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سرمقاله

آنچه بر سر ورزش
 استان می آید!! 

*هرم پور

   انتظار می رفت با حضور چندماهه ی مدیرکلی علمی 
و دانشگاهی در رأس ورزش استان، اندک  شرایط 
لرزان و نامتوازن سالهای گذشته در این حوزه ی 
مهم و پرمخاطب به تثبیتی دلگرم کننده منجر شود؛ 
غافل از اینکه انگار ماجرای بی سر و سامانی مدیریت 
ورزش استان تمامی ندارد و بی انصافی محض است 
اگر کسی چشم بر داستان غمبار جابجایی و انتصاب 
پنج  مدیر در ظرف کمتر از پنج سال در مدیریت 
ورزش خراسان جنوبی ببندد و به عمد یا به سهو، حق
نشنود  را  ورزش  به  مندان  عالقه  و  ورزشکاران 
جعفر  امروز،  به  تا   1392 سال  از  نبیند!!  و 
دکتر  و  عزیززاده،  عمیدیان،  مرحوم  قدیری، 
2 صفحه  در  ادامه    .  .  . چند  کدام  هر  پور  افضل 

عبدا... ناصری: 
جهانگیری هنوز یکی از روسای جمهور

 بالقوه اصالح طلبان است

محمود صادقی:
از حضور احمدی نژاد درانتخابات

 مجلس استقبال کنیم

عبدا... رمضان زاده:
فراکسیون امید هرکدام

 یک اعلیحضرت هستند!

الیاس حضرتی:
باید از اصولگرایان 
کارآمد حمایت کرد
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جناب آقای 
دکتر مروج الشریعه

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نماییم 

یقین داریم با تدابیر شایسته و تجارب مدیریتی شما 
گرفت خواهد  شتاب  استان  جانبه  همه  توسعه   روند 

توفیق و سربلندی روز افزون شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

سال،  شش  به  قریب  از  پس  که  اکنون 
خدمتگزاري اینجانب در شرکت گاز 

استان خراسان جنوبي به پایان رسیده است 
 بر خود فرض مي دانم از همه عزیزاني که 
در این مدت با کمال بزرگواري و محبت 
در انجام وظیفه، همدل و همراه اینجانب 

و همكاران پرتالشم بودند، تشكر و 
قدرداني نمایم و از مردم شریف استان 

به خاطر قصور در خدمت 
عذرخواهي نموده و حاللیت بطلبم.

امیدوارم در سنگر خدمت جدید در جوار 
بارگاه ملكوتي علي ابن موسي الرضا )ع( 

 هم از دعاي خیرتان بهره مند باشم.

فرشیـد دشتـي

حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید محمود موسوی رستگار

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان
 رئیس شورای اسالمی شهرستان خوسف

 و نماینده شهرستان خوسف در شورای استان
 تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه

 ایزد منان مسئلت داریم.
هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی پیام دام خوسف

جناب آقای دکتر رفیعی پور
رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

جناب آقای دکتر اصغرزاده
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی

با تبریک 14 مهر ماه روز ملی دامپزشکی 
 انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان را که نشان از درایت و کارآمدی تان می باشد

 تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری و کشاورزی 

ستاره کیان بیرجند -  شرکت ستاره کیان ایرانیان
 برادران خیریه - فرزین - صابرتنها

)هوالباقی(

سرکار خانم مهندس سمانه ساالری
مسئول محترم روابط عمومی 

و عضو گرامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تألم، درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و بازماندگان محترم صبر جزیل از درگاه خداوند 

مسئلت داریم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقاي علي ساالري
با نهایت تاسف درگذشت پدر عزیزتان

شادروان  کربالیی محمد ساالري
را حضورتان تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند 

مسئلت دارم.
صادق آذري - مدیر همکاران سیستم خراسان جنوبي
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به یک نفر خانم با مدرک پیراپزشکی جهت همکاری در 
مطب پزشک نیازمند است.  324252۹6 - ۰۹157662۰17

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
رئیس سازمان دامپزشکی کشور

جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده 
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 

 انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان بسیار موجب مسرت و خشنودی است. 
از صمیم قلب این مهم را حضور شما تبریک و تهنیت عرض می نماییم، 

توفیقات روز افزون و سالمتی تان را از خداوند منان مسئلت داریم. 

از طرف کشتارگاه صنعتی دام بیرجند )عیسایی(

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور

رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت ریاست سازمان 
دامپزشكی کشور که موید تجربه و تخصص شما در این حوزه 

می باشد،صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 
توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق
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اطالعیه سازمان حج وزیارت درباره ثبت نام كنندگان برای اربعین

آخرين خبر- سازمان حج وزيارت دراطالعيه درباره ثبت نام كنندگان برای اربعين نوشت: مشتاقان زيارت اربعين توجه داشته باشند كه صرفا با ثبت نام در سامانه سماح و 
پرداخت وجه اينترنتی در اين سامانه، دريافت ويزا برای آنان امكان پذير نيست.در اين اطالعيه آمده است: ثبت نام كنندگان در سماح الزم است در اسرع وقت مدارک 
خود شامل گذرنامه معتبر و دو قطعه عكس را به دفاتر زيارتی كه در سامانه سماح انتخاب كرده اند، تحويل دهند تا هر چه سريع تر رواديد اربعين برای آنان صادر شود

سرمقاله

آنچه بر سر ورزش
 استان می آید!! 

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( صباحی كمتر يا بيشتر سكان 

مديريت ورزش استان را به دست گرفته اند و اين 
روزها زمزمه ی انتصاب مديری ديگر به عنوان 
ها،  نگرانی  استان،  جوانان  و  ورزش   مديركل 
رفت  هدر  از  ها  افسوس  و  ها  مندی  گاليه 
استعدادهای بی شمار خراسان جنوبی در البالی 
چرخ بی رحم عزل و نصب ها را دو چندان كرده 
است. همه به خوبی يادمان هست كه در آخرين 
جلسه توديع ومعارفه، خادم معاون وزارت ورزش و 
جوانان به شدت از تغيير و جابجايی های مداوم 
 در ورزش خراسان جنوبی ابراز تعجب و شگفتی 
می كرد و به دنبال علتی برای اين ماجرا می گشت.
هم بخش ورزش و هم بخش جوانان در استان در 
اين سالها در تالطم تصميم های به سرعت در حال 
تغيير بوده اند و به همين لحاظ، هم به ورزشكاران 
وهم به جوانان استان ضررها و خسارت های جبران 
ناپذيری تحميل شده است.  حوزه های مرتبط با 
ورزش و جوانان به دليل ساز و كار ويژه و منحصر 
به فرد درعرصه مديريت، به شدت وابسته به ثبات 
هستند و بر خالف برخی ادارات كل، سازمانهايا 
اثر  فراوان  تغييرات مديريتی  نهادهايی كه  حتی 
چندانی در نحوه خدمات رسانی آنها ندارد، حوزه 
ورزش به شدت ضربه پذير و به صورت خاص، 
دارای زمينه های عقب گرد است. بحث و جدل در 
رابطه با داليل اين جابجايی ها وعزل و نصب های 
متعدد و  زياده گويی در خصوص چرايی افتادن 
اداره كل ورزش وجوانان استان به ميانه ی گردباد 
بی سامانی، و دست های پيدا و پنهان، البی ها و 
فشارهای پشت صحنه، خسته كننده و نيازمند پيش 
زمينه هاييست كه بيان آن در اين مجال اندک نمی 
گنجد. هر چند اين سؤال مهم و اساسی هر لحظه 
 به ذهن مردم و دلسوزان استان متبادر می شود
كه واقعاً دليل اين جابجايی های چيست؟ اگر اين 
 جابجايی ها علت منطقی دارد، چرا به مردم و رسانه ها
اعالم نمی شود و اگر علتی ندارد، به چه جرأتی و با 
كدامين منطق چنين اقدامات ضد ثباتی در استان در 
حال انجام است و حال اينكه به هر دليل، متوليان 
 امر درسكوتی معنادار، فقط به تماشا ايستاده اند
تعريض  از  بخشی  من   كنند؟  نمی  اقدامی  و 
سخنم را متوجه مديران ارشد استانی و بخشی را 
متوجه ورزشكاران محترم و جامعه ورزشی استان 
و بخشی را هم متوجه مردم شريف استان می دانم. 
در سالهای اخير در رأس ورزش استان،  ما شاهد 
حضور مديران اجرايی و عملياتی،مديران برنامه ريز، 
و مديران دانش پايه و علمی بوده ايم. عليرغم 
موفقيت های قابل توجه، چرا پايه های مديريتی اين 
 مجموعه همواره لرزان و سامان برنامه ريزی های
آيد  می  نظر  به  است؟  بوده  پريشان  كالنش 
مشاهده  غيرقابل  وجريانهای  پنهان  فرايندهای 
و زيرزمينی كه متأسفانه در پاره ای موارد دارای 
تريبون و رسانه نيز هستند، از درون در حال ايجاد 
مديريِت در سايه و رتق وفتق امور به شيوه خاص 
اين، حمايت و  بر  باشند. مضاعف  خودشان می 
مساعدت مديران باالدستی استانی و كشوری از 
ورزش استان و مديران آن در سالهای اخير كمرنگ 
 تر و به همين دليل از ميانه ی راه انگيزه های
تالشی  و  مسير  ادامه  برای  حوزه  اين  مديران 
همچون روزهای اول كاهش يافته است. از ديگر 
سو،به دليل گستردگی حوزه ورزش و تشتت آراء در 
ميان فعالين اين عرصه، تعامل، همكاری، همدلی و 
دست گيری از مديران و مساعدت برای برداشتن 
اين بارسنگين، حرف اول را برای كسب موفقيت 
می زند و اين همان چيزيست كه متأسفانه به داليل 
مختلف در سالهای اخير به صورت نسبی كاهش 
محسوس داشته و شرايط رابرای رشد قارچ گونه ی 
تفكرات غيرمنطقی و در برخی موارد حتی مضحک 
در عرصه ورزش  و جوانان استان مهيا كرده است. 
اما مردم استان و جامعه ی ورزشی خراسان جنوبی 
كه مطالبه ی ثبات، پيشرفت، توجه به استعدادها 
و توسعه ی اماكن و امكانات ورزشی و نيز رفع و 
رجوع بخشی از مشكالت حوزه ی جوانان را دارند، 
با اين وضعيت  چه كنند؟ متأسفانه در استانی كه 
مديران،  عليرغم همه ی شعارها كمتر پاسخگوی 
رسانه ها هستند) مگر آنجا كه تبليغی به نفعشان 
باشد و يا زمينه ساز ارتقاء آينده شان(، در استانی 
كاری  و  ساز  با  و  ديگر  جای  در  ها  اولويت  كه 
نامشخص و توسط افراِد در سايه تدوين و القاء 
می شود، در استانی كه گروهی در تالشند  همه 
چيز را سياسی جلوه دهند، در استانی كه گاهی 
وابستگی های حزبی و فاميلی، مؤلفه های مهم تر 
از شاخص های شخصيتی و توانمندی های ذاتی 
و اداری برای انتصاب در يک پست هستند، و در 
استانی كه مردم به بهانه حفظ حرمتها و يا نگرانی 
از آينده نامشخص، يا ُمهر سكوت بر لب می زنند 
يا از حق مسلمشان می گذرند و يا حق غيراولويت 
داری را بر حق مسلِم اولويت دارِ خودشان يا جمعی 
از همشهری هايشان ترجيح می دهند، شرايط بهتر 
از اين نخواهدشد!! در چنين فضايی،  ُغصه ای برای
و  هنرمندی  با  مدير،  كه  خورد  نبايد  مديران 
هوشمندی ذاتی اش چينش خودش و اطرافيانش 
در صندلی های خالی مديريتی را در هر كجا و 
در هر زمانی به خوبی آموخته و عملياتی می كند، 
بلكه  نگرانی و دلسوزی برای استعدادهاييست كه 
در اين ميان،  ابتدا ناديده گرفته می شوند، سپس يا 
از بين می روند يا مهاجرت می كنند و پس از مدتی 
به عنوان استعدادهای سركوب شده سربار  جامعه
بيش  و  مسؤوليم  همه  ما  شوند.  می 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . همه  از 

