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سرمقاله

»گنج گردشگری«
 و داستان غفلت ما!

*هرم پور

  در جریان مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره تئاتر 
خراسان جنوبی در سالن عالمه فرزان، من هم جزو 
تماشاگرانی بودم که گوشه ای نشسته و  سخنرانی 
استاندار جدید و صحبت های مهم ایشان در رابطه 
به  را  جنوبی  خراسان  گردشگری  های  ظرفیت  با 
دقت گوش می کردم. در این مراسم بخش مهمی 
از صحبت های استاندار و مقایسه خراسان جنوبی 
با یکی از مناطق کویری استان کرمان که علیرغم 
گردشگر  میلیون  پنج  پذیرای  ساالنه  کم،  وسعت 
داخلی و خارجی است در البالی هیجان حضار جوان 
جلسه و کف و سوت های بی پایانشان گم شد و من 
همان گوشه با شادمانی فراوان از خوشحالی دوستان 
جوانم، افسوس می خوردم که چرا گاهی هیجان ها 
و احساسات نمی گذارد فرصت برجسته شدن بعضی 
از مسائل مهم برای استان فراهم . . .  ادامه در صفحه 2

 دارایی های آستان قدس در استان می ماند
تخصیص 232 تن برنج ویژه 

طرح محرم برای هیئات استان 
صفحه 7

2+3 گزينه هاي روي ميز شورا 
 برای شهرداری بيرجند 

صفحه 7

» نذر«  برای کسب و کار
حسینی- مدیر صندوق کارآفرینی امید استان از ابالغ طرح “ نذر 
اشتغال” خبر داد و عنوان کرد: در این طرح افراد به جای نذر طعام 
و کمک های نقدی، پول خود را در این صندوق تحت عنوان نذر 
به   ، فرد  میانگین حساب  براساس  و  اشتغال سرمایه گذاری کرده 
افراد نیازمند با طرح کسب و کار، وام اشتغال می دهیم. زنگنه در 
گفتگوی با آوا، با بیان این که در مرحله اطالع رسانی از طریق ائمه 
 جمعه، پیامک، فرمانداران و ادارات هستیم، ادامه داد: افراد می توانند 
با خرید اوراقی از 5 هزار تومان تا 50 هزار تومان در این نذر شرکت کنند. 
وی مزیت این طرح را جلوگیری از آسیب های اجتماعی و سرو سامان 
 گرفتن زندگی جوانان استان دانست و افزود: این کار...  ) مشروح خبر در صفحه 7( 

مانور آموزشی تخصصی 
آتشنشانی برگزار شد

    صفحه 7
 صفحه 7

شیو
: آر

س 
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محمد هاشمی:
اگر اصالح طلبان با اعتدالگرايان ائتالف نکنند

 خطر تکرار اتفاقات سال 84 وجود دارد

هاشمی طبا:
 زبان افرادی چون ظريف 

به خاطر مصالح کشور بسته است

حاجی بابايی:
روحانی تصميمات خود را 

تقصير بقيه نيندازد

حدادعادل: 
ما از عملکرد جبهه 

مردمی راضی هستيم

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

دهيم صفحه 8 نشان  کردستان حساسيت  اقليم  استقالل  به  نسبت  حد  از  بيش  نمی گيرد/نبايد  بازی  به  را  اميد  فراکسيون  باشند/الريجانی  داشته  محرمانه«  »روابط  ايران  با  خواستند  می  است/آمريکايی ها  توافق  بدترين  برجام  سفيد:  است/کاخ  کرده  را شروع  بازی خطرناکی  بارزانی  بروجردی: 

جناب آقای دکتر کاظم قائمی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ارتقای علمی جناب عالی را به
 مقام شامخ استادی و کسب رتبه برتر کشوری و انتخاب شايسته پروژه بهسازی و 
توسعه فضای فيزيکی اورژانس بيمارستان ولی عصر )عج( به عنوان الگوی برتر کشوری 
 خدمت شما تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون و سالمتی تان را از ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( بیرجند

جناب آقای دکتر مروج الشریعه 
استاندار محترم و معزز خراسان جنوبی

سردار شجاع  فرماندهی محترم انتظامی استان 
جناب حاج آقای حسینی 

معاون محترم سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری 
جناب آقای مهندس فرهادی

سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
مدیر کل محترم اطالعات استان خراسان جنوبی

جناب آقای مقدسی  دادستان محترم عمومی و انقالب  شهرستان بیرجند
جناب آقای مهندس ناصری  فرماندارمحترم شهرستان بیرجند

نماینده محترم نهاد ریاست جمهوری در امور هواپیمایی
 جناب آقای حسنی مقدم   مدیر کل محترم انتظامی و امنیتی استانداری

جناب آقای مهندس میرجلیلی   مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری
جناب آقای نوفرستی  مدیر محترم حج و زیارت استان
جناب سرهنگ صفری  رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه

جناب سرهنگ رضایی  فرماندهی محترم پلیس راه استان
حجت االسالم والمسلمین حاج آقای اوحدی

 نماینده محترم بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان
جناب آقای دکتر قائمی 

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
جناب آقای مهندس خاشی  مدیر کل محترم گمرکات استان
جناب آقای مهندس صابریان  مدیر کل محترم پست استان

جناب سرهنگ امین افشار
فرمانده محترم یگان حفاظت هواپیمایي استان

جناب سرگرد میرزایی  فرمانده محترم  پلیس فرودگاه های استان 
جناب آقای دکتر دلخروشان

رئیس محترم مرکز فوریت های پزشکی و  اورژانس 115 استان
جناب آقای جلیلی  مدیرعامل محترم شرکت مرکزی حج و زیارت

جناب آقای سمیع زاده  مدیر کل  محترم شرکت هواپیمایی ایران ایر شعبه بیرجند
جناب آقای خزاعی  رئیس محترم سوختگیری هواپیمایی 

جناب آقای دکتر خامسان  مدیر عامل محترم جمعیت هالل احمر استان
اینک که وظیفه خطیر و ارزشمند عملیات اعزام و بازگشت زائران حج تمتع سال 1396 استان خراسان 
جنوبی با تالش های شما بزرگواران به نحوه مطلوب با سربلندی، آرامش و امنیت به پایان رسید.

بر خود الزم  می دانم از همکاری، تالش ها و کار گروهی شبانه روزی شما و همکاران گرانقدرتان تقدیر 
و تشکر نموده ، توفیقات بیش از پیش شما در خدمت رسانی به مردم شریف استان

 را از خداوند متعال خواستارم.

هادی سالمی - مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه حاجیه کبری ایمانی فر 
)همسر محمد علی درویشی( 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/7/5 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل حسينيه 
 آيت ا... آيتی منعقد می باشد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

از طرف خانواده های درویشی و سایر بستگان

با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت  ابا عبدا... الحسین )ع( 
و یاران باوفایش به مناسبت  اولین سالگرد درگذشت زنده یاد 

حاج محمد محمدنژاد
 جلسه یادبودی پنجشنبه 96/7/6 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل هيئت محترم حسينی )خيابان انقالب(
 برگزار می گردد، حضور سروران موجب امتنان است.

خانواده های: محمد نژاد، دلیر و سایر بستگان

اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی در نظردارد: در چهارچوب ضوابط 
و مقررات و به منظور بسط و توسعه دفاتر کارگزاری و در راستای ارتقای سطح 
رضایت مندی شرکای اجتماعی خود، نسبت به ایجاد 3 کارگزاری در محدوده  
شعب بیرجند ، طبس و قاین از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه اقدام نماید. 

لذا ضمن دعوت به همکاری، کلیه عالقه مندان می توانند به منظور کسب 
 www.skh.tamin.ir اطالعات بیشتر به وب سایت این اداره کل به نشانی
مراجعه نموده و از تاریخ 96/7/1 لغایت 96/7/6 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر قائمی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی
 جناب آقای دکتر دلخروشان   رئیس محترم مرکز فوریت های پزشکی
ضمن تشکر از زحمات بی دریغ شما بزرگواران در عرصه خدمت رسانی حوزه سالمت استان، 

انتخاب پروژه های بهسازي و توسعه فضاي فیزیکي اورژانس بیمارستان های ولي عصر)عج( بیرجند 
و شهداء قاین را

 به عنوان الگوي نمونه کشوري و دريافت تنديس و لوح تقدير از سوي وزير بهداشت 
تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ   

جنـاب آقـای براتـی 
شهردار محترم و قانون مدار منطقه یک بیرجند

بدینوسیله از همکاری بی شائبه و مساعدت بی دریغ و پیگیری مجدانه جناب عالی در خصوص تسریع 
مراحل اداری و صدور پاسخ به موقع پرونده تسهیالت بانکی این شرکت تعاونی که با محدودیت زمانی 
شدید مواجه بود مبذول فرموده اید، صمیمانه تشکر و قدردانی و سپاسگزاری می نماییم. گشاده رویی 
و درک شرایط و احساس مسئولیت دلسوزانه شما رنج و سختی مراجعات مکرر اطاله و احاله پرونده 
موصوف در حوزه شهرسازی آن شهرداری که توجیهی جز از کم التفاتی و عدم درک شرایط ارباب رجوع 

ندارد، بر ما قابل تحمل و هموار نمود. کرم کردی الهی زنده باشيد

هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

السالم عليک يا ابا عبدا... الحسين )عليه السالم(
بدينوسيله به اطالع کليه عاشقان اهل بيت )ع(، اهالی 

و هيئت های محترم منطقه براکوه می رساند:
جلسه عزاداری و نخل گردانی سنتی تاسوعای حسینی 
هیئت های متحده حسینی خلیالن و ابوالفضلی زادنبه 

روز شنبه 96/7/8 با شکوه خاصی و با 
 مداحی مداحان برجسته منطقه براکوه در حسينيه خليالن برگزار می گردد

سخنران : حضرت حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدباقر عبادی
نماينده محترم شهرستان های بيرجند، خوسف و درميان

 در مجلس شورای اسالمی

هیئت حسینی خلیالن

جنـاب آقای مهنـدس احمد کاشـانی
مدیرعامل محترم شرکت آسیا پرواز

انتخاب جناب عالی را به عنوان

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند
تبریک عرض می نماییم 

سالمتی و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

مسعود معینی- نماینده رسمی  شرکت پاالز

سرتیپ دوم پاسدار علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصار الرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی

اعطای درجه سرداری از سوی 
فرماندهی محترم کل قوا امام خامنه ای)مدظله العالی (

را که نشانه شایستگی، والیتمداری و تعهد جناب عالی می باشد، حضور شما 
صمیمانه تبریک عرض نموده و دوام توفیق خدمت هر چه بیشتر در سپاه 

اسالم را برایتان از خداوند خواستاریم.
کانون بازنشستگان سپاه و شرکت تعاونی پیشکسوتان انصارالرضا )ع(

صفحه 7اتمام  پروازهای حج تمتع فرودگاه بیرجند در قالب 12 کاروان
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مجوز خروج اربعین برای دانشجویان مشمول »رایگان« شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، علی بهرامی مسئول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی اظهار داشت: با تالش های 
انجام شده  اخذ مجوز خروج مشموالن دانشجو برای اربعین حسینی کامال رایگان شد. دیگر نیازی به قراردادن ودیعه صد هزار تومانی نیست. 

بنابراین تعهد نامه محضری جهت ضمانت کفایت می کند و نیازی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست.

سرمقاله

»گنج گردشگری«
 و داستان غفلت ما!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( شود. رسانه های مکتوب، 

رسانه های مجازی و البته شبکه های اجتماعی 
محترم  استاندار  سخنان  از  بخش  آن  تقریباً 
به  محدود  و  ناقص  یا  نکردند  منعکس  یا  را 
در  استاندار  اینکه  از  غافل  پرداختند؛  انعکاسش 
از نسخه ی نجات  این جلسه در حال رونمایی 
استان در  سالهای آینده و نمایان کردن راهبرد 
حیات  تداوم  برای  مهمی  و  شده   فراموش 
 انسانی و اقتصادی خراسان جنوبی در دهه های
باید  نام گردشگری!  الجرم  به  بود؛ چیزی  بعد 
بپذیریم که خساست آسمان و عطش بی پایان 
زمین، در سالهای آینده زندگی و حیات ما را در استان 
خواهد بلعید و اگر شرایط همینطور ادامه پیدا کند)که 
 احتمااًل همینگونه نیز خواهد بود( تا سی  سال
آینده به استانی خشک و بی آب و علف و به جزئی 
از اقیانوس پهناور کویر لوت ملحق خواهیم شد و 
این اتفاق، چه به دلیل کثرت گناهان ما و چه به 
دلیل تغییر اقلیم با منشأ پدیده هایی مثل »هارپ« و 
چه به دلیل تغییرات آب و هوایی جهانی، نای نفس 
کشیدن را از ما خواهد گرفت. در این سالها با جدی 
شدن بحث خشکسالی و با بی پولی مکرر دولت ها 
برای کمک و مساعدت به وضعیت فاجعه بار استان، 
عصای محکم گردشکری، َحَکِم خوبیست که با 
اطمینان و اعتماد بتوان بر آن تکیه کرد؛ هر چند 
داشتن ظرفیت های مهمی مثل چند منطقه وسیع 
 و زیبا و شاخص کویری، همه ی ماجرا و نقطه ی
پایان آرزوها و داشته های ما نیست. ما برای تبلور و 
برجسته سازی شاخصه ها و مؤلفه های گردشگری 
استان در حوزه تبلیغ، نیازمند رسانه های قوی و 
در حوزه عمل و میدان، نیازمند زیرساخت های 
هستیم.  وهمیشگی  قدرتمند  مناسب،  منسجم، 
نگاه  نوع  بر  تکیه  ها،  زیرساخت  این  از  بخشی 
مدیران و افق تصمیم گیری هایشان و بخشی 
نیز به حوزه هایی مثل جاده، راه آهن، فرودگاهها، 
 اقامتگاهها، بازار و امکانات رفاهی و تفریحی بر 
مدیران  همت  به  اخیر  سالهای  در  گردد.  می 
گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث 
و  مناسب  های  ریزی  برنامه  مدد  به  و  استان 
در  تقدیری  قابل  و  خوب  اقدامات  مطلوبشان، 
اقامتگاههای  این حوزه به ویژه در بخش ایجاد 
چند  هر  است.  شده  انجام  کویری  گردی  بوم 
آوردن دست  به  و  واقعی  شرایط  به  رسیدن   تا 
چنین  از  استان  شأن  در  و  مطلوب  محصول 
فعالیتها  و تالشهایی در حوزه گردشگری، فاصله 
ها زیاد و انتظارات بی شمار )ادامه سرمقاله درستون مقابل(

میراث  مدیران  تالش  است.   ) سرمقاله  )ادامه   
شناخت  بر  مبتنی  استان  گردشگری  و  فرهنگی 
آنها از وضعیت بغرنج فعلی استان و سیل مهاجرت 
ها به مراکز شهرستانها و از سوی دیگر مبتنی بر 
گردشگری  های  قابلیت  از  آنها  تاریخی  شناخت 
ها تالش  این  لذا  است.  جنوبی   خراسان 
ضمن قدردانی می باید به شدت حمایت شوند. حوزه 
گردشگری حوزه ی به شدت درآمدزا و در عین حال 
پررونق و آینده داریست که مـتأسفانه در استان ما در 
برخی موارد اسیر رقابت های ناسالم می شود و نهایًت  
منجر به بی انگیزه کردن برخی سرمایه گذاران و یا 
کم کردن عطش آنان برای سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری خراسان جنوبی می گردد. کنکاشی در 
آمار، بازدیدی از روستاها و شهرها و نیز جستجویی 
های جاذبه  خصوص  در  مجازی  فضای   در 
با واقعیت های  را  گردشگری خراسان جنوبی، ما 
شگفت انگیزی مواجه می کند که تاکنون از آن 
در  انگاری  سهل  وجود،  این  با  ایم.  کرده  غفلت 
رابطه با شناسایی ابعاد جاذبه های گردشگری استان 
در سطوح ملی و جهانی و غنیمت شمردن حضور 
گردشگران داخلی و خارجی، فرصت سوزی محض 
است که می باید از طرف مدیران دلسوز و مسؤوالن 
اجرایی استان مورد توجه و از سوی مردم و شهروندان، 
همیشه و در همه حال مورد مطالبه باشد. در پایان 
فرصت را مغتنم شمرده و هفته گردشگری را به همه 
قعاالن و تالشگران این عرصه تبریک می گویم. 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

    

ال ۹۰ اتومات ۲ میلیون تومان ارزان شد

تسنیم-ال 90 اتومات با کاهش ۲ میلیون تومانی با 
قیمت 48 میلیون تومان به فروش می رسد. با آغاز 
فصل پاییز بازار خرید و فروش خودرو به سمت رکود 
رفته و کمتر خریداری وجود دارد با این وجود همچنان 
قیمت برخی از خودروها به دلیل تغییرات عرضه با 
افزایش یا کاهش قیمت روبه رو شده است. به عنوان 
 نمونه این هفته از میان خودروهای داخلی ال 90 
اتومات بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده  است. 
به نحوی که امروز با ۲ میلیون تومان کاهش قیمت 
در بازار 48 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین 
۲07 اتومات با کاهش یک میلیون 800 هزار تومانی 
به فروش می رسد. تومان  میلیون  با قیمت 54 

نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۱.۵درصد اعالم شد

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ بیکاری تابستان امسال 
را 11.5درصد اعالم کرد. وی با بیان اینکه جمعیت از لحظه تولد از نظر مراکز 
آماری، تا پانزده سالگی زیر سن کار است، گفت: در محاسبات ما افراد از ده 
سال بیشتر و در قانون از 15 سال بیشتر، در سن کار قرار دارد که اینها به دو 
بخش تقسیم می شوند که یک بخش جمعیت فعال است که به آن فرد در 
سن گفته می شود که دنبال کار است، اما آن کسی که به دنبال کار نیست، 
جمعیت غیرفعال است؛ اما جمعیت فعال به دو بخش شاغل و بیکار تقسیم 
می شود که جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را تشکیل می شود. 
نوبخت گفت: از سال 9۲ تا 95 یک میلیون و 956 هزار نفر جدید، وارد بازار 
کار شده اند که از این رقم، یک میلیون و ۲41 هزار نفر در این سالها به 

جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.

تسنیم- سخنگوی دولت گفت: با استفاده از نرم افزار جدیدی  
که سازمان مالیاتی به کار برد، در سال گذشته 4 تا 5 هزار 
میلیارد تومان مالیاتهای مخفی با کمک نهادهای مختلف 
کشف شد. محمد باقر نوبخت در نشست خبری در سازمان 
برنامه و بودجه اظهار کرد: برخی ها اینطور اظهار می کنند 
که افزایش مالیات به قیمت فشارهای مالیاتی بربنگاه های 
را  مالیاتی  نرخ  اینکه  جای  به  ما  است.  خرده پا  و  کوچک 
افزایش دهیم باید تور مالیاتی را گسترش دهیم.وی افزود: 
پول قابل توجهی آقای نوری به امور مالیاتی می دهد که از 

نرم افزارهای جدید برای اخذ مالیات استفاده کنند که این امر 
کمک زیادی به ما کرد.سخنگوی دولت گفت: در این روش 
خیلی ها که می گفتند ۲00 میلیون مالیات زیاد است و به 
این مبلغ اعتراض کرده بودند وقتی از سیستم های یاد شده 
استفاده شد حاضر شدند ۲00 میلیارد تومان مالیات بدهند 
تا دست از سرشان برداشته شود.وی تصریح کرد: وقتی که 
تومان  میلیارد  تا 5 هزار  آمد 4  ارقام  و  آمار  سال گذشته 
مالیاتهای مخفی کشف شد که در سنوات گذشته پرداخت 
نمی شد و با کمک خیلی از نهادها این مشکالت رفع و 

دریافت مالیات محقق شد.نوبخت گفت: وقتی که همه 
موارد مکانیزه و الکترونیکی باشد این جریان کشف می شود 
و دیگر نیز نمی توان حرفهای غیرواقعی زد. رئیس سازمان 
با وجود اهمیت صرفه  اینکه  بر  تاکید  با  برنامه و بودجه 
پرسنلی  پرداخت های  مورد  در  در هزینه ها، دولت  جویی 
انقباضی عمل نکرده است، اعالم کرد که متوسط حقوق 
کارکنان دولت از حدود یک میلیون و 470 هزار تومان در 
سال 139۲ به دو میلیون و 970 هزار تومان در سال جاری 

افزایش یافته است.

