصیتی که 
باید مسئول استمرار راه هاشمی باشند

راهبردی  فرهنگی  شورای  عضو   ، غرویان 
سه  این  به  اشاره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
شخصیت در کشور مسوولیت استمرار راه آیت 
ا... هاشمی رفسنجانی را برعهده دارند و باید 
و  زمان  شرایط  کرد:  اضافه  بگیرند،  برعهده 
اقتضائات زمان این مسوولیت را برعهده آن ها بار می کند. آنها آقایان 
علی اکبر ناطق نوری، حجت االسالم  حسن روحانی و حجت االسالم 
سیدحسن خمینی هستند، این سه فرد به نظر من مسوولیت دارند که 

راه آیت ا... هاشمی رفسنجانی را ادامه دهند.

»تالش برای اجرانشدن برجام با موشک پرانی« 
را از مصادیق تندروی دانسته بودم

و  تهران  مردم  نماینده  مطهری  علی 
در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
درباره  توضیحاتی  خود  شخصی  صفحه 
عصر  با  خود  اخیر  چالش برانگیز  مصاحبه 
ایران منتشر کرد که متن آن به شرح زیر 
است: من در مصاحبه ای که با سایت عصرایران داشتم »تالش 
از  یکی  را  پرانی«  موشک  طریق  از  برجام  نشدن  اجرا  برای 
اما  است  روشن  مقصود  گرچه  بودم.  دانسته  تندروی  مصادیق 
این سخن  که  است  بدیهی  پرداختند.  آن  به  خود  ظّن  از  برخی 
یک  و  نیست  موشکی  صنایع  تقویت  ضرورت  انکار  معنی  به 
و  آن  درست  اجرای  مهم  اما  است  ناپذیر  تغییر  و  ثابت  اصل 
از گردنه سخت  قدرت نمایی به موقع ماست. اگر در حال عبور 
آن  با  را  نمایی  قدرت  این  هستیم  برجام  اجرای  اول  های  ماه 
که  همچنان  کنیم،  موکول  بعد  به  موشک  روی  منقوش  جمله 
با  معتقدیم  هولوکاست-که  مسئله  بود  بهتر  گذشته  سالهای  در 
در  و  دیگری  شکل  به  شده-  بزرگنمایی  فلسطین  اشغال  هدف 

جای خود مطرح می شد.

ظریف : تماسی با دولت جدید آمریکا نداشته ایم

محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران در 
پاسخ به خبرگزاری اسپوتنیک مبنی بر اینکه 
آیا تهران تاکنون تماسی با دولت آتی آمریکا 
داشته است، پاسخ داد: خیر ایران تاکنون هیچ 

تماسی با دولت جدید آمریکا نداشته است.

سپاه  سیاسی  معاون  سنایی راد  رسول  سردار 
پاسداران انقالب اسالمی  با اشاره به اظهارات 
زمان  از  انتقاد  پیرامون  مطهری  علی  اخیر 
هنگام  در  موشکی  رزمایش های  برگزاری 
اجرای برجام اظهار داشت: تقویم مانورهای 
موشکی هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارد 
و بخشی از اقدامات نظام برای افزایش توان 
بازدارندگی و ایجاد امنیت پایدار در منطقه ای 
است که چهارراه ناامنی دنیاست. وی افزود: از 

اوکراین تا یمن و سوریه تا افغانستان را ببینید 
که چه شرایط ناامن و حادی دارد لذا در چنین 
اقتدار  و  بازدارندگی  قدرت  داشتن  شرایطی 
ملی الزمه پیشرفت و توسعه و زیست است. 

معاون سیاسی سپاه تاکید کرد: ضمن اینکه 
مذاکره کنندگان محترم با جدا کردن قطعنامه 
2231 از متن برجام همان زمان اعالم کردند 
که فعالیت های موشکی ایران هیچ ربطی به 
برجام ندارد. سنایی راد گفت: لذا عدم دانش و 

عمق کافی نسبت به مسائل امنیتی و سیاسی 
زمین  در  افراد  برخی  می شود  موجب  گاهی 
دشمن بازی کنند. وی افزود: امروز جان کری 
در آخرین روزهای واگذاری مسئولیت خود به 
می کند  اعالم  جمهوری خواهش  میراث خوار 
که می شود از بهانه های موشکی برای فشار 
کرد. استفاده  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 

طرح  طرفی  از  گفت:  سپاه  سیاسی  معاون 
ساده اندیشان  برخی  زبان  از  موضوعاتی 

برای سوءاستفاده  رسانه ای  نوعی فضاسازی 
و  باشد  می تواند  آینده  در  دشمنان  احتمالی 
خیانت  روی  از  اگر  سخیفی  مواضع  چنین 
عمق  ندیدن  و  ساده اندیشی  روی  از  نباشد 
مسائل امنیتی و سیاسی است. سنایی راد تاکید 
خودشان  تخصصی  حوزه  در  افراد  لذا  کرد: 
به موضوعاتی  پرداختن  از  و  اظهارنظر کنند 
عدم  نشاندهنده  بیان شان  ادبیات  حتی  که 
شناخت کافی از موضوع است خودداری کنند.

پایان تصریح کرد: رئیس مجلس و  وی در 
واکنش منطقی برای متوقف کردن این خط 

اظهار نظرها داشته باشند.

تقویم رزمایش های موشکی ربطی به مسائل سیاسی ندارد

سرمقاله

همه ی الزامات ریاست 
* مهرآئین

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( وجه الزم و بسیار مهم 
دیگر در امر ریاست به فرمایش علی )ع( » سعه 
صدر « » برد باری وتحمل « سختی هاست .هم 
ایشان در مقامی دیگر می فرمایند : آن کس که باال 
رود وبه ریاست رسد باید بر رنج ودرد سیاست ) اداره 
مملکت و رعیت داری ( صبر کند.» سعه ی صدر« 
و » تحمل مخالف« در کنار شاخصهای دیگری که 
ذکر شد از ضروریات کار مدیران در اسالم است . 
چراکه قرارنیست همه ی افراد درمقابل مسووالن 
دارای حس رضایت و خشنودی باشند به هرروی در 
هر جامعه گروههایی از مردم هستند که به دالیل 
متعدد که شاید مستدل ومتقن هم باشد یاحتی با 
با  مخالف  مواضع  خواهند  می  شکنی  کار  هدف 
مسوالن بگیرند . با این وجود مدیران باید از توانایی 
تحمل باال بر خوردار باشند و واکنش نامناسبی از 
،یامدیر کل  ،رئیس  . سر پرست  ندهند  بروز  خود 
یک مجموعه ،باید آنقدر شرح صدر داشته باشد که 
انتقاد واعتراض و بدگویی ها و همچنین سختی کار 
نتواند هیچ خللی در انجام وظیفه ی او ایجاد کند. 
الگوی واقعی و عملی این گونه مدیریت شخص 
پیش  )ع(1400سال  مومنان  )ع(است.امیر  علی 
با تبیین حقوق حاکم و مردم یکی از حقوق ملت 
را حق آگاهی ازهمه عملکردهای حاکمیت جز در 
مسائل نظامی و جنگی  می داند و بر پایه ی همین 
نبود رسانه های فراگیر ،  باور است که در دوران 
 به نوعی رسانه سازی دست می زند و نامه های

متعددی به اهالی شهر های تحت حکومت خویش 
می نگارد و شرح وقایع را برای اقناع شهروندان یک 
به یک بر می شمرد . این نامه ها را قاصدان در میدان 
گاه شهر ها به صدای بلند می خواندند تاحق دانستِن، 
مردم ادا شود . حق انتخاب ، انتقاد و آگاهی از مسائل 
مملکت را که موال علی )ع(قرنها پیش برای مردم 
امروزه نظامهای  بود همان چیزی است که  قائل 
سیاسی دمکراتیک جهان آن را جز افتخارات خود 
قلمداد می کنند. توسعه رسانه ها در این زمان که 
عصر ارتباطات نام گرفته در راستای طرح دیدگاهها 
، نظرات و واکاوی مشکالت و آشکار سازی نقاط 
جوامع  های  نشانه  از  ها  دولت  عملکرد  و  ضعف 
پیشرفته تلقی می شود . بر این اساس بین کار کرد 
 موفق رسانه ها به ویژه روز نامه ها با توسعه یافتگی 
تعامل  است.نحوه  برقرار  دار  معنا  ارتباطی 
دهنده  ،نشان  نیز،هم  ها  رسانه  با  مسئوالن 
رشد  عالمت  وهم  است  جامعه  فرهنگی  غنای 
برخورد تفاوت  ما  کشور  در  مسئوالن.   یافتگی 

مدیران و روسای دستگاهها در شهر های کوچک 
و بزرگ با خبرنگاران رسانه ها را می توان شاخصی 
از کمال یا نقصان ظرفیتهای مدیریتی مسووالن 
 دانست.با تشکیل استان خراسان جنوبی در فرایندی 
استان  مرکز  شهرستانی  مدیریتهای   ناگزیر 
پوست اندازی کرد و  به مدیریت های به اصطالح 
کالن تغییر نام یافت . اما متاسفانه روش انتخاب 
بسیاری از مدیران در بیش از یک دهه عمر استان 
ما بدان گونه نبود که به قول حافظ تکیه زنندگان 
کرده  آماده  را  اسبابها  ی  همه  بزرگان،  مسند  بر 
این روز ها در مرکز استان ، ساختمانهای  باشند. 
بلند و شکیل ادارات کل و سازمانها ،دفاتر مجلل 
روسا به اضافه تجمالت و تشریفات و امکانات ویژه 
ومراسم و آداب و دور باش ها و کور باش ها همه 
و همه نشان می دهد که ) بزرگان به شرح باال( 
برای  را  ریاست  الزامات  ،وجه خوشایند  آن  بیشتر 
غفلت   وجوه  از  یکی  اند.اما  کرده  فراهم  خویش 
مدیران هم  با  مقایسه  در  ما  دیار  مدیران محترم 
طراز  در استانهای کهن این است که مسوالن آن 
استان ها تعامل با رسانه ها وانتقاد پذیری و سعه 
صدر را به عنوان جز مهم و الزم مدیریت نصب  
العین خویش ساخته اند . اما در این سامان اگرچه 
مسئوالن طی یک دهه به طور جهشی فاصله خود 
را از نظر ابزارهای مادی ، شکوه و جالل ساختمان 
و تشریفات و با همکاران خود کم کرده و بلکه از 
بسیاری از استانهای پرآوازه در این جهت نیز پیش 
افتاده اند و جاه و جالل شان گاه طعنه به پایتخت 
 و به وزیر وکیل می زند اما در برخورد با رسانه ها

حد   در  هنوز  نقدپذیری   و  صدر  وسعه  تحمل 
کارگزاران برخی بخشهای کوچک درجا می زنند.

تند،  و  سبک  خام،  برخوردهای  مدعا  این  شاهد 
 گروهی بزرگی ازمدیران با خبرنگاران وروزنامه ها
 و تهدیدهای هیجانی کنترل نشده از جنس  تخویف

خبرنگار ، تحریم  وندادن آگهی به روزنامه ها است 
که از سروظیفه، گاه انتقاد و خواسته مردم را مطرح 
از سر بی اطالعی این واکنش ها چه   می کنند. 

از قوانین مطبوعات باشد یا ناشی از غرور و خودبزرگ 
بینی ، در شان مسئوالن استانی فرهنگی نیست. 
پایه  بلند  خوب است این بزرگواران رفتار مقامات 
کشور در پایتخت یا شهرهای بزرگ با خبرنگاران را 
رصد کنند تا دریابند که ابزار سیاست و ریاست  تنها 
میز و دفتر مجلل  و تشریفات نیست بلکه سعه صدر 
و تحمل نقد و حتی بدگویی و اعتراض نیز هست و 
مدیری که این همه را به تمامی ندارد مدیر نیست.! 

وحافظ چه خوب گفته :
 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف 

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لوله بازکنی
  شبانه روزی

تشخیص ترکیدگی لوله های
 فاضالب و آب 

رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها 

با روش نانو ، 
100 درصد تضمینی

09158626228
 09158346779

اسحاقی

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 091596۳9065
علـی آبادی 

آگهی مزایده امالک مازاد 1395/1
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی در نظر دارد : تعدادی از امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه )به صورت اقساط 
بلندمدت و بدون کارمزد( واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1395/10/30 لغایت 1395/11/19 در  ایام  غیر تعطیل  از ساعت 7.30 صبح لغایت 
14.30 برای اخذ اطالعات ، بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به اداره کل  بنیاد شهید و امور ایثارگران  خراسان جنوبی واقع در 

بیرجند – خیابان شهید مدرس – بین مدرس 30 و 32 دبیرخانه کمیسیون مزایده و مناقصات یا به نشانی اینترنتی    http://www.isaar.ir/states/khorasan_jonoobi مراجعه نمایند  
تلفن تماس: 4 -05632421161و  05632432062

1- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه تضمین به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط  شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل  در ساعت های تعیین شده قابل 
انجام است. 2- بازگشایی پاکت های پیشنهادی  در محل ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل  واقع در نبش مدرس 32  راس  ساعت 12.30 ظهر روز چهارشنبه 1395/11/20  
طبق برنامه زمان بندی انجام خواهد شد .  3 – پیشنهادات فاقد سپرده،  مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم شرایط شرکت در مزایده الزامی می باشد . 
4- هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر( به عهده خریدار می باشد .  5- اخذ اطالعات از اداره پشتیبانی و بازدید از امالک از تاریخ  30/ 10/ 1395 تا پایان وقت اداری 11/18 /1395 
الزم و ضروری می باشد، بدیهی است در صورت عدم بازدید و عدم دریافت اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این اداره کل نخواهد بود . 6- یک درصد )1%( رقم پیشنهادی به عنوان هزینه 
مزایده از برندگان نقدا دریافت می گردد.  7- متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 14.30 مورخ 11/19 /1395 پاکتهای پیشنهادی خویش را تحویل نمایند. 8- شرایط فروش کلیه امالک 

مندرج در لیست مزایده به شرح زیر می باشد.