در  نظرند.  و  حق  صاحب  سرمقاله(»مردم«،   )ادامه 

مقابل بی ثباتی های مديريتی كه به ناگاه تبديل 
به اپيدمی  می شوند،قطعاً بايد ايستاد و با ساز و 
يافت. برای آن  كار منطقی و مطلوب، راهكاری 

به  اين زمينه ملزم  را در  ما  و مردم،  مسؤولين 
به  عواقب  ازهمين حاال  و  دانيم  پاسخگويی می 
مسلخ رفتن استعدادها و به روی زمين ماندن كارها 
واعتبارات و بودجه ها و پروژه ها را در استان متوجه 
تصميم های آنان می بينيم.هر چند در اين زمينه و 
در ساعات اخير، ورود مديران ارشد اجرايی استان و 
شخص استاندار محترم به ماجرای انتصاب جديد، 
بخشی از نگرانی ها را كاهش داده، اما اقدامی مؤثر 
در اين زمينه در دراز مدت، آزمونی پر وزن و مقدار 
برای استاندار محترم در حوزه مديريت استانی به نام 
خراسان جنوبی با شاخصه های مهمی  كه در باال 

ذكر آن رفت، خواهد بود.
  )لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد(

 

آغاز به کار سامانه ثبت و دریافت مجوز 
خروج رایگان اربعین برای دانشجویان

مجوز  دريافت  و  ثبت  برای  سامانه  ميزان- 
نشانی  به  دانشجويان  برای  اربعين   خروج 
كرد. كار  به  آغاز   www.sagha-noor.ir

دانشجويان مشمول )معافيت تحصيلی( كه قصد 
حضور در پياده روی اربعين حسينی را دارند، با ثبت نام 
در سامانه »سقا« می توانند به صورت رايگان مجوز 
خروج از كشور را دريافت كنند.با ثبت نام در سامانه 
سقا ديگر نيازی به قراردادن وديعه سه ميليون تومانی 
نزد نظام وظيفه نيست؛ لذا تعهد نامه محضری جهت 
ضمانت كفايت می كند و همچنين نياز به ثبت آن در 
دفاتر اسناد رسمی نيست و در نتيجه دانشجويان نبايد 

هزينه ثبت در دفاتر اسناد رسمی را پرداخت كنند.

سهام عدالت خبرساز شد

خصوصی  سازمان  رئيس  حسينی  تسنيم-پوری 
سازی با بيان اينكه سود كنونی سهام عدالت بين 
13 تا 15 بوده است و برای سال مالی آتی ممكن 
است اين مقدار افزايش يافته و يا كاهش يابد گفت: 
اگر مشمولين مابقی سهام خود تا يک ميليون تومان 
را نپردازند، تنها به اندازه همان ميزان كنونی سهام خود 
سود دريافت می كنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت 
مقرر )پايان مهرماه( به مالكيت دولت خواهد رسيد.

رحیمی: دو کارت زرد مجلس هشدار به دولت بود

با  اينكه چرا مجلس  با  رابطه  عليرضا رحيمی در 
كارت زرد و استيضاح درصدد برآمده تا پيام خود 
گفت: مجلس  برساند  رئيس جمهور  به گوش  را 
به  را  تعامل  پيام  تا  برآمده  درصدد  اين طريق  از 
رئيس جمهور برساند. اما كارت های زردی داده شد 
نوعی هشدار به كل دولت و وزرا از طرف مجلس بود زيرا انتظار اين است 

كه دولت با خانه ملت يک تعامل موثر برقرار كند.

از حضور احمدی نژاد درانتخابات مجلس استقبال کنیم

محمود صادقی عضو فراكسيو اميد مجلس ضمن بی 
اطالعی از حضور احمدی نژاد درانتخابات مجلس 
يازدهم، گفت: از شورای نگهبان بايد سوال كرد كه 
احمدی نژاد را برای انتخابات مجلس تاييد صالحيت 
رياست  انتخابات  دوره  در  خير.بنده  يا  كند  می 
جمهوری هم تاكيد كرده ام كه حضور و مشاركت در انتخابات حق شهروندی 

هر كسی است بنابراين بايد از اعالم كانديداتوری ايشان استقبال كرد.

یکی از ویژگی های اصالح طلبان پاکدستی است

محمدرضا عارف  با بيان اينكه ميثاق ما با مردم اجرای 
برنامه های وعده داده شده و پاسخگويی به مطالبات 
آنهاست، تاكيد كرد: يكی از ويژگی های اصالح طلبان 
و  حوادث 88  جريان  است.در  آنها  بودن  پاكدست 
اتهاماتی كه به برخی اصالح طلبان زده شد نتوانستند 
برچسب فساد اقتصادی به آنها بزنند. اكنون كه در قدرت هستيم بايد بيشتر 

مراقبت كنيم كه ساحت اصالح طلبی از هرگونه فساد مبرا باشد.

عبدا... ناصری در پاسخ به اين سوال 
كانديدای اصالح  آيا الريجانی  كه 
طلبان برای انتخابات 1400 خواهد 
الريجانی  خير،گفت:آقای  يا  بود 

عقالنی  چهره های  از  يكی  امروز 
اصالح طلبی  جامعه  مورد پسند  و 
اينكه  اما  است،  رفتاری  لحاظ  به 
سال  در  اصالح طلبان  كانديدای 

موضوعی  خير،  يا  باشد   1400
است كه نمی توان از حاال قضاوت 
هفته  يک  تا  نيز   92 سال  كرد. 
قبل از انتخابات هيچ فكر نمی كرد 

از جامعه روحانيت مبارز  كه فردی 
كانديدای اصالح طلبان باشد و اين 
وقت  شرايط  با  متناسب  تصميم 
گرفته شد. وی در پاسخ به اين سوال 

كه بعد از انتخابات رياست جمهوری 
به رغم درخشيدن آقای جهانگيری 
شاهد بوديم كه جريان اصالح طلب 
به  ويژه ای  توجه  دوازدهم  دولت  و 
باره  اين  در  شما  نظر  نكردند؛  او 
جهانگيری  من  گفت:  چيست؟ 
سال  در  كه  نمی بينم  چهره ای  را 
فيلتر  از  1400 همانند سال 1396 
بنابراين  نشود؛  رد  نگهبان  شورای 
به تاكتيكی بودن برخورد با او معتقد 
حاكميت  كه  هستم  معتقد  نيستم. 
به سمت عقالنيت گرايی می رود و 
احتمال می دهم كه در سال 1400 
نيز  جهانگيری  از  فراتر  نامزدهايی 
از فيلتر شورای نگهبان عبور كنند.
اما آقای جهانگيری كماكان يكی از 
روسای جمهور بالقوه اصالح طلبان 
هستند. تاريخی  مقطع  هر  در 