کشف ۵ هزار میلیارد تومان مالیات مخفی با کمک یک نرم افزار 

رایزنی ایران با عراق برای کاهش هزینه ویزا 

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر ضرورت سازمان دهی سفرهای 
زیارتی در زیرمجموعه سازمان حج و زیارت تاکید کرد و گفت: در صورت 
این سامان دهی میتوان در جهت لغو روادید ایران و عراق تالش کرد و برای 
کاهش مبلغ دریافتی عراقی ها از ایرانیان رایزنی های منسجم تری داست 
البته در این رابطه با مسئوالن ستاد مرکزی به منظور دستیابی به نتیجه ای 
مشخص صحبت و موضوعاتی را مطرح کرده ایم. وی درباره اینکه آیا 
برگزاری سفر حج عمره نیز پس از این برگزار خواهد شد یا خیر، توضیح داد: 
عربستان باید در این زمینه ساز و کار مشخصی را در نظر گرفته و تعهداتی 
را به ایران بدهد، چراکه اکنون نه روابط سیاسی مشخصی با این کشور داریم 
و نه حتی کنسولگری در این کشور، لذا اگر توانستیم سفر حج واجب را برگزار 
کنیم به دلیل آن است که ساز و کار آن چندان به دست عربستان نبود.

دریافت مشروط وجه از دانش آموزان قانونی است

محمدرضا ولی زاده در نشست خبری مدیرکل انجمن اولیا و مربیان گفت: 
از کلیشه و قالب های ذهنی که نسبت به انجمن اولیا وجود دارد دور شویم. 
تالش کنیم عملکرد های سنتی را فراموش و عملکردهای جدید را بیان 
کنیم.رئیس توسعه انجمن اولیا و مربیان ا ادامه داد: انجمن اولیا و مربیان 5 
وظیفه اصلی دارد.وی بیان کرد: در هفته پیوند اولیا و مربیان جایگاه انجمن 
اولیا و مربیان بیان می شود. بررسی های ما از مدارس نشان داده است هر 
جا انجمن اولیا در تصمیمات مشارکت داشته عملکرد بهتر بوده است.وی 
یادآور شد: متاسفانه اصحاب رسانه و برخی از مردم معتقدند دریافت وجه در 
مدارس غیرقانونی است در صورتی که در قانون داریم که مدیران می 
توانند با رعایت شروطی همچون داوطلبانه بودن، خارج از فصل ثبت 

نام وجوهی را در قالب رسید رسمی از آموزش و پرورش دریافت کنند.

نیروهای  انسانی سرباز ستاد  اداره سرمایه  رئیس  فارس- 
مسلح با بیان این مطلب که امسال آخرین سال معافیت 
ثبت نام  کرد:  اعالم  است،  ریالی  جریمه  اخذ  با  سربازی 
تا  از مشموالن واجد شرایط  طرح جریمه غیبت سربازی 
آخر سال ادامه دارد و این طرح در سال آینده اجرا نخواهد 
طرح  تغییرات  آخرین  مورد  در  کمالی  موسی  شد.سردار 
امسال  داشت:  اظهار  سربازی،  غیبت  جریمه  پرداخت 
سال  و  است  سربازی  غیبت  جریمه  طرح  سال  آخرین 
با  داشت.وی  نخواهد  وجود  جریمه  پرداخت  بحث  دیگر 

اشاره به اجرای تبصره 11 قانون بودجه سال 96، گفت: 
بیشتر غیبت  قانون مشموالنی که 8 سال و  این  طبق 
سربازی داشتند می توانستند با پرداخت جریمه از خدمت 
سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  شوند.رئیس  معاف  سربازی 
نیروهای مسلح، اعالم کرد: امسال حدود 36 هزار  ستاد 
نفر برای پرداخت جریمه غیبت سربازی ثبت نام کرده اند.

این  اعالم  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ارشد  مقام  این 
کسانی  کرد:  تأکید  دارد،  ادامه  ثبت نام  هنوز  که  مطلب 
برای  سال  پایان  تا  می توانند  هستند  شرایط  واجد  که 

ثبت نام اقدام کنند.سردار کمالی تأکید کرد: امسال آخرین 
سال معافیت با اخذ جریمه است و هم اکنون ستاد کل 
مبادی  دیگر  و  دولت  با  رایزنی  در حال  نیروهای مسلح 
ذیربط است که در سال آینده در قانون بودجه چیزی به 
نشود.وی خطاب  پیش بینی  نام جریمه مشموالن غایب 
تا  داشت:  اظهار  شرایط،  واجد  غایب  مشموالن  تمام  به 
فرصت است برای پرداخت جریمه اقدام کرده و به سال 
بعد موکول نکنند چرا که به احتمال قوی چیزی به نام 
جریمه غیبت سربازی در سال آینده وجود نخواهد داشت.

امسال؛ آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 310۵2 - 0۵6 

093۵3694۵11 - 093۵331۵6۵6

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه شیالت توان آفرین ارغوان 
)سهامی خاص( به شماره شناسه 10360062170 و شماره ثبت 4728 

در حال تصفیه )نوبت سوم( 

در اجرای ماده 225 اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی 
 و یا حقوقی که نسبت به شرکت توسعه شیالت توان آفرین ارغوان )سهامی خاص( 
به شماره شناسه 10360062170 و شماره ثبت 4728 در حال تصفیه ادعایی دارند، 
دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود 
به مدیر تصفیه این شرکت به نشانی بیرجند اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
خراسان جنوبی کدپستی 9798814445 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای 

مدت مذکور هیچ گونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد. 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت)شهر و روستا(  

09159658659

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
091۵963906۵ 

علـی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 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

اجرای ساختمان با اصول و ضوابط و مقررات ملی ساختمان 
= جلوگیری از بروز خسارت جانی در برابر زلزله 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان جنوبی 

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

برنامه مراسم عزاداری هیئت 
جان نثاران ابا عبدا...الحسین )ع( بیرجند 

چهارشنبه 96/7/۵ شب هفتم محرم
تا تاریخ یکشنبه 96/7/9  شام غریبان

سخنران: حجت االسالم علیزاده
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی

شروع مراسم: ۱9/4۵ ) 7/4۵ شب(
آدرس: خیابان منتظری 3- جنب مسجد خضر



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*5 مهر 1396* شماره 3894

بی خطر بودن تشعشعات دکل های مخابراتی 
گروه خبر-  مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان جنوبی گفت:تشعشعات دکل های مخابراتی برای سالمتی، بی خطر است. دلگیر عنوان کرد: با توجه به شکایت شهروندانی که در 
اطراف محل سکونتشان دکل های مخابراتی نصب شده است، تیمی متشکل از کارشناسان اداره کل ارتباط و فناوری اطالعات خراسان جنوبی و سازمان تنظیم مقرارت و ارتباط رادیویی منطقه شرق 
کشور، موضوع را بررسی کردند.به گفته وی نتایج اندازه گیری های انجام شده، نشان داد میزان تشعشعات ساطع شده از این آنتن ها، پایین تر از حد استاندارد است و خطری برای سالمتی مردم ندارد.

شنیده می شود افرادی که در قبل از سال 91 پیش 
دبستانی بوده اند و در شرف جذب هستند به عنوان 
حق تدریس جذب می شوند امیدوارم آموزش و 
نشود ضایع  کسی  از  حقی   تدبیرکند  پرورش 
ارسالی به تلگرام آوا
عرض  به  شهیدان  ساالر  یگانه  بر  سالم  با 
خصوص  به  جنوبی  خراسان  محترم  مسئوالن 
فاضالب  و  آب  و  مجلس  محترم  نماینده 
پیاپی  چندین شب  در  که  رسانم  می  روستایی  
،درباد،  نوگیدر،مروک  روستای  های  منبع   آب 
سماءوصدگل درکوه های لمیزرع به هدر میرود 
محروم  نعمت  این  از  روستاها  اینکه  به  باتوجه 
هیچکدام  شده  مراجعه  نوبت  چند  وتاکنون  اند 
خواهشمند  نیستند  جوابگو  استانی  ازمسئوالن 
و سالم.. بفرمایید  راهنمایی  و  یاری  را  ما  است 
915...926
سالم درختان کاج همیشه سبز بیرجند رو دریابید. 
شهرداری  پای درختان رو خاک برداری کرد به 
خاطر تعویض جدول خیابان ها  کاج های  مظلوم 
که  کنید جای  قضاوت  لطفا  افتادن  نفس  از  هم 

دست نزدن چقدر شاداب هست. 
915...491

با سالم چند روز پیش رفتم داخل یک از همین 
بانک های شهرمان تا چکی را نقد کنم و بریزم 
گفتم  بفرما  فرمود  گرامی  باجه  به حساب خودم 
مال  حساب  گفت  حساب  به  بریزید  چکارو  این 
شما کمی نگاه کرد نام من را برد گفتم بله آنقدر 
نوع نگاش جذاب بود که انگار من رو در حد بانک 
خودش نمیدید  این جای تاسف دارد دید اکثر ما 
نسبت به همدیگه مادی گرایانه شده  وهمه جا  

بند پ ها حرف اول رو میزنند نه لیاقت ها
915..948

صرف نظر بودجه امسال 50میلیارد در پارسال به 
دو باند شدن جاده بیرجند به قاین اختصاص یافت.
بعد 8ماه با ساخت چند کیلومتر آن هم با سرعت 

کار کم آیا کمبود بودجه غیرطبیعی نیست؟
922...647
با سالم چرا اداره آب فشار آب را به حالت قبل بر 
نمی گرداند هوا سرد شده آبگرمکن آب گرم ندارد
915...556
ایام  در  میکنم  خواهش  محترم  شهروندان  از 
مانند  تا  کنیم  رعایت  بیشتر  رو  نظافت  عزاداری 
رو  به  رو  عجیب  های  صحنه  با  قبل  سالهای 
زباله هست خوب  این همه سطل  وقتی  نشویم. 
چرا ظروف یکبار مصرف رو پس از صرف روی 

زمین رها کنیم؟؟؟!!!
ارسالی به تلگرام آوا
اماکن  شهر،  شورای  فرمانداری،  استانداری،  از 
بکنن  کمکی  میتونن  که  ارگانهایی  همه  و 
معضل  حال  به  بردارند  فکری  خواهشمندیم 
با  که  توحید  خیابان  های  نمایشگاه  آور  عذاب 
ته  ریختن  و  نامناسب  پارک  بیجا،  های  تجمع 
اند.  نموده  سلب  را  ساکنان  آسایش  و   سیگار 
دیگر  مکانی  به  را  ها  نمایشگاه  خواهشمندیم 
منتقل  از شهر  به خارج  یا  و  مانند خیابان صیاد 

نمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگذاریم.
ارسالی به تلگرام آوا
آسفالت  به  نسبت  خواهشمندیم  شهرداری  از 
سایت اداری مقابل اداره استاندارد و اتاق بازرگانی 

مبادرت ورزد. سپاسگزاریم
ارسالی به تلگرام آوا
ها  برخی  آزاری  مردم  شاهد  باید  ما  روزها  این 
باشیم به عنوان مثال افراد جوانی که به حساب 
صدای  با  هستند  عزاداری  حال  در  خودشون 
ویراژ  ها  خیابان  در  خودشان  ماشین  ضبط  بلند 
را  حقوق شهروندی  و  اینکه حق  بدون  میدهند 
سواد  نمیگویم  کنند  فکر  آن  به  اصال  یا  بدانند 
دنیای  در  که  زیرا  ندارند  را  شهروندی  حقوق 
با این شبکه های  امروز کوچکترین تحوالت را 
اجتماعی و... باخبر اند ولی فرهنگ رعایت خیلی 

موارد رو متاسفانه نیز انسان به چشم نمی بیند
ارسالی به تلگرام آوا
ارگ بهارستان از وضعیت نامناسبی رنج میبرد.به 
این شکل که ضایعات ریخته شده و انواع کیسه 
عنوان یک شهروند  به  ریخته شده  آجر  و   گچ 
وقتی این صفحه را دیدم ناراحت شدم مسئوالن 

فکری به حالش بردارند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا بعضی از مغازه ها هم در این ایام از صبح تا 
بعد آخر شب که باز دارند دو تا بلندگوی بزرگ نصب 
کرده اند و دارند جدا از الودگی صوتی مزاحم من 
همسایه خودشان هستند،این حق الناس به گردن 
اینها هست لطفا به خود بیاییم صدای نوحه و مداحی 
برای ساالر شهیدان الزم نیست تا اخر زیاد باشد و به 

تذکر و نارضایتی منه همسایه هم بی توجه باشیم
937...357
انتخاب اتوبوس های برای سرویس دهی در شهر هم 
گویا از پیش تعیین شده می باشد!زیرا که در اتوبوس 
شمال شهر که نشسته بودم همش نگران کثیف 
شدن لباسهایم بودم .زیرا به نظرم نسبت به آنچه به    
اتوبوس های دیگر نقاط شهر رسیدگی میکنند به این 

خط ها و اتوبوس ها رسیدگی نمی شود
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آواجان .خواهشا پیگیری کنید که چرا اداره 
شهر  آرین  در  اینکه  جای  به  شهرسازی  و  راه 
یه کمربندی  اون همه سرعت گیر درست کرده 
نمیزنه که خودروهای عبوری مجبور نباشن تمام 
زدن  برن.با  یک  دنده  با  رو  شهر  داخل  مسیر 
کمربندی تصادفات اون قسمت هم کاهش پیدا 
میکنه،نیروی انسانی متخصص آموزش دهید لطفا
915...487

چالش های ثبت نام در روزهای شروع دانشگاه بیرجند

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

طبیب ادیب

پیشه ور-  پیشینه  پزشکی  در ایران  به  دوران  
مرکز  نخستین   و  بازمی گردد  اسالم   از  پیش  
آموزش  پزشکی  ایران  در دوره  ساسانیان ، در سده  
سوم  میالدی  در جندی  شاپور نزدیک  اهواز کنونی  
برپا شد. پزشکان از طبقات ممتاز ایران به شمار 
می رفتند و از احترام ویژه ای برخوردار بودند. در 
می گفتند.  »پجشکان«  آنها  به  ساسانیان  زمان 
این احترام به پزشک و  حرفه پزشکی به بعد 
از اسالم منتقل شد . از شرایط پزشک بزرگ و 
ماهر دین داری و اعتقاد به دیانت و تقوا بوده است.

رفیعی ،در دامان بانویی مدیر و مدبر 
رشد کرد

 استاد دکتر محمود رفیعی از افتخارات پزشکی 
خراسان جنوبی است وی عالوه بر این طبیبی 
ادیب است که با همت و سرمایه خویش برای 
احیای ادبیات سرزمین خراسان جنوبی و معرفی 
کرده  بسیار  تالش  آن  شاعران  و  دانشمندان 
است. وی در هفتم دی ماه 1318 خورشیدی در 
روستای درخش که اکنون مرکز بخش قهستان 
خراسان  استان  در  درمیان  شهرستان  توابع  از 
جنوبی متولد شد . مادر ایشان بانو انیس هاشمی 
مطلق دختر حاجی بی بی و نوه حجت االسالم 
آقا سید محمد باقر مجتهد بیرجندی و حاجی مال 
زینب از زنان مکتب دار و اهل علم بیرجند بود و 
پدرشان عبدالعلی رفیعی از اوالد برجسته شاعر 
عارف محمد رفیع بن عبدالکریم درمیانی متخلص 
به المع . پدرش را به دلیل یک  بیماری ساده 
گوارشی در همان دوران طفولیت از دست داد . 
ضایعه ای که تحمل آن در سال های بعد برای 
آنها بسیار مشکل بود .در دامان مادر که بانویی 
مدیر و مدبر و آن روزها مدیر دبستان درخش 
بود رشد یافت. اما چند نفر مربٌی سنتی که در 
نبود پدر در تعلیم و تربیت بچه ها مادر را یاری 
می کردند و او  به حق آموخته های ارزشمندی 
را در محضر این مربی ها فرا گرفت یکی از آنان 

پیرمردی به نام محمد یوسف بیک احمدی مردی 
آرام، متین، سرد و گرم روزگار چشیده و دوست 
سالگی  هفت  از  او  خواندن  درس  بود.  داشتنی 
شروع شد. و در مدارس درخش، درمیان و حکیم 
نزاری بیرجند گذشت. تا کالس سوم دبستان در 
دبستان داریوش درخش به تحصیل مشغول بودو 
از اولین معلمان مهربان، دلسوز و متعهد مدرسه 
او سید محمد تقی فاطمی و سید محمد ابراهیم 
فاطمی بودند. دوره ی دبیرستان هم با تحصیل در 
دبیرستان شوکّتیه بیرجند آغاز شد اما با تدبیر مادر 
و پس از مشاوره با یکی از دبیران دبیرستان که 
سهم به سزایی در پیشرفت های محمود داشت 
البرز  دبیرستان  رفت.  تهران  البرز  دبیرستان  به 
مثال  داشت،  هایی  تفاوت  دبیرستان شوکتیه  با 
نبود زمین ورزش  به علت  ساعت های ورزش 
مناسب و تجهیزات ورزشی اغلب به مطالعه کتاب 
می گذشت و قوانین ورزشی را به صورت تئوری 
فرا می گرفتند دبیرستان البرز خیلی مجهز بود. 
و  آزمایشگاهی  امکانات  مدرسه،  وسیع  فضای 
ورزشی و تدریس به همراه نمایش فیلم و نظارت 
بسیار جدی دکتر مجتهدی بر روند کار دبیران و 
استفاده از دبیرانی که اغلب از استادان دانشگاه 

بودند از مزایای بارز آن دبیرستان بود. 

انتخاب رشته پزشکی ، 
خاطرات دردآور دوران کودکی

ارتباط  رفیعی  توسط  پزشکی  رشته  انتخاب   
از  کودکی  دوران  دردآور  خاطرات  با  مستقیمی 
باید  را که  بیماریهای روستا نشینان و مسافتی 
برای درمان طی می کردند دارد، دیدن افرادی 
که به علت کوچکترین و کم خطرترین بیماریها 
و به سبب نبود امکانات درمانی از بین می رفتند 
و از همه مهم تر این که بارها شنیده بود پدرش 
فقط به دلیل یک عفونت ساده در گذشته است 
نوعان  به هم  برای خدمت  او  انگیزه  بزرگترین 
دردمند شد.  همچنین جایگاهی که پزشکان )به 

علت درمان بیماریها( در جامعه داشتند سبب شد او 
به ادامه تحصیل در این رشته بپردازد.البته مادرش 
مایل بود که تحصیالتش را در رشته کشاورزی 

ادامه دهد و سرپرستی خرده ملکی که داشتند را 
به عهده بگیرد ولی با پا فشاری و اصرار او  و 
 نتیجه ای که از مشورت ها گرفته بود مادر  ، 
به ادامه تحصیلش در این رشته پزشکی موافقت 
کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل به سوئیس 
رفت. چون از بین سه کشور اروپایی که پذیرش 
برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به محمود 
داده بودند مادرش سویس را انتخاب کرد محمود 
زبان فرانسه را پیش از آن در دبیرستان فرا  گرفته 
بود پس دانشگاه ژنو را انتخاب کرد. دکتر رفیعی 
در  تحصیل  میالدی(   1958(  1337 سال  در 
رشته پزشکی دانشگاه ژنو را آغاز کرد و بعد از 
هفت سال موفق به اخذ مدرک پایان تحصیالت 
پزشکی عمومی شد. با تمام شدن این مرحله از 
تحصیل به ایران بازگشت و بعد از 3 ماه اقامت 
و ازدواج در ایران دوباره در سال 1344 و البته با 
همسرش راهی ژنو شد و رساله ی دکتری خود 
را به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل و 
گرفتن تخصص به انگلستان رفت و در شفیلد 

در  را  )بیماریهای کودکان(  اطفال  لندن طب  و 
محضر استادانی چون ” ایلینگ ورث” و “ولف” 
فرا گرفت و سپس در سال 1351 با دریافت مدرک 

تخصصی خود در همین زمینه به ایران بازگشت. 
در امتحان استادیاری دانشگاه تهران شرکت کرد 
و از بین 60 نفری که در امتحان مذکور برای 
گروه کودکان شرکت کرده بودند و از بین 3 نفری 
که موفق و برگزیده شدند استاد دکتر محمد قریب 
اورا در مرکز طبی کودکان )بیمارستان دکتر حسن 
اهری( نزد خود نگاهداشت و تا زمان درگذشت آن 
مرحوم از همکاری با این استاد برجسته و انسان 

بزرگوار برخوردار بود. 