دوره اقساطدرصد پرداخت قسطیدرصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدی )قیمت پیشنهادی (قیمت پایه مزایدهردیف
 24 ماهه50%10%40%تا سقف 100 میلیارد ریال1

کد 
شناسه

عرصه شماره پالک
)مترمربع(

اعیان 
)مترمربع (

نوع ملک/کاربری
قیمت پایه  

)ریال (
مبلغ تضمین 

)ریال (
میزان مالکیت /

توضیحات
آدرس اصلیفرعی

8.100.000.000405.000.000زمین / مسکونیندارد950101۳796249405

سند ششدانگ- با 
 – موجود  وضع 
هرگونه اصالحی  و 
هزینه آماده سازی 
عهده  به  زمین 

خریدارمی باشد

خراسان جنوبی، بیرجند، بر 
کوچه شهید مدرس 28 ، جنوبی

9.112.500.000455.625.000زمین / مسکونیندارد950102۳797249405

سند ششدانگ- با 
 – موجود  وضع 
هرگونه اصالحی  و 
هزینه آماده سازی 
عهده  به  زمین 

خریدارمی باشد

خراسان جنوبی، بیرجند، بر 
کوچه شهید  مدرس ۳0 ،  شمالی

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل



پیام شما
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واحدهای تولیدی خراسان جنوبی 2هزار میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

 ایرنا - مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی گفت: در اجرای طرح رونق فعالیت های اقتصادی با تدابیر دولت تدبیر و امید از 
چهار هزار و 50 میلیارد ریال اعتبار به خراسان جنوبی، 2هزار میلیارد ریال آن به واحدهای تولیدی و صنعتی استان پرداخت شده است.

عباس جرجانی، اظهار کرد: تسهیالت پرداخت شده با 2 هدف تامین سرمایه در گردش و طرح هایی با بیش از 60 درصد پیشرفت ، پرداخت شد.

ساماندهی صنوف مزاحم فردوس، ضرورتی مغفول ماندهپیام شما
گسترش  با  سربازی-  ؛  فردوس   
تمام  تقریبا  به سمت شمال،  فردوس  شهر 
شهر  مجاورت  در  شهر  این  مزاحم  صنوف 
قدیم و خیابان شهداء قرار گرفت، و امروز 
به دو ورودی این شهر از سمت سرایان و 

بشرویه چهره ای زشت داده است.
 این مشکل عالوه بر اینکه موجب ترافیک ،
توقف های غیر مجاز وسائط نقلیه و برخی 
ای چهره  شود،  می  رانندگی  سوانح   مواقع 
فردوس  شهر  ورودی  به  ناخوشایند 

بخصوص از سمت سرایان داده است .
بر اساس آمار ، صنوف مزاحم در فردوس 
به 200 صنف می رسد و در سالهای اخیر با 
 روند رو به رشد این صنوف در خیابان های 
روبرو  شهداء  و  صنعتی  صنفی  رسالت، 
هر  امر  مسووالن  است  ضروری  و  بودیم 
شهر  ورودی  دو  زیبایی  برای  زودتر  چه 
مکانی  به  صنوف  این  انتقال  به  برای 
اقدام  ویژه  ای  مجتمع  احداث  یا  و  دیگر 
از سوی  رسد  می  نظر  به  که  کاری  کنند، 
به  توجه  با  و  نشده  گرفته  مسئوالن جدی 
اینکه شهر فردوس در مسیر عبور میلیونها 
امام هشتم)ع( در طول سال  زائر  مسافر و 
گرفته،  قرار  کشور  جنوبی  استان    7 از 
لزوم زیباسازی مسیر عبور این مسافران و 

شهروندان دو چندان می شود.

کاری خود جوش
 که به نتیجه نرسید

خیابان  کسبه  از  جمعی   1390 سال  در 
خود  صورت  به  صنعتی  صنفی  و  رسالت 
جوش تصمیم به ایجاد شهرکی در خارج از 
آالینده  و  مزاحم  انتقال صنوف  برای  شهر 
به  کنون  تا  پیگیریها  تمام  با  که  گرفتند 

نتیجه ای نرسیده است.
تشکیل  ای  مدیره  هیئت  ابتدا  افراد  این 
پیگیر  رسمی  صورت  به  بتوانند  تا  دادند 
کارهایشان باشند. جعفر جعفرزاده به عنوان 
تشکیل  با  گفت:  مدیر  هیئت  این  رئیس 
از  که  کسبه  از  نفر   200 مدیره  هیئت 
در  و  کردند  نام  ثبت  بودند  مزاحم  صنوف 
ریال  هزار   500 مبلغ  نفر  هر  از   90 سال 

برای انجام کارهای اولیه گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: زمینی به مساحت 40 
فردوس  جدید  گذر  کنار  حاشیه  در  هکتار 
شهرکی  ایجاد  با  تا  شد،  گرفته  نظر  در 
به  آالینده  و  مزاحم  صنوف  تمام  بزرگ 
وی  گفته  به  گردد.  منتقل  شهر  از  خارج 

زمان،  آن  در  شده  انجام  پیگیریهای  با 
این  کردند  اعالم  منابع طبیعی  کارشناسان 
زمین در حریم رودخانه و مسیر آبرفت کوه 
قرار دارد و با واگذاری آن مخالفت شد. وی 
با  نیز مکاتباتی که  از سال 93  تاکید کرد: 
اداره اوقاف و امورخیریه انجام شد، زمینی 
خیابان صنفی  راهی  نزدیکی سه  در  وقفی 
صنعتی برای احداث مجتمع صنوف مزاحم 
در نظر گرفته شده ، ولی اداره اوقاف فقط 
حاضر شد 30 درصد زیر قیمت کارشناسی 
کرد:  عنوان  جعفرزاده  کند.  واگذار  آنرا 
اعضاء  توان  از  زمین  این  قیمت  پرداخت 

 خارج است و متاسفانه تا کنون به نتیجه ای
 نرسیده است. وی گفت: برای پیگیری این 
با فرمانداری فردوس نیز مکاتبات  موضوع 
از طریق وزارت  انجام شده و حتی  زیادی 
شد،  پیگیری  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت، 

ولی بی نتیجه بود.

لزوم انتقال برخی صنوف 
به حاشیه کمربندی جدید

این  اعضای  از  فر  رضائی  حسین  محمد 
بها  اجاره  اکنون:  گفت  نیز  مدیره  هیئت 
تا 5  در خیابان رسالت و صنفی صنعتی 4 
کسادی  با  که  است  ماه  در  ریال  میلیون 

بازار برای کسبه بسیار زیاد است. 
وی ادامه داد: با افتتاح کمربندی فردوس 
- اسالمیه در دهه فجر امسال ،خودروهای 
سنگین باید از آن عبور کنند و این در حالی 
کامیونها،  یخچالسازی  صنف  که  است 

بازاری  دیگر   ، اسالمیه  باغشهر  بخصوص 
داشت،  نخواهند  شهر  داخل  در  کار  برای 
این  حاشیه  به  صنوف  برخی  است  الزم  و 

کمربندی منتقل شوند.
کامیون  سازان  یخچال  کرد:  اظهار  وی 
درکشور  بهترین  اسالمیه  و  فردوس  در 

هستند که الزم است  برای کار به حاشیه 
وی،  گفته  به  شوند.  منتقل  کمربندی 
سابق  پارکینگ  بود  قرار  که  نیز  شهرداری 
صنوف  انتقال  برای  را  خود  آالت  ماشین 
هنوز  کند  بهسازی  شهداء  خیابان  مزاحم 

کاری انجام نداده است.

بخشی از صنوف مزاحم 
ساماندهی می شوند

صنوف  انتقال  گفت:  نیز  فردوس  شهردار 
مزاحم خیابان صنفی صنعتی در حال حاضر 

در برنامه کاری این شهرداری قرار ندارد و 
زمین مناسبی نیز در داخل شهر نداریم تا به 
انتقال  برای  این کار اختصاص دهیم، ولی 
فردوس  ورودی  که  شهداء  خیابان  صنوف 
ماشین آالت  پارکینگ سابق  باشد  نیز می 

شهرداری در حال آماده سازی است.
حالج مقدم افزود: ابتدا قرار بود هر کدام 
از کسبه این خیابان نسبت به انتخاب یک 
کنند  اقدام  پارکینگ  این  داخل  در  واحد 
این  کاربری،  نوع  با  متناسب  تا شهرداری 
به  ولی  کند  آماده  و  بهسازی  را  واحدها 
خیابان  کسبه  توسط  امر  این  اینکه  دلیل 
تاخیر شروع شد  با  انجام نشد، کار  شهداء 
قبل  روز  چند  از  مکان  این  مرمت  کار  و 

آغاز شده است. 
 وی اضافه کرد: در حاشیه خیابان شهید 
واگذاری  به  نسبت  شهرداری  نیز  اکبری 
به  مربع  متر   1500 مساحت  به  زمینی 
بخش خصوصی اقدام کرده تا بخشی دیگر 
از صنوف مزاحم به این مکان منتقل شوند.

ساماندهی صنوف خیابان شهداء، 
اولویت اول

پاسخ  در  نیز  فردوس  اصناف  اتاق  رئیس 
به این سوال که آیا اتاق اصناف برنامه ای 
مزاحم  صنوف  ساماندهی  و  انتقال  برای 
مزاحم  صنوف  انتقال  اولویت  گفت:  دارد 
خیابان شهداء که در ورودی شهر از سمت 
سرایان قرار دارند می باشد و با آماده شدن 
ساماندهی  کار  شهرداری،  سابق  پارکینگ 

این خیابان انجام خواهد شد.
هیچ  به  خیابان  این  در  کرد:  تاکید  وی 
و  شود  نمی  صادر  جدیدی  پروانه  عنوان 
شوند  منتقل  محل  این  به  که  نیز  کسانی 
حق  خصوص  در  ای  ویژه  تسهیالت 
نظر  در  آنها  برای  موارد  سایر  و  عضویت 
کرد:  خاطرنشان  شد.وی  خواهد  گرفته 
آالینده   و  مزاحم  انتقال سایر صنوف  برای 
مکانی  جانمایی  حال  در  شهر،  از  خارج  به 
ویژه  شهرکی  ایجاد  با  تا  هستیم  مناسب 
بیشتر  چه  هر  زیبایی  شاهد  صنوف،  این 

ورودیهای شهرمان باشیم. 

سالم باالترین مقام استان با کسانی که در مدیریت 
استانی برنامه ریزی می کنند در یک نهاد مردمی 
 که دغدغه اش مشکالتی مردمی است و آن ها
شود  می  حاضر  داند   می  خود  نعمت  ولی   را 
به  که  بود  این  نیز  حضور  این  دلیل  مهمترین  و 
باعث  . موضوعی که  نپردازند  موضوعات سیاسی 
فاصله بین مردم و مسووالن شد ، موضوعی که به 
آدم ها فقط به یک وسیله نگاه می کرد ، موضوعی 
و  ، موضوعی که جز تحقیر  بود  تفرقه  که عامل 
جدایی چیزی نداشت این نام بد نام سیاسی!! که 
حتی مقام عالی استان از نام بردن آن وحشت داشت! 
موضوعات مطروحه در این جلسه که حول محور 

مشکالت مردم گذشت عالی بود، موفق باشید
ارسالی به تلگرام آوا
  با عرض سالم و تشکر از اینکه خواسته هایمان 
را به گوش مسووالن می رسانید از خدمات شهری 
خیابان  به  سری  خواهیم  می  بیرجند  شهرداری 
را  یک  عارفی  نابسامان  وضعیت  و  بزنند  عارفی 
واقعا  میالن  این  ساکنان  باشند  شاهد  نزدیک  از 
به ستوه  بوس های خوسف  مینی  و  اتوبوسها  از 
که  حالی  در  عارفی  میالن یک  تابلوی  اند  آمده 
هنوز چند ماهی نیست که نصب شده بود معلوم 
نیست چه بالیی سرش آمد که ناپدید شد وضعیت 
بهداشت کوچه واقعا تاسف بار است بوستانی هم 
که در این خیابان واقع شده نه نور کافی دارد و نه 
محیط مناسبی برای بازی بچه هاست کاش کمی 
از تبعیض بین محله های شهری برطرف می شد 
از محله های این محدوده شهر که  به   و الاقل 
 قدیمی شهر بیرجند است مثل توحید و مدرس 

رسیدگی می شد.....
0915...390
لطفا از رئیس اتحادیه امالک بپرسین چرا تو این 
رکود اجاره ها سر به فلک کشیده؟ آیا نظارتی نباید 
تا  بیشتر  کمیسیون  بخاطر  امالکها  مشاور  باشد؟ 
میتونن باال قیمت میکنن.آیا این روش درستی برای 

تعیین حق امالک است؟؟
0915...755

افتخار  خودشان  به  بگویید  استان  مسووالن  به 
کنند،مجتمع1500واحدی بلوار شهید ناصری بیرجند 

از شنیدن صدای ملکوتی اذان محروم است .
0915...860

حال  در  موفقیت  به  دستیابی  راههای  از  یکی 
حاضر در کشور فقط و فقط سند سازی و ارائه 
از  خالصه  و  مربوطه  ادارات  به  مدارک  ندادن 
بنده  شخص  برای  که  هست  کارها  جور  این 
االن  تفکر  با  کاری  درست  شده  مشخص 
مسووالن آنچنان گرفتاری برای تو درست می 
تا  کنی  پاره  کفش  باید  سال  سالهای  که  کند 