الياس حضرتی درمورد رايزنی های 
نگهبان  شورای  با  طلبان  اصالح 
برای انتخابات 98 نيز گفت: شورای 
سياست گذاری اصالحات يا جبهه 
می  كه  را  اسمی  هر  و  اصالحات 
فقط  كارش  نبايد  بگذاريم  خواهيم 
معرفی كانديدا باشد بلكه بايد مرتب 
ارتباط  ايجاد  گری،  البی  درحال 
با تمامی  سالم و گفتگويی مستمر 
گروهها و شخصيت های تاثير گذار 
سياسی  های  فعاليت  و  مسائل  در 
انتخابات  ها  آن  از  يكی  كه  باشد 
است. نگهبان  شورای  با  رايزنی  و 

وی تاكيد كرد: در واقع بايد شورای 
عالی يا اگر قرار است نامش به جبهه 
اصالحات تغيير پيدا كند بايد از همين 
االن با شورای نگهبان جلسه بگذارند 
شورای  با  را  خودشان  حرفهای  و 

های  حرف  و  كنند  مطرح  نكهبان 
دهند  گوش  نيز  را  نكهبان  شورای 
،اين مسئله را مطرح كنند كه افراد 
كارآمد بايد به مجلس ورود پيدا كنند 

و اين موضوع نه تنها برای اصالح 
طلبان بلكه برای اصولگرايان نيز بايد 
باشد. يعنی ما بايد از اصولگرايان نيز 
خواهش كنيم كارآمدترين افرادشان 

را معرفی كنندو اگر زمانی احساس 
اصولگرايان  ليست  بين  كه  كرديم 
افرادی كارآمدتر از افراد ما وجوددارند 
از آنها حمايت كنيم . درواقع بايد ادم 

های ريشه دار، محكم و صاحب نظر 
اداره  را  مملكت  تحليل  صاحب  و 
كنند و تاثير بگذارند و اينگونه است 
كه مملكت كارآمد تشكيل می شود.

ناصری: جهانگیری هنوز یکی از
باید از اصولگرایان کارآمد حمایت کرد روسای جمهور بالقوه اصالح طلبان است

فراکسیون امید هرکدام یک اعلیحضرت هستند!

عبدا... رمضان زاده درباره بر هم ريختگی فراكسيون 
اين  گفت:  عارف  سوءمديريت  و  مجلس  در  اميد 
نمايندگان  اين  نيستند.  عارف  كارمندان  نمايندگان 
هر  هستند.  اعليحضرت  يک  خود  برای  كدام  هر 
كدام مدعی اند. دو راه هست، يا هر روز چند نفر را از 
فراكسيون اخراج كنند يا با آنها كجدار و مريز طی كنند. خيلی از اين نمايندگان 
اهل معامله هستند. خيلی ترسو هستند.معامله هستند. خيلی ترسو هستند.

نقطه سر خِط ترامپ: ایران به روح برجام پایبند نیست

دونالد ترامپ ضمن تكرار ادعاهای پيشين در خصوص 
سالح  به  ايران  كه  دهيم  اجازه  گفت:نبايد  ايران 
هسته ای دست پيدا كند؛ ايران عالوه بر حمايت از 
در  را  مرج  و  و هرج  تروريسم، خشونت، خونريزی 
خاورميانه گسترش می دهد.ايران به روح برجام پيابند 
نيست.ترامپ در پاسخ به سواالت متعدد خبرنگاران در خصوص فرجام برجام 

گفت: به زودی خبرهايی درباره ايران خواهيد شنيد.

افراط و تفریط در دولت دوازدهم جایگاهی ندارد 

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: مديران با هر گرايشی 
بايد حتما دارای ويژگی اعتدال باشند و افراط و تفريط 
به هيچ عنوان در دولت دوازدهم پذيرفته شده نيست.

 وی ادامه داد: فرصت اين را نداريم كه افرادی با 
انجماد فكری و افراطی گری به روی كار آيند و منجر 
به هزينه زايی برای كشور شوند.وزير كشور يادآور شد: جهان به سرعت در حال 

تغيير است و ما بايد تالش كنيم خود را به قافله پر سرعت جهانی برسانيم.

الیاس حضرتی، عضو هیات رئیسه فراكسیون امید مجلس:

        مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  كه  كودكانی  كوچک  های   دست 
خسته نیازمندانی كه از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر 
لحظه در انتظار یاری پاک و پربركت شماست. تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 

خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مركز نزد بانک ملی: 0109831823009  شماره كارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*   
آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09151631855 -  32313472 056- طاهری

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه صدیقین
 به شماره ثبت 76 و شناسه ملی 10360004670

از کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند ثبت شده به شماره 
76 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی سالیانه که در تاریخ 96/8/20 
ساعت 16 در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند - خیابان شهدا- شهدا 4- 

جنب مسجد النبی )ص( برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستوركار جلسه:

 - تصویب صورت های مالی سال 1395 - بررسی استانی شدن حوزه فعالیت 
موسسه - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره موسسه خیریه صدیقین بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001001761 - 1396/5/28 
هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
شماره  به  جان  علی  فرزند  فوالدی  فاطمه  خانم  متقاضی 
شناسنامه 48217 صادره از تهران و کد ملی 58681469 
 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 165/32 
مترمربع قسمتی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت آقای علیرضا دستگردی تایید و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/06/30   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/15      

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

گچ کاری و گچ بری
 پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت
)شهر و روستا(  
09904712042

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15  
09155614880 

آغاز ثبت نام کالس های آموزشگاه علمی اشراق

آموزشگاه علمی اشراق افتخار دارد همانند سال های 
 گذشته کنکور امسال را نیز همراه فرزندان شما باشد

* آمادگی برای ورود به مدارس خاص )نمونه و تیزهوشان(
* كالس های كنکور و تقویتی همه دروس 

* روش های سریع محاسبه و پرورش خالقیت ذهنی
 * روش های تست زنی و مدیریت زمان آزمون

 * كالس های موضوعی )همه دروس(
* ابتدا تعیین سطح و سپس برگزاری كالس براساس نیاز دانش 

آموز با هدف جلوگیری از اتالف وقت و هزینه
* تدریس در همه مقاطع ابتدایی )دوره اول و دوم(

 و متوسطه  )دوره اول و دوم(

محل ثبت نام: مدرس 32- پالک 15
32432434 - 32448240 - 09155611281

@amoozeshgaheshragh  :انكانـال تلگـرام
ست

د ا
اتی

اس
ن 

ری
ب ت

جر
ی م

ار
مک

ا ه
 ب

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید 335تن 

لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: فراخوان ارزیابی 
کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید 335 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای 
مختلف به شماره )1029-96( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از 

میان تأمین کنندگان لوله پلی اتیلن برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
 دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
واریز مبلغ 2,400,000 ریال به حساب سیبا به شماره 2175212197003 بانک ملي، به نام شرکت 
 آب و فاضالب روستایي استان خراسان جنوبی بابت فروش اوراق مناقصه ، تا تاریخ )96/07/19(

 از طریق سامانه ستاد الزامیست.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1396/07/15 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس 
از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.
مبلغ برآورد موضوع مناقصه : 24,000,000,000 ریال

مدارک و اسناد مورد نیاز: 
تصویر برابر اصل )اساسنامه، آگهی تغییرات، آگهی تأسیس، پروانه تولید و یا گواهی نمایندگی فروش 
معتبر همراه با تصویر پروانه تولید، استانداردهای معتبر و گواهی بیمه نامه تولیدات،پروانه بهره 
برداری، پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری ، فرم قانون منع مداخله در معامالت دولتي، فرم نمونه 

امضای تأیید شده دفتر اسناد رسمی و سایر مدارک مندرج در فرمت ارزیابی
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی: از تاریخ 1396/07/15 تا پایان وقت اداری 

1396/07/19  مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی: 1396/08/6
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :

آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند، انتهای بهشتی 7   تلفن : 32214752-8
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مركزتماس:  41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو
 شركت آب و فاضالب

 روستایي خراسان جنوبي  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*15 مهر 1396* شماره 3900

 اجرای 384 طرح عمرانی با همت جهادگران در تابستان
گروه خبر- 384 طرح عمرانی با همت جهادگران بسیج سازندگی، تعطیالت تابستان در مناطق محروم خراسان جنوبی اجرا شد. مسئول بسیج سازندگی استان 
گفت: 44 طرح آبرسانی شامل الیروبی قنات و استخر،لوله گذاری و احداث کانال آب، ساخت 63 مسکن برای نیازمندان، ساخت و تکمیل 87 مسجد و حسینیه، 
احداث 19 خانه عالم، 80 حمام بهداشتی و 5 زمین ورزشی از جمله این طرح ها است.زهرایی افزود: بیشترین طرحها در شهرستانهای نهبندان و سربیشه اجرا شد.