بعد از بازنشستگی همچنان
به طبابت ادامه داد 

با طی دوره های استادیاری، دانشیاری، استادی 
به  کودکان  بیماریهای  آموزش  همچنین  و 
های  دوره  دستیاران  و  پزشکی  دانشجویان 
کتب  ترجمه  و  تالیف  و  پرستاران  و  تخصصی 
پزشکی و پژوهش و نوشتن مقاالت باالخره در 
کودکان  بیماریهای  استاد  با سمت  سال 1383 
به بازنشستگی نائل آمد. اما طبابت را همچنان 

در  اسالمی  انقالب  از  بعد  سال  چند  داد.  ادامه 
وزارت  اینکه  از  پس  خورشیدی   1357 سال 
آموزش پزشکی مرکز طبی  بهداشت، درمان و 
تهران  دانشگاه  گرفت  اختیار  در  را  کودکان 
به  وابسته  مراکز  سایر  به  را  مرکز  این  استادان 
دانشگاه تهران منتقل کرد و حدود بیست سال 
آخر دوران خدمت دانشگاهیش را در بیمارستان 
های  بیمارستان  از  دیگر  یکی  که   بهرامی 
کودکان دانشگاه تهران بود گذراند. دلیل انتخاب 
این رشته  این بود که پزشکی اطفال رشته خاصی 
است چرا که با خردساالنی در تماس هستندکه 
بیان کنند و  به درستی  را  توانند درد خود  نمی 
حتی اغلب با بیقراری و گریه و عدم همکاری 
کار تشخیص و درمان را دشوارتر هم می سازند.

در اطفال و خردساالن دردشان را اغلب پزشک با 
واسطه و از طریق والدین و یا اطرافیان کودک 
ظرافت  و  حوصله  کودکان  درمان  و  شنود  می 
خود  خاص  لذت  ولی  طلبد  می  را  خود  خاص 
را نیز دارد. پزشکان اطفال بر این عقیده اند که 
کودک بیمار باید از چنگال بیماری سالم رها شود 
تا بتواند فردی مفید در آینده برای جامعه باشد 
وگرنه یک عمر سربار خانواده و جامعه خواهد بود 
و بر سالمت و توان اقتصادی خانواده و جامعه 
اثر خواهد گذاشت، بنا بر این خیلی مهم است 
که سرمایه های آینده سالم تحویل جامعه شوند. 
پس از ازدواج و عزیمت به انگلستان همسرش 
رشته  در  را  تحصیالتش  حسینی  فریده  خانم 
روانشناسی در انگلستان به پایان رساند و پس از 
بازگشت به ایران در دانشگاه تهران و گروه روان 
شناسی با سمت عضو هیات علمی مشغول به کار 
شد. او یک فرزند پسر و دو دختر داردکه هر سه 

تحصیالت عالی دارند.
ناشناخته ماندن بزرگانی
که شهرت جهانی دارند 

رفیعی در سفرهایی که هر سال به بیرجند داشت 
ادب  و  علم  بزرگان  آثار  بودکه  عالقمند  خیلی 

خراسان جنوبی به ویژه زادگاهش بیرجند را به 
دست آورد و با اندیشمندان گذشته و حال این 
به  مکرر  مراجعات  در  ولی  شود  آشنا  سرزمین 
کتابخانه ها، کتابفروشی ها و یا گفتگو با افراد 
تحصیلکرده و دانشگاهی محل ، دریافت که اکثر 
جنوبی  خراسان  خطه  این  ادب  و  علم  بزرگان 
بوته فراموشی  به  تعدادشان بی شمار است  که 
سپرده شده اند، به جستجوی آثار حکیم نزاری 
شاعر برجسته این دیار برآمد ولی اثری از آثار وی 
نیافت. در مورد مال عبدالعلی بیرجندی، ریاضی 
دان، منجم و فقیه مشهور وضع بر همین منوال 
بود، و در باره سّری و فنودی و صفوی و بسیاری 
دیگر نیز اثری چاپ نشده بود. آگاهی های محلی 
هم در مورد این افراد بسیار اندک بود و بسیاری 
از بزرگان علم و دانش این منطقه که برخی حتی 
شهرت جهانی دارند نه تنها برای مردم این ناحیه 
بلکه برای تحصیل کرده ها هم ناشناخته مانده 
بودند. جوانان و دانشجویان محلی هم این بزرگان 
را نمی شناختند و از گذشته علمی پر افتخار ناحیه 
شان بی خبر بودند. پس از تآمل و تفکر بسیار الزم 
دانست که نسبت به شناسایی و معرفی آثار این 
بزرگان شروع به فعالیت کرد ولی دامنه ی کار 
 را بسیار وسیع و خارج از توان یک فرد می دید، 
به  توان  حد  در  خودش  که  گرفت  تصمیم  لذا 
این  از  تعدادی  آثار  چاپ  و  ترجمه  تصحیح، 
 بزرگان علم و ادب بپردازد و از دیگر همشهری ها 
در زمینه تخصصی شان کمک بگیرد تا در مدت 
آثار  این  بیشتر  چه  هر  بتواند  تری  کوتاه  زمان 
تنقیح  و  تصحیح  را  فراموش شده  ولی  گرانبها 
نموده و در اختیار خوانندگان و خواهندگان بگذارد. 
دکتر  رضایی،  جمال  دکتر  مصفا،  مظاهر  دکتر 
غالمرضا  سید  دکتر  محصل،  راشد  محمدرضا 
تهامی و همکاری و کمک کردند و اکنون که این 
سطور را می نویسند 38 اثر از این بزرگان چاپ 
و منتشر شده است ولی کار پایان نیافته است و 

)Ava.news19@gmail.com( .باید ادامه یابد

از  مملوء  ها  دانشگاه  روزها  این  زاده-  اسد 
دانشجویان جدید الورود و خانواده های انان است.
با توجه به آغاز ثبت نام دانشگاه و دانشجویان 
چند  سراغ  به  دولتی  دانشگاه  در  شده  پذیرفته 
نزدیک  از  و  رفتیم  ها  آن  های  خانواده  از  تن 
ها  آن  با  انتظاراتشان  و  پذیرش  نحوه   درباره 

صحبت کردیم.

مسئوالن به فکر خوابگاه
برای دانشجویان جدیدالورود باشند

یکی از مسافرانی که برای ثبت نام دخترش از 
زاهدان به بیرجند آمده بود می گوید: دختر من 
روزانه دانشگاه بیرجند رشته مرمت آثار باستانی 
بازنشسته  فرهنگی  خودم  و  است  شده  قبول 
هستم،من از استانی دیگر برای ثبت نام دخترم 
چقدر  است  قرار  که  نیست  مشخص  و  آمدم 
مراحل ثبت نام در دانشگاه طول بکشد ولی برای 
ما جایی برای اسکان موقت در نظر گرفته نشده 
است و ما با بچه کوچک تا هر موقع که ثبت نام  
طول بکشد باید اینجا در هوای گرم منتظر بمانیم.
دانشگاه  ورودی  در  کاغذهایی  اگر  من  نظر  به 
پخش کنند برای اطالع از امکانات دانشگاه  به ما 
می دادند که مجبور نباشیم  به خاطر یک کپی به 
مرکزشهر برنمی گشتم ادامه میدهد خواهشی که 
از مسئوالن  دارم این است که نسبت به خوابگاه 
 دختران اهتمام بیشتری به خرج دهند تا خانواده ها

 نگران خوابگاه بچه هایشان نباشند.

  مسافری هم که از کاشمر آمده  در باره هزینه های
 دانشگاه می گوید:من تنها هزینه رفت و آمد را با 
خودم آورده بودم و با  ان که   خواهرم روزانه قبول 
شده بود،برای ثبت نام در خوابگاه هزینه زیادی را 
باید پرداخت کنیم و من نمی دانم دلیل واریز این 

مبلغ به حساب خوابگاه دانشگاه چیست ؟

اسکان مشکل  خانواده ها
پدر یکی از دانشجویان جدیدالورود در پاسخ به 
این سوال که نحوه عملکرد کارکنان دانشگاه را 
چگونه دیدید می گوید: از صبح که من به اینجا 
امدم و از نحوه ثبت نام راضیم،و کمبودی حس 
نکردم  ولی ای کاش برای اسکان ما مسافران 

جایی در نظر گرفته میشد...
یکی از ثبت نام شدگان که با برادرش از کرمان 
به بیرجند آمده نیز می گوید: از وقتی وارد سالن 
والیت برای ثبت نام شده ام تا االن که تقریبا 
بدون  آمدم  برادرم  نزد  و  شده  انجام  کارهایم 
هیچ وسیله و مکانی روی صندلی دراز کشیده 
ایم  ادامه می دهد:دیشب را تمام  در راه بودیم 
اصال  رسیدیم   دانشگاه  به  که  صبح  امروز  و 
انتظار چنین محیطی را نداشتم چون فکر می 
یا جایی  باشد  استراحت  برای  کردم که جایی 
من  باشد  شده  بینی  پیش  خوردن  ناهار  برای 
 اصال این وضع رادر شان دانشگاه می بیرجند
 نمی دانم.خوب بود برنامه های بهتری در این 

باره در نظر گرفته می شد

کاش روز ثبت نام شهرستانی ها 
جدا بود:

یکی دانشجوی دختر بیرجندی  هم که به گفته 

خودش  از چند روز پیش برای ثبت نام به دانشگاه 
آمده می گوید اما انقدر شلوغ بود که ثبت نام انجام 
نشد و امروزدوباره برای ثبت نام به دانشگاه آمدم  
ادامه می دهد بهتر بود در سایت گلستان  وی 
اطالعیه می زدند و برای ثبت نام از شهرستان ها 
 و بیرجندیها دو روز متفاوت در نظر گرفته می شد،
اگر اینطور می شد هم  دانشگاه خلوت تر بود و 
مراحل ثبت نام زودتر انجام می شد و کارکنان  

هم از این شلوغی و همهمه اذیت نمی شدند.

وضع نا مشخص خوابگاه ها 
خوابگاه  برداشتم  تابستانه  ترم  تابستان  من   
مجبور  و  نشد  درست  من  برای  دانشگاه  داخل 

بودم  آنجا که  بروم  توحید  به خوابگاه  شدم که 
به  اتاق  این  از  کشی  اسباب  حال  در  دائما 
باز  جدید   ترم  شروع  با  حاال  و  بودم  اتاق  آن 

را  این  نیست.  درست  من  خوابگاه  وضع  هم 
گوید.  می  مشهد  اهل  روزانه  ارشد  دانشجوی 
یک  دانشجوی کارشناسی ارشد دیگر هم که 
 از کرمانشاه به بیرجند آمده در این باره می گوید

  من االن ترم 3 هستم و اصال نمی دانم که قرار 
است این 2 ترم را به کجا بروم و هنوز پدر و مادرم 
خبر ندارند که من االن در بیرجند چه وضعی دارم.

یکی دیگر از دختران ترم 5 شبانه هم بانتقاد از 
این وضع عنوان می کند از وقتی ترم یک بودیم 
می گفتند اول باید تکلیف دانشجویان ترم باال 
مشخص شود و بعد شما اما االن که ترم 5 شدم  
بیرجند غریب  در  .من  است  برعکس شده  کار 
هستم و دختران امثال من پشت این در برای 

واقعا  اگر  هستند  بالتکلیف  تخت  یک  گرفتن 
خوابگاه ظرفیت کمتر از تعداد دانشجویان دارد چرا 
دوباره برای خوابگاه ها ثبت نام می کنند؟بهتر بود 
اول تکلیف ما مشخص می شد که وسایلمان در 
مسجد گذاشته شده ایم و خودمان پشت در بسته 

منتظر یک مکان مانده ایم .
سوالی که  برای بیشتر والدین دانشجویان تازه 
ثبت نامی معما بود  هزینه باالیی بود که برای 
خوابگاه ها از آنها گرفته بودند و نمی دانستند که 
این مبلغ را به چه دلیل پرداخت کرده اند ؟ در این 
باره   عزیزی مسئول امور خوابگاه ها دانشگاه 
بیرچند  به خبرنگار اوا گفت :ما در برج 3 به مدت 
یک ماه به دانشجویان فرجه می دهیم که اگر 
تمایل دارند در خوابگاه بمانند، در سایت گلستان 
ثبت نام کنند.وقتی دانشجو ثبت نام نکند به منزله 
انصراف از خوابگاه است و ما با توجه به تعداد ثبت 
نامی ها، برای دانشجوهای جدیدالورود خوابگاه در 
نظر می گیریم و به سازمان سنجش اطالع می 
 دهیم همچنین بر همین اساس ثبت نام می کنیم 
و این بالکلیفی دانشجویان ترم باالیی از بی دقتی 
و عدم اطالع خودشان است  چون باید در مهلتی 
 که به آن ها داده شده بود ثبت نام می کردند 
امد. نمی  پیش  برایشان  مشکالت  این  تا 

هزینه بر اساس امکانات
و نوع خوابگاه  متفاوت است

سبزهی مسئول امور خوابگاه درباره هزینه برای 

خوابگاه ها می گوید:ما از دانشجویان جدیدالورود 
امسال تا بحال مبلغ واریزی نگرفتیم  و فقط مبلغ 
20 هزار تومان به عنوان ودیعه گرفتیم که پس 
از ثبت نام به آن ها برگردانده می شود، ولی در 
ابتدای ثبت نام برای تمام هزینه های جاری بر 
حذاقل  که  زدیم  اطالعیه  گلستان  سایت  روی 
داشته  دوم  رمز  با  بانکی  کارت  داخل  مبلغی 
در  باید  دانشجویان  تمامی  قبل  سال  باشیم.تا 
ابتدای ثبت نام برای خوابگاه مبلغ خوابگاه را بر 
اساس سطح اتاق مبلغ را پرداخت کنند اما امسال 
برای دانشجویان جدیدالورود از 10/7 تا 20/7 در 
سایت گلستان مبلغ را پرداخت کنند اما مهم ترین 
انتخاب  خوابگاه  برای  قیمت  خصوص  در  چیز 
با  و  اتاق چند تخت  خود دانشجویان است که 
چه امکاناتی می خواهند  و نرخ خوابگاه اصال 
دست ما نیست، صندوق رفاه کشور تعیین کننده 
عمل  همان  طبق  ما  و  هاست  خوابگاه  قیمت 
می کنیم.که بسته به نوع خودش در خصوص 
خوابگاه دولتی و خودگردان متفاوت است.ساالری 
هم درباره  دانشجویان ترم باالیی که به دالیلی 
از ثبت نام جا مانده اند می گوید: بر اساس قانون 
صندوق رفاه کشو،ر ابتدا حق با تمامی دانشجویان 
جدیدالورود است و بعد روزانه ها که به دالیلی 
ثبت نام نکردند، بعد سنواتی ها و بعد از آن هم 
دانشجوهای شبانه. که تقریبا تا اخر روز سه شنبه 

دیگر کسی با کمبود جا روبرو نشود.
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یادداشت

موبایل دانش آموزان، 
فرصت ها و تهدیدات

* علی اکبر یاری القار

از  با آغاز مهر و شروع فعالیت مدارس یکی 
دغدغه های اساسی و مشترک دانش آموزان، 
نداشتن  یا  داشتن  همراه  به  مدارس  و  اولیاء 
به  موبایل  آوردن  اینکه  ضمن  است.  موبایل 
بعضا  است،  آموزشی  مقررات  خالف  مدارس 
به  را  خود  موبایل  آموزان  دانش  مشاهده شده 
مدرسه می آورند. ما نسلی هستیم که در کش 
به  و  ایم  افتاده  گیر  مدرنیزه  و  سنت  قوس  و 
نوعی از هر دو بی بهره . غالب دانش آموزان 
عنوان  به  مجازی  فضای  به  دانشجویان  و 
و  علمی  ابزاری  تا  نگرند  می  تفننی  رویکردی 
بیشترین  تحقیقات  برخی  نتایج  طبق  تحقیقی. 
کاربرد فضای مجازی مربوط به موبایل است.

رسمی  نیمه  و  شده  کارشناسی  نتایج 
در  دوم  دوره  دبیرستانهای  در  پژوهش  یک 
دو  قبولی  آمار  که  بیرجند  شهرستان  سطح 
نشان  نهایی  امتحانات  در  را   B و   A  مدرسه 
A یک مدرسه برخودار و در   می دهد، مدرسه 
آنان  اولیای  که  است  واقع  شهر  از  ای  منطقه 
اغلب با سوادتر و درآمد بیشتر نسبت به مدرسه 
B  است. مضافًا اینکه در شرایط ورودی معدل 
B یک  نماید مدرسه  نمی  پذیریش  را   1۹ زیر 
مدرسه از مناطق محروم و غیر برخوردار است 
در  ندارد.  نیز  پذیرش  برای  خاصی  شرایط  که 
امتحانات  قبولی  بین  مقایسه  در  تعجب  کمال 
گذشته  تحصیلی  سال  در  مدرسه  دو  نهایی 
میانگین معدل و تعداد قبولی مدرسه B علیرغم 
A است.  امکانات کمتر، بهتر و برتر از مدرسه 
در این زمینه تحقیقات ادامه پیدا کرده و علت 
موبایل  از  استفاده  کارشناسان  را  آن  اصلی 
دانند  می  مجاز  فضای  به  اتصال  قابل  های 
اقتصادی  وضع   A مدرسه  در  اینکه  به  نظر  و 
اعلب  فرزندانشان  بوده  بهتر  خانوارها  مالی  و 
اوضاع  که   B مدرسه  در  و  اند  موبایل  دارای 
موبایل  تا  دهد  نمی  اجازه  خانوارها  اقتصادی 
میانگین  نمایند،  خریداری  هوشمند  های 
نتایج  این  است.  باالتر  قبولی  سطح  و  نمرات 
زنگ خطر برای اولیا، دانش آموزان و مدارس 
کار  موبایل  از  جوانان  جداکردن  گرچه  است. 
توانند  می  ها  خانواده  ولی  نیست  ای  ساده 
خود  میل  به  جوانان  تا  کرده  مدیریت  را  آن 
فضای  در  را  زیادی  ساعات  اجبار  به  نه  و 
فراوان  جانی  عوارض  نکنند.  سپری  مجازی 
وجود  وقت  صرف  از  نیز  موبایل  از  دیگری 
اشعه  جمله  آن  از  که  است  عمومی  که  دارد 
 های زیان بار آن برای سالمت جشم و روان، 
ایجاد  سایبری،  کالهبرداریهای  و  ها  فریب 
مهمتر  و  خشن  های  بازی  در  خشونت  روحیه 
دانش  موارد  در  ویژه  به  تحرکی  کم  همه  از 
موبایل  امروزه  است.  جاری  و  ساری  آموزان 
به  کمتر  و  شده  آموزان  دانش  اصلی  دغدغه 
فعالیت  و  تحرک  اندیشند  می  درس  و  ورزش 
و  جسمی  سالمت  اصلی  عامل  که  بدنی 
های  بازی  مقهور  و  مغلوب  است   روانی 
رایانه ای و فضای مجازی شده است. جوانان 
تحرکی  یا  بازیهای  حتی  دهند  می  ترجیح 
انجام  به  طریق  ان  از  نیز  را  فوتبال  قبیل  از 
عوارض  خشونت  و  امراض  چاقی،  رسانند. 
آتی  های  دهه  در  ما  جوانان  که  است  منفی 
باید تاوان آن را بدهند. جا دارد روان شناسان 
کنترل  راههای  محققان  و  معلمان  و  اجتماعی 
و  نمایند  بررسی  دقت  به  را  آن  مدیریت  و 
راهکارهای اجرایی را مورد کنکاش قرار دهند.