حقتو بتونی بگیری!
ارسالی به تلگرام آوا

از  از یک جمعیت 10 درصدی  در جامعه ما غیر 
90 درصد مردم اگر بپرسید واژه های اصولگرا و 
اصالح طلب چیست اکثرا نمی شناسند آن وقت 
اصولگراها می پندارند اگر از کسی حمایت نکنند 
این طرف اصالحاتی ها  از  به فناست و  محکوم 
هم معتقدند اگر دستشان را از روی سر کاندیدایی 
بردارند مردم جواب سالم آن کاندیدا  را نخواهند 
داد و به تعبیری می توان گفت هر دو گروه سر 
بی صاحب می تراشند . آقایان فرهیخته و نخبه 
محترم جامعه  ، مردم هوشمند ایران تابع شرایط 
همه  با   . دهند   می  رأی  وقت  دولت  آخر  سال 
پیش بینی سران اصالحات  با شرایط فعلی مادامی 
نشود  ایجاد  تغییر محسوسی  ماه  مدت 5  در  که 
شانس رأی آوری دولت فعلی بشدت پایین است 
از آن طرف هر کاندیدایی که رسما به شکل  و 
آقای  از جانب   ، مددف در روسیه  پوتین  روش 
رأی  شود  عملی  و  جدی  حمایت  نژاد   احمدی 
عجایب  از  ضمنا   . داشت  خواهد  آوری  اعجاب 
انتخابات ایران این است که خیلی از افراد دقیقا 
دهند  می  رأی  آورند  می  زبان  به  آنچه  عکس 

چون مواظب کالسشان هستند !!!     
0915...639
در مورد پیامک آن همشهری که گفته بود زمین 
وی تا 44سال تایید شده،اگر ایشان رسانه ها را 
دنبال کند متوجه خواهد شد مدیر کل گفته بود 
هر زمینی که از 40تا45سال قدمت احیاء داشته 
بنابراین  باشد  می  آن  مالک  به  متعلق  باشد 
نیست،مگر  جابجایی  یا  درختان  قطع  به  نیازی 
کار  کارمندان  و  بگوید  چیزی  کل  مدیر  آنکه 
خود را بکنند!به نظر من این همشهری به خود 

مدیر کل مراجعه کند .
0937...444
سالم؛ نمی دانم چند درصد مردم ایران در سفرها 
از  اکنون  باید  که  کنند  می  استفاده  هواپیما  از 
نتایج برجام )ورود هواپیما به کشور( شادی کنند؟
0915...228
در  رو  ها  دیدگاه  تمام  اینکه  از  عزیز  آوای  سالم 
اینکه  از  ممنونم  دی  می  انتشار  خودت  روزنامه 
 سیاسی نیستی ممنونم از اینکه مثل خیلی از رسانه ها
چشم ها تو رو همه چی نمی بندی و انصاف داری 
دلواپسان  که  رو  مسائلی  برخی  کاش  اما  ممنونم 
محترم و به عبارتی منتقدین دولت مطرح می کنند 
را حقیقت سنجی می کردی بعدش چاپ می کردی 

خیلی از حرفای این بزرگواران تهمت و دروغه  
915 ... 064

عکس: سربازی

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

 لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی
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الک قرمزسالم بمبئــی

پیتــزا

میدان  از  باالتر   19 پاسداران  نبش    
 3 2 4 2 3 1 3 جانبازان 1

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

آگهی نوبت  سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
نانوایان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ 95/11/3 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به سامانه اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( مراجعه 

نمایند.

شرایط داوطلبان:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری 
موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه 
های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به 
مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت 
مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز:
رنگی تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3  از  فتوکپی  برگ(-   2( معتبر  پروانه کسب   فتوکپی 
 )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
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ایسنا- گروه ایرباس قصد دارد تا پایان سال جاری میالدی نمونه اولیه  از یک خودروی خودران پرنده را برای فرار از ترافیک شهرها به پرواز دربیاورد. تام 
اندرس، مدیرعامل ایرباس اظهار کرد: 100 سال پیش، حمل ونقل شهری از زیرزمین آغاز شد و اکنون ما از امکانات فناورانه برای رفتن به باالتر از سطح زمین 
برخورداریم. وی این اقدام را در کاهش هزینه ها در زیرساخت های شهری مفید دانست زیرا نیازی به ساخت پل ها و جاده های چند میلیارد دالری نخواهد داشت.

یادداشت

چقدرشاهنامه
میخوانیم؟

* نسرین کاری 

بزرگ  شاعر  والدت  روز  بهمن  اول 
بزرگ  توان   می  را  او  است.  فردوسی  ایرانی 
از  یکی  و  ایران  تاریخ  سرای  حماسه   ترین 

برجسته ترین شاعران جهان شمرد. 
دری  پارسی  نثر  کتاب  نخستین  او  شاهنامه 
خود  عظیم  و  بزرگ   شاهنامه  فردوسی  است. 
از  و  می کند  آغاز  خرد  و  جان  خداوند  نام  به  را 
دین و باورهای خود به صورت های گوناگون در 
و  خداشناسی  به  را  انسان  و  می آورد  سخن  آن 
دین محوری توجه می دهد. فردوسی در شاهنامه 
در ستایش یزدان پاک سخن گفته و سروده است:

جهان را بلندی و پستی تویی       
 ندانم چه ایی هرچه هستی تویی

بزرگداشت حکیم توس نه تنها تجلیل از یك 
بزرگي  داشت  گرامي  واقع  در  بلکه  بزرگ،  فرد 
هاي   هزاره  در  که  است  ملت  یك  عظمت  و 
مصایب  و  ها  مرارت  همه  وجود  با  گذشته 
تاریخي باقي مانده و خدمات فراواني به تمدن 
بشري کرده است. بي گمان فردوسي بزرگ نه 
از درخشان ترین ستاره هاي آسمان  تنها یکي 
ادب ایران است، بلکه نماد و تجلي عظمت ملت 
است  جهان  تاریخ  افتخارات  از  یکي  و  ایران 
گمان  بي  که  او  جاودانه  اثر  این  شاهنامه  و 
است،  بشر  تاریخ  ادبي  شاهکارهاي  از  یکي 
و  درخشیده  زمین  ایران  ادب  تارک  بلنداي  بر 

بدون تردید تا ابد خواهد درخشید. 
بلکه  شاهنامه نه تنها یك کتاب شعر و ادب 
و  است  خرد  و  حکمت  از  سرشار  کتاب  یك 
هاي  کتاب  ترین  بدیل  بي  از  یکي  فردوسی 
نه پیش  آفریده که بي گمان  را  حماسي جهان 
آفرینندگي  یاراي  را  او کسي  از  نه پس  او و  از 
اثري به این عظمت و بزرگي نیست. ما ایرانیان 
در هزار سال گذشته وارث شاهنامه بوده ایم و 
که  کرد  را  تلخ  اعتراف  این  باید  تردید  بدون 

نیاکان ما وارث بهتري از ما بوده اند.
 اگر امروز از نسل جدید بخواهیم که اشعاري 
از شاهنامه بزرگ فردوسي بخوانند در پاسخ چه 
خواهیم شنید. چند درصد از خانواده هاي ایراني 
به  درصد  چند  و  دارند؟  شاهنامه  خود  خانه  در 
را  آن  ملي  اثر  این  داشتن  اختیار  در  فرض 
خوانده و یا براي فرزندان خود از حکایت هاي 

این اثر ملي مي گویند؟ 
تاکنون  ایرانیان  ما  درصد  چند  راستي  به 
بیتي  چند  و  گرفته  دست  به  را  شاهنامه  کتاب 
برخي  و  فرزانگان  جز  به  ؟  ایم  خوانده  آن  از 
به  نگاهي  حتي  مردم  از  درصد  چند  خواص 
از  بیاییم  اند؟  انداخته  ملي  اثر  این  صفحات 
مرد  بزرگ  این  والدت  سالروز  در  و  جا  همین 
را  پیمان  این  خود  با   ) بهمن  اول   ( ایرانی 
دست  روز  همین  در  آینده  سال  تا  که  ببندیم 
کم چند ده یا چند صد بیت از این کتاب بزرگ 
افتخار  سند  و  تمدني  یادگار  که  را  حماسي  و 

ملي ما ایرانیان است، را از حفظ کنیم. 
و  تنها  بخواهیم  اگر  نیست  مشکلي  کار  این 
تنها در پایان هر روز 5 تا 10 دقیقه همت کنیم 
اثر ملي  از این  و اگر در هر روز تنها یك بیت 
از  ما دست کم  پایان یك سال  در  بیاموزیم  را 
دهها هزار بیت این کتاب ملي مان بیش از 350 

بیت را حفظ هستیم.

عصمت برزجی-  در جوامع امروزی شاهد آسیب های 
اجتماعی بسیاری هستیم. طالق، خودکشی، درگیری، قتل 
و ... تنها جزئی از مشکالت اجتماعی و اخالقی جامعه امروز 
است. دین مبین اسالم به عنوان کامل ترین دین همواره 
و  روحی  بیماری های  این  برای  ارزشمندی  نسخه های 
روانی دارد. در این شماره از روزنامه با کارشناس مذهبی در 
خصوص نقش و جایگاه صبر در زندگی اجتماعی به گفتگو 

پرداختیم که در ادامه می خوانید: 
اختصاصی  ابراهیم حسینی در گفتگوی  حجت االسالم 
با روزنامه آوا از  صبر به َحبس، اِمساک و در محدودیت 
قرار دادن تعبیر کرد و گفت: در اصطالح علم اخالق به 
معنای حفظ نفس از اضطراب، اعتراض، گالیه و ِشکوه 
است و به معنای آرامش و سکون قلبی نیز آمده است ...
     این کارشناس مذهبی در بیان اقسام و انواع صبر نیز 
ابعاد زندگی و  از  خاطر نشان کرد: صبر همچون خیلی 
خصوصیات و ویژگی های انسانی دارای اقسام و انواعی 
هست، از جمله صبر در برابر مشکالت و گرفتاری های 
گناه  زمینه  گاه  هر  یعنی  گناه  مقابل  در  صبر  دنیوی، 
صبر  و  تحمل  شود  می  فراهم  انسان  برای  معصیت  و 
گناه حفظ کند،  به  ارتکاب  از  را  و نفس خودش  نموده 
وقتی  مجید  قران  که  مصائب،  و  ها  داغ  برابر  در  صبر 
مؤمنین را می خواهد معرفی کند و در مقام بیان نشانه 
کسانی  مؤمنین   « فرماید:  می  هست،  مؤمنین  های 
هستند که وقتی مصیبتی به آنها می رسد می گویند ما 

از خدائیم و به سوی او بر خواهیم گشت «
  حجت االسالم حسینی با تأکید بر این که  صبر در کاهش 
هر  کرد:  اظهار  دارد،  آثار مشهودی  اجتماعی  های  تنش 
موجود زنده ای طبیعتاً در برابر ُکنِش های پیرامون خودش 
واکنش و عکس العمل نشان می دهد، حتی این قضیه در 
مورد گیاهان هم از نظر علمی به اثبات رسیده است و قطعًا 
انسان که دارای عقل، اراده و هدف واال است و سرآمد و 
گل سر سبد مخلوقات نیز می باشد از این موضوع و قضیه 
مستثنی نیست، ولی چون این عکس العمل ها و واکنش ها 
ممکن است نوعاً منجر به تبعات ُمَخّرب اجتماعی، اخالقی 
و حتی شرعی شود لذا دین مبین اسالم یك پادزهر بسیار 
مؤثّر، قوی و نافذ به جامعه بشری و انسانی تزریق نموده 
است که آحاد بشر با دریافت آن خواهند توانست خودشان 
و  بیمه  احتمالی  ُمَخّرب  و  منفی  تبعات  این  برابر  در  را 

واکسینه کنند و آن پادزهر چیزی جزء صبر نیست.
  وی با بیان اینکه  انسان اگر بتواند در مقابله با ُکنش ها 
و نامالیمات پیرامون خود صابر و بردبار باشد، خالق آرامش 

 برای خود، جامعه و خانواده خودش خواهد بود، یاد آور شد: 
یکی از آثار و فواید اجتماعی صبر این است که چون جامعه 
از آحاد و افراد شکل می گیرد، جامعه ای که افرادش در برابر 
رفتار های هنجار شکن، برخورد های فیزیکی و مشاجرات 
جامعه  باشند  زود گذشت  و  بردبار  لفظی همدیگر صبور، 
 ای خالی از تنش و آرام خواهد بود، در چنین جامعه ای

کاهش  خیابانی  های  درگیری  و   خانوادگی  مشاجرات   
بالعکس،  و  رجوع  ارباب  با  کارمند  برخورد  یافت،  خواهد 
مغازه دار با مشتری و بالعکس و کارگر و کارفرما مدیریت 
خواهد شد، دادگاه ها و پاسگاه ها در جامعه ای که افرادش 
صبور باشند خلوت خواهد بود، در چنین جامعه ای تنش ها 
و مشاجرات اجتماعی و خانوادگی به حداقل ممکن خواهد 
رسید و خیلی از اثرات و فواید اجتماعی دیگر و ایجاد چنین 

حالتی توقع بسیار بجا و منطقی از جامعه انسانی است.

انسان صابر
 مشمول عنایات خاص الهی می شود

این کارشناس مذهبی ادامه داد:  به جهت این که در بین حیوانات 
وقتی حیوانی به حیوان دیگری شاخ یا لگد می زند، طبیعتًا 
 حیوان دیگر هم عکس العمل نشان داده و تالفی می کند، 
ولی ما انسانیم و دارای عقل و شعور و اراده و هدف هستیم، 
پس از ما انسان ها انتظار می رود که با صبر و بردباری در 
برابر نامالیمات، ناهنجاری ها و احیاناً برخورد های کالمی و 
فیزیکی نامناسبی که با ما می شود صبور بوده و از دامن زدن 

به تنش های اجتماعی خود داری کنیم.  