سالم آوای عزیز می خواستم از داروخانه ...  واقع 
به علت  کنم  قدردانی  و  تشکر  طالقانی  فلکه  در 
و  ایشان  عالی شخص  بسیار  برخورد  اوال  اینکه 
و  کار  سرعت  ثانیا  و  داروخانه  پرسنل  همچنین 
دقیق بودن در نسخه پیچی و تحویل سریع دارو 
و مهمتر از همه ارائه برچسب چاپی نحوه مصرف 
حقوق  رعایت  نشانگر  که  خرید  فاکتور  و  دارو 

مصرف کننده از جانب این بزرگوار می باشد.
915...803

سالم االن حدود 3 سال است که آپارتمان های 
خیابان  انتهای  ظفر-  خیابان  در  واقع   ... مجتمع 
 اردیبهشت راه افتاده ولی هنوزکوچه ها و ورودی های 
پیگیری  خدا  به  را  شما  نیست  آسفالت  اطرافش 

کنید مخصوصا ظفر ۲4و۲۲
938...440
از  زمان  گذر  به  امور  کردن  واگذار  نیست  معلوم 
طرف مسئولین شهر در پرونده زمین های موسوی 
بیرجندی  از 1100 خانوار  قرار است چه مشکلی 
نفر   1100 به  زمین  قطعه    830 کند.وقتی  حل 
فروخته می شود گذر زمان چگونه  مالباختگان را 
به حق و حقوق خود خواهد رساند. انتظار برخورد 

جدی از طرف مسئوالن قضایی استان می رود
915...100
های  بازی  قربانی  مردم  های  بچه  سالم 
در  دارد  تاسف  جای  واقعا  اند  شده  سیاسی 
کلی  با  کردیم.  نام  ثبت  شهر...  مدرسه  بهترین 
اول  روز  برگزیده  های  معلم  بخاطر  شهریه 
کار  یک  بعد  معلم  بدون  رفتند  ها  بچه  مهر 
معلمشان!!  عنوان  به  گذاشتند  رو  کار  تازه  آموز 
بازیهای  بدلیل  شده  مشخص  کردیم  مراجعه 
ها معلم  شهریور   31 روز   .... جناحی  و   سیاسی 
است؟!!!!  تکلیف چی  کرده  جابجا  و  فراخوان  را 

واقعا جای تاسف دارد
915...656
مسؤوالن  از  که  خواستم  نباشید  خسته  سالم  با 
اداره آب وفاضالب روستایی سوال بفرمایید هزینه 
که  روستاهایی  مردم  از  فاضالب  دفع  بابت  که 
هیچگونه فاضالبی اجرایی نشده میگیرند چیست ؟؟
915...0۲5
صبحانه  برای  جایی  بیرجند  خدماتی  مراکز  چرا 
ندارد!مسافر ما دیروز از تهران آمده هرجا رفتیم یا 
تعطیل بود یا صبحانه ِسرو نمی شد؟برای رسیدن 
ها  زیرساخت  باید  گردشگری  نقطه  به   استان 
رو  ها  مسافرخانه  و  ها  هتل  باید  کنید  آماده  و 
لوکس  زیرا هم هتل  برسانید  به کیفیت مطلوب 
الزم است هم مسافرخانه تمیز و مرتب با قیمت 
مناسب هر دو این ها در دنیا برای جذب توریست 
هستند حتی خانه هایی در سطح شهر آپارتمان به 
صورت خیلی مناسب تر از هتل هست برای اسکان 
توریست ها و موارد دیگر، حیف است به خدا، به 

این شهر و استان برسیم
935...315
هستند  حاضر  شهر  های  تاکسی  چرا  عجبم  در 
مسافر  و  کنند  طی  خالی  را  ها  مسیر  از  خیلی 
سوار نکنند به بهانه این که مسیر های پر تردد 
مقصد مسافر نباشد به جز اینکه دربست بگیرد، 
باشد.برادر  نمیکنم هنری  فکر  دیگر  آن هم  که 
من حداقل اگر در معلم مسافری به مقصد شهدا 
دربستی  نه  بگیر،  هم  هزینشو  کن  سوارش  بود 

باشد، نه مفت و رایگان!!!
915...45۲

کنیم  حمایت  استانمان  دستی  صنایع  از  بیاییم 
است  مهم  خیلی  دهیم  آموزش  دهیم  پرورش  و 
انتقال  به سینه  به نسل سینه  این هنر نسل  که 
دارد  که  خوبی  زایی  درآمد  از  جدا  همچنین  یابد 
جدا از معرفی شهر و استان به سایر مردم کشور 
تولیدات  کمال هم هست صادرات  که حد  آنچه 
این  برای  مربوطه  نهادهای  اگر  از  دستی  صنایع 
امر تسهیالتی به بخش خصوصی  دهند و شرکت 
بازرگانی شروع به فعالیت نموده و با تجربه تجارت 
بازاهای هدف را شناسایی کند خیلی حرکت خوبی 
می شود و صنایع دستی را به فروش رساند و به این 
شکل هم تولید کننده به سود فراوانی دست پیدا 
 می کند هم بعد از چند سال برند خراسان جنوبی
دارد  گفتن  برای  حرف  دنیا  در  محصوالتش  با 

خودمان را دست کم نگیریم.
935...539

از مدیران محترم مدارس خواهش دارم بازدیدی در 
کالس ها و محل های پر خطر داشته باشند برادر 
ابتدای مهر در کالس  کوچک من سال ها قبل 
درس که نشسته بود کمد وسایل کمک آموزشی 
پشت سر ایشان بود و به علت شل بودن شیشه 
درب شیشه ای به یکباره رها شده و در پشت شانه 
ایشان می رود ...خدارو شکر که به استخوان شانه 
گیر کرده بود و اتفاق خاصی نیز نیفتاد لذا تقاضا 

دارم دارم  حضور میدانی داشته باشیم 
935...۲50

در  زیاد شده  خیلی  بیرجند  رانندگی  های  حادثه 
استان کانالهای خبری را که چک میکنم همش 
حادثه و تصادف باید هروقت استارت می زنیم به 
 این نکات توجه کنیم کیفیت خودرو  سواری ما
و استانداردهای مطلوب آن را مد نظر قرار دهیم.
سرعت مجاز برانیم، کمی صبر و حوصله به خرج 
دهیم به خدا به عنوان شهروند دلم خون میشود 
که  شهری  محیط  در  بینم  می  تصادف  بار  هر 
کیلومتر   90 80تا  های  سرعت  با  نیست  جاده 
حرکت می کنند خدایی نکرده کسی قصد عبور 
از خیابان داشت باید چه کار کند آخر؟؟!!!فرصت 
ترمز زدن به خودمان و برای زندگی دیگران نیز 

ارزش قائل باشیم لطفا 
903...085

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

                                                         خلوت با شهدا در مزار شهدای بیرجند                                      عکاس: احسان توال

در سال  پیشه ور - سید غالمرضا سعیدی 
از  نوزاد  روستای  در  شمسی  هجری   1۲74
توابع شهرستان درمیان واقع در استان خراسان 
از  محمد،  سید  وی  پدر  آمد.  دنیا  به  جنوبی، 
سادات  به  منتسب  نسب  حسینی  سادات 
از  و  رقیه  بی  بی  مادرش  و  است  میرآفتاب 
سالگی،   6 یا   5 سن  است.در  حسینی  سادات 
ماه   6 از  پس  و  فرستادند  قالیبافی  به  را  وی 
وارد مکتب خانه ده شد. در آن تاریخ، مکتب 
شاگرد   70  ،60 پسر  و  دختر  از  دهکده  این 
خردسال می پذیرفت، و او تا سن 8 سالگی در 
نوزاد بود. پدرش غالبًا در هرات به سر می برد، 
او سرمایه دار کوچکی بود و بعد، از هرات آمد 
و خانواده را به بیرجند برد. وی در سنین 18 
در  و  کرد  مهاجرت  بیرجند  به  سالگی   19 تا 
بود  شده  تاسیس  تازه  که  شوکتیه  مدرسه 
غالمرضا  ورزد.سید  می  اشتغال  تحصیل  به 
مدرسه  این  در  سال  هفت  حدود  سعیدی 
فرانسه  و  عربی  زبان  و  پرداخت  تحصیل  به 
از  خارج  در  را  انگلیسی  زبان  و  فراگرفت  را 
به  آشنائی  و  متنوع  مطالعات  آموخت  مدرسه 
زبان های خارجی افق فکر او را عمیق ساخت 
مختلف  زمینه های  در  مطالعه  و  تحقیق  به  و 
به  تحقیقات  ادامه  برای  سعیدی  پرداخت. 
دانشگاه  در  و  می شود  رهسپار  هندوستان 
اندیشه های  و  افکار  با  برخورد  ضمن  علیگره 
با شخصیت هایی  آشنائی  و  متفکرین اسالمی 
الهوری  اقبال  محمد  دکتر  عالمه  همچون 
آشنا می شود.سعیدی پس از اتمام تحصیالت، 
مدت ۲ یا 3 سال در بانک خدمت نمود. سپس 
به تدریس در مدرسه شوکتیه پرداخت. از جمله 
فعالیت های دیگر وی، همکاری با مطبوعات و 

نگارش مقاالت متعدد بود. 

سید غالم رضا سعیدی ،
پس از انقالب اسالمی نام غریبی

متولدان  برای  سعیدی«  غالم رضا  »سید  نام 
اما  است.  غریبی  نام  اسالمی  انقالب  از  پس 
فکری  تحوالت  که  کسانی  و  بزرگترها  برای 
و فرهنگی کشورمان در دوران معاصر را دنبال 
خاطره ی  تداعی  کننده ی  نام  این  می کنند، 
کتاب ها و مقاالت متعددی است  که از دهه ی 

در  اسالمی،  انقالب  هنگام  تا  شمسی   13۲0
روزگار جوالن مکاتب مادی و هجوم انحرافات 
منتشر  سعیدی  غالم رضا  سید  نام  با  فکری 
بچه  می شد  باعث  که  نوشته هایی  می شد. 
مسلمان ها سرشان را باال بگیرند و با افتخار از 
مکتب شان در مقابل مارکسیست ها و شیفتگان 
با  که  خصوص  به  بزنند.  حرف  غرب  دنیای 
توسط  اجباری  مدرنیزاسیون  سیاست  اعمال 
دنیای  برق  و  زرق  به  پرداختن  پهلوی،  رژیم 
برخی  و  حکومت  اقدامات  صدر  در  غرب 
هم  مقابل  در  آن ها  بود؛  وابسته  روشنفکران 
مذهبی  نیروهای  و  دینداران  می کردند  سعی 
کنند.  معرفی  عقب مانده  و  مرتجع  عواملی  را 
واسطه ی   به  که  بعدها  شریعتی  علی  دکتر 
حسینیه ی  در  سعیدی  استاد  با  همراهی اش 
ارشاد،  روابط صمیمی تری با او برقرار کرده بود 
به ایشان گفته بود: اگر آثار قلمی شما در آن 
تاریخی که من دبیرستانی بودم نبود من غرق 

می شدم، من هرچه دارم از شما دارم.
در  باید  را  سعیدی  مرحوم  آثار  منظر  این  از 
دانست  فرهنگی ای  مجاهدت های  زمره ی 
به  کرد،  علم  قد  جریان  این  مقابل  در  که 
نیروهای مذهبی اعتماد به نفس داد و نهایتًا 
پشتوانه ای برای نسلی شد که به رهبری امام 
خمینی رحمه ا. . .  انقالب کرد. در حقیقت به 
از  باید  را  سعیدی  مرحوم  انقالب  رهبر  تعبیر 
»پیشروان نهضت اسالمی« دانست. در مورد 
این تأثیر همه ی چهره هایی که در آن دوران 
مشغول  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  به 

بودند اذعان دارند. 