خواندنی ها

تماس و پیامک در طول پرواز چند؟

سرویس  از  استفاده  اعظم  بخش  اگرچه  برنا- 
رومینگ بین المللی، مختص حضور در کشورهای 
خارجی است، اما ممکن است در شرایط اضطرار و 
پیش از رسیدن به مقصد سفر، در طول پرواز به 
برقراری ارتباط نیازمند شوید؛ در آن صورت می توانید 

از رومینگ پرواز اپراتورهای همراه استفاده کنید. 
* تعرفه های رومینگ در پرواز همراه اول: 
مشترکان همراه اول می توانند در طول پرواز )پس از 
برخاستن هواپیما و پیش از نشستن آن( از خدمات 
تلفن همراه خود شامل مکالمه، پیامک و دیتا استفاده 
کنند. برای استفاده از این سرویس ویژه، کافیست 
سرویس رومینگ خود را روشن و شبکه On Air را 
جست وجو کنند تا از خدمات مذکور بهره مند شوند. 
تعرفه مکالمه در همراه اول به ازای هر دقیقه ۸۵۰۰ 
تومان، تعرفه پیامک ۳۵۰۰ تومان و هر مگابایت 
اینترنت، ۶۰ هزار تومان است. البته هم اکنون امکان 

دریافت تماس در طول پرواز وجود ندارد. 
* تعرفه های رومینگ در پرواز ایرانسل: 
از  پرواز  در طول  نیز می توانند  ایرانسل  مشترکان 
خدمات تلفن همراه خود استفاده کنند. برای استفاده 
از این سرویس، کافیست سرویس رومینگ را پیش 
پس  بدین ترتیب  و  کرده  فعال  کشور  از  خروج  از 
گوشی،  کردن  روشن  با  تنها  هواپیما  برخاستن  از 
از خدمات مذکور بهره مند شوند. هزینه استفاده از 
خدمات در طول پرواز برای اپراتور ایرانسل، به ازای 
هر دقیقه مکالمه ۹۰۰۰ تومان، هر پیامک ۳۰۰۰ 
تومان و اینترنت به ازای هر مگابایت ۷۰ هزار تومان 

است. امکان دریافت تماس در پرواز وجود ندارد.
* و در نهایت رایتل: مشترکین رایتل می توانند 
در سفرهای هوایی و در طول پرواز از کلیه خدمات 
همراه بهره مند شوند. البته روشن کردن گوشی در 
امکان  و  داشت  نخواهد  هزینه ای  رومینگ  حالت 
هنگام  ندارد.  وجود  پرواز  در طول  تماس  دریافت 
هزینه  رایتل،  پرواز  رومینگ  سرویس  از  استفاده 
درواقع  می شود،  محاسبه  دقیقه  مبنای  بر  تماس 
برای تماس های کمتر از ۶۰ ثانیه نیز، هزینه یک 
دقیقه تماس محاسبه در نظر گرفته می شود و مبنای 
است.  بایت  کیلو  هر ۵۰  اینترنت  هزینه  محاسبه 
تماس ها با رومینگ پرواز در رایتل، به ازای هر دقیقه 
۸۵۰۰ تومان، ارسال پیامک ۳۰۰۰ تومان و اینترنت 
به ازای هر مگابایت، ۶۵ هزار تومان هزینه دارد. 
یک نکته این است که استفاده از سرویس رومینگ 
پرواز برای هر یک از اپراتورها، تنها در صورت سفر با 
برخی از خطوط هواپیمایی امکان پذیر است و تمامی 
خطوط هوایی از این سرویس پشتیبانی نمی کنند. 
پس پیش از اینکه سرویس رومینگ پرواز را برای 
گوشی فعال کنید، به خطوط هواپیمایی که اپراتورتان 
از این سرویس پشتیبانی می کند توجه داشته باشید.

خبرها از گوشه و کنار

دریافت وجه در مدارس قانونی است

برنا- رئیس توسعه انجمن اولیا و مربیان وزارت 
آموزش و پرورش از دریافت وجه از اولیای دانش 
آموزان با رعایت شرایطی خبر داد. محمدرضا ولی 
زاده گفت: از کلیشه و قالب های ذهنی که نسبت 
به انجمن اولیا وجود دارد دور شویم. تالش کنیم 
عملکردهای  و  فراموش  را  سنتی  های  عملکرد 
جدید را بیان کنیم. وی ادامه داد: در ابتدای سال 
اولیا  انجمن  مردمی،  فرایند  اساس  بر  تحصیلی 
و مربیان تشکیل می شود. انجمن اولیا و مربیان 
ریزی،  برنامه  در  والدین  دارد.  اصلی  وظیفه   ۵
اجرا، مشارکت و همکاری و نظارت نقش دارند. 
و  رسانه  اصحاب  متاسفانه  شد:  یادآور  زاده  ولی 
از مردم معتقدند دریافت وجه در مدارس  برخی 
داریم  قانون  غیرقانونی است در صورتی که در 
همچون  شروطی  رعایت  با  توانند  می  مدیران 
داوطلبانه بودن، خارج از فصل ثبت نام وجوهی 
پرورش  و  آموزش  از  رسمی  رسید  قالب  در  را 
اگر  گفت:  ادامه  در  زاده  ولی  کنند.  دریافت 
انجمن اولیا نیز تصویب کند مدرسه حق دریافت 
وجه ندارد، مدرسه حق دریافت وجه را ندارد.

قصور؛ خطای مدیریتی پنهان در خراسان جنوبی

امیرآبادیزاده- دکتر اسماعیل هداوندی، عضو هیات 
علمی دانشگاه صنعتی بیرجند، در گفتگوی اختصاصی با 
با تحلیل وضع مدیریت و  آوای خراسان جنوبی،  روزنامه 
برنامه ریزی در استان، از قصور، به عنوان خطای مدیریتی 
پنهان در استان نام برد. وی با اشاره به اینکه در ارزیابی 
فعالیت های مدیران معموال به دونوع خطا بطور همزمان 
توجه می شود، خاطرنشان کردند: خطای اول خطای ارتکاب 
است که از انجام دادن کاری که نمی باید انجام می شد 
ناشی می شود و خطای دوم، خطای قصور است که انجام 
ندادن کاریست که باید انجام می شد. مطمئنا خطای قصور 
جدی تر از خطای ارتکاب است زیرا عالوه بر دالیل دیگر 
تصحیح این خطا بسیار دشوار و یا ناممکن است. هزینه 
امروزه در استان ما  فرصت حاصل خطای قصور است و 
این نوع خطا فرصت های از دست رفته ای را بوجود آورده 
که شاید دیگر هرگز نتوان آنها را بازگرداند.وی با اشاره به 
اند شکست  اینکه سازمانها به دالیل کارهایی که نکرده 
می خورند، نه به علت کارهایی که کرده اند،  عدم ثبت 
خطای قصور و مورد بازخواست قراردادن آنرا مشکل جدی 
در ارزیابی عملکرد مدیران برشمرده وگفتند مدیرانی که برای 
انجام دادن کاری که نباید انجام می شد تنبیه می شوند، 
 معموال برای انجام ندادن کاری که باید انجام می شد، تنبیه 
نمی شوند و این وضعی است که در استان با آن روبرو هستیم.

 
موفق ترین مدیران کسانی اند که در ظاهر 

خیلی کار می کنند

نوع  تنها  ارتکاب،  خطای  اینکه  به  اشاره  با  هداوندی 
اشتباهی است که به حساب می آید، راهبرد بهینه برای 
یک مدیر عافیت طلب را اجتناب از این خطاها از طریق 
هرچه کمتر انجام دادن کار و در صورت امکان هیچ کاری 
مدیران  ارزیابی  در  نقص  بیان  با  و  دانست   ندادن  انجام 
گفت:  موفق ترین مدیران کسانی اند که در ظاهر خیلی 
کار می کنند ولی در باطن دست به هیچ کاری نمی زنند 
و ریشه عدم تمایل سازمانها به تغییر در همین ماجرا نهفته 
است. بایستی راهکاری داشته باشیم که هزینه های فرصت 

مدیران هم در ارزیابی آنها مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه 
این جمله را حتی از افراد تاثیرگذار استان هم شنیده ام که 
در خراسان جنوبی مدیر خوب کسی است که کاری نکند! 
یعنی همان استراتژی حفظ وضع موجود که مبادا برنامه ای و 
کاری انجام دهیم و اشتباهی رخ دهد و بازخواست شویم که 
البته در عمل کمتر پیش می آید مدیری را که به جهت 
کاری که انجام نداده و هزینه فرصت مربوط به آن توبیخ 

و جریمه نمایند! خصوصا درخراسان جنوبی.

 مهمترین خطای قصور را  عدم وجود 
چشم انداز برای بخش های مختلف استان برشمرد  

وی توسعه زنجیره فرآوری فوالد را به عنوان نماد مهم 
خطای ارتکاب در استان نام برده و با اشاره به وجود تفاوت 
محسوس در سودآوری صنایع مختلف، صنعت فوالد را فاقد 
سوداوری اقتصادی در استان دانسته گفت : یکی از ملزومات 
تحقق توسعه پایدار، بکارگیری مفهوم سود اقتصادی به جای 
سود حسابداریست. سود حسابداری اغلب هزینه های آشکار 
)نیروی انسانی، مواد اولیه و ...( را در محاسبه سود در نظر می گیرد 
و هزینه های ضمنی را محاسبه نمی کند، مثال در تولید 
فوالد در استان، معموال هزینه های زیست محیطی، اثرات 

مخرب برداشت از آبهای زیر زمینی که سالها طول می کشد 
که جبران شوند و به عنوان هزینه های ضمنی در تولید مطرح 
می شوند  را حساب نمی کنیم. ولی سود اقتصادی، هزینه های 
فوق را نیز درنظر می گیرد و بنابراین ممکن است تولید 
فوالد در استان، سود حسابداری داشته ولی سود اقتصادی 
نداشته باشد.  هداوندی با اشاره به وجود موارد متعدد خطای 
قصور در استان، مهمترین خطای قصور را  عدم وجود چشم 
انداز برای بخش های مختلف استان و برنامه استراتژیک 
تحقق آن برشمرد  و گفت: منظور از استراتژیک »ارتباط 
بین سازمان و محیط آن« است و تصمیمات استراتژیک 
به انتخاب راهکارهاي اصلي سازمان مي انجامد و بنابراین 
بیشتر با مسائل بیروني سازمان سر و کار دارد. وی افزود: 
در استان خراسان جنوبی، تجارب محدود و البته ناموفقی در 
زمینه تدوین برنامه های بلند مدت و راهبردی وجود دارد که 
از آن میان می توان به طرح آمایش اشاره کرد که نقدهای 
جدی به آن وارد شده است. اگر امروز از استاندار و مدیران 
سازمان های مختلف استان بپرسیم که ما در چه چیزهایی 
مزیت داریم و در آینده باید در چه چیزهایی در کشور حرف 
اول را بزنیم به نظر می رسد جواب های متفاوتی بگیریم که 
علت آن نبود سند چشم انداز و برنامه راهبردی در استان 
است. به عنوان مثال می توانم به اظهارات مدیران بخش 

خصوصی و دولتی استان در کنفرانس فرصت های سرمایه 
گذاری که فروردین ماه در دانشگاه صنعتی برگزار شد اشاره 
کنم که مدیری می گفت مزیت ما محصوالت راهبردی  
کشاورزی است، مدیر صنعتی استان می گفت کارخانه من 
به تنهایی گردش مالی به اندازه تمام محصوالت کشاورزی 
استان دارد و بنابراین از مجموعه من بایستی حمایت شود، 
مدیری دیگر ایجاد زنجیره فراوری فوالد را گام مهم صنعتی 
شدن استان برشمرد  و اینها همه حاکی از خطای جدی 
جنوبی  خراسان  استان  برای  انداز  تدوین چشم  در  قصور 
 است. وقتی ما چشم انداز و برنامه راهبردی نداریم هر چیزی 
می تواند برایمان مهم باشد و مبنایی برای اولویت بندی 
نداریم، پروژه های بزرگی تعریف نمی کنیم که بر مبنای 
آن بتوانیم اعتبارات ملی بگیریم و این می شود که از نظر 
شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، رتبه ۲۹ ام در بین 
۳1 استان کشور را داریم، آن هم با وجود مرز طوالنی 
با افغانستان و وجود فرصت تجارت با این کشور،با وجود 
عناب،  زرشک،  مانند  راهبردی  کشاورزی  محصوالت 
زعفران و گیاهان دارویی که با ایجاد زنجیره فراونی آنها 

می توانیم پرسود ترین صنایع را در کشور ایجاد کنیم.

قصورهای مهم در استان

عنوان  به  را  فوق  موارد  خود  بندی  جمع  در  هداوندی 
راهبردی  سند  نبود  برشمرد:  استان  در  مهم  قصورهای 
کشت جایگزین و لزوم سرمایه گذاری روی صنایع تبدیلی 
کشاورزی در زمینه هایی چون گیاهان دارویی و محصوالت 
استراتژیک استان که در حال حاضر بدون ایجاد ارزش افزوده 
بفروش می رسند، نبود چشم انداز توسعه تجارت در استان 
و نگاه فرایندی به آن بطوری که بدنبال بهبود تعامالت 
بخش های مرتبط در این فرایند باشیم )نه اینکه هر بخش 
مثال گمرک، اداره تجارت و ... هر کدام جداگانه بهتر شوند(، 
نداشتن چشم انداز حتی در دانشگاه های استان که باعث 
شده است دانشگاه های استان جهت گیری مناسبی در 
هایی  ظرفیت  از  و  نداشته  استان  مشکالت  حل  زمینه 
چون جذب دانشجوی خارجی در استان استفاده ننمایند.

گفتگوی اختصاصی آوا با جواد سیروسی، کارشناس و راهنمای موزه های باغ اکبریه

بومگردی؛ شاه کلید توسعه اقتصاد روستایی و گردشگری استان 

در  بور  زاغ  بومگردی  اقامتگاه  کاری-  نسرین 
یکی از خانه های بافت تاریخی روستای اکبریه  در دل 
شهر بیرجند قرار دارد. قدمت این خانه به دوره قاجاریه 
)حدود 1۵۰ سال پیش( می رسد. در گذشته این روستا 
خارج شهر بوده اما در سالهای گذشته و با توسعه شهر، 
این روستا به شهر پیوسته ولی همچنان بافت تاریخی 
جواد  را  مجموعه  این  مدیریت  است.  شده  حفظ  آن 
سیروسی کارشناسی ارشد باستان شناسی، کارشناس و 
راهنمای موزه های باغ اکبریه بر عهده دارد.  وی دارای 
و  راهنمایی گردشگران مختلف داخلی  1۰ سال سابقه 
ایران خصوصا خراسان  از شرق  بازدید  برای   خارجی  
جنوبی و دارای کارت راهنمای طبیعت  گردی می باشد 
و عالوه بر همراهی مسافران و گردشگران به عنوان 
مسیرهای  و  تورها  زمینه  در  می تواند  راهنما  یا  لیدر 
در  جنبه ها  سایر  و  دستی  صنایع  بازدید،  مختلف 
منسوجات  به  دلیل عالقه  به  دهد وی  مشاوره  استان 
سنتی  های  پارچه  و  لباس  از  ای  مجموعه  توانسته 
کارشناس  این  با  گفتگویی  کند.  آوری  را جمع  استان 

گردشگری انجام داده ایم که می خوانید: 

نسل جدید 
با سبک زندگی گذشتگان غریب هستند

کند:  می  عنوان  بور  زاغ  بومگردی  اقامتگاه  مدیریت 
هستند  غریب  گذشتگان  زندگی  سبک  با  جدید  نسل 
های  خانه  شامل  که  بومگردی  اقامتگاههای  این  و 
مسکونی، کاروان سراها،  باغ سرا ها و غیره  می شود 
می تواند زمینه ای برای آشنایی آنان با فرهنگ گذشته 
باشد. سیروسی ادامه می دهد: اقامتگاه بومگردی نه تنها 
باعث معرفی فرهنگ بومی مردم محلی به گردشگران 
بلکه  شود.  می  قدیمی  زندگی  سبک  به  عالقمندان   و 
واعتقادات   فعالیتها  زندگی،  سبک  معرف  تواند  می 
گذشتگان هم باشد. وی یادآور می شود: در این مکان ها، 
زندگی، غذاهای محلی، لهجه های محلی و به طور خالصه 

چکیده از فرهنگ گذشتگان به تصویر کشیده می شود.

کسانی که آشنایی با فرهنگ مردم شناسی 
دارند، باید در این حوزه کار کنند

آشنایی  الزمه  دهد:  می  ادامه  گردشگری  فعال  این 

گردشگران با فرهنگ گذشتگان این است که  کسانی 
با  کامل  آشنایی  کنند  می  فعالیت  زمینه  این  در  که 
سیروسی  باشند.  داشته  منطقه  مردشناسی  و  فرهنگ 
در مورد اهداف بومگردی می گوید: اجرای برنامه های 
فرهنگی، برگزاری تورهای بازدید از مناطق تاریخی و 
طبیعی استان و معرفی و ارائه غذاهای سنتی با کیفیت 
عالی، نمایش و فروش صنایع دستی هنرمندان  استانی 
و به طور اخص می توان گفت بومگردی یک فعالیت  
فرهنگ  معرفی  و  حفظ  مسئولیت  که  است  فرهنگی 

گذشتگان به آیندگان را به عهده دارد.

طبس در ثبت خانه های بومگردی 
پیشتاز بوده است

با بیان اینکه در خراسان جنوبی در سالهای اخیر  وی 
توجه ویژه به بومگردی شده است می افزاید:  شهرستان 
طبس در این حوزه پیشتاز بوده است و پس از آن بقیه 
شهرستان های استان نیز به سمت ایجاد بوم گردی روی 
عنوان  به  بیرجند  شود:  می  یادآور  سیروسی  اند.  آورده 
بیشتری  سیاسی  و  اداری  های  فعالیت  استان   مرکز 
حضور  شاهد  و  دارد  استان  شهرهای  سایر  به  نسبت 
وجود  الزمه  نتیجه  در  هستیم  آن  در  بیشتری   مسافران 
اقامتگاه های خاص بیشتر به چشم می آید. وی با بیان 
بیرجند هتل ها و مهمان سراها ی  البته در شهر  اینکه 
بسیار خوبی جهت اقامت مسافران و گردشگران وجود دارد 

ادامه داد: اما کمبود یک خانه بومگردی برای عالقه مندان 
به اقامت در این فضاهای زیبا و دلنشین و همچنین معرفی 

زندگی مردم گذشته بیرجند به خوبی احساس می شد. 

اکبریه در گذشته 
یک روستای حکومتی بوده است

وی یادآور می شود:  در گذشته روستای اکبریه حدود 
4 کیلومتر مربع با شهر قدیم بیرجند فاصله داشته است  
محل  و   بوده  حکومتی  روستای  یک  که  روستا  این 
قاجاریه  و  زندیه  های  دوره  در  منطقه  حکمرانان  حضور 
 در باغ اکبریه بوده که هسته مرکزی این روستا را تشکیل 
محدوده  در  اداری  پرسنل  اینکه  بیان  با  وی  دهد.  می 
این  تمام  نیز  امروزه  افزاید:  می  اند   داشته   باغ سکونت 
تا 1۰۰ سال پیش قدمت  از۲۵۰  تاریخی که  خانه های 
دارد و بسیار با اصالت است نیز  وجود دارد و بسیاری از 
آنها قابلیت تبدیل به بوم گردی و کاربری های دیگر دارد 
تا روستای تاریخی اکبریه که امروزه در دل شهر بیرجند 
قرار گرفته به عنوان یک روستای گردشگری بار دیگر 

هویت تاریخی خود را حفظ کند. 