مورد  در  اسالم  مبین  دین  نظر  در خصوص     حسینی 
 34 آیات  در  که  آثار صبر  از  یکی  کرد:  اظهار  نیز  صبر 
سوره مبارکه انعام، 127 سوره مبارکه نحل و 60 سوره 
مبارکه روم به آن اشاره شده این است که انسان صابر و 
بردبار مشمول عنایات خاص الهی و امداد های غیبی او 
می شود و از ُطرق و راه هایی که گمانش را ندارد و به 
فکرش خطور نمی کند به او کمك می شود تا به هدف 

خود برسد و این وعده حق الهی است .
های  رفتار  برابر  در  صبر  آثار  از  دیگر  یکی  وی       
جلب  را  روش  و  شیوه  بهترین  به  آن  دفع  و  دیگران 
محّبت دانست و افزود: آدم صابر در دل مردم جا دارد و 
مردم به او عالقه پیدا کرده و دوستش می دارند، انسان 
با صبر خودش در برابر رفتار های هنجار شکن دیگران 

می تواند دوستی و محبت مردم را به خودش جلب کند 
 و زمینه بر طرف شدن دشمنی ها، کدورت ها و تنش ها 
را فراهم کند، که باز در این مورد می شود به آیات 34 

و 35 سوره مبارکه فّصلت اشاره کرد .

کاهش میزان خشونت ها و تنش های اجتماعی 
نتیجه و میوه شیرین صبر است

حجت االسالم حسینی، رسیدن به مقام رضا و خشنودی 
را از دیگر آثار صبر ذکر کرد و یاد آور شد:  انسان اگر 
خشنودی  و  رضا  آثار  از  و  برسد  رضا  مقام  به  بخواهد 
الهی در دنیا و آخرت بهره مند گردد، می بایست صبر 
بد خواهان  و  آزار دشمنان  و  اذیت  برابر  در  بردباری  و 
اذیت،  که  ندهد  اجازه  و  کند  خود  پیشه  را  اهالن  نا  و 
از  و  نموده  تاب  بی  را  او  دیگر  افراد  های  رفتار  و  آزار 
مانع  و  دارد  باز  انسانیش  مأموریت  و  مسؤلیت  انجام 
در  و  شود  واالیش  هدف  سوی  به  وی  طبیعی  حرکت 
نتیجه، صبر باعث می شود که انسان صابر به مقام رضا 
رسیده و از بهشت رضوان بهره مند گردد و دل وی در 
دنیا نیز به آرامش و خشنودی برسد، پس صبر لنگری 
است که دریای مّواج و متالطم دل را آرام می کند، چرا 
که رضایت و خشنودی الهی به طور طبیعی خشنودی، 

سکون و آرامش دل را به دنبال داشته و دارد .
    وی ادامه داد: عاقبت بخیری یکی دیگر از آثار صبر 
از منظر و نگاه دین است که در آیات 49 سوره مبارکه 
هود و 132 سوره مبارکه طه به آن اشاره شده است ...

وی در پاسخ به این سوال که چه رابطه ای بین نشاط 
؟!   ... دارد  وجود  صبر  و  نشاط  با  جامعه  یا  اجتماعی 
آنچه ذکر شد و عرض کردیم،  به  توجه  با  اظهار کرد: 
کاهش میزان خشونت ها و تنش های اجتماعی نتیجه 
و میوه شیرین صبر است در مقابل رفتار های تنش زا 
و  اجتماعی  انحرافات  از  عاری  جامعه  نیز  و  اجتماع  در 
پس  گناه،  برابر  در  است  صبر  شیرین  نتیجه  اخالقی 
نتیجه می گیریم جامعه ای که آحاد افراد آن با صبوری 
و  اجتماعی  انحرافات  و  ها  تنش  ها،  خشونت  خود 
باعث خواهند شد  برسانند  به حداقل ممکن  را  اخالقی 
که سطح سالمت جسمی، روحی و روانی شهروندان آن 
جامعه افزایش یابد و این اتفاق میمون و مبارک موجب 
ایجاد نشاط و طراوت در اجتماع شده و در نتیجه امید 
به زندگی در بین مردم چنین جامعه ای باال می رود  .

 صـبر ؛
پاد زهر جامعه در برابر تنش های اجتماعی
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پوست پشت دست خود را با ۲ 

انگشت سبابه و شست فشار دهید. 

اگر چروک سریع برطرف نشد و 

چند ثانیه طول کشید تا به حالت اولیه 

برگردد، بدن شما کم آب است.
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داده نما 

یک روز زمستانی در کنار آتش؛ روستای دزگ

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنیپیوندنیازمحرومینبهتوانمندیوتخصصمردم(

واقعدرمحلهموسیبنجعفر)ع(باارائهخدماتحمایتیبهخانوادههاینیازمندواقعیدرحالحاضر
بابیشاز500خانوادهبیمارصعبالعالج-ازکارافتاده

بیسرپرستو...160نفریتیمنیازمندآمادهدریافتکمکهاینقدیوغیرنقدیشمامردمخیرخواه
اعمازکاالهاینووبالاستفادهمازادفطریه-کفاره-نذورات-زکات-موادغذایی-پوشاک

کمکجهیزیه-انجاممراسمعقیقهبهروشهایشرعیوارائههرگونهخدماتوتخفیفاتشمابهنیازمندانمیباشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و 
دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی

 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس:موسیبنجعفر)ع(5)صمدی8(داخلصحنمسجدحضرتجواداالئمه)ع(
32313472-09151631855طاهری

شمارهحسابکمکهایمردمیبانکملی:0109831823009
شمارهکارتمرکزخیریهجواداالئمه

6037991899549160

  

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

به ازای خرید هر باطری
یکجعبهکمکهایاولیههدیهبگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
لرا

نز
بم

در
ل
وی
تح

انصافپیشهکارماست
اعتمادشمااعتبارماست

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان - جمع آوری و چیدمان وسایل توسط خانم    09159618581 - فاروقی

از همه افراد محترم و  محترمه تقاضا دارم که 
پس از خواندن این مطلب هیچگونه موضع 
خصمانه ای اتخاذ نفرمایند زیرا این مطلب فقط 

جنبه طنز داشت.
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آیه روز  

و از بيم تنگدستى فرزندان خود را مكشيد ماييم كه به آنها و شما روزى مى  بخشيم آرى كشتن آنان 
همواره خطايى بزرگ است سوره اإلسراء، آيه 31

حدیث روز  

از نشانه هاى دين فهمى ، حلم و علم است  و خاموشى درى از درهاى حكمت است . خاموشى و سكوت، 
دوستى آور و راهنماى هر كار خيرى است. امام رضا )عليه السالم(

افسوس! که روزگار آسان نگرفت
یوسف خبر از کلبه ی احزان نگرفت
در پشت کدام جمعه پنهان شده ای؟

این جمعه هم انتظار پایان نگرفت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

از بین بردن وابستگی های مخرب

 وابستگى ناسالم خود را بشناسيد: آگاهى نسبت به 
وجود وابستگى، خود قدم بزرگى است كه در اين راه 
بر مى داريد و با وجود همه مشكالتى كه داريد و 
همه ترس ها و نگرانى هايتان همواره روى پاهان 

خودتان مى ايستيد. 
ها،  تشويش  كنيد:  پيدا  را  خود  وابستگى  داليل   
ترس ها و نرگانى ها و تمام چيزهايى كه موجب 
عصبانيت، آزردگى و خشم شما مى شوند را روى 
كاغذ بياوريد. اين عمل باعث مى شود تا چيزهايى 
كه باعث ناراحتى شمامى شوند، فشار كمترى روى 
شما بياورند. همچنين با اين كار ذهنتان را رها مى 
كنيد و روشى است تا از طريق آن زباله هاى فكرى 
اين عمل مانع شكنجه هاى  را تخليه كنيد.  تان 

ذهنى شما مى شود. 
 عزت نفس خود را باال ببريد :وابستگى عاطفى همواره 
دارد. در وابستگى هاى  ارتباط  با عدم عزت نفس 
شديد احساسى، فرد خالى از عزت نفس باال است. 
روى نكات مثبت و موفقيت هايتان تمركز كنيد. نه 
گفتن را ياد بگيريد. به خواسته هايتان توجه كنيد. سعى 
نكنيد خودتان را تغيير دهيد. به نظر خودتان اهميت 
دهيد:اوقاتى را به تنهايى خودتان اختصاص دهيد :به 
اين مسئله فكر كنيد كه تنهايى نيز مى تواند لذت 
بخش باشد! مى توانيد از اين فرصت استفاده كنيد و 
كارهاى مورد عالقه تان را انجام دهيد: كتاب خواندن، 
يادگيرى  كردن،  ورزش  موسيقى،  به  دادن  گوش 
چيزهاى جديد و يا كمک به افراد نيازمند. اگر تنها 
هستيد، لحظات كوچكى كه در تنهايى با خودتان مى 

گذرانيد، مى توانند لحظات ناب شادى بخشى باشند.

مورچه اى كوچک ديد كه قلمى روى كاغذ حركت 
مى كند و نقش هاى زيبا رسم مى كند. به مور ديگرى 
گفت اين قلم نقش هاى زيبا و عجيبى رسم مى كند.

نقش هايى كه مانند گل ياسمن و سوسن است.
اصلى  فاعل  نيست،  قلم  كار  اين  گفت:  مور  آن 
انگشتان هستند كه قلم را به نگارش وا مى دارند.

مور سوم گفت: نه فاعل اصلى انگشت نيست؛ بلكه 
بازو است. زيرا انگشت از نيروى بازو كمک مى گيرد. 
مورچه ها همچنان بحث و گفتگو مى كردند و بحث 

به باال و باالتر كشيده شد. 
هر مورچه نظر عالمانه ترى مى داد تا اينكه مسئله به 
بزرگ مورچگان رسيد. او بسيار دانا و باهوش بود 
گفت: اين هنر از عالم مادى صورت و ظاهر نيست. 
اين كار عقل است. تن مادى انسان با آمدن خواب 
و مرگ بى هوش و بى خبر مى شود. تن لباس است. 
اين نقش ها را عقل آن مرد رسم مى كند. مولوى 
هم،  عاقل  مورچه  آن  مى گويد:  داستان  ادامه  در 
حقيقت را نمى دانست. عقل بدون خواست خداوند 
مثل سنگ است. اگر خدا يک لحظه، عقل را به 
 حال خود رها كند همين عقل زيرک بزرگ، نادانى ها 

و خطاهاى دردناكى انجام مى دهد.

امروزى،  پژوهشگران  بيشتر  ديدگاه  پايه  بر 
فردوسى در سال 3۲۹ هجرى قمرى برابر با 
31۹ خورشيدى )۹۴۰ ميالدى( در روستاى پاژ 
در شهرستان توس در خراسان ديده به جهان 
گشود. نام او همه جا ابوالقاسم فردوسى شناخته 
بن مايه هاى  در  را  او  كوچک  نام  شده است. 
از  پدرش  نوشته اند.  نيز  »حسن«  كهن تر 
دهقانان طوس بود كه ثروت و موقعيت قابل 
توجهى داشت. وى از همان زمان كه به كسب 
علم و دانش مى پرداخت، به خواندن داستان 
هم عالقه مند شد .همانطور كه در زندگى نامه 
فردوسى آمده است، آغاز زندگى وى هم  زمان 
با گونه اى جنبش نوزايش در ميان ايرانيان بود 
كه از سده سوم هجرى آغاز شده و دنباله و اوج 
آن به سده  چهارم رسيد و گرانيگاه آن خراسان 

و سرزمين هاى فرارود بود.
 در درازناى همين دو سده شمار چشمگيرى 
با  و  آمدند  پديد  نويسندگان  و  سرايندگان  از 
كه  را  درى  پارسى  زبان  خود  ادبى  آفرينش 
پايدار بماند،  برابر زبان عربى  توانسته بود در 

زبان  به صورت  و  بخشيدند  روزافزون  توانى 
از همان  ادبى و فرهنگى درآوردند. فردوسى 
مردم  كوشش هاى  بيننده  كودكى  روزگار 
پيرامونش براى پاسدارى ارزش هاى ديرينه بود

 دوران کودکی و نوجوانی
نه  فردوسى  جوانى  و  كودكى  دوران  درباره 
خود شاعر سخنى گفته و نه در بن مايه هاى 
كهن جز افسانه و خيال بافى چيزى به چشم 
مى خورد. از شاهنامه و زندگى نامه فردوسى 
با  فردوسى  كه  كرده اند  برداشت  گونه  اين 
زبان عربى و ديوان هاى شاعران عرب و نيز 

با زبان پهلوى آشنا بوده است.
سروده های فردوسی

كودكى و جوانى فردوسى در زمان سامانيان 
سپرى شد. شاهان سامانى از دوستداران ادب 
فارسى بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پايه 
سالگى  سى  زمان  از  ابومنصورى  شاهنامه 
نامه  زندگى  مطالعه  با  اما  مى دانند  فردوسى 
فردوسى مى توان چنين برداشت كرد كه وى 
در جوانى نيز به سرايندگى مى پرداخته  است 

و چه بسا سرودن داستان هاى شاهنامه را در 
همان زمان و بر پايه داستان هاى كهنى كه در 
داستان هاى گفتارى مردم جاى داشته اند، آغاز 
كرده است. از ميان داستان هاى شاهنامه كه 
گمان مى رود در زمان جوانى وى گفته شده 
باشد مى توان داستانهاى بيژن و منيژه، رستم و 
اسفنديار، رستم و سهراب، داستان اكوان ديو و 