سیری در آثار و افکار استاد سعیدی 

کتاب های سید غالمرضا سعیدی بنا به گفته ی 
خودش در مصاحبه با کیهان فرهنگی در سال 
می توان  که  است  عنوان   60 از  بیش   ،1364
دسته ی   نمود.  تقسیم  دسته  چند  به  را  آن ها 
است  اسالم  ماهیت  به  که  کتاب هایی  اول 
.سعیدی با شناخت میراث اصیل اسالمی سعی 
بازگوکردن  با  او  احیای تفکر دینی داشت.  در 
قرآن  و  )ص(  اسالم  پیامبر  از  داستان هایی 
اسالم  جذابیت های  بیان  همچنین  و  مجید 
دنبال  به  غربی،  منصف  دانشمندان  دید  از 
آثاری  بود.  فارسی زبانان  برای  اسالم  معرفی 
ما«، پیغمبر  زندگی  از  »داستان هایی   همچون 

به  »اسالم  اسالم«،  زندگی  برنامه  »قرآن 
نوجوانان(«،  و  کودکان  ساده)برای  زبان 
)ص(« محمد  پیشگاه  به  تقصیر   »عذر 

این  از  جنگ«  میدان  در  اکرم  »رسول  و 
دفاع  به  او  آثار  از  دیگری  سنخ اند.بخش 
اسالم  تربیتی  مباحث  قالب  در  دین  از 
 اختصاص داشت. »تعلیم و تربیت در اسالم«

با  او  آثار  از جمله  تربیت«  و  تعلیم  و »فلسفه 
است. اسالمی  تربیت  و  تعلیم  احیای  هدف 

تقابل فرهنگی اسالم و غرب دغدغه ی دیگر 
دیگری  تعداد  در  را  آن  نتیجه ی  که  بود  او 

می توان  ایشان  از  مانده  جای  به  آثار  از 
کمونیزم  نقد  در  که  کتاب هایی  کرد.  مشاهده 
غرب« برابر  در  اسالم  کرد،»نقش   منتشر 

آن  از  انترناسیونالیسم«  و  و»ناسیونالیسم 
او  کتاب های  از  دیگری  جمله اند.بخش 
دارد.  اختصاص  الهوری  اقبال  معرفی  به 
از  اقبال«  »اندیشه های  و  »اقبال شناسی« 
مورد  در  سعیدی  مرحوم  آثارند.  این  جمله ی 
مالی  به  او  که  همان جور  می گوید:  اقبال 
با  بنده هم  اوست،  رومی می گوید: مرشد من 
حقی  اقبال  که  کنم  عرض  باید  تمام  افتخار 
من  گردن  به  دیگر  کس  هر  از  بیش  بزرگ، 
خیلی  ما  فکری  پدران  و  معلمین  البته  دارد. 
ترک  و  خورده  بنای شکسته  ولی  بودند،  زیاد 
اقبال محکم و  را  اعتقادات[  ]افکار و  برداشته 
سید  آثار  از  دیگری  کرد.بخش  سیمان کاری 
غالم رضا سعیدی به مبارزات مردم مسلمان در 
کشورهای دیگر همچون پاکستان، فلسطین و 
آن  دنبال  به  او  دارد. گویی  اختصاص  الجزایر 
برای  را  مسلمانان  مبارزات  از  الگویی  که  بود 
»در  چون  کتاب هایی  کند.  بیان  ایران  مردم 
»فریاد  کیست؟«،  متجاوز  پاکستان  جنگ 

»الجزایر  و  خونین«  »الجزایر  فلسطین«، 
پیروز«. او در آثارش از مسلمانان به دلیل تقلید 
کورکورانه از غربی ها انتقاد می کرد و بازگشت 
و  می دانست  نجات  راه  را  حقیقی  اسالم  به 
حفظ  ضمن  می توانند  مسلمانان  بود  معتقد 
هویت خود از تمدن غرب بهره مند شوند، بدون 

این که اسیر معضالت آن بشوند.

استاد سعیدی و اهدای کتاب 

افرادی  به  را  خویش  تألیفات  از  برخی  استاد 
داشتند،  برگردنش  حقوقی  صورتی  به  که 

هدیه می کرد. این کتاب ها عبارتند از:
به  را  کتاب  این  جدید(ترجمه  طب  و  )اسالم 
روان پاک عالمه جلیل مرحوم آیت ا. . .  سید 
حسن تهامی تقدیم کرد-)رسول اکرم )ص( در 
استاد  پاک  روح  به  کتاب:  جنگ (اهداء  میدان 
بیرجندی  حسین  محمد  آمیرزا  مرحوم  فقید 
مدرس مدرسه شوکتیه بیرجند که فکر نگارنده 
و محصلین ادوار اولیه آن مدرسه را به معارف 
 اسالمی رهبری فرمود-)پیشرفت سریع اسالم( 

زندگی  دوران  تمام  در  که  عزیزم!  همسر  به 
مایه سکون خاطر و آرامش فکرم بوده است، 
غرب (اهداء  برابر  در  اسالم  کرد-)نقش  اهداء 
امید  به  مسلمانان  تحصیلکرده  جوانان  به 
در  اسالم  مبانی  تشخیص  در  را  آنها  اینکه 
کمک  عصر  این  ویرانگر  اندیشه های  برابر 
کند-)جنگ و صلح در قانون اسالم(به محضر 
استاد بزرگوار جلیل، حضرت آقای احمد مدیر 
نراقی، پایه گذار فرهنگ جدید و رهبر آزادی 
اهداء  بیرجند  شهرستان  در  فکر  استقالل  و 
اولین  پاک  روان  به  یاسر(  می شود-)عمار 
الفبای تعلیمات  الفبای قرائت و  آموزگاری که 
مؤسس  یاد  به  و  آموخت  من  به  را  اسالمی 
شوکت  امیر  مرحوم  بیرجند؛  شوکتیه  مدرسه 
اول  دوران  در  مدرسه  آن  استادان  و  الملک 
تأسیس که روح تعلیمات اسالمی را در ما تزریق 
کردند و به جوانان غیور و فکوری که در این 
 عصر گمشدنه خود را در ایدئولوژی )طرز فکر(

اسالمی جستجو می کنند و از پیروی عمار یاسر 
به خود می بالند

ماجرای نرفتن به قرار مالقات با شاه

به  به واسطه ی دغدغه های جهانی، مسافرت 
و  لبنان  سوریه،  پاکستان،  عراق،  هندوستان، 
جهان  اندیشمندان  با  ارتباطش  و  عربستان 
شده  زیاد  آن قدر  کتاب هایش  شهرت  اسالم، 
بود که روزی سید ضیاءالدین طباطبایی به او 
پادشاه  با ظاهرشاه  از دیدار  گفت: »شاه پس 
فارسی  آثار  که  است  شنیده  او  از  افغانستان، 
و  دارد  زیادی  خوانندگان  افغانستان  در  شما 
می گوید:  سعیدی  ببیند.«  را  شما  است  مایل 
»من در بادی امر، این دیدار را پذیرفتم، ولی 
در  که  داد  خبر  من  به  ضیاء  سید  که  روزی 
ناگهان  باید به دیدار شاه برویم،  تاریخ  فالن 
با  مرا  گفتم:  خود  با  و  زد  روحم  در  جرقه ای 
شاه چه کار؟ پست و مقام دنیا که نمی خواهم، 
به  تازه  و  نیست  او  دست  به  که  هم  آخرت 
او تعظیم  باید به  اصطالح »شرفیاب«! شدم، 
کنم و آن وقت در پیش جدم، شرمسار خواهم 
تعظیم  به  ناسیدی  برابر  در  سعیدی،  که  شد 

پرداختی؟ و شعر اقبال باز به دادم رسید که:
آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد

یعنی از خوی غالمی ز سگان پست تر است
من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

بر خود نهیب زدم، گوهر سیادت را نذر قباد و 
جم نمی کنم و به سید ضیاء اطالع دادم که از 