خاندان غالمیان مقدم 
ساکنان قدیمی خانه بومگردی زاغ بور

وی در مورد خانه بومگردی زاغ بور عنوان می کند: 

در  و  دارد  قرار  اکبریه  باغ  جنوب  ضلع  در  منزل  این 
گذشته منزل مسکونی خاندان »غالمیان مقدم« بوده 
اکنون  و  بودند  ساکن  آن  قاجاردر  دوره  از  که  است 
سکونت  آن  در  کسی  که  است  سال   1۰ از  بیش 
ضمن  سیروسی  است.  شده  نمی  استفاده  و  نداشته 
مرحوم  ورثه  دهد:  می  ادامه  منزل  صاحبان  از  تشکر 
به  شدند  آشنا  من  هدف  با  که  زمانی  مقدم  غالمیان 
بتوانم  تا  کردند  همراهی  و  گذاشتند  احترام  من  نیت 
سنتی  کامال  صورت  به  گذشته  مانند  را  مکان  این 
بومگردی  خانه  تنها  عنوان  به  اکنون  و  کنم  بازسازی 
مردم  آشنایی  جهت  دلنشین  و  زیبا  محلی  بیرجند 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  و  مسافران  بیرجند  شهر 
است.  گذشته  در  بیرجند  شهر  مردم  زندگی  سبک  با 
وی با بیان اینکه خانه بومگردی زاغ بور دارای مطبخ 
و  گردشگران  اقامت  جهت  اتاق   ۹ که  است  سنتی 
دهد:  می  ادامه  دارد   نیز  حمام  و  بهداشتی  سرویس 
با دیدن هر  به سبک گذشته تجهیز شده که  اتاق ها 
اتاق میتوان  فرش های دستباف منطقه،پشتی، کناره، 
لب تاقی و وسایل تزئینی که قبال در خانه های قدیم 

وجود داشته را دید و خاطرات گذشته را زنده کرد.

فروشگاه صنایع دستی زاغ بور 
نمایشگر صنعت سنتی استان

را  اتاق  یک  همچنین  دهد:  می  ادامه  سیروسی 
فروشگاه  و  نمایشگاه  عنوان  به  بور  زاغ  اقامتگاه  در 
فروشگاه  این  ایم،  کرده  تجهیز  استان  دستی  صنایع 
خراسان  دستی  صنایع  نمایشگر  نمایشگاه،  و 
و  روستاها  از  دستی  صنایع  این  که  است   جنوبی 
محل  این  به  استان  مختلف  های  شهرستان 
تاکید  وی  رسد.  می  فروش  به  و  است  شده  آورده 
های  لباس  فروشگاه   این  در  همچنین  کند:  می 
گذشته  پوشش  و  فرهنگ  نشانگر  که  سنتی 
و  همشهریان  که  دارد  وجود  است  استان  مردم 
عکس  و  پوشیده  را  آن  توانند  می  گردشگران 
جذب  برای  آینده  های  برنامه  درباره  وی  بگیرند. 
نشان  خاطر  استان  فرهنگ  شناسایی  و   گردشگر 
می کند: در پی آن هستیم که مراسم آیینی مثل شب 
یلدا، چهارشنبه سوری نوروز را در این محل با چاشنی 

کنیم. اجرا  گذشته  مانند  استان  سوغات  با  پذیرایی 
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خداوند  بنگرید  و  کنید  گردش  زمین  در  “بگو، 
چگونه آفرینش را آغاز کرد سپس خداوند 

)به همین گونه( جهان آخرت را ایجاد مي کند.”
) عنکبوت / ۲۰ (
جهانی  سازمان   ،1۹۸۰ سال  از  بیتوته- 
 ۲۷ روز  ساالنه  متحد  ملل  سازمان  گردشگری 
سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن 
می گیرد. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر 
سال 1۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری 
پیوندی  نقطه  روز  این  تصویب  و  انتخاب  رسید. 
در گردشگری جهانی محسوب می شود. هدف از 
گرامی داشت چنین روزی، باال بردن سطح آگاهی 
در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان 
ارزش های  بر  گردشگری  تاثیر  چگونگی  دادن 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر 
جهان است. تاریخچه  ي جهانگردي را، می توان به 
گذشته  هاي دور نسبت داد. چنان که در دوران پیش 
ایران  به  رومیان  و  یونانیان  از  برخي  اسالم،  از 
“هردوت”  چون  آنان  از  پاره  اي  می کردند.  سفر 
از  دیدار  موضوع  با  هائي  سفرنامه   “گزنفون”  و 
نیز،  اسالم  از  بعد  دوران  در  نوشته  اند.  ایران 
نخستین کسي که از مغرب  زمین به ایران سفر 
کرد و سفرنامه  هائي در این باره نوشت “بنیامین 
به  11۵۹م.  سال  در  که  بود  اسپانیائي  تودالي” 
کشورهاي مختلف از جمله ایران سفر کرده است.
که  مرداني  دور،  هاي  گذشته   در  واقع  در 
را  مشکالت  با  رویاروئي  جسارت  و  شهامت 
در  مدیدي  هاي  مدت   و  خریدند  مي   جان   به 
از میان راه  هاي پرخطر  بیابان  ها و صحراها و 
سیاح  برسند،  دیاري  و  شهر  به  تا  می شدند   رد 
مي  نامیدند؛ نظیر ابن بطوطه، ناصر خسرو، مارکوپولو.
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پنج خطایی که اکثرا با آن روبرو هستیم

اين مي گذاريد كه بر  را   1( ذهن خواني: شما فرض 
مي دانيد آدم ها چه فكر مي كنند بي آن  شواهد كافي 
در مورد افكارشان داشته باشيد.  مثاًل، »او فكر مي كند 

من يك بازنده ام«.پيامد رفتاری اش ميشود سوتفاهم
2( پيش گويي منفی: آينده را پيش گويی مي كنيد.كه 
با پيش بينی فرق می كند. كه اوضاع بدتر خواهد شد يا 
خطري در پيش است. مثاًل »در امتحان قبول نخواهم 
.بدون  آورد«  به دست نخواهم  را  يا »اين شغل  شد« 
شواهد پيامد رفتاری اش نا اميدی كه می شود افسردگی 

و ترس ميشود اضطراب.
3( فاجعه سازي: شما بر اين باوريد كه آنچه كه اتفاق 
افتاده است يا اتفاق خواهد افتاد آنچنان دردناك وغيرقابل 
تحمل خواهد بود كه شما نمي توانيد آن را تحمل كنيد. 
مثاًل: »اگر در امتحان رد شوم، وحشتناك است«.از كاه 
كوه ساختن منجر به تشديد اضطراب می شود و تشديد 

اضطراب منجر به تشديد اجتناب می شود.
4( برچسب زدن : يك ويژگي منفي خيلي كلي را به خود 
و ديگران نسبت مي دهيد. مثاًل: »من دوست داشتني 
نيستم« يا »او بي لياقت است«.مثل اينكه تو خنگی يا 
من خنگم .منجر به كاهش عزت نفس می شود اگر به 
خود برچسب بزنی عزت نفس خود را پايين می آوريد و 
اگر به ديگران برچسب بزنيد عزت نفس ديگران را پايين 
می آوريد.افسردها به خود برچسب می زنند. و خودشيفته 

ها به ديگران برچسب می زنند.
5( دست كم گرفتن جنبه هاي مثبت : مدعي هستي كه 
دستاوردهاي مثبت شما يا ديگران ناچيز و جزئي هستند.

يعنی داشته های خود را بی ارزش و نداشته ها را با ارزش 
می شمرد.چيز جزئی را بزرگ و چيز بزرگ را كوچك 
می شمرد. منجر به غم و نااميدی و افسردگی می شود.

پرواز شاهین

پادشاهی دو شاهين كوچك به عنوان هديه دريافت كرد. 
آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در 
مراسم شكار تربيت كند.يك ماه بعد، مربی نزد پادشاه 
آمد و گفت كه يكی از شاهين ها تربيت شده و آماده 
شكار است اما نمی داند چه اتفاقی برای آن يكی افتاده و 
از همان روز اول كه آن را روی شاخه ای قرار داده تكان 
نخورده است.اين موضوع كنجكاوی پادشاه را برانگيخت 
و دستور داد تا پزشكان و مشاوران دربار، كاری كنند كه 
شاهين پرواز كند. اما هيچكدام نتوانستند. روز بعد پادشاه 
هر كس  كه  كنند  اعالم  مردم  همه  به  تا  داد  دستور 
بتواند شاهين را به پرواز درآورد ، پاداش خوبی از پادشاه 
دريافت خواهد كرد.صبح روز بعد پادشاه ديد كه شاهين 

دوم نيز با چاالكی تمام در باغ در حال پرواز است.
پادشاه دستور داد تا معجزه گر شاهين را نزد او بياورند.

درباريان كشاورزی متواضع را نزد شاه آوردند و گفتند 
اوست كه شاهين را به پرواز درآورد.

پادشاه پرسيد: تو شاهين را به پرواز درآوردی؟ چگونه اين 
كار را كردی؟ شايد جادوگر هستی؟

فقط  من  بود،  ساده ای  كار  سرورم،  گفت:  كشاورز 
شاخه ای راكه شاهين روی آن نشسته بود بريدم. شاهين 

فهميد كه بال دارد و شروع به پرواز كرد.

من همیشه خوبی ها را در مردم جستجو می کنم 
آنچه که در دیگران جستجو می کنید 

همان چیزی است که از دیگران دریافت خواهید کرد

من با همه ارتباط صميمانه دارم، اگر احساس می كنيد 
با هر كسی ارتباط داريد، به آسانی و در كمترين زمان، 
دوستان خوب و روح مهربان شان را جذب خواهيد كرد

پنداشته ای كه كربال يك موزه است؟!
يك حادثه، يك همايش يك روزه است؟!

بايد كه نفس كشيد عاشورا  را
سوگند به عشق! كربال آموزه است

تحقيقات نشان داده نوشته هايی كه با رنگ آبی نوشته 
شده اند بيشتر در ذهن می مانند و زودتر به خاطر
 می آيند، چون اين رنگ يادآور حس اعتماد است.

من بسيار خوشبخت هستم زيرا ثروت، 
سالمتی و آرامِش روز افزونی در زندگِی

 من جاری است. خدايا سپاسگزارم

ماه محرم ماه غم و اندوه دوستداران اهل بیت پیامبر )ص( 
است. ماهی که از محرم سال 61 هجری قمری تا هم 
اکنون خیل عاشقان به خاندان مطهر رسول ا... )ص( را 
عزادار کرده است. کربال تنها یک حادثه نیست بلکه یک 
واقعه است که انسانهای بسیاری در طول چهارده قرن در 
این مکتب تربیت شده اند. چه بسیار انسانهایی که با حضور 

در مجالس محرم جهت زندگی خود را عوض کرده اند.
کربال و محرم نگرش انسان را به زندگی تغییر می دهد. 
محرم هدف برای زندگی کردن را عمیق تر می کند. محرم 
به زندگی معنایی بس عظیم می بخشد. محرم ماه توبه 
است و ماه بازگشت به خدا و ماه پیدا کردن حقیقت و راه 
درست زندگی کردن و درست مردن است. محرم بهترین 
شیوه زندگی را به انسان می آموزد و نیز بهترین مردن و 

بدرود گفتن دنیا را می آموزد.
محرم و کربال اوج فضایل اخالقی است؛ محرم اخالق را با 
نمونه های عینی اش به ما می آموزد. محرم درس وفاست 

درس آزادی و آزادگی و درس عزت است.
با این اوصاف که قطره ای از دریای تربیتی محرم بود 
دیگر جای تعجب ندارد که محرم انسانها را در یک شب 
بلکه کمتر از آن متحول نماید. اینکه مشاهده می شود 
بسیاری از کسانی که گرفتار گناهان هستند که به آنها 
این عادت  اما  آنها شده است،  اند و عادت  خوی گرفته 
ناروای خود را به حرمت محرم کنار می گذارند. پس محرم 

بر  عزم  الهی.  معصیت  ترک  بر  عزم  است.  آفرین  عزم 
کسب فضایل و در یک کالم عزم بر بندگی.

عزم بر بندگی
نقطه آغاز بندگی خدا، ترک هر آن چیزی است که خداوند از 
ارتکاب به آنها نهی کرده است. و نقطه آغاز ترک گناه، توبه 
است. نمونه بارز توبه در صحنه کربال ملحق شدن حر بن 

یزید ریاحی به  سپاه امام حسین علیه السالم است.

عزت نفس انسان
خداوند انسان را کرامت بخشیدبه گونه ای که وی را گل 
سرسبد خلقت آفرینش قرار داد و هر آنچه در عالم است را 
مسخر انسان نمود.چنین انسانی سزاوار نیست که خود را 
ذلیل دنیا و متاع ناچیز دنیا و برده دیگر انسانها نماید. حتی 
اگر جان او را بگیرند حاضر نیست عزتش خدشه دار شود. از 
این روست که وقتی امام حسین علیه الّسالم در برابر بیعت 
ذلیالنه و کشته شدن عزیزانه قرار گرفت مرگ را بر چنین 

زندگی ای ترجیح داد.
به عزت  است درس عاشورا که هر درخواستی که  این 
انسان اندک ضربه ای وارد کند مردود است. این درسی 
را  آن  به ساحت حسینی  ارادتمندان  باید همه  است که 
باشند به خصوص  در رفتار و گفتار خود مد نظر داشته 
اسالم  دشمنان  برابر  در  که  اسالمی  ممالک  مسئولین 

عزتمند عمل نموده باعث عزت مسلمین گردند. سیاست 
ما نیز باید حسینی باشد. و مواضع سیاسی مواضعی بر پایه 

عزت و قدرت ایمان و عظمت دین باشد.

قیمت دادن به زندگی
ارزش زندگی به چیست؟ هدف از زندگی چیست؟ تالش 
برای زنده ماندن چرا؟ آبادکردن دنیای خود و اطرافیان تا 
کجا؟ در پاسخ این پرسشها دو دیدگاه کلی می توان ارائه 
کرد: دیدگاهی مادی و دیدگاهی الهی. اگر انسان دنیا را 
به تنهایی و منقطع از آخرت در نظر بگیرد؛ آنگاه دیدگاه 
برای  و تالش  دنیا  در  زندگی  و هدف  دنیا  زندگی  به  او 
زنده ماندن در دنیا مادی خواهد بود که در صدد رفاه و 
آسایش ایجاد کردن برای دنیاست. یعنی دنیا را برای دنیا 
می خواهد و در پایان هیچ!اما اگر انسان دنیا را با آخرت 
بنگرد؛ و سعادت اخروی را بر سعادت و خوشی زودگذر 
دنیایی مقدم بدارد، دیگر حاضر نیست به هر قیمتی در 
اندک در کربال  ای  اینکه عده  باشد.  دنیایی  زندگی  پی 
برای  تربیتی  بزرگترین درس  بود  این  دنیا  به  نگاهشان 
نسل جدید جامعه اسالمی ماست. آنهایی که در برابر امام 
حسین علیه الّسالم ایستادند و حاضر شدند خون نوه پیامبر 
خود را بریزند بخاطر این بود که تنها دغدغه دنیایی و رفاه 

و آسایش خود و خانواده شان را داشتند.
بنابراین محرم به ما می آموزد که نباید در زندگی دیدی 

مادی گرایانه داشت؛ اینکه برای تشکیل خانواده مادی فکر 
برگزاری  برای  کنیم،  فکر  مادی  نسل  تولید  برای  کنیم، 
مراسم ازدواج مادی عمل کنیم و در نهایت هم ادعا کنیم 
که ما امت پیامبر اسالم هستیم این حرف با عمل ما سازگار 
نیست. محرم فصل خلق حماسه ها است. حماسه های 
بی نظیر از فداکاری ها و رشادت ها، حماسه عاشورا بی 
نظیر است زیرا در هیچ مبارزه ای فرزند خرد سال به مبارزه 
دشمن نمی آید. هیچ سربازی نمی تواند مدعی باشد که 
مرگ در نظر او از عسل شیرین تر است.) قاسم ابن حسن(

  ما در کربال به جز خوبی و زیبایی ندیدیم
کدام انقالب و مبارزه را می توان یافت که سربازانش 
بسوی مرگ با رجزخوانی و شادمانی بروند در حالی که 
یقین دارند از این مبارزه جان سالم بدر نمی برند؟ کدام 
مبارزه تاریخی را می توان یادآور شد که زنان قهرمان 
آن بگویند ما در کربال به جز خوبی و زیبایی ندیدیم و 
در برابر کاخ های پر ابهت حاکم فاسد بگوید: تو بیچاره 

شدی و ما سر بلند هستیم؟.
مظلومیت  یک  و  الهی  انقالب  یک  ماه  محرم  آری 
تاریخ  یک  و  علوی  های  حماسه  و   محمدی)ص( 
بی نظیر مبارزه حق وباطل است. نتیجه این که: پس محرم 
و عاشورا به ما احتیاج ندارد. ما و همه بشریت به عاشورا و 

تاریخ محرم و گریه های کربال محتاج تریم.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو آن را كسی نازل ساخته است كه راز نهانها را در آسمانها و زمين می  داند و هموست 
كه همواره آمرزنده مهربان است . سوره الفرقان/ آيه 6

حدیث روز  

زمين كربال در روز رستاخيز، چون ستاره مرواريدی می درخشد و ندا می دهد كه من زمين مقدس خدايم، زمين پاك و مباركی كه 
پيشوای شهيدان و ساالر جوانان بهشت را در بر گرفته است. امام سجاد )عليه السالم(

سبک زندگی

درس هایی که از محّرم می توان آموخت

14352
754

169
15

67
62

951
674

83592
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.

شماره 3893                         

619247835

538169724

247358691

165973482

872514963

493682157

726495318

954831276

381726549

جدول سودکو

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
09151630741- رحیمی

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و  شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

نمایندگی بیمه دی واقع در خیابان 
غفاری 30 به چند نفر همکار خانم 

آشنا به کامپیوتر و دارای مدرک دیپلم  
و فوق دیپلم در شیفت صبح نیاز دارد.

09151652285 - 32454267 

به تعدادی رویه کوب مبل 
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم.
صنایع مبل تهران  مد / جمهوری 8

09151602018

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش لوله و بست داربست
09155612417

کارت دانشجویی اینجانب لیال حمزه به شماره دانشجویی 
9511311128 رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 

بیرجند مفقود شده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702

نی
ضمی

د ت
رص

د د
ص

رایگــان     رایگــان      رایگــان    
به مناسبت ایام سوگواری ساالر 
شهیدان ابا عبدا... الحسین )ع(

 آهنگ ریزی مذهبی رایگان
 25000 16G ، 8 20000 تومانG فروش ویژه فلش 
تومان ، رم 8  18000 تومان ، رم 16  23000 تومان 

آدرس: بین مطهری 2 و 4 نمایندگی سروش

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

 09153637507
 حسینی 

اجاره کارواش 
با سابقه 15ساله
 با همه لوازم 

در بهترین نقطه شهر 
یک میلیون

 با 5 میلیون پیش
09155621056

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 داخل کوچه
 کیلویی 430 تومان  09156702717 - 09150020709 - 32255221

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

شرکت تعاونی بیرجند تدبیر در راستای اجرای طرح مناسب سازی 
محیط زندگی معلولین از جامعه هدف و معلولین دارای مهارت ساختمانی 
جهت امور بنایی ، کاشی کاری ،لوله کشی و برق کشی ساختمان دعوت به 
همکاری می نماید.عالقه مندان به همکاری می توانند تا تاریخ پنجشنبه 

96/07/6 به آدرس ابتدای خیابان مفتح - شرکت تعاونی
 بیرجند تدبیر مراجعه فرمایند.

جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با شماره 32237347 
تماس حاصل فرمایید.
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غوغای فرنگی کاران در پایتخت ترکمنستان؛ 
شانس کسب 8 مدال طال

هشت نماینده کشتی فرنگی بزرگساالن ایران روز گذشته در بازی های 
داخل سالن آسیا در ترکمنستان با شکست همه حریفان خود به فینال راه 
یافتند. به گزارش ایرنا، پیکارهای کشتی فرنگی پنجمین دوره بازی های 
داخل سالن آسیا از ساعت 9:30 در پایتخت ترکمنستان برگزاری شد که 
پژمان پشتام، مهدی  بلفکه،  امین سوری، فرشاد  پور،  محسن حاجی 
فالح، سامان عزیزی، امیرحسین حسینی و بهنام مهدی زاده به دیدار 
فینال رقابت های کشتی فرنگی بازی های داخل سالن آسیا راه یافتند. 

نماینده ایران در کیک بوکسینگ مدال طال گرفت

ایرنا- مصطفی پور فرج، کیک بوکسینگ کار وزن 69 کیلوگرم ایران 
در دیدار فینال برابر حریفی از عراق به پیروزی رسید و به مدال طال 
دست پیدا کرد. پور فرج در دیدار فینال برابر »حیدر ال اسدی« از عراق 
طی سه راند مبارزه مقتدرانه با نتیجه 11بر2 برنده شد و دومین طالی 
کیک بوکس را از آن خود کرد. وی برای رسیدن به فینال حریفانی از 
تاجیکستان و قزقیزستان را پشت سر گذاشته بود. پورفرج که روز گذشته 
روز تولدش بود، سالروز تولد خود را با کسب مدال طال جشن گرفت.

بازیهای داخل سالن آسیا؛
2 طال و 2 برنز آزادکاران در چهار وزن دوم

در ادامه رقابت های کشتی آزاد پنجمین دوره بازی های داخل سالن 
آسیا، ایمان صادقی و عزت اله اکبری به مدال طال دست یافتند و 
سعید داداش پور و یدا... محبی صاحب مدال برنز شدند. به گزارش 
بازی های داخل سالن  آزاد پنجمین دوره  ایرنا، رقابت های کشتی 
آسیا، از صبح روز دوشنبه با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم در پایتخت 
کشور ترکمنستان آغاز و با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.

نماینده اسنوکر ایران صاحب مدال برنز شد

ایرنا- سهیل واحدی نماینده ورزش بیلیارد ایران در رشته اسنوکر 15 
توپ انفرادی رقابت ها داخل سالن آسیا با قبول شکست مقابل نماینده 
چین به مدال برنز رسید. این رقابت ها از 26 شهریور در ترکمنستان در 
حال برگزاری است و واحدی در مرحله نیمه نهایی مقابل کشور چین 
با نتیجه چهار بر دو شکست خورد و مقام سوم مشترک را بدست آورد.

اثرات سرکه سیب روی زیبایی

اثرات سرکه سیب روی کاهش وزن و سرعت 
بخشیدن به آن و همچنین درمان بسیاری از 
بیماری ها مشخص شده است اما تاکنون کسی 
به اثرات آرایشی و زیبایی آن توجه ای نکرده 
بردن  بین  از  با  تواند  می  سیب  سرکه  است. 
سلول های مرده پوست به بازسازی پوست بدن 

و به ویژه صورت تان بپردازد. همچنین می تواند 
از ابتال به آکنه و لکه های پوستی پیشگیری 
کاسه  درون  را  فنجان  نصف  توانید  می  کند. 
با بخار  از آب داغ ریخته و صورت تان را  پر 
 حاصل از آب داغ و سرکه، بخور دهید. سپس با 
پارچه ای تمیز، چربی ها و آلودگی های روی 
پوست تان را پاک کنید. بعد از آن برای بستن 
منافذ باز پوست، صورت تان را با آب سرد بشویید.

تقویت سیستم ایمنی بدن
 با این نوشیدنی های خوشمزه

تقویت  و  سالمت  وضعیت  کلی  بهبود  برای 
سیستم ایمنی بدن، شما نیاز به انتخاب رژیم 
زندگی  در شیوه  موثر  تغییرات  و  غذایی سالم 
دارید. میوه ها و سبزیجات منابع بسیار بزرگ 
از ویتامین، مواد معدنی، و مواد مغذی هستند 

سیستم  داشتن  و  سالمت  به  توانند  می  که 
ایمنی مطلوب کمک کنند. اما برخی مردم به 
اندازه کافی شاید در طول روز این مواد مغذی 
را دریافت نکنند. با این حال دستورهای ساده و 
خوشمزه ای برای نحوه مصرف آب انواع میوه 
ها و سبزیجات برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
وجود دارد مانند: آب کلم، آب گوجه فرنگی، آب 
کدو تنبل، آب هویج، آب پرتقال و گریپ فروت.

مرگ 8 نفر در برخورد پژو و تویوتا؛ 
یک االغ، مقصر تشخیص داده شد!

تصادف پژو 405 و تویوتا در سراوان هشت کشته برجای گذاشت. 
به نقل از جام جم آنالین، جانشین رئیس پلیس راه راهور با اشاره به 
تصادف روز دوشنبه در سراوان گفت: وقوع یک تصادف میان یک 
پژو 405 و وانت تویوتا در محدوده گشت سراوان به پلیس راه اعالم 
شد. با حضور تیم های پلیس راه مشخص شد به علت شدت برخورد، 
خودروی پژو دچار آتش سوزی شده است. وی افزود: در این تصادف 
7 سرنشین پژو در آتش سوختند و یک سرنشین وانت نیز جان خود 
را از دست داد. به گفته سرهنگ ابراهیم وهاب زاده، این حادثه پس از 
آن رخ داد که یک راس االغ وارد جاده شده که خودروی تویوتا برای 
عدم برخورد به چپ منحرف و با پژو در الین مخالف برخورد می کند.

توضیحات پلیس در مورد فیلم جنجالی راننده تاکسی در فضای مجازی

جام جم آنالین- معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان با اشاره به انتشار فیلمی در 
فضای مجازی با عنوان »حرکت ناشایست و عجیب راننده تاکسی در اصفهان« گفت: موضوع یک 
اختالف خانوادگی بوده است. جهانگیر کریمی اظهار داشت: راننده و آن خانم همدیگر را می شناسند. 
وی با بیان این که استنباط این که یک اتفاق در جامعه است و یا این که تصادفی رخ داده صحیح 
نیست، توضیح داد: خانمی که در تصاویر مشاهده می شود قبل از حرکت راننده تاکسی، با هم در حال 
صحبت بودند که راننده حرکت می کند. معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان 
ادامه داد: آن خانم می خواسته از حرکت تاکسی جلوگیری کند اما راننده به راه می افتد. جهانگیری 
اضافه کرد: این حادثه اول مهر ماه رخ داده است و پس از بررسی پلیس مشخص شد خانوادگی 
بوده و طرفین از هم شکایت کرده و مانند یک پرونده معمولی در حال رسیدگی است. »در یکی از 
برنامه تلویزیونی کلیپی منتشر شد که در آن راننده تاکسی با سرعت در خیابان در حال حرکت بوده 

و خانمی روی شیشه جلوی خودرو آویزان است، این تصاویر واکنش کاربران را به همراه داشت.«

ترغیب دختر افسرده به خودکشی در یکی از شبکه های اجتماعی؛ 
هشدار  پلیس فتا به مشتاقان فضای مجازی

رئیس پلیس فتا خوزستان با بیان اینکه دختری که با فوت پدرش دچار افسردگی شده بود و در 
نتیجه این افسردگی و ترغیب فردی که با وی در شبکه اجتماعی ارتباط داشت اقدام به خودکشی 
کرده بود، گفت: این دختر که پدر خود را از دست داده بود، روزی به سر مزار پدرش می رود و 
دچار افسردگی شدید می شود. وی همان جا بر سر مزار پدر با پسری که در شبکه اجتماعی با وی 
ارتباط داشت تماس برقرار کرده و شرح حال خود را با وی در میان می گذارد. به گزارش میزان، 
سرهنگ حسنوند افزود: پسر به او پیشنهاد می کند با قرص برنج خودکشی کند و دختر هم با تهیه 
قرص برنج بر سر مزار پدر اقدام به خودکشی می  کند و جان خود را از دست می دهد. وی تصریح 
کرد: با شناسایی و دستگیری متهم و تحقیقات اولیه، فرد دستگیرشده اظهار کرد قصدش شوخی 
بوده و انگیزه جدی در این موضوع نداشته است. سرهنگ حسنوند در ادامه گفت: پلیس فتا در 
اداره پیشگیری، به صورت فنی و تخصصی وب گردی و خبرهای منتشر شده را رصد می کند.

وزارت  محیط  اماکن  بر  نظارت  ی  اداره  رئیس 
بهداشت، در آستانه ی ماه محرم و توزیع نذورات، 
از مردم خواست مواد غذایی را بیش از 2 ساعت در 
فضای باز و غیر مسقف نگهداری نکنند. رضا غالمی 
افزود: اگر از سبزی خوردن و ساالد در نذورات استفاده 
می  شود باید 4 مرحله ی سالم  سازی شامل، شست  

و شو، انگل زدایی، گندزدایی با مواد مجاز و شست 
و شوی نهایی در مورد هر یک از سبزی  ها، میوه  
ها و صیفی ها انجام شود و هنگام کشیدن و توزیع 
غذا استفاده از دستکش  های یکبار مصرف ضروری 
است. یک کارشناس تغذیه معاونت غذا و دارو نیز 
گفت: مهمترین نکته تهیه مواد اولیه مرغوب و تازه و 

رعایت بهداشت کامل میباشد که در غیر این صورت 
ممکن است بیماری از طریق غذای تهیه شده به افراد 
بسیاری سرایت پیدا کند. در قدم بعدی با توجه به 
افزایش خطر بیماریهای غیر واگیر مثل دیابت، فشار 
روغن  میشود  توصیه  خون  باالی  چربی  و  خون 
کمتری در طبخ نذری ها بکار برده شود . برای مثال 

پیاز و سبزی مورد مصرف در تهیه خورشت ها نباید 
خیلی زیاد سرخ شود . چرا که هم محتوای ویتامینی 
یابد و هم روغن بیشتری مصرف  آن کاهش می 
می شود. آیدا غفاری افزود: در تهیه شله زرد، انواع 
شربت ها و نوشیدنی های نذری توصیه می شود 
شکر کمتری مصرف شود و کم شیرین تر باشند.

توصیه های بهداشتی در ماه محرم

تاکید می شود مواد گرم، در ظروف 
یکبار مصرف گیاهی توزیع شود

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی 
در  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  گیاهی  منشأ  با 
در  بهداشتی  اصول  رعایت  محرم،  اول  دهه 
هنگام توزیع نذورات باید مورد توجه قرار گیرد. 
نسترن محمدی افزود: در تهیه غذاهای نذری 

به سالمت مواد غذایی توجه کافی به عمل آید 
و تمامی موارد مصرفی از جمله رب، ادویه ها، 
حبوبات و... باید دارای پروانه بهداشتی ساخت از 
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت باشند. در 
استفاده از ظروف یکبار مصرف توصیه می شود 
از ظروف کاغذی جهت مصرف محصوالت داغ 
آلومینیومی  و  فوم  ظروف  از  و  شود  استفاده 
جهت مصرف غذاهای چرب و داغ استفاده نگردد.

در این زمان ها آب ننوشید!

آب در تمام فرایندهای متابولیکی، نقل و انتقال 
مواد مغذی به سلول ها، دفع مواد زائد، تنظیم 
به  اما آب رسانی  دارد.  ... نقش  و  دمای بدن 
بدن همراه با برخی از اشتباهات است که شاید 
از آنها کامال بی اطالع باشیم، مانند: 1. پرهیز 
از نوشیدن آب قبل از ورزش )حتما نیم ساعت 

قبل از انجام هر گونه فعالیت بدنی، آب بنوشید( 
اگر   ( لیوان آب نوشید  باید روزانه ۸  2. حتما 
شما در محیط خشک زندگی می کنید یا میزان 
افراد،  سایر  به  نسبت  است،  زیاد  تان  فعالیت 
حتی به بیشتر از ۸ لیوان آب نیاز دارید( 3. عدم 
نوشیدن چای یا قهوه ) در واقع نوشیدن چای یا 
قهوه، از اصاًل ننوشیدن آنها بهتر است و حداقل 
تا حدی از کم آبی بدن جلوگیری می کند(

تاثیر شگفت انگیز آب پیاز 
بر رشد مجدد مو!

آب پیاز و مو؛ در ظاهر میان این دو ارتباطی 
کسی  کمتر  رسد  می  نظر  به  حتی  و  نیست 
حاضر باشد آب پیاز بر موهای خود امتحان کند. 
پس اشتباه نکنید که مهم ترین کاربرد آن فقط 
طعم دهی به غذا است. جالب است که مواد 

مغذی موجود در پیاز نه تنها موجب درخشندگی 
بیشتر موها می شود؛ بلکه حجم، درخشندگی 
وجود  دهد.  می  افزایش  را  مو  استحکام   و 
آنتی  و  میکروب  گوگردی، ضد  های  ترکیب 
اکسیدان چنین قدرتی را به پیاز می دهد. به 
منظور بهره بردن از این مزیت پیاز، پس از کندن 
پوست گیاه آن را رنده یا له کنید و سطح سر و ریشه 
موی خود را آغشته به این مایع جادویی کنید.

31104

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد برگزار می نماید:

مراسم سخنرانی و عزاداری 
سرور شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )ع( 

از شب ششم محرم مورخ 96/7/5 
الی شب یازدهم 96/7/9 

به مدت شش شب از ساعت 21 برگزار می شود. 

سخنران: حجت االسالم عابدینی  استاد دانشگاه 
مداحان: حاج زین العابدین محسنی

 حاج رضا فرهنگ جو- سید مهدی چهره آسا 
و کربالیی سجاد علی آبادی

آدرس:  بیرجند ، نبش مدرس 48 ، جنب استانداری             تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

به اطالع شهروندان ، هیئت ها و اهالی منطقه براکو می رساند: 
جلسه عزاداری و نخل گردانی روز تاسوعای حسینی

 مورخ  96/7/8 در هیئت خامس آل عبا )ع( روستای قصبه و چهکندک 
از ساعت 10 صبح الی 2 بعدازظهر

 با مداحی حاج عباس سروری
 و سخنرانی حجت االسالم و المسلمین سید محمد علی موسوی از مشهد مقدس

 برگزار می گردد.
هیئت خامس آل عبا )ع( روستای قصبه و چهکندک

 السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

“امر به معروف” باید از روی دلسوزی، 
مهربانی و برای هدایت باشد

رضایی-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه بنای استکبار جهانی بر فساد و فحشا است، 
گفت: هیچ کار نیکی به اندازه امر به معروف و نهی از 
منکر اهمیت ندارد و باید از روی دلسوزی، مهربانی و 
برای هدایت باشد. آیت ا... عبادی در همایش آمران به 
معروف و ناهیان از منکر نیروی انتظامی اظهار کرد: 

همه هستی برای انسان خلق شده است و می بینیم 
در برخی خانواده ها فرزندان بصیر، آگاه و با هوش 
و با اخالق تربیت می شود.وی افزود: انسان بیش از 
هر چیزی باید در خود بیندیشد و عاقالنه فکر کند 
چون اگر زندگی را انسان باخت دیگر قابل جبران 
نخواهد بود.امام جمعه بیرجند گفت: افرادی که به هر 
نحوی زوایه منفی در آنها وجود دارد تالش می کنند تا 
دیگر افراد جامعه را هم مانند خود کنند.عبادی با بیان 
اینکه انسان های فاسد تمام ذخایر انسانی را به فساد 
می کشانند افزود: استکبار جهانی در همه عالم فساد 
دارد و بنای استکبار جهانی بر فساد و فحشا بوده و در 
این راستا تمام مفاسدی که در جوامع دیده می شود را 
مستکبران به وجود آورده اند.وی اظهار داشت: ترویج 
فحشا، شراب خواری، فساد، مواد مخدر، آدم کشی، 
ظلم و ستم کردن به یکدیگر از مواردی است که در 
بین مسلمانان در گذشته وجود نداشته اما مستکبران 

آن را ترویج دادند. 

تبلیغات  سازمان  دینی  تشکلهای  مدیرکل 
اسالمی: بسیاری از روضه هایی که خوانده 

می شود مشکل دارد!

قوسی - صبح روز گذشته در گردهمایی مسئوالن 
هیآت مذهبی و مداحان خراسان جنوبی،رییس گروه 
هیأت های مذهبی و مداحان سازمان تبلیغات اسالمی 
 کشور  بیان کرد: بسیاری از مقاتل و روضه هایی
که خوانده می شود مشکل دارد و مداحان باید از 
با  غالمرضایی  ببرند.  بهره  درست  و  کامل  منابع 
 اشاره به سخن امام حسین ادامه داد: همه چشم ها 

روز قیامت گریان هستند مگر کسانی که برای امام 
های  هیأت  گروه  باشد.رییس  کرده  گریه  حسین 
مذهبی و مداحان سازمان تبلیغات اسالمی کشور 
خاطرنشان کرد: در اتاق فکر اسرائیل گفته شده اگر 
این پرچم های قرمز و سیاه را از شیعه بگیریم موفق 
خواهیم شد. غالمرضایی افزود: اگر گناهکاری در ایام 
محرم وارد مجلس امام حسین می شود مسئوالن 
هیآت مذهبی با دید بد نباید نگاه کنند. باید در هیآت 
 برنامه های قرآنی، احکام شرعی، احادیث اهل بیت،
 معرفی سیره پیامبر و امامان و توجه به نماز جماعت 
از  ما  مشکالت  تمام  داد:  ادامه  وی  شود.  بیان 
بداخالقی و نداشتن اخالق مناسب است و روحانیون 

در مجالس امام حسین، باید درس اخالق بدهند.

اتمام  پروازهای حج تمتع فرودگاه بیرجند 
در قالب 12 کاروان  

 کاری- کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه های
این  در   ۹۶ تمتع  حج  عملیات  پایان  از  استان 
بازگشت حجاج  افزود: عملیات  و  داد  فرودگاه خبر 
 در فرودگاه بین المللی بیرجند چهارم مهر سال جاری
 به پایان رسید. ایمان صدری با بیان اینکه پروازهای 
سال  مهرماه  چهارم  الی  یکم  از  حجاج  بازگشت 
جاری  آغاز شده بود، ادامه داد: در این مدت 1585  
زائر سرزمین وحی، با ۶ پرواز در قالب 12 کاروان به 
همراه ۶7 تن بار )۶7200 کیلوگرم( توسط پروازهای 
ایرباس300-۶00 شرکت هواپیمایی ایران ایر وارد 
 فرودگاه بین المللی بیرجند شدند.وی افزود: عالوه بر 
بسیج کارکنان فرودگاه بین المللی بیرجند در قالب 
با  به حجاج ،  رسانی  برای خدمت  راهنمای مسافر 
و  تمام سازمان ها  با مشارکت  کمیته حج  تشکیل 
یگان  فرودگاه،  پلیس  جمله  از  مرتبط  ارگان های 
حفاظت هواپیمایی ، گذرنامه ،  اورژانس، گمرک، حج 
و زیارت استان، شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی، 
پست، شبکه بهداشت، پلیس راه استان نسبت به 
شد. اقدام  خدمات  سطح  بهبود  و  امور   ساماندهی 
صدری ضمن اعالم رضایت مندی زائرین از روند 
اجرایی عملیات رفت و برگشت حجاج بیت ا... الحرام 
پروازها  برگشت  و  رفت  پروازهای  مدت  در  گفت: 
فرودگاه به صورت 24 ساعت آماده خدمت رسانی 
بوده و کلیه کارکنان برای تسریع در عملیات و خدمت 
رسانی مطلوب اقدام کردند و طبق بررسی های انجام 
شده زائرین و مستقبلین از نحوه خدمات رسانی در 
فرودگاه بیرجند رضایت داشته اند که این موضوع 
جز با همکاری خود آنها امکان پذیر نبود و فرودگاه 
اولین سال عملیات حج موفق  بیرجند توانست در 
یا  خاص  واگیردار  بیماری   : گفت  وی  کند.  عمل 
خطرناکی در میان حجاج گزارش نشده است و  با 
هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی استان 
و اداره بهداشت شهرستان کنترل کاملی بر سالمت 
حاجیان ورودی به استان صورت گرفته است و ناظران 
بهداشت در ورودی و خروجی فرودگاه ها مستقر و تا 
پایان عملیات برگشت مشغول انجام وظیفه بودند.