داستان سياوش را نام برد.
ُسرایش شاهنامه

شاهنامه پرآوازه ترين سروده فردوسى و يكى 
از بزرگ ترين نوشته هاى ادبيات كهن پارسى 
پايه  بر  را  شاهنامه  سرودن  فردوسى  است. 
نوشتار ابومنصورى در حدود سال3۷۰ هجرى 
تاريخ  در  را  آن  انجام  آغاز كرد و سر  قمرى 
۲۵ سپندارمذ سال 3۸۴ هجرى قمرى )برابر با 
3۷۲ خورشيدى( با اين بيت ها به انجام رساند:

 سر آمد كنون قصه يزدگرد    
                         به ماه سفندارمذ روز ارد

ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار  
          به نام جهان داور كردگار

اين ويرايش نخستين شاهنامه بود و فردوسى 
نزديک به بيست سال ديگر در تكميل و تهذيب 
برافتادن  با  هم زمان  سال ها  اين  كوشيد.  آن 
سامانيان و برآمدن سلطان محمود غزنوى بود. 
فردوسى در سال 3۹۴ هجرى قمرى )برابر با 
3۸۲ خورشيدى( در سن شصت و پنج سالگى 
بر آن شد كه شاهنامه را به سلطان محمود اهدا 
كند، و از اين رو دست به كار تدوين ويرايش 
ويرايش  در  فردوسى  از شاهنامه شد.  تازه اى 
دوم، بخش هاى مربوط به پادشاهى ساسانيان 
شاهنامه  دوم  ويرايش  پايان  كرد.  تكميل  را 
در سال ۴۰۰ هجرى قمرى در هفتاد و يک 

سالگى فردوسى بوده است:
چو سال اندر آمد به هفتاد و يک     

          همى زير بيت اندر آرم فلک
ز هجرت شده پنج هشتاد بار         

         به نام جهان داور كردگار
فردوسى شاهنامه را در شش يا هفت دفتر به 
دربار غزنه نزد سلطان محمود فرستاد. به گفته 
خود فردوسى، سلطان محمود »نكرد اندر اين 

داستانها نگاه« و پاداشى هم براى وى نفرستاد. 
فردوسى  زندگانى،  پايان  تا  رويداد  اين  از 
بخش هاى ديگرى نيز به شاهنامه افزود كه 
بيشتر در گله و انتقاد از محمود و تلخ  كامى 
سراينده از اوضاع زمانه بوده است. در روزهاى 
پايانى زندگى فردوسى از سن خود دو بار ياد 
كرده، و خود را هشتاد ساله و جاى ديگر هفتاد 

و شش ساله خوانده است.
آرامگاه فردوسی در شهر توس

محمد امين رياحى، با درنگريستن در زندگى 
نامه فردوسى و گفته هاى وى از سن و ناتوانى 
كه  كرده است  گيرى  نتيجه   گونه  اين  خود، 
فردوسى مى بايست پس از سال ۴۰۵ هجرى 
قمرى و پيش از سال ۴11 هجرى قمرى از 
جهان رفته باشد.پس از مرگ، واعظ طبرستان 
به دليل شيعه بودن فردوسى از به خاكسپارى 
پيكر فردوسى در گورستان مسلمانان جلوگيرى 
كرد و به ناچار در باغ خود وى در توس به خاک 
سپرده شد. آرامگاه فردوسى بين سالهاى 13۰۷ 

تا 1313 به دستور رضا شاه بازسازى شد.

عارفانه روز

ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه 
مورد ریشخند باشی .یک روز زندگي به روشن 
بیني ، بهتر از صد سال عمر در تاریکي است.

بیست سال بعد،  بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر 
افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. 
بنابراین روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار. از 
حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن، بگرد

  همه افراد با استعداد هستند، اما اگر شما
یک ماهی را بر اساس تواناییش در باال رفتن 

از درخت بسنجید، آن ماهی تمام عمرش
 را بر این باور خواهد گذارند

   ترجیح می دهم تا مردم به خاطر 
کسی که هستم از من متنفر باشند

 تا به خاطر کسی که نیستم، 
به من عشق بورزند.

459263781
862971345
713854926
34618527 9
521397468
987426513
638542197
275619834
194738652

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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پیمانکاری آذر نوید      
اجرای گرانولیت نما

دارای نمونه کاری فراوان در 
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را خراسان جنوبی   09159026404

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

میوه فروشی با موقعیت بسیار عالی 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09155612841

 سـاندویـچ فــدک
بین عدل 16و 18   تلفن : 32204036

اولین و تنها ساندویچی 
کامال شبانه روزی

 در بیرجند

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

حراج واقعی پوشاک زنانه
 و بچگانه 

با قیمت های استثنایی
شلوار لی بچگانه 

18000الی 25000 تومان
فرصتی خوب برای خرید عید
بلوار معلم ، خیابان فردوسی 

بوتیک آداک

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702
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حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
09380160779- علی آبادی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  
بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی

  زیبایی سی تل      32230549

واگذاری روسری سرا واقع در 
خیابان معلم با موقعیت عالی به دلیل 

مهاجرت     09158670718

ترجمه انواع متون عمومی و 

تخصصی در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

توسط کارشناس ارشد زبان

09304447249 خریدار و فروشنده انواع فرش های ماشینی دست دوم
بیرجند- خیابان نرجس بین 5 و 3  / 32311017 - 09153613797 علی زارع

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگـــام فنـــودی
پخش و نصب در سراسر استان   09151639659- 32420384

با نازل ترین 

قیمت

نماکاری ساختمان فنودی
اجرای انواع آجر سفال 3 سانت، 5 سانت و غیره  09384421676

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
 بین مدرس

49-47 
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اعزام تيم شهرداري بيرجند به مسابقات واليبال دسته دو 
قهرماني كارگران كشور

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان خراسان 
شهرداري  تیم  اعزام  از  بیرجندی  علیزاده  ابوالفضل  جنوبی 
کارگران  قهرماني  دو  دسته  والیبال  مسابقات  به  بیرجند 
کشورخبر داد و گفت: اين مسابقات ازيك بهمن به مدت يك 
رئیس  شد.  خواهد  برگزار  گیالن  استان  انزلي  بندر  در  هفته 
شهرداري  تیم  اعضاي  افزود:  استان  کارگری  ورزش  هیات 
بیرجند آقايان: حسن امیرآبادی زاده - مهدی امیرآبادی زاده - 
محسن امیرآبادی زاده - حمید جنگی - جالل ايوبی - صادق 
شمس آبادی - مجید بهمدی - محمد امین الماسی - احسان 
خاوری - عابد يوسفی - علیرضا کاظمی به مربیگری علیرضا 

کاظمی و سرپرستی علیرضا عباسی مي باشند .

پيروزی تيم فوتبال نوجوانان ایران مقابل هند

ديدار تیم فوتبال نوجوانان ايران برابر هند در جام جهانی کوچك 
با نتیجه يك بر صفر به سود ايران به پايان رسید. تیم فوتبال 
نوجوانان ايران برای کسب مقام سیزدهم تا شانزدهم مسابقات 
جام جهانی کوچك روسیه مقابل تیم زير 18 سال هند رفت و 
در نهايت نوجوانان کشورمان با نتیجه يك بر صفر هند را شکست 

دادند.تك گل اين ديدار را محمد غبیشاوی به ثمر رساند.

واليباليست خراسان جنوبی به اردوی تيم ملی دعوت شد

تیم  اردوی  به  بیرجندی  والیبالیست ملی پوش  مهسا کدخدا 
ملی دعوت شد.مهسا کدخدا والیبالیست ملی پوش بیرجندی 
آمادگی  برای  تیم ملی،  اردوی  به  بازيکن ديگر  به همراه 13 
ملی  تیم  شد.تمرينات  دعوت  جهان  انتخابی  های  رقابت 
والیبال بانوان از اول تا 5 بهمن ادامه خواهد داشت و سپس 

تیم ملی راهی کشور مالديو می شود.

جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی استان افتتاح شد

در  ورزشی  استعداديابی  همگانی  جشنواره  افتتاحیه   مراسم 
جشنواره  شد.اين  برگزار  بیرجند  قاسمی  شهیدين  سالن 
در  استعداديابی  تخصصی  برنامه های  و  بوده  عمومی  به صورت 
برگزار  سه گانه  و  هندبال  شمشیربازی،  والیبال،  رشته  چهار 
آقايان و 1  بین  امروز در  والیبال و سه گانه  می شود.رشته های 
بهمن در بین بانوان در سالن عفاف و حجاب و پايگاه قهرمانی 
برگزار می شود.شمشیربازی و هندبال  بیرجند  شهید سرحدی 
در7 بهمن در بین بانوان و در روز جمعه 8 بهمن در بین آقايان 
برگزار می شود. رشته های شمشیربازی و هندبال در 7 بهمن در 

بین بانوان و در 8 بهمن  در بین آقايان برگزار می شود.

 تربچه و خواص آن

شدن  نرم  باعث  ترب  تخم  و  1-ريشه 
تقويت  و  ادرار  ترشح  ازدياد  سینه، 
محلول  فیبر  محتوای  می  شود2-  معده 
حرکات  تنظیم  به  ترب  در  موجود 
مانع  و  کند  می   کمك  گوارش  دستگاه 
می  شود3-در  کولون  سرطان  بروز 
تخم  مقداری  غذايی  مسمومیت  هنگام 

ترب را همراه با سکنجبین به بیمار می  
درمان  و  معده  پاکی  موجب  که  دادند 
تقويت  باعث  می  شد4-ترب  مسمومیت 
پیاز مو مخصوصا در محل  هايی که دچار 
جويدن  گردد5-  می   است  شده  ريزش 
برگ ترب به محکم کردن لثه  ها کمك 
می کندو بوی بد دهان را از بین می  برد.

۱۰ توصيه برای هضم بهتر غذا

مشکالت  با  زندگی  طول  در  ما  همه 
از  مشکالتی  می شويم.  مواجه  گوارشی 
سوزش  و  سوءهاضمه  يبوست،  قبیل 
راه حل هايی  دنبال  مواقع  اين  در  معده. 
ناخوشايند  مشکالت  اين  تا  می گرديم 
را رفع کنیم.10 توصیه برای هضم غذا: 
1- کاهش مصرف الکتوز 2- پودر نارون 

آب   -4 پروبیوتیك  محصوالت   -3 قرمز 
کمی   -6 دريابید  را  فیبر ها   -5 بنوشید 
نداريد  نگه  را  خودتان   -7 کنید  ورزش 
8- بخنديد 9- مواد غذايی هضم کننده 
قهوه  در  )موجود  کافئین  10-از مصرف 
و  گازدار  نوشیدنی های  شکالت(،  و 

غذاهای چرب بپرهیزيد.

پوست پرتقال فواید شگفت انگيز دارد

بسیار  مقادير  حاوی  پرتقال  پوست 
داده  نشان  است.تحقیقات  فیبر  زيادی 
که کسانی که فیبر در رژيم غذايی شان 
می گنجانند دقیقا مانند کسانی که رژيم 
های سخت برای کاهش وزن دريافت می 
کنند. پوست پرتقال بیش از دو برابر خود 
میوه پرتقال ويتامین ث دارد.اگر پوست 

ث  ويتامین  برابر  سه  بخوريد  را  پرتقال 
کرده  تزريق  تان  بدن  ايمنی  به سیستم 
بريد  می  رنج  دهان  بد  بوی  از  اگر  ايد. 
به جای امتحان انواع و اقسام آدامس ها 
کنید. امتحان  را  پرتقال  پوست  بار  اين 
پوست پرتقال عالوه بر رفع بوی بد دهان، 

سالمتی دهان را نیز تضمین می کند.

شب ها كمتر از 7 ساعت نخوابيد

بخوابید،  ساعت   7 از  کمتر  شب  هر  اگر 
درستی  وری  بهره  روز  طول  در  مغزتان 
بدن  سالمتی  شك  بی  و  داشت  نخواهد 
تان به خطر خواهد افتاد.بدن يك کودک 
متفاوت  سالمند  يا  بزرگسال  فرد  يك  با 
با اين حال الزم است که همه هر  است. 
باکیفیت  و  شب 7 ساعت خواب مستمر 

داشته باشند. ما از بی خوابی های گاه به 
افرادی  منظورمان  زنیم.  نمی  حرف  گاه 
است که به طور مکرر هر شب بین 4 تا 6 
ساعت می خوابند. اين افراد بايد با پزشك 
مشورت کرده و اصالحاتی در زندگی شان 
داشته باشند. افراد به طور متوسط بین 7 

تا 9 ساعت خواب شبانه داشته باشند.