شرفیابی معذورم، و نرفتم...«

به خاطر عشق به اسالم،
 بیشتر کارم ترجمه است

جمال الدین  سید  الهوری،  اقبال  عالمه 
عبدالرحمان  مودودی،  ابواالعلی  اسدآبادی، 
قطب  سید  و  کاشف الغطاء  عالمه  کواکبی، 
از جمله شخصیت های مورد عالقه ی مرحوم 
افکار آن ها  تألیفات خود  با  بودند که  سعیدی 
را منتشر می کرد. عالوه بر آن با تسلطی که 
اردو  و  عربی  فرانسه،  انگلیسی،  زبان های  به 
مطرح  نشریات  کتاب ها،  از  غیر  به  داشت 
در  می کرد.  دنبال  نیز  را  عالیقش  با  مرتبط 
موجود  او  از  که  ترجمه شده ای  مقاالت  میان 
است، مقاالتی از نشریه های اسالمیک ریویو، 
الهالل  و  المصور  المقطف،  ریدرزدایجست، 
سه  این  با  البته  نمود.  مشاهده  می توان  را 
حضورش  از  پیش  سال ها  از  آخر،  نشریه ی 
در قم و تهران یعنی زمانی که در جوانی در 
می خواند  درس  بیرجند  شوکتیه ی  مدرسه ی  
از  مانده  به جای  آثار  اغلب  بود.  شده  آشنا 
در  خودش  است.  »ترجمه«  سعیدی  مرحوم 
این باره گفته است: »به خاطر عشق به اسالم 
از هر گوشه و کناری هرچه به چشمم خورده 
فوراً جمع کرده ام و آن لذتی را که خودم بردم 
خواسته ام به دیگران هم برسد، این است که 
بیشتر  و  ندانسته ام  مؤلف  وقت  را هیچ  خودم 
کارم ترجمه است ... به خاطر عالقه هرچه که 
تازه ای  بود و هرچه که معنای  نفع اسالم  به 
داشت گرد آورده ام. غیر از حقیقت چه بگویم؟ 
و  خوانده ام  خودم  آن چه  از  آمد  حیفم  واقعًا 

لذت برده ام خوانندگان دیگر لذت نبرند.

نخستین هشدارها
درباره مسأله فلسطین

نخستین  از  فلسطین  مسأله ی  به  توجه 
مانند  افرادی  تالش های  با  که  بود  مسائلی 
در  و  شد  مطرح  جامعه  در  سعیدی  مرحوم 
با  که  به گونه ای  گرفت؛  قرار  توجهات  کانون 
از  اوایل سال 13۲7 بیش  اوج گرفتن آن در 
نام  ثبت  فلسطین  به  اعزام  برای  نفر  هزار   5
دادسرای  حکم  و  ساواک  حمایت  با  کردند. 
تهران نسخه های کتاب ایشان  از بازار جمع 
اجباری  بازنشستگی  به  وادار  سعیدی  و  شد 
جایی   - ایران  ملی  بانک  از  موعد  از  پیش 
که سال ها پیش به واسطه ی تسلطش به زبان 
انگلیسی در آن استخدام شده بود- شد. از این 
پس تمام اقدامات او به شدت تحت نظارت و 
کتاب  انتشار  از  پس  بود.  ساواک  کنترل 
ابواالعلی  تألیف  اسالمی«  انقالب  »برنامه 

دارای  را  آن  مندرجات  ساواک  مودودی، 
پس  و  دانست  حکومت  علیه  کنایه  و  گوشه 
از انتشار کتاب »پیمان جوانمردان« در 1345 
تحریک آمیز  را  کتاب  مطالب  قم  ساواک  نیز 
نسخه های  جمع آوری  دستور  و  کرد  توصیف 
با رشد فعالیت های ساواک  آن را صادر کرد. 
کتاب های  برخی  انتشار  از  سال ها،  آن  در 
کار  این  اما  آمد.  عمل  به  ممانعت  او  بعدی 
هم نتوانست جلوی فعالیت او را بگیرد. کتاب 
منتشر   1350 سال  در  او  فلسطین«  »فریاد 
ضمن  آن  در  سعیدی  مرحوم  که  کتابی  شد. 
پرداختن به تاریخچه ای از مسأله ی فلسطین، 
نسبت به اهداف تجاوزکارانه ی صهیونیست ها 
هشدار داده بود. این کتاب نیز توسط ساواک 
شد.  جمع آوری  آن  نسخه های  و  توقیف 
عمری  از  پس  سعیدی  غالمرضا  سید  استاد 
اسالمی  معارف  تبیین  و  تبلیغ  راه  در  تالش 
ماندگار،  و  ارزشمند  آثار  نهادن  جای  بر  با  و 
سرانجام در ۲۲ آذر ماه 1367 شمع وجودش 
به خاموشی گرایید،در قم به خاک سپرده شد 
خدمتگزاران  از  یکی  ما،  فرهنگی  جامعه  و  
نور  البته  داد.  دست  از  را  خویش  صدیق 
افشانی آثار استاد سعیدی که نتیجه یک عمر 
تالش و تکاپو در عرصه اندیشه دینی است و 
ایشان را در زمره نویسندگان دردمند و متعهد 
جویندگان  همیشه  برای  داده،  قرار  اسالم 

حقیقت را راهما خواهد بود.

پیام تسلیت آیت ا...العظمی خامنه ای 
به مناسبت درگذشت استاد سعیدی

بسم ا. . . الرحمن الرحیم
مرحوم  نامدار  مترجم  و  نویسنده  درگذشت 
آقای سیدغالم رضا سعیدی را به بازماندگان 
جامعه  به  و  ایشان  ارادتمندان  و  دوستان  و 
علمی و فرهنگی کشور، تسلیت می گویم.این 
اسالم،  خدمتگزار  و  دلسوز  و  صدیق  عنصر 
با  برکت عمر خویش،  با  در طول سال های 
آثاری  ترجمه،  و  نگارش  و  تحقیق  و  فحص 
نوین  افکار  نشر  در  شک  بی  که  آورد  پدید 
همین  خاطر  به  و  بود  تأثیر  دارای  اسالمی، 
آثار است که حقا باید او را در زمره پیشروان 
همچنین  شمرد.او  ایران  در  اسالمی  نهضت 
و  متواضع  و  پاکدامن  و  وارسته  انسانی 
اسالمی  جهان  مسائل  به  بود.  مبارز  و  غیور 
نظام  تشکیل  راه  در  و  می ورزید  اهتمام 
می کرد.  ارزنده ای  فرهنگی  تالش  اسالمی 
با  او  ماجرای  پر  و  برکت  پر  و  طوالنی  عمر 
و  ریست  پاک  شد،  سپری  پاکدامنی  و  پاکی 
بر  خدا  رحمت  گشود،  پر  الهی  جوار  به  پاک 
خامنه ای،  علی  باشد.سید  گرامی  او  یاد  و  او 
رئیس جمهوری اسالمی ایران،۲4 آذر 1367  

بزرگ  نویسنده  این  مزار  سنگ  بر  تهران   در 
قطعه شعری از آقای دکتر سید جعفر شهیدی 

داماد استاد سعیدی نگاشته شده است. 
)Ava.news19@gmail.com(

عالمه سید غالمرضا سعیدی ،متفکر برجسته خراسان جنوبی
از پیشروان نهضت اسالمی ایران
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یادداشت

اصلتدریجواستمرار؛
راهرسیدنبهکمالدر
زمینههایمختلف

* ولی ا... عرب مختاری

واالی  مراتب  و  مدارج  به  دستیابی  برای 
وجود  مختلفی  های  راه  مادی  و  علمی  معنوی، 
یا  درصدی  هزار  فرمول  راه  بهترین  که  دارد 
داده  نشان  تجربه  است.  استمرار  و  تدریج  اصل 
است کسانی که از لحاظ علمی، مالی یا معنوی 
این  به  تدریج  به  است  شده  خوب  وضعشان 
موقعیت  این  به  شبه  یک  و  اند  رسیده  وضعیت 
دست نیافته اند. ضمن این که می دانیم باد آورده 
به  زحمت  و  تالش  با  آنچه  اما  برد  می  باد  را 
دست آمده ماندگار و پر برکت برای خود و جامعه 
خواهد بود. برای رسیدن به اهداف باال و سرمایه 
های مفید علمی، مادی و معنوی باید فکر کنیم 
و راهکار پیدا کرد و کار و تالش کرد تا به نتیجه 
برای  که  است  این  اساسی  و  مهم  نکته  رسید. 
با  باید  بلکه  کرد  عجله  نباید  هدف  به  دستیابی 
کار  احتمالی  تحمل مشکالت  و  و حوصله  صبر 
را پیش برد و کار را به صورت مداوم و پیوسته و 
بدون شتاب زدگی انجام داد چرا که تالش زیاد 
کار  از  کشیدن  دست  بسا  چه  و  خستگی   باعث 
باز  هدف  به  رسیدن  از  انسان  و  شود  می 
روز  هر  اما  باشد  قانع  کم  به  اگر  اما  ماند  می 
و  پیشرفت  قبل  روز  به  نسبت  کمی  مقدار 
هدف  به  رسیدن  باشد  داشته  ادامه  روند  این 
فرمول  گرفتن  پیش  در  است.  حتمی  مطلوب 
باعث  استمرار  و  تدریج  اصل  یا  درصدی   هزار 
خود  کار  نتیجه  زمان شخص  مرور  با  شود  می 
را  به کمال تالش خود  برای رسیدن  ببیند و  را 
ادامه بدهد و کمتر دچار مشکل شود و در صورت 
طرف  بر  را  ان  حوصله  و  فکر  با  مشکل   بروز 
می کند و مشکالت را گردن دیگری نمی اندازد. 
اسالم طرفدار توسعه در زندگی فردی و اجتماعی 
حیات  به  یابی  دست  و  مختلف  های  زمینه  در 
ای  پاکیزه  و  پاک  زندگی  چنین  که  است  طیبه 
... است و در  و  انحراف  اعتیاد،  ریا،  ربا،  از  فارغ 
سایه ایمان و عمل صالح به دست می آید و شرط 
است.  کار  در  استمرار  عمل  بودن  بخش  نتیجه 
نباید بیکار نشست و دنبال این باشیم که دولت یا 
سرمایه داری پیدا شود و برای ما کار ایجاد کند. 
وقت از طال ارزشمند تر است و نباید آن را تلف 
کرد؛ باید به سراغ کار و راهکار رفت. در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحدی به نام مشاغل 
خانگی وجود دارد که چند مورد از مشاغل خانگی 
پر درآمد کشور وجود دارد که می شود راحت با 
استفاده از این مشاغل برای خود و خانواده و حتی 
دیگران شغل و درآمد ایجاد کرد و از کم شروع 
کرد و به تدریج آن را توسعه داد و درآمد خود را 
افزایش داد. البته الزمه موفقیت در این امور هنر 
بازاریابی و فروش محصوالت است.  با توکل بر 
از تو حرکت  خدا کار و تالش را شروع کنیم و 
با توجه  از خدا برکت را مد نظر داشته باشیم و 
به اصل تدریج و استمرار کار را پیش ببریم تا به 
هدف برسیم. یک نمونه فعالیت مسجدی خواندن 
است  در هر شب  نماز  از  بعد  قرآن  یک صفحه 
 که در کمتر از دو سال یک قرآن کامل خوانده 
می شود. و اگر بگوییم شبی یک صفحه کم است 
و نخوانیم هیچ وقت ختم صورت نمی گیرد. پس 
به کم قانع باشیم و هر روز یک مقدار کمی نسبت 
به روز گذشته در تحصیل علم و ایمان و درآمد 