می
 مقا

س:
عک دارایی های آستان قدس در استان می ماند

نیاز جامعه به روش های مناسب امر به معروف و نهی از منکر
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عک معروف هایی که به دست فراموشی است

»نذر« برای کسب و کار

  افزایش صادرات و کاهش 80 درصدی واردات کاال از خراسان جنوبی
گروه خبر- صادرات کاال از خراسان جنوبی به خارج از کشور در ۶ ماه گذشته 45 درصد افزایش و واردات کاال به استان، 80 درصد کاهش داشته است. مدیر کل گمرکات 
استان گفت: در این مدت یک میلیون و 720 هزار و 70۹ تن کاال به ارزش 355 میلیون و 757 هزار و 882 دالر از گمرکات استان صادر شد که به لحاظ وزنی 45 درصد و به 
لحاظ ارزشی 18 درصد افزایش دارد. خاشی افزود: از این مقدار 5۹4 تن کاالی خراسان جنوبی بودند که از لحاظ وزنی 3۶ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی 1۶ درصد کاهش دارد.

 رضائی-نماینده ولی فقیه  عنوان کرد  آستان قدس 
 برای حضور در استان مشکلی ندارد و  می گوید
 تمام امالک و دارایی هایی که در استان دارد را،
 یک ریالش را خارج نخواهد کرد.حجت االسالم 
سید علیرضا عبادی که در دیدار  اعضا شورای 
گفت می  سخن  مرکزی  بخش   اسالمی 
طبق تقاضایی که یکی از اعضا مبنی بر استفاده از 
آستان قدس برای رفع مشکالت بیان کرد:حتی 
در زمینه اشتغال ،صنایع دستی و کارگاه های 
تولیدی کوچک کمک خواهد کرد و همچنین 
با اختصاص  بازار فروش در مشهد،  در بحث 
کرد.  خواهد  کمک  ما  استان  به  هایی   غرفه 

موانع قانونی صد راه
پیشرفت روستاها

این  بیرجند در  رییس شورای بخش مرکزی 
جلسه از نماینده ولی فقیه تقاضا کرد امکانی 
به وجود آید که اعضا شورای اسالمی بتوانند 
دیداری با مقام معظم رهبری داشته باشند و 
ببرند.دستگردی  بهره  ایشان  های  رهنمود  از 
این  روستاهای  مشکالت  بیان  به  ادامه  در 
بخش پرداخت وبیان کرد:یکی از حقایق این 
است که توسعه پایدار بدون پیشرفت روستاها 
ممکن نیست و اولین مشکل در این مورد وجود 
موانع قانونی است و با توجه قانون 1 دهیار ها 
 که بیان می کند که دهیاری باید خودکفا باشد،

 نمی شود از منابع مالی دولت بهرمند شویم .
وی با بیان اینکه اگر یک درصد از مالیات را 
به صورت متمرکز به ترمیم روستاها اختصاص 

دهند،بسیاری از مشکالت حل می شود.
سرمایه گذای آستان قدس در استان

 دستگردی ادامه داد:استفاده از قابلیت آستان قدس
در استان بسیار می تواند موثر باشد چرا که هم 
مردم اطمینان دارند و همکاری خواهند کرد 
وهم آستان قدس با توجه به منابع مالی که در 
استان دارد می تواند بخش های صنایع دستی 
را در روستاها به صورت کارگاهای کوچک در 

روستاها حمایت کند .
تغییر نگاه بعضی مسولین

نسیت به روستاها 
ادامه داد:تغیر نگاه مسوالن  به روستاها  وی 
الزم است ،به طور مثال طرح هادی در روستاها 
شبیه شهرها اجرا می شود که این با ساختار 
و نقش تولیدی روستا تضاد دارد.روستاها یک 
مکان تولیدی است و هر شخصی در خانه هر 
جایی را برای کار خاصی اختصاص داده حال 
اگر ما بیایم زمینی با مساحت کمی به او بدهیم 
او چطور می تواند نقش تولیدی خود را ایفا کند 
و طبق این خانه ها در روستا کمتر از 500 متر 
کارایی الزم را ندارند.عالوه بر این برای تعریض 
کوچه ها در روستا به مردم گفته می شود که 

70 درصد از خانه شان باید تخریب شود تا در 
عوض به آن ها زمین داده شود که این نیز باعث 

کاهش کارایی مردم روستای می شود.
گستردگی  روستاها در بخش مرکزی

حسینی یکی از اعضا شورای بخش مرکزی هم 
عنوان کرد:ما گستردگی  روستاها را دربخش 
به  این علت رسیدگی  به  داریم  که  مرکزی 
همه جا واقعا کار مشکلی است و اگر کسی 
بخواهد فقط برای دیدن این روستاها برود باید 
ای  عده  کند.همیشه  وقت صرف  هفته   یک 
با  که  هستند  و  بوده  ها  دولت  ی  همه  در 
 شوراها نگاه مثبتی ندارند و همواره می گویند
شود، انجام  باید  گوییم  می  ما  که   آنچه 
آورد. می  پایین  هم  راه  ها  شورا  کارایی   که 

در تقسیمات استانی به مردم خراسان 
جنوبی ظلم شده است 

با  از اعضا شورا بخش مرکزی  آبادی  حاجی 
بیان اینکه در این بخش 324 هزار نفر جمعیت 
اطراف  روستاهای  در  آن  هزار   52 که  دارد 
بیرجند مانند دستگرد ،حاجی آباد  ساکن هستند 
گفت:در هیچ جای کشوربرای  یک شهر،تنها 
یک بخش نداریم و این ظلم مضاعفی است 
که در حق مردم خراسان جنوبی شده است ،که 
می شود با تبدیل به سه بخش  بسیاری از 
 مشکالت را حل کرد با این کار به بخش هایی 

موثرتری  و  بهتر  هی  رسیدگی  تر  کوچک 
صورت خواهد گرفت.

مهاجرت،چالش های اصلی روستاها
روستاها  در  که  بزرگ  چالش  وی  گفته  به 
مشاهده می شود،مهاجرت به شهر ها است، 
آینده  سال  چند  در  نشود  رسیدگی  اگر  که 
دارد  وجود  شود،مناطقی  می  خالی  روستاها 
که دارای دبستان ،راهنمایی و دبیرستان بوده 
است و اکنون به علت مهاجرت هیچ دانش 
آموزی ندارد و این یک تهدید است و برای این 
 امر باید پژوهش های ویژه ای صورت گیرد

وی افزود :خشک سالی نیز به این قضیه دامن 
زده است و نیازمند عزم منطقه ای است و باید 

اعتبارات الزم پیش بینی شود.
اول انقالب، 

جمعیت روستایی بیش تر از شهر
احمدی یکی دیگر از اعضا این شورا با بیان 
جمعیت  انقالب  اولیه  های  سال  در  اینکه 
روستایی بیش تری نسبت به شهری داشته ایم 
گفت:بعد از این همه سال می بینیم با وجود 
امکاناتی که به روستاها داده شده است ،ولی 
خالی از سکنه است که این زنگ خطر است 
و ما  به فکر ایجاد موقعیت کاری در روستاها 
رونق  کشاورزی  چون  هم  مردم  و  ایم  نبوده 
آنچنانی ندارد و صنعتی هم نیست که جایگزین 

شود،مهاجرت می کنند.  
بلند گوی مشکالت و نیازهای مردم

در ادامه حجت اسالم عبادی عنوان کرد: در 
مورد مشکالتی که مطرح شد اقدام مستقلی از 
جانب ما نمی تواند باشد،کاری که ما می توانیم 
انجام دهیم این است که بلند گوی مشکالت 
و نیاز های مردم باشیم  و اگر در هر حوزه ای 
احساس نیاز می کنید به ما نسخه ارائه کنید 
و بگویید فالن مسئول در فالن ارگان نسبت 
به کار مردم کم کاری می کند، تا ما از این 
کم  دلیل  مسئول  از  و  داده  تذکر  بتوانیم  راه 
طور  افزود:همان  شویم.وی  جویا  را  کاریش 
که عزیزان بیان کردند وجود بعضی از قوانین 
دست و پا گیر موجب شده است که مردم در 
رسیدن به خواسته هایشان دچار مشکل شوند 
و این قوانین را مسولین باید باز نگری کنند 
به  ماندن تشویق شوند.  افراد  تا در روستاها 
در این امرهم کار ما جنبه واسطه گری دارد 
را  قانون  فالن  جا  فالن  در  بخواهیم  واینکه 
تغییر دهیم نیست و بلند گو مردم هستیم .در 
مورد دیدار اعضا شوراها با مقام معظم رهبری 
هم باید بگویم ،چون در اقشار مختلف نیز این 
تقاضا را دارند نمی شود برای یک قشر این کار 
 انجام داد چرا که دیگران هم از ما توقع دارند.
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اسد زاده-معاون فرهنگی حوزه علمیه نرجس 
 درباره برگزاری  تریبون آزاد با موضوع  معروف های
 فراموش شده  جامعه اسالمی عنوان کرد: این 
 گردهمایی با هدف ایجاد راه کارهایی برای رو به رو 
شدن با مشکالت روز جامعه است، برگزار شد 
سرچاهی افزود این برنامه که از طرف ستاد امربه 
معروف و نهی از منکر و حوزه برای دومین بار 

تشکیل شد
اول باید به فکر اصالح ریشه ها باشیم

در ادامه فراهانی سخنران این جلسه به  صحبت 
پرداخت  شده  فراموش  واجب   این  درباره 
راه هایی را در این زمینه مطرح کرد وی در 
ادامه صحبت هایش به مهم ترین و معروف 
از  کمال  و  تمام  تبعیت  یعنی  شده  فراموش 

سخنان رهبری اشاره کرد و گفت:وقتی ما بچه 
طلبه ها که تمام نگاه ها بر روی رفتار و کردار 
ماست و به اصطالح الگو هستیم برای مردم  در 
خصوص ازدواج ها و رسم و رسوم آن یا حتی 
خرید جهیزیه به نکاتی که رهبر گفته اند توجهی 
نداریم چطور از مردم دیگر این انتظار را داشته 
باشیم؟باید اول ما خودمان را اصالح کنیم وقتی 
مثال اسم عروسی می بریم اول به فکر رقص 
و موزیک هستیم به این فکر نمی کنیم که چه 
کاری انجام دهیم که سبک زندگی اسالمی و 
ایرانی بدون گناه را انجام دهیم یا حتی برای 
کوچک ترین خرید به فکر کاالی خارجی با 
با  ایرانی  کاالی  فکر  به  اما  هستیم  کیفیت 
کیفیت متوسط و کارگر ایرانی نیستیم.وی ادامه 

داد که اگر در حوزه ها و مدارس سبک برخورد 
برای این افراد در نظر گرفته شود خوب است.

فساد دستگاه های اجرایی 
در هر منطقه باید پررنگ دیده شود

یکی دیگر از حاضران در این جمع هم عنوان 
کرد: به نظر من مهم ترین چیزی که ما باید 
در جامعه اسالمی به آن توجه کنیم زیر ذره بین 
بردن نظام اجرایی است اگر آن ها اختالس می 
کنند و یا هر کاری می کنند باید پررنگ شود تا 
مردم بدانند که کجای کار می لنگد اگر زمانی 
درستی  عملکرد  کشور  اجرایی  های  دستگاه 
داشته باشند آنوقت می شود برای اشتباه های 
اما به نظر من اگر می  اقدام کرد  کوچک تر 
خواهیم جامعه ای داشته باشیم که در آن مردم 

خوب عمل کنند باید ابتدا باال دستی هایمان 
درست شوند.

زندگی به سبک اسالمی
 در نظر گرفته نمی شود

زندگی  سبک  من  نظر  به  کرد:  اضافه  وی 
اسالمی جایش با سبک زندگی غربی عوض 
شده است و همین امر باعث شده است که خیلی 
از واجبات ما فراموش شود و خیلی از نهی ها با 

زندگی ما مسلمان ها عجین شود.مثال این همه 
وام های بانکی برای عوض کردن وسایل خونه 
یا آزاد بودن روابط نامحرم ها که مثال این اقا 
جای برادر نداشته ام است و یا نبود حجاب کامل 
و تجمالتی شدن زندگی ها عواملی است که 
دیگر کسی تذکر نمی دهد این در حالی است که 
هم اسراف هم روابط بی حد و حصر نامحرم  و 
عدم رعایت حجاب همگی از گناهان کبیره است 

حسینی- مدیر صندوق کارآفرینی امید استان 
از ابالغ طرح “ نذر اشتغال” خبر داد و عنوان 
و  نذر طعام  به جای  افراد  این طرح  در  کرد: 
کمک های نقدی، پول خود را در این صندوق 
تحت عنوان نذر اشتغال سرمایه گذاری کرده و 
براساس میانگین حساب فرد ، به افراد نیازمند با 
طرح کسب و کار، وام اشتغال می دهیم. زنگنه 
در گفتگوی با آوا، با بیان این که در مرحله اطالع 
رسانی از طریق ائمه جمعه، پیامک، فرمانداران و 

ادارات هستیم، ادامه داد: افراد می توانند با خرید 
اوراقی از 5 هزار تا 50 هزار تومان در این نذر 
شرکت کنند. وی مزیت این طرح را جلوگیری 
از آسیب های اجتماعی و سرو سامان گرفتن 
زندگی جوانان استان دانست و افزود: این کار اجر 
دنیوی، اخروی و باقیات الصالحات نیز دارد.مدیر 
 صندوق کارآفرینی امید همچنین به طرح های
 دیگر صندوق ، اشاره و اضافه کرد: طرح قلک 
نیکوکاری نیز، ویژه دانش آموزان است که در آن  

بر اساس میانگین پس انداز ، تسهیالت قرض 
الحسنه اعطا می شود. به گفته زنگنه ، 450 
 قلک ویژه این طرح در استان توزیع شده است.

 وی با یادآوری طرح “خیرخواهانه” بیان کرد: 
این طرح نیز برای کمک به اشتغال زایی است، 
فرد مبالغی را سرمایه گذاری می کند و با معرفی 
خودش و یا صندوق، به افراد نیازمند وام اشتغال 
پرداخت می شود. زنگنه طرح نذر ازدواج را نیز 
مانند نذر اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: از 
محل این سرمایه گذاری به افراد نیازمند وام 
قرض الحسنه ازدواج داده می شود. وی تمامی 
این طرح ها و باالخص دو طرح “نذر اشتغال” 
منابع  افزایش  راستای  در  را  ازدواج”  “نذر  و 

تسهیالت دهی عنوان کرد و یادآور شد: رسالت 
و  خرد  کارهای  و  کسب  به  کمک  صندوق 
کوچک با اعطای تسهیالت از صفر تا 4 درصد 
است که با این طرح ها، این امر محقق می شود. 

فقط به طرح های کسب و کار
تسهیالت می دهیم

مدیر صندوق کارآفرینی امید به 13 کارخانه ای 
که در استان با سرمایه این صندوق در حال 
اجرا و یا ساخت هستند اشاره کرد و ادامه داد: 
حدود 21 میلیارد تومان برای این طرح های 
 4 که  است  شده  اعطا  تسهیالت  مشارکتی 
طرح در مناطق مرزی و صفر درصد هستند.

زنگنه با تاکید بر این که این صندوق فقط به 

طرح های کسب و کار تسهیالت می دهد، 
گری،  واسطه  کارهای  به  کرد: چون  تصریح 
ها  داللی  و  ماشین  و  زمین  فروش  و  خرید 
 تسهیالتی نمی دهیم، انحراف بسیار کم است.

وی همچنین از ابالغ تخصیص 10 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی 
به 3 بانک استان و این صندوق برای مناطق 
هزار  زیر 10  و شهرهای  روستایی  عشایری، 
نفر جمعیت خبر داد و افزود: تا یک ماه آینده 
شود می  بینی  پیش  و  شده  انجام  آن   ابالغ 

کارآفرینی  صندوق  های  طرح  به  توجه  با 
یابد. اختصاص  ما  به  بیشتری  مبلغ  امید 
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بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار  قاسمی- 
اینکه جامعه امروز ما بیش از هر روز دیگری 
به روش های مناسب امر به معروف و نهی 
از منکر نیاز دارد، عنوان کرد: امروز به عنوان 
به  امر  نحوه  و  هستیم  عاشورا  وارث  رسالت 
فرهنگ  به  نیاز  فعلی  زمان  بستر  در  معروف 
سازی دارد. »محمدمهدی مروج الشریعه« روز 
گذشته در گردهمایی مدیران شوراهای امر به 
معروف و نهی از منکر و فرماندهان پایگاه های 
مقاومت و سرگروه های بسیج صالحین ادارات 
استان افزود: اکنون جامعه بیش از هر چیز به 
اخالق نیکو و حسن خلق نیاز دارد چون اگر 
جامعه شاهد ریاکاری و تفاوت گفتار با کردار 
باشد، اثری که ما می خواهیم را نخواهد داشت. 
وی ادامه داد: اخالق مداری و صداقت، مصداق 
به ثمر نشستن امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه می باشد. به گفتۀ وی امر به معروف و 

نهی از منکر مهم ترین اصل اسالمی است. 
امام حسین

نماد  امر به معروف و نهی از منکر
شهید  مطهر  پیکر  ورود  به  اشاره  با  استاندار 

)ع(  امام حسین  اظهار کرد:  محسن حججی 
برای نگه داشت دین جدش پیامبر اسالم )ص(، 
احیای دین خدا و سنت های الهی، اقامه عدل 
و برپایی کتاب خدا قیام کرد و حرکت ایشان 
پیکر  که  جایی  تا  مدینه  از  خروج  ابتدای  از 
 مطهر در سرزمین کربال به خاک سپرده شد، 
مبین امر به معروف و نهی از منکر می باشد. 
»مروج الشریعه« تأکید کرد که به تعالی خانواده 
های پیچیدگی  و  فناوری  چون  داریم   نیاز 
تکنولوژیکی با فرهنگ سازی که دارد گسست 
ورود  از  افزود:  وی  کند.  می  ایجاد  خانوادگی 
تکنولوژی نمی توان جلوگیری کرد اما از اصول 
مسلم اعتقادی و فرهنگ خود که میراث گران 
بهای نسل گذشته است هم نمی شود چشم 
پوشید. به گفتۀ وی بخشی از همه ایثارگری 
استحکام  از  نشان  مقدس  دفاع  در  مردم 

خانوادگی و تعالی خانواده بود.
اعمال قانون باید بدون تعارف باشد

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تکنولوژی 
اطالع رسانی همه گستره جامعه بشری را فرا 
می گیرد و ما باید تلفیق هنرمندانه را از داخل 

خانواده و جامعه شروع کنیم. »مروج الشریعه« 
ادامه داد: در کشورهای اروپایی با وجود رشد 
را  بنیان خانواده  استحکام  تکنولوژیکی چون 
در گذشته پایه گذاری کرده اند به مقدار قابل 
توجهی جامعه را از رشد فزاینده فرهنگ ناشی 
از فناوری حفظ کرده اند. وی خاطر نشان کرد: 
در کشورهای اروپایی و در جایی که قرار است 
اعمال قانون شود به مراتب از ما سختگیرتر 
برای همه  آنجا ضابطه  اما  برخورد می کنند 
یکسان و بی تعارف است. به گفتۀ وی متأسفانه 
در کشور ما تعارف، مالحظه کاری، رودربایستی 
 و قوم و خویشی اجازه چنین رفتاری را نمی دهد.