در گذشته کسی از مضرات روغن جامد مطلع نبود، اما نسل روغن 
های پرطرفدار جامد در حال انقراض است و بخش اعظم روغن 
های مصرفی، روغن مايع گیاهی است.در اين بین روغن های 
مخصوص سرخ کردن نیز با ورودشان به بازار صنايع غذايی، به ما 
يادآوری کردند که روغن های مايع معمولی هم برای سرخ کردن 
و حرارت باال تولید نشده اند. با وجود آن که هنوز هم خیلی ها 

اعتقاد دارند روغن نباتی مزه غذا را بهتر می کند، اما ديگر کمتر 
کسی است که برای سرخ کردن از روغن های معمولی استفاده 
غذاهای  آجیل،  گردو،  زيتون  روغن  در  اشباع  غیر  کند.چربی 
برعکس چربی  اين چربی  يافت می شود.  مرغ  تخم  و  دريايی 
اشباع، باعث کاهش تری گلیسیريد ها و افزايش کلسترول خوب و 
کاهش کلسترول بد می گردد و به اين طريق کلسترول وارد کبد 

می شود. چربی های اشباع در دمای معمولی جامد، ولی چربی 
غیر اشباع در دمای معمولی مايع هستند.چربی غیر اشباع برای 
ساخت سلول های مغز، سالمت قلب و نیز برای اعصاب چشم 
خوب می باشد.بهترين روغن مايع امگا 3 است . امگا 3 موجب 
کاهش چربی و فشار خون می شود و جلوی ضربان نامنظم قلب را 
می گیرد. معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                                                                                       

روغن مایع بهتراست یا روغن جامد؟

كشف 5كيلو گرم هروئين فشرده درنهبندان

فرمانده انتظامی نهبندان از کشف 5 کیلو و 420 گرم هروئین 
خبر داد. سرهنگ غالمرضا شاهوردی اظهار داشت:مأموران 
انتظامي هنگام کنترل خودروهاي عبوري به يك سواري پژو 
405 که با سرع بااليي در حال حرکت بودمشکوک،که دستور 
ايست به راننده خودرو صادر کردند. وي افزود:راننده خودرو 
يك  در  که  شد  متواري  و  نکرد  توجهي  مأموران  ايست  به 
عملیات ضربتي خودرو توسط مأموران متوقف و در بازرسي 
از آن 5  کیلو و420گرم هروئین کشف شد.وی افزود:در اين 
عملیات يك سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

 سقوط پراید در كانال

داخل  فايده  شهید  بلوار  حوالی  در  پرايد  خودرو  يك 
فوريت  مرکز  به  خبر  اين  اعالم  با  کرد.  سقوط  کانال 
راهور  پلیس  کارشناسان  بالفاصله   110 پلیسی  های 
اعزام  حادثه  به محل  بیرجند  نشانی  آتش  نیروهای  و 
گفت:  باره  اين  در  اعزامی  تیم  فرمانده  ماليی  شدند. 
آتش نشانان پس از ايمن سازی محل نسبت به قطع 
برق و گاز خودرو اقدام و از خطرات احتمالی پیشگیری 
کردند.سرهنگ علیرضا رضايی رئیس پلیس راهنمايی 
و رانندگی استان علت حادثه را عدم توانايی راننده در 
کنترل وسیله نقلیه به علت سرعت غیر مجاز اعالم کرد.

كاهش چربی خون باگریپ فروت

کاهش  در  زيادی  بسیار  تأثیر  میوه  اين 
کلسترول بد خون دارد. با اين حال بهتر 
است بدانید که فقط با مصرف منظم آن 
است که می توانید از خواصش بهره مند 
شويد. الزم است که روزانه نصف يك عدد 
گريپ فروت را برای صبحانه میل کنید. 
ارگانیك  انواع  از  بايد  اين حتماً  بر  عالوه 

چربی  که  افرادی  کنید.  استفاده  آن 
خون بااليی داشته اند و حتی با دارو نیز 
نتوانسته اند آن را کنترل کنند با مصرف 
گريپ فروت کلسترول خونشان را کاهش 
داده اند. خواص آنتی اکسیدانی موجود در 
اين میوه بدون شك برای بهبود کیفیت 
زندگی در سالمت قلب و عروق مؤثر است.

9 هزار  قرص غيرمجاز از یك اتوبوس كشف شد

هزار   9 کشف  از  نهبندان  انتظامي  فرمانده 
عدد قرص غیرمجاز خبر داد.سرهنگ غالمرضا 
شاهوردي گفت:مأموران انتظامي هنگام کنترل 
مشکوک  اتوبوس  يك  به  عبوري  خودروهاي 
هدايت  بازرسي  الين  به  را  خودرو  و  شدند 
از  بازرسي  در  کرد:مأموران  تصريح  وی  کردند. 
خودرو 9 هزار عدد قرص غیرمجاز کشف کردند.
و  متهم دستگیر  رابطه  اين  داشت:در  بیان  وی 
پس از تشکیل پرونده،جهت سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضايي معرفي شد.

برخورد پراید با كاميون در قاین حادثه آفرید

راه  پلیس  رئیس  رضايی  حسین  سرهنگ 
شنبه  سه  روز  ظهر   12 :ساعت  گفت  استان 
يك دستگاه پرايد با سه سرنشین که در مسیر 
خودروی  با  بود  حرکت  در  بیرجند  به  قاين 
کامیون برخورد کرد .وی اظهار داشت :در اين 
حادثه يکی از سرنشینان پرايد مصدوم و روانه 
هشدار  رانندگان  به  .رضايی  شد  بیمارستان 
ساعت  دو  از  پس  طوالنی  مسیرهايی  در  داد 
کنند   استراحت  دقیقه   20 حتما  رانندگی 

تجهیزات الزم را به همراه داشته باشند.

۰99۰3۱89۱8۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  ۰ ۰  ۱ 4   

آتليه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج۷ و ۹ ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:0۹153616۷56-0563234۹3۹۹

  نوزاد ، كودک ، اسپرت و عروس 

قابل توجه  کلیه عالقه مندان به رشته 
 پینگ پنگ  در استان خراسان جنوبی

 بررسی  عملکرد  هیئت  پینگ پنگ استان
 با حضور آقای علیرضا حمیدی  رئیس هیئت  

استان در  برنامه زنده ایستگاه ورزش 
سیمای استان خراسان جنوبی جمعه ۹5/11/1  ساعت 21/45 الی 23 

لطفا نظرات خود را به آدرس:
 https://telegram.me/joinchat/AAAAA/D9GQwLOqXgfw9lqa 

گروه ورزش خراسان جنوبی ارسال فرمایید. ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر از 
فعالیت های هیئت استان به آدرس www.ttschool.ir مراجعه فرمایید.

شماره تماس: 0۹15161105۷         روابط عمومی هيئت پينگ پنگ خراسان جنوبی   

اطالعيـه 

آدرس: بلوار شهید آوینی، نیلوفر، انتهای امیرکبیر
شماره تماس:  09151635494

قيمت بليت استخر نيلوفر 
)دانشگاه آزاد(

داشتن کاله و مایو مناسب برای آقایان و بانوان الزامی است

به مدت محدود 5000 تومان

مراسم مسابقات قوی ترین مردان کشور در قاین
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هیچ آمار دقیقی از بیماران اوتیسم در استان و کشور نیست

مالیی- مدیرکل بهزیستی استان عنوان کرد: مرکز اوتیسم با ظرفیت 40 نفر زیر نظر موسسه توان افزا خدمات ارائه می دهد.             
علی عرب نژاد ادامه داد: اکنون 24 بیمار اوتیسمی از ما خدمات دریافت می کنند و متأسفانه در ایران آمار منسجمی نسبت به این 

بیماری وجود ندارد. وی افزود اگر در سن دو تا 5 سال این بیماری تشخیص داده شود جلوی برخی از اختاللت گرفته می شود.
پنجشنبه* 30 دی 1395 * شماره 3701

7
تذکر لسانی نیروی انتظامی
 به متخلفان تشدید شود

نماینده    تسنیم- 
استان  در  فقیه  ولی 
با بیان اینکه سازمان  
دهی تشکیالت امر به 
معروف و نهی از منکر 
موضوعات  همه  از 

مهمتر است گفت: اگر نیروی انتظامی در برخرود 
با متخلفان تذکر لسانی را به طور جدی مطرح 
آیت ا... بود.  خواهند  آنها  سر  پشت  مردم  کند 
سازمان  رئیس  با  دیدار  در  عبادی  علیرضا  سید 
حجت االسالم  به  خطاب  ناجا  سیاسی  عقیدتی 
ابتدای  از  شما  وجود  داشت:  اظهار  بهرامی 
حضور  و  است  بوده  خیر  منشا  تاکنون  انقالب 
شما در این جلسه برای ما باعث خیر است.وی 
معروف  به  امر  راستا  در  انتظامی  نیروی  افزود: 
دوشش  بر  متنوعی  کارهای  منکر  از  نهی   و 
اگر  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  است.نماینده 
بر  انتظامی  نیروی  در  که  کارهایی  و  برنامه ها 
مصداق  شود  انجام  درست  است  آنها  دوشش 
است.نماینده  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
به  لفظی  تذکر  اگر  گفت:  استان  در  فقیه  ولی 
صورت جدی در جامعه مطرح شود مردم با آن 
نشود  عمل  قانون  به  اگر  و  می کنند  همراهی 
همه  خواسته  و  نمی شود  برطرف  مشکالت 

مردم این است که در آرامش کامل باشند.

فیلم فجر سومین جشنواره 
 در  استان برگزار می شود

و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون  مهر- 
ارشاد  استان از برگزاری سومین دوره جشنواره 
جاری  سال  ماه  بهمن   2۶ تا   ۱۶ از  فجر  فیلم 
در استان خبر داد.سید علی زمزم  اظهار کرد: 
های  برنامه  به  بخشی  کیفیت  راستای  در  باید 
برنامه  به  اشاره  با  کنیم.وی  تالش  فجر  دهه 
های فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایام ا... دهه 
کتابخوانی  مسابقات  برگزاری  کرد:  بیان  فجر 
برنامه  از جمله  با قرآن  انس  برپایی محافل  و 

است. بینی شده  پیش  های 

21 دستگاه آمبوالنس  توزیع 
MICU در  استان مجهز به 

اسپیرینتر  آمبوالنس  دستگاه  صداوسیما- 
بین   MICU به  مجهز   3۱5 پیشرفته 
جنوبی  خراسان   ۱۱5 اورژانس  پایگاههای 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  شد.مدیر  توزیع 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  فوریتهای 
راستای طرح  آمبوالنسها در  این  بیرجند گفت: 
از  مرحله  چند  در   ، اورژانس  ناوگان  نوسازی 
است.دلخروشان   شده  استان  وارد  سال  ابتدای 
افزود : قیمت هر آمبوالنس با تجهیزات کامل 
 350 که  است  تومان  میلیون   500 حدود  آن 
میلیون   ۱50 و  آمبوالنس   به  مربوط  میلیون 

تومان هزینه تجهیزات آن است .

همایش مدافعان حرم 
در بیرجند برگزار می شود

اسالمی  تبلیغات  اداره  تسنیم-رئیس 
شهرستان بیرجند از برگزاری همایش مدافعین 
امام  مسجد  در  امسال  ماه  بهمن   ۱5 در  حرم 
داد.حجت  خبر  بیرجند  شهرستان  )ع(  حسین 
برنامه ریزی  در جلسه  لطفی  ابوالقاسم  االسالم 
و تشکیل ستاد دهه فجر با اشاره به برنامه های 
دهه فجر اظهار داشت: برگزاری دوره آموزشی 
“نحله های انحرافی” ویژه روحانیون در بیرجند 
روحانیون،  ویژه  موادمخدر  کارگاه  برگزاری  و 
جمله  از  بیرجند  مذهبی  هئیت های  و  مداحان 

است. برنامه ها  این 

گارگاه آموزشی ویژه کارکنان مرکز 
آموزش 04 نزاجا برگزار شد

گروه خبر- کارگاه آموزشی با مباحث سیاسی و 
سبک زندگی ویژه کارکنان و خانواده های  محترم 
مرکز آموزش 04 امام رضا )ع(نزاجا به مدت 2روز 
دهنوی  االسالم  حجت  و  رضوی  حضوردکتر  با 

استاد حوزه و دانشگاه برگزار گردید. 

طرح ملی شهاب در ۶۶7 مدرسه
 استان  اجرا می شود

و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
پرورش استان از اجرای طرح ملی شهاب در ۶۶۷ 
بیان  با  حسینی   داد.محمد  خبر  استان  مدرسه 
اینکه تمامی فعالیت های نظام آموزش و پرورش 
فراموش  استعدادها   این  که  است  این  برای 
نشوند، بیان کرد: یکی از وظایف بسیار مهم نظام 
آموزشی توجه به استعدادهای مخاطبان خود بوده 
این است که  در  آموزشی  نظام های  و موفقیت 

بتواند این استعدادها را شناسایی کند.

ثبت نام رایگان معلوالن مستعد
 در رشته های هنری  

موسسه  استان  در  بار  اولین  برای  کاری- 
به صورت  استان  مستعد  معلوالن  بین  از  عرفان 
عرفان  موسسه  مدیر  پذیرد.  می  هنرجو  رایگان 
با بیان این مطلب افزود: شرکت سینمایی رسانه 
معلوالن خاوران به منظور استعداد یابی گروههای 
برنامه  تولید  و  تهیه  و  بهزیستی  سازمان  هدف 
بین معلوالن عالقمند  هنرجو  از  تلوزیونی  های 
نیست  مهم  اصال  افزود:  اکبرپور  امیر  پذیرد.  می 
عالقمندان  دارند  معلولیتی  نوع  چه  معلوالن  که 
نویسندگی،  مختلف  های  رشته  در   توانند  می 
 ، موسیقی  عروسیکی  بازیگری،تئاتر  گویندگی، 
عکاسی و تصویربرداری ثبت نام کنند. وی خاطر 
نشان کرد عالقمندان جهت ثبت نام به موسسه 

عرفان در ابتدایی خیابان شهدا مراجعه نمایند.

آثار دست سازه های دانش آموزان 
درمیان به نمایش گذاشته شد

تسنیم- مدیر آموزش و پرورش درمیان با بیان 
اینکه برپایی نمایشگاه  دست  سازهای دانش آموزان 
سبب ایجاد انگیزه و رشد خالقیت بین این قشر 
و  ابتکارات  نمایشگاه   در  اثر  گفت: 400  می شود 
مقطع  آموزان  دانش  و  آموزگاران  دست سازه های 

ابتدایی درمیان به نمایش گذاشته شد.

برگزاری کارگاه های آشنایی
 با مسائل جهان اسالم دراستان

از  استان  اسالمی  تبلیغات  مهر-مدیرکل 
مسائل  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
االسالم  داد. حجت  خبر  استان  در  اسالم  جهان 
به ضرورت  توجه  با  داشت:  اظهار  لطفیان  کاظم 
آشنایی اقشار مختلف جامعه به ویژه روحانیون و 
معلمان با مسائل جهان اسالم اداره کل تبلیغات 
اسالمی استان با همکاری مجمع جهانی تقریب 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  و  اسالمی  مذاهب 
مسائل  با  آشنایی  آموزشی  های  کارگاه  استان 
جهان اسالم را برگزار می کند.وی بیان کرد: در 
شهرستان  در  آموزشی  های  کارگاه  نیز  دوم  فاز 

های درمیان، بیرجند و قاین برگزار خواهد شد.