شغلی خود پیشرفت داشته باشیم تا موفق شویم.

اشعار

فصل پاییز

* سید زهرا ناصری

چه کسی گفته که پاییز قشنگ است مگر؟
معنی لفظ »قشنگ« این همه رنگ است مگر؟!

زود باشید بساطش همه را جمع کنید
کشته ها روی زمین، نوبت جنگ است مگر؟!
آن اناری که ترک خورده ولی خونین است؟!

دست پاییز چه دارید؟! تفنگ است مگر؟!
برگ ها یکسره از شاخه فرو می ریزد

ابر پاییز پر از دشنه و سنگ است مگر؟!
دل پاییز برای چه کسی تنگ شده؟!

راستی هیچ دلی این همه تنگ است مگر؟!

مناسبت ها 

تعیین رنگ پرچم كشور ایران

یا  لَواء  َعلَم،  بیَرق،  ِدَرْفْش،  محبوبه پوریوسفی- 
رایت به معني پرچم از دیرباز مورد استفاده بوده و 
از آن به عنوان عالمت معین شاه، حکمران، فرمانده 
نیرو و لشکریان استفاده مي شده است. اندازه و رنگ 
بیرق ها از دوران کهن تفاوت هاي متعددي داشته 
ولي گزینش رنگ هاي سه گانه سبز، سفید و قرمز 
را مربوط به دوران ناصرالدین شاه قاجار دانسته  اند. 
در نهایت در جریان انقالب مشروطیت این سه رنگ 
تثبیت شد و از این پرچم براي ساختمان هاي دولتي 
و یادمان هاي سلطنتي، قلعه  ها و بنادر و هر آن چه 
به دولت و سلطنت مربوط بود استفاده مي کردند. 
با تدوین قانون اساسي مشروطه، رنگ پرچم ایران 
این  بر اساس اصل پنجم متمم  معین گردید که 
نشانه  به عنوان  ایران  پرچم  قانون، رنگ سبز در 
کشور  خّرمي  نیز  و  شیعه  مذهب  و  اسالم  دین 
صلح   نشان  سفید  رنگ  باطن؛  و  روح  صفاي  و 
خواهي، دوستي و آرامش طلبي ملت ایران؛ و قرمز 
نشان مشروطیت ایران و آمادگي ملت براي دفاع 
از استقالل و آزادي به قیمت ریخته شدن خون 
فرزندان خود، به کار رفته است. ابعاد و شکل دقیق 
دوباره  ش   1336 سال  مهر   1۵ در  ایران  پرچم 
تعیین شد و تا انقالب اسالمي ایران بدون تغییر 
با همان شیر و خورشید و گاهي تاج پهلوي، باقي 
ماند. پس از انقالب، نشاِن پرچم جاي خود را به 
طرحي شبیه به واژه “ا...” داد که مانند الله سرخي 
و  سربرآورده  انقالب  شهیدان  خوِن  از  که  است 
قائم میاني،  چهار قسمت آن شبیه هالل و جزء 
ایستادگي ملت  و  نشانه قدرت  به  یادآور شمشیر 
مسلمان ایران است و مجموعاً کلمه توحید )الاله 
“ا...  را تشکیل مي دهد. همچنین عبارت  ا...(  اال 
نواِر سبز و حاشیه  پائین  بار در حاشیه  اکبر” 22 
باالي نوار قرمز که نشانه و نماد 22 بهمن 13۵7، روز 
پیروزي انقالب اسالمي ایران است، تکرار شده است.

روز ملی روستا و عشایر

از  یکی  عنوان  به  نیز  عشایر  و  روستا  ملی  روز 
مناسبت های مندرج در تقویم رسمی کشور ثبت 
گردیده است. 1۵ مهر ماه به این عنوان نام گذاری 
شده است و در واقع مرکز توسعه روستایی این تقاضا را 
از شورای فرهنگ عمومی نموده که به منظور تجلیل 
و تقدیر از زحمتکشان روستایی و عشایری و یاد کردی 
از خدمات ارزنده آنان به کشور عزیز روزی را به نام 
روز روستائیان و عشایر غیور و سلحشور ایران معرفی 
و نام گذاری نمایند. معرفی چنین روزی همچنین می 
تواند به توسعه و ترویج فرهنگ روستایی کمک کند.

جوالنخیالدرسرزمینزعفران

خراسان جنوبی، سرزمین اولیـن ها  
کاری  جنوبی  خراسان  شعر  از  نوشتن  ور-  پیشه 
رو که سنگ چین های  آن  از  بیش دشوار،  و  است کم 
به  نمی شود  را  تازه  نام  این  اطالق  دقیق  مرزی 
درستی مشخص کرد و هم از آن رو که نام خراسان، 
سپهر  در  که  دارد  رنگارنگ  کلیتی  و  بزرگ  معنای 
آن  تأثیرگذاری  و  گوناگونی  ادبیات،  و  فرهنگ  فکر، 
و  نیست  پوشیده  برکسی  جهان  و  ایران  فرهنگ  بر 
گستره  این  از  بخشی  شعر  مورد  در  نوشتن  تبع،  به 
کلی،  بزرگ  نام  آن  سیطره  از  آمدن  بیرون  و 
دشواری های خاص خودش را دارد. از سوی دیگر، غیر 
شعر  با  گستره،  این  شعر  انکارناپذیر  همانندی های  از 
بخش هایی  امروزه  -که  فرهنگی  خراسان  چهارگوشه 
برخی  با  و   - نیست  ایران  خاک  جزو  دیگر  آن،  از 
کرمان  شرق  و  شمال  چون  خود  همجوار  مناطق  از 
نیز  تفاوت هایی  البته  اندک  و  مشابهت ها  سیستان  و 
را  انسانی  جهانی  و  است  جهانی  صدایی  شعر  دارد. 
اما  نمی گنجد  اقلیم  یک  محدوده  در  که  می زند  نقش 
فایده  از  خالی  شهری،  استانی-  اقلیمی-  تقسیم بندی 
باشد و گاهی برای سهولت کار رسیدن  هم نمی تواند 
به توافقی ضمنی در مورد برخی مفاهیم، شاید چندان 
هم بد نباشد. چون تمام مرزبندی ها و تعریف ها، گفته 

را دنبال می کنند. ناگفته چنین هدفی  و 

اولین ها سرزمین 

می دانیم که در تاریخ معاصر، این منطقه به فرهنگ 
معروف  مردمش  سواد  باالی  سطح  و  به فرد  منحصر 
سومین  یا  دومین  شوکتیه،  مدرسه  تأسیس  است. 
از صدسال،  پیشینه ای بیش  با  امروزی،  مدرسه مدرن 
شده  مردم  فرهنگی  اعتالی  و  رشد  باعث  آنجا  در 
لوله کشی  تاریخچه ورود آب  از مظاهر تجدد،  است و 
تحسین  و  خواندنی  خود  نوع  در  آنجا  برق کشی  و 
وجهه  بگویم،  تا  کردم  ذکر  را  این ها  است.  برانگیز 
بسیاری  دارد.  ریشه  کجاها  در  آنجا  فرهنگی  خوب 
جغرافیا،  تاریخ،  زمینه  در  معاصر  تاریخ  بزرگان  از 

و علم  زبان شناسی  ادبیات،  روزنامه نگاری،  کشاورزی، 
همین  در  چه بسا  نامشان  که  شاعرانی  برخی  حتی  و 
جستار کوتاه می آید، از دل همین تحوالت فرهنگی و 

این دگرگونی ها سربرآورده اند. از  همین فضای ملهم 
سید علي عبداللهی شاعر، مترجم و پژوهشگر معاصر 
توابع  از  سیوجان  روستاي  در   1347 فروردین   10 در 
شهرستان بیرجند به دنیا آمد. روستایی که کلیه ساکنان 
آن را سادات تشکیل می دهند.او فرزند اول خانواده  اي 
یازده نفره است. پدرش کشاورز فقیر و بي سوادي که از 
کودکي در کنارش و روي زمین کار کرده  است. براي 
در  قنات  در  کار  در هتل،  کار  کارگري،  زندگي  گذران 
صد متري زیرزمین، شاگردي کامیون، پل سازي، کار در 
دفتر فني و ...  را انجام داده است. براي همین همواره 
به کار بیش از حرف و سخن پردازي اهمیت مي دهد.”با 
در  را  راهنمایي  و  ابتدایي  دوران  سخت  وضع  همین 
همان روستا سپري کرد و براي ادامه تحصیل در دوره 
از  نیز  را  آمد و سرودن شعر  بیرجند  به شهر  دبیرستان 

همان زمان آغاز کرد. 