با بهترین زبان باید امر به معروف کرد
استاندار با بیان اینکه اگر بخواهیم در جامعه 
قرار  را مدنظر  الهی  باید منطق  باشیم  متنفذ 
دهیم، اظهار کرد: در منطق الهی برای کسی 
فرهنگ  که  ما  برای  و  نیستند  قائل  استثناء 
عاشورایی داریم توجه به امر به معروف مهم 
که  کرد  تشریح  الشریعه«   »مروج  است.  تر 
هرجایی نمی شود امر به معروف کرد و باید با 

بهترین زبان این کار انجام شود بنابراین رفتار ما 
امروزه در شئونات مختلف جامعه برای چگونگی 
اثربخشی در امر به معروف و نهی از منکر حرف 
ضابطان  که  کرد  تأکید  وی  زند.  می  را  اول 
هم باید خود آراسته به همه معارف و شئونات 
اسالمی باشند و آنچه امروز این اصل مهم را 

در جامعه بارور می کند اخالق اسالمی است.
شورای امر به معروف و نهی از منکر

 در اداره های استان
مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه انصارالرضا 
)ع( استان هم در این مراسم با اشاره به اینکه 
تاکنون 70 دستگاه اجرایی در استان، شورای امر 
به معروف و نهی از منکر خود را تشکیل داده اند، 
تصریح کرد که به لحاظ ساختاری اقدام خوبی 
شده اما در مرحله عمل هنوز اقدام مناسبی انجام 
نشده است. »مهدی صادق احمدی« اظهار کرد: 
طبق قانون مرتبه زبانی و عملی امر به معروف و 
نهی از منکر، وظیفه بسیجیان است که براساس 
آموزش هایی که می گذرانند، کار خود را انجام 
می دهند. وی با بیان اینکه قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر این کار را به 4 

مراتب تقسیم بندی کرده است، افزود: این مراتب 
شامل قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی می باشد 
که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد ملت 
و دولت و مرتبه عملی آن در موردی که قانون 
 مشخص کرده، بر عهده دولت است. به گفتۀ وی

رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع اعضای 
ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در سال 
1372 فرمودند که مردم همانطور که نماز را 
واجب می دانند باید امر به معروف و نهی از منکر 
را واجب بدانند و آنچه مسئولیت مردم است    امر 
 و نهی زبانی است و به گفتۀ معظم له مهم ترین
جمهوری  نظام  حفظ  و  ایجاد  معروف  به  امر 
اسالمی و مهم ترین منکر تضعیف نظام می باشد. 
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نماینده ولی فقیه در دیدار با اعضا شورای اسالمی بخش مرکزی    2+3 گزینه هاي روي میز شورا 
 برای شهرداری بیرجند

امیرآبادیزاده-عضو شوراي شهر بیرجند از  بررسي 
سه گزینه برای تصدی شهرداری بیرجند خبر داد 
فهرست  در  رادنیا  و  کمیلي  عظیمیزاده،  آقایان 
گزینه   2 دارند.همچنین  قرار  شورا  انتخاب 
لیست اضافه شد.  این  به  براي تصدي  نیز  دیگر 
گفتگو  در  نژاد  عبدالرزاق  مهدي  االسالم  حجت 
اختصاصی با خبرنگار آوا اظهار کرد: براي انتخاب 
شهردار »شوراي مشورتي تعیین شهردار« متشکل 
از اعضاي شوراي شهر و جمعي از نخبگان استان 
نماینده  استاندار،  معاون عمراني  نماینده  از جمله 
عمران دانشگاه ها، نماینده نظام مهندسي تشکیل 
شده است. وي با تاکید بر اینکه اکنون سه گزینه، 
با آراي حداکثر اعضاي این گروه، در اولویت قرار 
که  است  شده  خواسته  افراد  این  از  افزود:  دارند، 
برنامه هاي خود را براي توسعه هرچه بیشتر شهر 
بیرجند ارائه دهند.وی عنوان کرد در سه شنبه شب 
گذشته عظیمی زاده در شورا حضور یافته و نسبت 
به معرفي خود و برنامه هاي خود به شورا اطالع 
رساني کرده است.عضو شوراي شهر بیرجند ادامه 
داد: در همان شب در کارتابل شاهد اضافه شدن دو 
نقر دیگراز خراسان رضوي و استان فارس بودیم.

هایي  گزینه  کنیم  مي  تالش  اینکه  بیان  با  وي 
 دیگري براي تصدي این مسئولیت از بیرجندي هاي
 مقیم دیگر استان ها بررسي کنیم افزود: در سپردن 
این مسئولیت خطیر، سعي مي کنیم همه جوانب 
نژاد  عبدالرزاق  االسالم  باشد.حجت  شده  بررسي 
همچنین با اشاره به یکي از گزینه هاي پیشنهادي 
شهرداري بیرجند » محمد زهرایي« کرد: مهندس 
براي  که  است  توانمند  مدیران  از  یکي  زهرایي 
 تصدي شهرداري بیرجند مطرح شد اما در روز هاي
ها  رسانه  در  ایشان،  انصراف  بیانیه  گذشته،    
افراد  لیست  از  دلیل،  همین  به  که  شد  منتشر 

پیشنهادي شوراي مشورتي خارج شد. 

تخصیص 232 تن برنج ویژه 
طرح محرم برای هیئات استان

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  حسینی- 
کشاورزی از شروع طرح محرم و تخصیص 232 
تن برنج به هیئات مذهبی استان خبر داد و عنوان 
کرد: با توجه به تقاضای باالی هیئات استان، این 
میزان نسبت به سال گذشته که 200 تن بوده، 1۶ 
درصد افزایش یافته است. عارفی نیا در گفتگوی با 
 آوا با بیان این که توزیع برنج براساس شاخص های
شده  انجام  ها  شهرستان  بین   ۹5 سال  جمعیت 
است ادامه داد: تمام هیئت های مذهبی استان باید 
به اداره کل تبلیغات اسالمی یا نمایندگی های آن 
در شهرستان ها مراجعه کرده و پس از اخذ معرفی 
دریافت  فروش  از عامالن  را  ، سهمیه خود  نامه 
کنند. وی با اشاره به این که مقدار ۹8 تن شکر 
و ۶0 تن مرغ در قالب طرح محرم تامین گردیده 
اضافه کرد: این میزان نیز در حال توزیع می باشد. 
به گفته وی همچنین گوشت قرمز منجمد توسط 
با  و  تهیه شده  استان  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
می  توزیع  اسالمی  تبلیغات  سازمان  هماهنگی 
شود. مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
حال  در  همچنین  سازمان  این  کرد:  خاطرنشان 
پیگیری برای اخذ مجوز میزان تکمیلی شکر، مرغ 

و گوشت قرمز می باشد.

مانور آموزشی تخصصی 
آتشنشانی برگزار شد

قاسمی- ظهر دیروز اولین مانور آموزشی تخصصی 
تخلیه اضطراری آتشنشانی در منطقه مسکونی به 
 همت 4 ایستگاه آن انجام شد. فرمانده میدان تیم های

عملیاتی مانور اظهار کرد: مانور یاد شده در نوع خود در 
کشور منحصر به فرد بود. »میری« تصریح کرد که 
در این مانور برای اولین بار تمام دستگاه خدماتی از 
 جمله آتشنشانی، پلیس، نیروهای امداد، دستگاه های
 115 و   1۹4  ،123  ،122  ،121 رسان،  خدمات   
عنوان  هم  عملیات  درباره  وی  داشتند.  همکاری 
بوده  ساختمان  طبقه 5  در  سوزی  آتش  که  کرد 
است و  به علت گستردگی به طبقه ۶ سرایت کرده 
بود. به گفتۀ وی در این عملیات فرضی 20 نفر از 
ساکنان این ساختمان نجات یافتند که طی تعدادی 
از مصدومان از طریق باالبر برقی به پایین هدایت 
شدند و  برخی با طناب و سفره نجات، پایین آورده 
شدند و باقی ساکنان هم از پله های فرار ساختمان 
اورژانس  نیروهای  به  برای درمان  تخلیه شدند و 

تحویل داده شدند. 

تکذیب شایعه استعفای مدیرکل ورزش
 و جوانان خراسان جنوبی

حسینی- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
از سمت خود استعفا نداده است. روابط عمومی اداره 
کل ورزش و جوانان استان ، پیرو درج خبر شایعه 
استعفای محمد اسماعیل افضل پور مدیر کل ورزش 
و جوانان استان خراسان جنوبی عنوان کرد: تاکنون 
از طرف وزارت ورزش و جوانان هیچ گونه اقدام یا 
خبر تایید شده ای مبنی بر تغییر مدیریت ورزش 
استان صادر نشده است و مدیریت ورزش و جوانان 
استان همچون گذشته و بدون هیچ وقفه ای؛ به 
فعالیت و خدمت رسانی به جامعه شریف ورزش و 

جوانان استان ادامه می دهد.
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مردم، بنده دنیايند و به ظاهر، دم از دين مى  زنند و تا زمانى كه زندگى شان تأمین شود، از آن دفاع مى كنند

 اّما چون در بوته آزمايش قرار گیرند، دينداراْن اندك  اند.
)تحف العقول، ص 245(

 نباید بیش از حد نسبت به استقالل
 اقلیم کردستان حساسیت نشان دهیم

بیشتری  تالش  بود  بهتر  گفت:  مطهری  علی 
می کردیم تا این اتفاق نمی افتاد اما حال که همه 
پرسی استقالل در اقلیم کردستان برگزار شده و به 
نظر می رسد رای نیز خواهد آورد نباید بیش از حد 
حساسیت نشان دهیم. وی گفت: مشخص است 
که کردها از همه پرسی استقالل کردستان حمایت 
می کنند. اما برگزاری این همه پرسی لزوما به معنای 
استقالل اقلیم نیست، بلکه مراحلی دارد که حتی اگر 
قرار به انجام باشد دو تا سه سال به طول می انجامد 
از حد حساسیت نشان  بنابراین الزم نیست بیش 
دهیم بلکه باید مردم کردستان عراق را قانع کنیم 

که استقالل اقلیم به صالح شان نیست.

روزی می رسد که همه دنیا به جای 
انگلیسی، فارسی یاد بگیرند

حجت االسالم محمدی گلپایگانی اظهار کرد: جاده 
یک طرفه به سمت غرب باید برگشت پیدا کند و 
به جای  دنیا  در  روزی می رسد که همه  ان شاءا... 
انگلیسی، فارسی یاد بگیرند. وی با اشاره به رونمایی 
از موشک خرمشهر تصریح کرد: این رونمایی سر 
و صدای زیادی در دنیا به پا کرد و آنهایی که در 
خانه های شیشه ای نشستند باید بدانند که اگر زیاد 

سر و صدا کنند خانه هایشان ویران می شود.            

رضایی: همه پرسی استقالل کردستان 
عراق به نفع اسرائیل است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز 
کردستان نیازمند امنیت، توسعه و پیشرفت است 
و هر نوع درگیری و منازعه در کردستان عراق، 
اندازد.  می  عقب  پیشرفت  و  آرامش  از  را  آنها 
نفع  به  ماجرا  این  کرد:  اظهار  رضایی  محسن 
اسرائیل و کسانی است که می خواهند ناامنی در 
به  پاسخ  در  وی  می شود.  یابد،  گسترش  منطقه 
این پرسش که رویکرد جمهوری اسالمی نسبت 
به همه پرسی کردستان عراق چیست، اظهار کرد: 
ما تمامیت ارضی کشورها را باید حفظ کنیم تا از 

تغییر مرزهای جغرافیایی جلوگیری شود.

بروجردی: بارزانی بازی 
خطرناکی را شروع کرده است

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
ایران،  اسالمی  جمهوری  گفت:  اسالمی  مجلس 
کشورهای همسایه عراق و سازمان ملل بر ضرورت 
حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق تاکید دارند 
در حالی که رژیم صهیونیستی مقابل اعمال چنین 
سیاستی است. بروجردی اظهار کرد: می توان اذعان 
کرد بارزانی بازی خطرناکی را شروع کرده که به ضرر 

اقلیم کردستان عراق تمام خواهد شد.

کاخ سفید: برجام بدترین توافق است

بیان  با  سفید  کاخ  ملی  امنیت  »مک مستر«مشاور 
اینکه برجام »بدترین« توافقی است که آمریکا تا 
کنون وارد آن شده، گفت که با نظر »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا درباره این توافق موافق است.
مک مستر مدعی شد که این توافق تمامی مزایا را به 
ایرانی ها اعطا کرده و تهران از پول به دست آمده از این 
توافق برای »بی ثبات کردن منطقه« استفاده می کند.

آمریکایی ها می خواستند با ایران 
»روابط محرمانه« داشته باشند

محمود بهمنی با یادآوری اینکه ایران کشوری نیست 
که تحریم ها بتواند در روند پیشرفت کار آن توقف و 
خللی ایجاد کند، تصریح کرد: آمریکایی ها نمی توانند  
تمام کشورها را برای تحریم ایران متحد کنند. وی 
با اشاره به سفر هفت سال قبل به آمریکا خاطرنشان 
کرد: در آن سال آمریکایی ها دوست داشتند به شکل 
حرف های  و  کنند  برقرار  رابطه  ایران  با  محرمانه 
کشورهای غربی در مجمع  جهانی با محفل های 

خصوصی تفاوت های زیادی دارد. 

الریجانی فراکسیون امید را به بازی نمی گیرد

محمود صادقی با بیان اینکه نحوه مدیریت مجلس 
بسیار فردمحور شده با وجود اینکه فراکسیون امید دو 
نایب رئیس در هیئت رئیسه دارد،گفت: این دو نایب 
رئیس هیچ شرکتی در تصمیمات مهم مجلس ندارند. 
وی تاکید می کند که »الریجانی در مدیریت مجلس، 
فراکسیون امید را به بازی نمی گیرد و حتی دو نایب رئیس مجلس که از 

فراکسیون امید هستند تاثیر جدی در اداره مجلس ندارند.« 

 روحانی تصمیمات خود را تقصیر بقیه نیندازد

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: ما منتظر معرفی دو 
وزیر از طرف آقای روحانی برای وزارت علوم و نیرو 
 هستیم که به آنها یک رای ٢٥٠ تایی همانند قبلی ها

را  روحانی هرکسی  آقای  کرد:  اظهار  وی  بدهیم. 
که بخواهد می تواند به مجلس معرفی کند، تقصیر 
مجلس، مراجع، امام، رهبری، خدا، دین و پیغمبر نیندازد. ما در مجلس منتظر 

وزرای پیشنهادی هستیم که به آنها رای دهیم.

حدادعادل: ما از عملکرد جبهه مردمی راضی هستیم

حدادعادل گفت: جبهه مردمی ظرفی است که همه 
نیروهای انقالب می توانند در آن حضور داشته باشند و 
شخصیت ها و نیروها هم وحدت را عمال محقق کنند. 
وی درباره عملکرد جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه میان تشکیل 
جبهه مردمی و برگزاری انتخابات فاصله کمی وجود داشت ما از عملکرد جبهه 
راضی هستیم اگرچه نقص ها و ضعف هایی هم ممکن است، وجود داشته باشد.

بیان  با  سید مصطفی هاشمی طبا 
اینکه بسیاری از تحریم ها پس از 
گفت:  است،  شده  برداشته  برجام 
به  آقای ظریف  افرادی چون  زبان 

و  است  بسته  کشور  مصالح  دلیل 
آنان نمی توانند هر حرفی را به زبان 

بیاورند. 
 وی همچنین در پاسخ به پرسش های

خبرنگار مبنی بر اینکه چه دادیم و 
چه گرفتیم و اینکه نتیجه برجام در 
زندگی مردم چیست، گفت: در برابر 
چشم پوشی از برخی از صنایع انرژی 

اتمی، برجام را امضا کردیم. 
زمانی  داد: من  ادامه  هاشمی طبا  
که برجام امضا شد گفتم که نباید 
مسائل  که  داشت  انتظار  برجام  از 

اما  کند  حل  را  کشور  اقتصادی 
ایجاد  موجب  تحریم ها  از  بسیاری 
مشکالت برای مردم شده بود. وقتی 
در تحریم کشتیرانی، کشتی های ما 
نمی توانستند در دریا حرکت کنند، 
سبب می شد که کاالها را با واسطه 
کشورهای  از  اضافه  درصد   3٠ و 
دیگر خریداری و جعل سند کنیم تا 
از یک کشور دیگر وارد شود و در 
حقیقت 4٠ درصد پول مردم ما را به 
حلقوم خارجی ها می ریختیم و امروز 
این پول به حلقوم آنها نمی رود؛ آیا 
این بد است؟ من می گویم که برجام 
سبب شده پول کشور ما که صرف 
نشود.  امروز  می شد،  واسطه گری 
بنابراین شما به من بگویید که انرژی 
اتمی چه تأثیری بر اقتصاد کشور و 

زندگی روزمره مردم داشته است.

انتظار  اصالح طلبان  هاشمی  محمد 
بیشتری از آقای روحانی در انتخاب 
اعضای کابینه خود داشتند. این مسأله 
که آیا این انتظارات صحیح بوده و یا نه، 
نیازمند تحلیل و بررسی عمیق تر است. 
با این وجود اصالح طلبان باید این نکته 
را در نظر داشته باشند که اگر قصد 
پیروزی  به  بعدی  انتخابات  در  دارند 
معتدل  اصولگرایان  با  باید  برسند 
ائتالف کنند. وی افزود: بدون شک 
اگر اصالح طلبان قصد داشته باشند 
به تنهایی و بدون ائتالف در انتخابات 
شرکت کنند، شکست خواهندخورد 
رسید.  نخواهند  خود  اهداف  به  و 
واجدان  از  درصد  آماری ٢٠  نظر  از 
شرایط به کاندیدای جریان اصالحات 
جریان  کاندیدای  و  می دهند  رأی 
اصولگرایی نیز از رأیی به همین اندازه 

برخوردار است. این در حالی است که 
جریال اعتدالگرای ایران بین 3٠ تا 
4٠ درصد آرای واجدان شرایط را به 
خود اختصاص داده است. در نتیجه 

هر کدام از جریان های سیاسی که 
به  انتخابات  در  باشند  داشته  قصد 
اعتدالگرایان  با  باید  برسند  پیروزی 
ائتالف کنند. هاشمی تصریح کرد: 

بدون شک خطر تکرار اتفاقات سال 
تهدید می کند.  را  84 اصالح طلبان 
اصالح طلبان  هدف  اگر  نتیجه  در 
پیروزی در انتخابات آینده است راهی 

ندارند.  اعتدالگرایان  با  ائتالف   جز 
با  ائتالف  نیز  دلیل  همین  به 
اعتدالگرایان برگ برنده اصالح طلبان 

در انتخابات آینده خواهد بود.   

همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر نیروي انتظامي استان با حضور نماینده ولي فقیه در استان * عکس:مقامی حضور استاندار در گردهمایی تخصصی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات استان* عکس:اکبریبازدید نماینده ولي فقیه در استان از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در آستان مقدس امامزادگان باقریه)ع( بیرجند * عکس: مقامی

هاشمی طبا: زبان افرادی چون ظریف 
به خاطر مصالح کشور بسته است

هاشمی: اگر اصالح طلبان با اعتدالگرایان ائتالف
 نکنند، خطر تکرار اتفاقات سال 84 وجود دارد 

فراخوان بررسی و رسیدگی ویژه به پرونده ها و اعتراضات مودیان محترم مالیاتی   شناسه آگهی: 89637
همزمان با ششمین روز از هفته دفاع مقدس و دهه امر به معروف و نهی از منکر با عنوان روز حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی بدینوسیله از کلیه مودیان مالیاتی و فعاالن 

اقتصادی محترم  که دارای مشکالت مالیاتی می باشند دعوت می گردد جهت بررسی و پیگیری موضوع توسط سرپرست اداره کل، معاون مالیات بر ارزش افزوده و روسای ادارات 
امور مالیاتی مربوطه حضور به هم رسانند.

زمان: امروز چهارشنبه 96/7/5 از ساعت 12 الی 14:30           مکان : بیرجند - میدان شهدا - خیابان دانشگاه
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 

»1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی«

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

آدرس: خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

به یک نفر خانم یا آقا جهت کار در خشکشویی به صورت دو شیفت نیازمندیم.  
ساعت کاری: 8 الی 12 و 17 الی 21     09303102285- 32454577