کمک خیران به توسعه مرکز
 بیماریهای خاص  استان

بیماریهای  جامع  مرکز  مسئول  سیما-  و  صدا 
خراسان  خیران  کمک  این  با   : گفت  خاص  
بیماریهای  جامع  مرکز  توسعه  به  خیران  کمک 
خاص استان و اعتبار 330 میلیون تومانی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، ساختمان جنب مرکز جامع 
بیماریهای خاص به مساحت 400 متر مربع و زیر 
بنای ۶00 مترمربع برای توسعه این مرکز خریداری 
الحاق  و  ساخت  برای  افزود:  دهقانی  شد.هادی 
بیماریهای  جامع  مرکز  به  شده  خریداری  زمین 

خاص استان، 4 میلیارد تومان نیاز است .

22 کانون فرهنگی هنری مساجد  
استان  افتتاح می شود

مهر-مسئول دبیرخانه کانون های مساجد  استان 
استان  در  هنری  فرهنگی  کانون   22 افتتاح  از 
همزمان با دهه فجر خبر داد. حجت االسالم ابراهیم 
سبزه کار در جلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد دهه 
فجر شهرستان بیرجند اظهار کرد: همزمان با دهه 
فجر بیش از ۶00 برنامه  در 5۸3 کانون فرهنگی و 

هنری مساجد استان برگزار می شود

معاون فرماندار خوسف منصوب شد

گروه خبر- طی حکمی از سوی خانم بی بی 
توسعه  و  هماهنگی  معاون  سرفرازی  عصمت 
 منابع استانداری خراسان جنوبی ، مسعود قلی زاده
خوسف  شهرستان  فرماندار  معاون  عنوان  به   
در  صباغی  علی  محمد  خدمات  از  و  منصوب 

مدت تصدی این پست قدردانی شد.

تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی قاین 
نیازمند 70 میلیون تومان اعتبار است

مهر- مدیرکل دامپزشکی  استان از پیشرفت ۶2 
درصدی آزمایشگاه منطقه ای دامپزشکی قاین خبر 
داد و گفت: تکمیل این پروژه نیازمند ۷0 میلیون 
این  گفت:  پور،  رفیعی  است.علیرضا  اعتبار  تومان 
پروژه با متراژ ۱20 مترمربع سال ۹0 کلنگ زنی شد 

و پس از 5 سال ۶2 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

آموزش و پرورش  مالیی- رئیس شورای 
مانند:  هایی  ناهنجاری  کرد:  عنوان  استان 
اعتیاد ،رفتارهای غیر اخالق و برخی بیماری 
ها نگران کننده است و برخی افراد از گفتن 
آن کراهت دارند که اگر بیان می شد خانواده 
ها زودتر اقدام به پیشگیری می کردند و باید 
خانواده ها را در این مورد حساس کنیم.عصر 
آموزش  شورای  نشست  ششمین  شنبه  سه 
اکبر  علی  سید  ریاست  به  استان  پرورش  و 
پروزی استاندار و به دبیری المعی مدیرکل 
آموزش و پرورش ، محمودی مدیرکل دفتر 
اجتماعی استانداری در سالن کنفرانس حوزه 

استاندار برگزار شد
پرورش  و  آموزش  عباس المعی مدیرکل 
اردوگاه  کار  دستور  درباره  جلسه  این  در  نیز 
ملی والیت که در خراشاد ساخته شده است 
عنوان کرد: یکی از دغدغه های ما مشکل بی 
آبی اردوگاه است که این مکان جزء مصوبات 
سومین سفر هیئت دولت قبل بوده که تاکنون 
برای  تومان  میلیون   ۹0 پرورش  و  آموزش 
کمک های  میلیون    4۷  ، نمازخانه  احداث 
خیران و 40 میلیون تومان کمک های دولتی 
منطقه ای،  اردوگاه   ۹ افزود:  است.وی  بوده 
اردوگاه کشوری  استانی و یک  اردوگاه  یک 
اردوگاه پنجمین  این  در استان وجود دارد و 
اردوگاه کشوری است که در ۱۸ کیلومتری 

بیرجند در روستای سورگ قرار دارد.

تامین آب اردوگاه والیت نیازمند 
300میلیون تومان

نارمنجی معاون پرورشی اداره کل آموزش 
و پرورش نیز در همین باره عنوان کرد: قبل 
از واگذاری این اردوگاه 200 اصله نهال وجود 
داشته و اکنون ۱5 هزار درخت کاشته شده 
اما در نبود آب فقط ۶ هزار درخت باقی مانده 
اردوگاه  آب  تأمین  برای  افزود:  است.وی 

اطراف  روستاهای  قنات  آب  از  ساعتی  باید 
ساعت   ۶ خرید  برای  که  کنیم  خریداری  را 
آب 40میلیون تومان و برای تمام پروژه 300 

میلیون تومان نیاز داریم.
وی بیان کرد: پست سازمانی و نبود آب دو 
اردوگاه  این  مشکل اصلی بر سر راه احداث 
است که با جدیت پیگیری می شود همچنین 
فضاهای اردوگاهی موجود در استان نسبت به 

تعداد  دانش آموزان کفاف نمی کند.

تامین اعتبار به شرط توجیه 
در  نیز  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
همین باره عنوان کرد: در تامین این اعتبار 
را  پول  صورتی  در  اما  ندارد  وجود  مشکلی 
می دهیم که توجیه داشته باشد و منبع آبی 
که پیدا شده است قطعی باشد و بتوان از آن 

اردوگاه به درستی استفاده کرد. 

بیماران اوتیسم نیازمند 
توجه ویژه مردم و مسئوالن

کار  دستور  دومین  قرائت  با  المعی 
جلسه مبنی بر تامین مدرسه برای بیماران 
و  اوتیسم  بیماران  کرد:  بیان  نیز  اوتیسم 
خانواده هایشان برای اموزش مشکل دارند 
کنیم.حسینی  فکری  باید  سریعتر  هرچه  و 
ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش  معاون 

نیز در همین باره عنوان کرد:اکنون بیماران 
اوتیسم در مرکز فاطمه زهرا )س(در حاجی 
می  آموزش  کارشناس  ها  نیروی  با  آباد 
ثابت  و  تخصصی  دبیران  به  نیاز  اما  بینند 
این  به  آموزش  براینکه  تاکید  با  داریم.وی 
و دشواری  بسیار سخت  کار  آموزان  دانش 
بیماری  این  به  که  کودکانی  ،افزود:  است 
به  را  خود  کالمی  ارتباط  شوند  می  دچار 
رفتارهای  به  و  کنند  می  قطع  دیگران 
دهند. نمی  نشان  واکنشی  هیچ  اطرافیان 

بیماری  این  آمار  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
رسیده  جهانی  نرم  به  متاسفانه  ایران  در 
های  زندگی  این سبک  با  روز  هر  و  است 
جدید این بیماری رو به افزایش است.     

مشارکت مردم تنها راه پیشرفت
پرویزی رئیس شورای آموزش و پرورش 
در  اولیا  مشارکت  با  کرد:  بیان  نیز  استان 

آسیب  از  بسیاری  جلوی  آموزش  امر 
آموزان  دانش  بر  مرتبط  اجتماعی  های 
بهترین  چون  شد  خواهد  گرفته  آینده  در 
راهکار جلوگیری از این بیماری ها مراقبت 
خانواده ها است.  وی افزود:تاسیس فضای 
کشد  می  طول  ها  سال  اوتیسم  آموزشی 
تجهیز  موقعیت  این  در  راه  بهترین  و 
مدرسه ای است که نیاز بیماران و خانواده 
هایشان را تاحدودی رفع کند و اگر دستگاه 
کمک  دارند  تمام  نیمه  ساختمانی  اجرایی 

کند  استانداری هم تمام تالش خود را در 
تاکید  با  دهد.پرویزی  انجام می  زمینه  این 
گونه  هر  پرورش  و  آموزش  نهاد  براینکه 
برمی  ها  خانواده  به  باشد  داشته  مشکلی 
مشارکت  با  تصمیمات  کرد:  بیان   ، گردد 
به  اولیا  که  هرجایی  چون  باشد  مردم 
موفق  مدرسه  آن  کردند  رسیدگی  مدارس 

بوده است

اشتباه فاحش !  
مانند:  ها  کرد:ناهنجاری  تاکید  وی 
بیماری  و  اخالق  غیر  ،رفتارهای  اعتیاد 
برخی  و  است  شده  کننده  نگران  های 
دارند  کراهت  مسئله  آن  گفتن  در  ها 
زودتر  ها  خانواده  شد  می  بیان  اگر  که 
کردند.استاندار  می  پیشگیری  به  اقدام 
کنند  می  فکر   برخی  کرد:  خاطرنشان 
توان می  انتظامی  سازمان  عملکرد  با   که 

 مراقب فرزندان بود اما این اشتباه فاحش 
تا  کرد  حساس  را  ها  خانواده  باید  و  است 

از بروز این گونه آسیب ها جلوگیری کرد.

بن پاداش به بی سوادانی 
که سواد بیاموزند

پرورش  و  آموزش  شورای  دبیر  المعی 
جلسه  کار  دستور  سومین  قرائت  با  استان 
جلوگیری  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
از بی سوادی، دولت یازدهم کارهای خوبی 
هزار  استان  در  اکنون  و  است  داده  انجام 
هر  ازای  به  که  دارد  وجود  ۹۶0بیسواد  و 
نفر که آموزش ببیند یک میلیون تومان بن 
که  کار  این  وی  گفته  گیرد.به  می  پاداش 
روحیه خود باوری را در بی سوادان استان 
افزایش می دهد.المعی ابراز امیدواری کرد 
حمایت آموزشی در آینده ای نه چندان دور، 

بی سوادی را در استان ریشه کن کنیم.

 استاندار در ششمین شورای آموزش و پرورش استان:

بازدید جمعی از خبرنگاران استان از ایستگاه سنجش کیفی هوای بیرجند نصب تمثال شهدای انقالب ؛ همزمان با دهه فجر

سواد بیاموزید ، پاداش بگیرد

   نگفتن آسیب های اجتماعی اشتباه فاحش است 

 مدیر عامل کارخانه اکسید منیزیم شهرستان سربیشه تخصیص ارز مبادله ای
 و یارانه واردات به محصوالت مشابه تولیدی این کارخانه را یکی از مشکالت 
مهم عنوان که باعث ورود محصوالت مشابه از کشورهای خارجی با هزینه 
ای پایین شده است .به گزارش خبرنگار  آوا ، افضلی نماینده مردم نهبندان 
و سربیشه روزگذشته از کارخانه اکسید منیزیم سربیشه بازدید کرد .افضلی در 
این دیدار قول پیگیری مسائل و مشکالت این کارخانه را داد .باقری مدیر 
عامل کارخانه اکسید منیزیم شهرستان سربیشه نیز  در این دیدار از طرح 
توسعه ای  برای فرآوری محصوالت این کارخانه  خبر داد که در فاز اول 
آن  تولید۷500 تن  جرم های نسوز  قلیایی در دستور کار است و  تولید آن 
شروع شده و در صورت مثبت بودن نتایج این طرح ، فاز دوم آن نیز 30 هزار 

تن جرم نسوز قلیایی است و خاطر نشان کرد :  در صورت به نتیجه رسیدن 
این طرح ، کارخانه اکسید منیزیم سربیشه خواهد توانست   ۸0 درصد جرم 
نسوز قلیایی کشور را تامین کند .وی همچنین اضافه کرد : تولید آجر نسوز 
دولومیتی نیز مطالعات آن در حال انجام می باشد  و اگر نتایج آن ، خصوصا 
نتایج بازار مثبت بود می توانیم  در سال ۹۸  آن را نیز اجرایی کنیم.باقری 
با اشاره به اینکه این کارخانه ۷0 درصد نیاز کشور را در زمینه اکسید منیزیم 
تامین می کند ، تخصیص  ارز مبادله ای و یارانه واردات  به محصوالت 
مشابه  تولیدی این کارخانه را یکی از مشکالت مهم عنوان که باعث ورود 
محصوالت مشابه از کشورهای خارجی  با هزینه ای پایین شده  که  این 

باعث  عدم توانایی این کارخانه برای رقابت در بازار فروش شده است.  

واردات ، مشکل اصلی فروش محصوالت کارخانه اکسید منیزیم سربیشه 

روز  دی   2۹ گرامیداشت  مناسبت  به  کاری- 
از  رسانه   اصحاب   و  خبرنگاران  پاک   ملی هوای 
ایستگاه سنجش دائمی کیفیت هوای شهری مستقر 
بازدید  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  در 
حفاظت  کل  اداره  آزمایشگاه  کارشناس  کردند. 
را آشنایی  بازدید  این  از  محیط زیست استان هدف 
با نحوه کنترل و سنجش آالینده ها ی  خبرنگاران 
هوای شهری عنوان کرد. مالکی عنوان کرد: استان 
در  اولی  که  کیفی هواست  پایش  ایستگاه   2 دارای 
مرکز استان و در محل اداره کل و  دیگری در شهر 
اداره  ایستگاه  افزود:  مالکی  است.  مستقر  نهبندان  
نسبت  که  باشد  آنالیزورمی  دستگاه   ۶ دارای  کل 
و  ساعتی  بصورت  میکرون   ۱0 زرات  سنجش  به 
حال  در  هوا  آالینده  گازهای  از  برخی  همچنین 
ایستگاه  همچنین  داد:  ادامه  است.وی  فعالیت 
 5/2 زرات  آنالیزود  دستگاه  یک  دارای  نهبندان 
رصد  قابلیت  استان  مرکز  از  که  باشد  می  میکرون 

و مشاهد می باشد. وی خاطر نشان کرد: در مهرماه 
ناسالم در شهر نهبندان به لحاظ  سال جاری 4 روز 
گردو غبار و ریزگردها داشتیم و یک روز ناسالم در 
بیرجند به جهت زرات ۱0 میکرون داشته ایم.مالکی 
با بیان اینکه در استان آالینده گازی کم داریم افزود: 
آزمایشگاه اداره کل در زمینه سنجش ذرات و عوامل 
آالینده هوا که توسط برخی واحدهای صنعتی مانند 
هوا  کننده  آلوده  که  صنایع  از  برخی  دودکش  آنالیز 
آالیندگی  میزان  تواند  می  شوند  می  منتشر  هستند 

را در محل کانون انتشار مورد سنجش قرار داهد. 
هوای  های  آالینده  سنجش  نحوه  است،  گفتنی 
محیط ، استانداردهای هوای پاک، شاخص استاندارد 
آالیندگی)PsI( و تفسیر داده های خروجی از ایستگاه 
) پاک، سالم، ناسالم، بسیار ناسالم، خطرناک( ازجمله 
موضوعاتی  بود که توسط مالکی کارشناس آزمایشگاه 

این اداره کل  به آن اشاره و گفتگو شد.

خراسان جنوبی دارای 2 ایستگاه پایش کیفی هواست
رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
در  بیرجند  شهدای  گلزار  اول  فاز  افتتاح  از  بیرجند 
میادین  در  شهدا  تمثال  گفت:  و  داد  خبر  فجر  دهه 

این شهرستان نصب می شود.
تشکیل  و  ریزی  برنامه  جلسه  در  ساالری  محمد 
در  کرد:  بیان  بیرجند  شهرستان  فجر  دهه  ستاد 
مطلوبی  های  برنامه  فجر  دهه  گرامیداشت  راستای 

پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: رونمایی تمثال شهدای انقالب از 
دانشگاه آزاد بیرجند تا میدان آدینه و افزود: همچنین 
در ۱2 بهمن ماه سال جاری، حجله هایی به همراه 
و  نصب  خمینی)ره(  امام  میدان  در  شهدا  تمثال  با 

گلباران می شود.
فاز یک گلزار شهدا در قطعه یک  افتتاح  ساالری 
بینی  پیش  محوری  های  برنامه  دیگر  از  را  بیرجند 

شده در دهه فجر سال جاری عنوان کرد.
 مدیر اداره فرهنگی حوزه علمیه استان هم در این 

جلسه با تاکید بر اینکه برنامه های دهه فجر باید کیفیت 
 الزم را داشته باشند، گفت: حوزه علمیه برنامه های 
است. کرده  بینی  پیش  فجر  دهه  برای  را  مطلوبی 

حجت السالم حمید موسوی اول ادامه داد: برگزاری 
محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته کشوری 
در  جمعه  ائمه  با  اساتید  و  مدارس  طالب  دیدار  و 
برنامه های دهه فجر است. از جمله  شهرستان ها  

آفرینان،  فجر  با  بصیرتی  جلسات  برگزاری  وی 
علی  کرسی  برگزاری  و  جهادی  اردوهای  برگزاری 
آزاد اندیشی با موضوع انقالب را از دیگر برنامه های 

ایام ا... دهه فجر دانست.
اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  شهرستان  فرماندار   
شود  معرفی  جامعه  به  باید  انقالب  دستاوردهای 
تکرار  از  باید  فجر  دهه  برنامه های  اجرای  در  گفت: 
پرهیز شود. علی ناصری با اشاره به بزرگداشت دهه 
فجر اظهار داشت: در برنامه های دهه فجر باید زمینه 

حضور و مشارکت مردم فراهم شود.

 فاز یک گلزار شهدای بیرجند افتتاح می شود

رحلت حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی
یار دیرین امام و رهبری ، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
و سردار سازندگی را تسلیت عرض نموده، به همین مناسبت جلسه بزرگداشتی 

 جمعه  95/11/1  از ساعت  9/30  الی 10/30 صبح در محل حسینیه صاحب الزمانی)عج(  القور    برگزار می گردد.

شورای اسالمی و دهیاری روستای القور

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950629 محکوم علیهم 1- حسن گلدانی مقدم 2- شرکت تعاونی حمل و نقل کاال و مسافر اعتماد بیرجند 3- محسن میابادی متضامنا محکومند به 
پرداخت مبلغ317/050/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له عبدالحکیم خیراللهی و پرداخت مبلغ 2/880/580 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک 

دستگاه ماشین پراید به شماره انتظامی 715 د 13 ایران 32 که حسب نظریه کارشناسی موتور و گیربکس سالم و دارای 60 درصد الستیک و شیشه های آن سالم و ستون باال و جلوی درب سمت چپ 
رنگ خوردگی که به مبلغ 82/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/11/16 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
ـٍَد ثاَلثة: إلى ِذى دیٍن، اَو ُمُرّوة اَو َحَسب  التَرفع حاَجَتک إالّ إلى أح

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت
 یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.
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کشتارگاهی  دوم  برداری خط  بهره  مالیی- مراسم   
شرکت فروزان بیرجند )کاکل زری( و جلسه رفع موانع 
صنعتی این مجتمع با حضور مهندس سید علی اکبر 
و  اقتصادی  معاون  سرفرازی  دکتر  استاندار،  پرویزی 
توسعه منابع استانداری،مهندس موهبتی مدیرکل دفتر 
اقتصادی استانداری،ناصری فرماندار بیرجند و مدیران 
عملیاتی دستگاه های اجرایی و خانواده صنعت طیور 

استان در کارخانه کاکل زری برگزار شد.

اشتغال 380 نیروی جوان

استاندار و میهمانان از خط تولید و فرآوری مرغ گوشتی 
بازدید کردند. مهندس فروزانفر مدیر عامل  کارخانه 
شرکت فروزان بیرجند )کاکل زری(  که استاندار و 
همراهان وی را همراهی می کرد در این مراسم با اشاره 
به صحبت های مقام معظم رهبری بیان کرد: شعار 
امسال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است و ما هم پیرو 
فرمایشات معظم له با استفاده از نیروهای متخصص 
داخلی و حمایت دولتمردان استان توانستیم خط دوم 
تولید مرغ این کارخانه که فرآیند پیچیده تخلیه اتومات 
 اندرونه و پاکسازی آالیش خط است را راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: یک سال از مراحل واردات ماشین آالت 
و موانع موجود اداری این دستگاه در تحریم ها بود اما 
توانستیم با وجود رکود اقتصادی و با لطف خداوند این 
خط را راه اندازی و برای بیش از 100 نیروی جوان 
مستقیم اشتغال زایی کنیم و ظرفیت اشتغال را به 380 

نفر برسانیم.

سرمایه گذاری 10 میلیارد تومانی در خط 2 

مدیرعامل شرکت فروزان با بیان اینکه این خط شامل 
7 دستگاه تمام فول تخصصی است، افزود: برای راه 
اندازی این خط بالغ بر 10 میلیارد تومان هزینه کرده 
ایم که مرغی با کیفیت و با استانداردهای بهداشتی 
کشورها دیگر  با  پذیر  رقابت  سالم،  المللی،   بین 

 ارائه دهیم.

ظرفیت های مجتمع کشتارگاهی کاکل زری

فروزانفر ظرفیت های این کارخانه را در این شرایط 
بیان  و  دانست  تامل  قابل  جامعه  اقتصادی  رکود 
کرد: در این کارخانه خط کشتار نیمه اتومات6 هزار 

قطعه در ساعت ، خط کشتار 2 اتومات،8 هزار قطعه 
هلند،  شرکت  ساخت  ترانسفر  به  مجهز  ساعت  در 
تن  به ظرفیت 200  یخچالی  نقل  و  ظرفیت حمل 
مورد استفاده است همچنین کار حمل و نقل زنده 
با ظرفیت 150 تن در روز انجام می شود. به گفته 
وی، خط ایرچیلر )خط سرد هوا( به ظرفیت 9 هزار و 
500 مرغ ساخت شرکت فروزان بیرجند ، خط بسته 
بندی مرغ گرم در کیسه های پالستیکی 6 هزار فعال 

است و ظرفیت خط ترموفرمینگ برای بسته بندی 
وکیومی 2 هزار قطعه در ساعت ، خط سیل وکیوم 
برای بسته بندی ظروف هزار و 600 بسته در ساعت 
و خط فرآوری جوجه کباب به ظرفیت تولید هزار تن 
در سال است.وی ویژگی دیگر این مجتمع کشتارگاهی 
را 11 تونل انجماد با ظرفیت 80 تن در هر شیفت 
عنوان و یادآورشد: دو سالن سردخانه برای نگهداری به 
 ظرفیت هزار و 500تن ، خط تولید پودر گوشت شامل : 
3 دیگ پخت ضایعات 3 تنی و دو سیستم خشک 
کن  است که ظرفیت تولید ساالنه 5 هزار تن خوراک 

کند. می  تولید  آبزیان  و  طیور  برای  گوشت   پودر 

اشتغال جوانان روستایی 

وی افزود: بیش از 200 نفر از  جوانان روستاهای اطراف 
در این کارخانه مشغول به کار هستند که منجر به رونق 
در این روستا ها شده است. فروزانفر با بیان اینکه این 
مجتمع برای حفظ و پاسداری از محیط زیست تصفیه 

خانه مجهزی با خروجی 500 میلیون مترمکعب احداث 
کرده است، خاطر نشان کرد: مجتمع کشتارگاهی کاکل 
زری در دو سال گذشته حدود 3 هزار و 500 تن انواع 

مرغ منجمد به کشورهای دیگر صادر کرده است.

تامین کننده فرآورده های گوشتی
ارگان های دولتی و نظامی 

نیازهای گوشتی  تامین  بر صادرات  افزود: عالوه  وی 
روز استان ، استان های خراسان رضوی و سیستان و 

بلوچستان ، ارگان های دولتی و نظامی اعم از  نیروی 
های ارتش ، دریایی ، سپاه و بنیاد علوی را به عهده 

داریم. 

دارنده کد صادراتی  

صادراتی  کد  اخذ  از  زری  کاکل  شرکت  مدیرعامل 
و  داد  خبر  کشور  دامپزشکی  سازمان  توسط   )ir(

بیان کرد: اخذ این کد بیش از 303 مرحله دارد که 
کارشناسان داخلی و بین المللی آن را بررسی کرده اند 
 و برای گرفتن این کد می توانیم با دیگر کشور های
 جهان رقابت کنیم. وی با تاکید بر این که خراسان 
جنوبی ، مازاد تولید مرغ دارد، خاطر نشان کرد: بازار 
افغانستان برای صنعت طیور مرغ استان مزیتی نسبی 
است اما اکنون تولید مرغ و صادرات آن به افغانستان 
نسبت دیگر کشورها مانند: برزیل و ترکیه گران است که 
این کشورها با کمترین تعرفه ها وارد بازار رقابت شده 
اند و اگر مسئوالن، صنعت طیور استان را حمایت نکنند 

به سرعت بازار فروش خود را در بازارهای افغانستان 
از دست خواهیم داد. مدیرعامل مجتمع کاکل زری با 
تشکر از کارهای دولت در حوزه کاهش بهره های بانکی 
و توجه ویژه نمایندگان دولت در استان به تولید، این 
بازدید را نشانه حمایت مسئوالن و شخص استاندار از 
تولید دانست و عنوان کرد: کاهش بهره بانکی کاری 
بسیار خوب است اما کافی نیست و برای   رقابت با 
دیگر کشورها در صادرات، این بهره های  بانکی باالست. 
وی افزود: این بازدیدها موجب افزایش توان و انگیزه 
مدیریت و کارکنان مجتمع ها می شود. فروزانفر به 
دیگر مشکالت صادرات اشاره کرد و یادآور شد: صنعت 
اما  دارد   های صادراتی  مشوق  به  نیاز  استان  طیور 
 بروکراسی اداری ، موازی کاری برخی از دستگاه های
اجرایی و وجود برخی از قوانین سختگیرانه مانع رقابت 

می شود.

وزرا آماده هر گونه همکاری هستند

خراسان  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید  مهندس 
تولید  این  از   قدردانی  با  مراسم  این  در  نیز  جنوبی 
موانع  رفع  دولت  غم  و  هم  تمام   کرد:  بیان  کننده 
است. داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  و   تولید 
وی با اشاره به مدیران دستگاه های اجرایی به عنوان 
حضور  مراسم  این  در  که  ها  وزارتخانه  نمایندگان 
داشتند، تاکید کرد: تمامی وزرای دولت آماده همکاری 

هستند.

فضای همدلی و همکاری
 بین دولت و تولیدکننده

دکتر عصمت سرفرازی معاون اقتصادی و توسعه منابع 
انسانی استانداری نیز بیان کرد: دولت در این مدت 
توجه ویژه ای به تولید داخلی داشته است. وی با اشاره 
به فضای همدلی و همکاری که بین مجموعه دولت و 
تولید کنندگان به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: 
 با گفتگو می توان بسیاری از مشکالت را حل کرد.
در این جلسه به مشکالت بیمه، الحاق زمین به کارخانه 
افزایش  برای  تسهیالت  گرفتن  تولید،  افزایش  برای 
خط تولید، صدور پروانه زنجیره تولید، رفع محدودیت 
صادرات به سیستان و بلوچستان مجتمع کاکل زری 
بررسی شد که مصوبات و دستوراتی در همین باره به 

مدیران کل صادر شد.     

عکس : اکبری / امین جم

با حضور استاندار و معاون اقتصادی استانداری انجام شد ؛

 بهره برداری از خط دوم تولید مجتمع کشتارگاهی کاکل زری 
بررسی موانع صنعتی مجتمع با حضور مسئوالن استان