غزل هایی که حال و هواي عاشقانه 
و عارفانه داشت

نه  که  عشقي  بود.  عشق  ام،  شاعري  اولیه  “انگیزه 
به وصال رسید نه به همدلي و همزباني و نه حتي به 
مرحله ابراز. در آغاز غزل مي  گفت تحت تاثیر مولوي 
هواي  و  حال  او  غزل هاي  که  عشق  همان  براي 
غزلش  اولین  مطلع  و  داشت  عارفانه  مثال  و  عاشقانه 
این بود: »در راه عشق ات َسر دَهم، همچون عقابان پَر 
کشم/ مست از مي نابَت شوم، از ساغرت ساغر کشم. 
“عبداللهی پس از اتمام دوران دبیرستان در بیرجند در 
کنکور سراسری شرکت کرد و در رشته زبان و ادبیات 
و  شد  پذیرفته  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  آلمانی 
ارشد همین  کارشناسی  اخذ مدرک  تا  را  تحصیالتش 
رشته در دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد. “بعدها به 

تهران آمد و ادبیات آلماني در دانشگاه شهید بهشتي 
خواند. از آن به بعد دیگر تحت تاثیر مولوي نبود و با 
آشنا شد  آلماني  زبان  از طریق  و شعر جهان  نو  شعر 
کارشناسي ارشد ادبیات آلماني را در تهران، دانشگاه 
تربیت مدرس گرفت و رسما به کار ترجمه، پژوهش 
شعر  زمینه ي  سه  در  پرداخت.عبداللهی  تدریس  و 
متشخص  نوجوانان  ادبیات  و  فلسفه  آلماني،  نثر  و 
است. از او پنج دفتر شعر منتشر شده است و تاکنون 
بارها  بیش از چهل کتاب به فارسي ترجمه کرده که 
عبداللهي  علي  شعرهای  اند.  رسیده  مجدد  چاپ  به 
مجاري،  هلندي،  ایتالیایي،  آلماني،  زبان هاي  به 
عبداللهي  است.  منتشر شده  ترکي  و  انگلیسي  عربي، 
به  فارسي  از  نیما  از  پس  فارسي  شعر  از  نیز  اثر  دو 
عبداللهي  علي  است.  کرده  منتشر  و  ترجمه  آلماني 
ترجمه  اصفهان  و  تهران  تهران،  آزاد  دانشگاه هاي  در 
رضا  آثار  فرهنگ  با  و  مي کند  تدریس  آلماني  زبان  و 
سیدحسیني و دانشنامه ي ادب فارسي در زمینه تدوین 
ساکن  اکنون  او  است.  داشته  همکاري  ادبي  مقاالت 
روم  راه مي  از: هي  عبارتند  او  آثار شعري  است.  کرج 
در تاریکي، این است که نمي آید  درود برنهنگ، بادها 
شناسنامه ي مرا بردند، باغ هزار گل )درباره منوچهري 

دامغاني( و پاییز نشابور از جمله آثار اوست:
پاییز چنان کششی دارد 
نشابور به  که می کشاندم 
از هرکجا و در هر کجا.

آن وقت ها 
من و تو 

ایستاده بودیم  دو 
و خیام، غنوده 

- تنه ای واژگون - 
که در میانه قهقهه می زد. 

اکنون 
ایستاده ام در میانه  من 

و تو و خیام 
قهقهه می زنید. بر من 

عکس از : اینترنت

خواندنی ها

فرق بین عطر، ادوپرفیوم، ادوكلن و ...

لیدیز- فرق این محصوالت تنها در میزان غلظت 
عصاره روغنی سازنده بوهای مختلف است. بدیهی 
است هر قدر غلظت عصاره روغنی در یک بو بیشتر 
باشد، ماندگاری اش بیشتر خواهد بود. غلیظ ترین 
غلظتی  با  دارد  نام   perfume یا  عطر  عصاره، 
بین %1۵-40 خالصترین و ماندگارترین بوهاست 
و در عین حال گرانترین نوع عطر است. و بعد از 
آن به ترتیب، Eau de Perfume با غلظتی 
که  است  عطر  نوع  ترین  رایج  حدود 1۵-7%  در 
ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر هم نیست. 
ادو تویلت )Eau de Toilette( در حدود 6-1% 
غلظت داشته بوی مالیمی دارد که ماندگاری زیادی 
هم ندارد و برای تمدید بوی آن باید چندین بار در 
طول روز از آن استفاده شود. و آخر از همه ادوکلن 
)Eau de Cologne( است که در واقع همان 
بویی  است،   )Eau de Toilette( تویلت  ادو 
مالیم دارد و ماندگاری اش نیز همان اندازه است. در 
After Shave های مخصوص آقایان کمترین 
مقدار عصاره روغنی بکار می رود به همین دلیل 
دوام بویش از بقیه کم تر است. متخصصین توصیه 
می کنند که عطر را به پشت گوش ها و گردن 
خود بزنید و مقدار کمی را هم بر روی پوست بدنتان 
استفاده کنید. با این کار بوی عطر شما سریع از بین 
نمی رود. یک اسپری کوچک روی موها باعث می 
شود بوی عطر در تمام روز باقی بماند. عطر باید به 
نقاطی که دارای نبض است زده شود. در حقیقت، 
نقاط دارای نبض، نقاطی هستند که فاصله رگها 
از سطح پوست به کمترین حد خود می رسد و در 
همین نقاط، رگهای خونی حرارت بیشتری دارند و 
بوی عطر بهتر متصاعد می شود. نقاط دارای نبض 
عبارتند از: مچ دست، پشت گوش، پشت زانوی پا و 
پشت آرنج دست قسمت پائین گلو و روی مچ های پا.

حسین)ع(  امام  آقا  عزاداری  برکت  به  حسینی- 
می  موج  چشمانش  در  ناباوری  و  بهت  شدی”   آزاد 
دختر  های  خنده  یاد  افتاده،  دلش  در  غوغایی  زند. 
دلخوشی  تنها  زندان  کنج  در  ها  شب  این  کوچکش 
ماه  صورت  دوباره  دیدن  تصور  با  حاال  و  بود  اش 
دردانه اش ، دلش قنج می رود. همین چند روز پیش 
بود که همسرش دوباره برایش از شرایط سخت خانه 
اجاره  تا  سفره  در  نان  نبود  از  بود.  گفته  نبودش  در 
خانه  در  به  دوباره ظهر  که  از طلبکاری  خانه،  نداشته 
آمده بود؛ و حاال خبر آزادیش را داده بودند، هنوز هم 
بهت و ناباوری در چشمانش موج می زند ... .  روایت 
شنیدن  انتظار  به  که  عمدی  غیر  جرائم  زندانیان  حال 
جمله “ آزاد شدی” یا “یک خیر تمام بدهی هایت را تسویه 
کرده است” غیر قابل وصف است چه برسد به کسی که 

در روزهای محرم ، امام حسین)ع( آزادش کرده باشد ... 

جمع آوری مبلغ آزادی 
با مدیریت و صرف جویی در هزینه ها

نقدی  کمک  با  و  جاری  هفته  روزهای  از  یکی  در 
غیر  جرایم  زندانیان  از  یکی   ، نینوا  نمایشی  کاروان 
با  کاروان،  این  کارگردان  رحیمی  شود.  می  آزاد  عمد 
است  سال   1۵ کند:  می  بیان  خوش،  خبر  این  اعالم 
که تصمم گرفتیم عزاداری امام حسین )ع( را به شیوه 
اسرای  کاروان  اول  های  سال  کنیم.  برگزار  نمایشی 
در  مدتی  از  پس  و  کشیدیم  می  تصویر  به  را  کربال 
روز عاشورا نمایشی در قالب نماهنگی زنده در قتلگاه 
شهر بیرجند، اضافه شد. امسال با تایید 100 درصدی 
کردند،  می  کمک  ما  به  که  دوستانی  و  خیران  تمام 
تجهیزات  و  لباس  اجرا،  های  هزینه  از  بخشی  با 
صرف  و  ها  هزینه  مدیریت  با  همچنین  و  نمایش 
را صرف  مبلغی  توانستیم  اطعام،  و  پذیرایی  در  جویی 
ادامه  وی  کنیم.  عمد  غیر  جرائم  زندانی  یک   ازادی 
و  آزادی  ، درس مکتب  داریم محرم  اعتقاد  می دهد: 
از این مبلغ  آزادگی است و کاش می توانستیم بیشتر 
بیشتری شود.  افراد  آزادی  تا صرف  کنیم  آوری  جمع 
هایی  هزینه  تعداد  سرانگشتی  حساب  یک  با  رحیمی 
که می توان در یک عزاداری محرم صرف جویی کرد 
را چندین میلیارد تومان اعالم می کند. وی همچنین 

انجام  امسال  عاشورای  در  که  دیگری  موثر  کار   به 
پس  امسال  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  اند  داده 
همان  با  بازیگران  تعزیه،  نمایش  اجرای  اتمام   از 
های  زباله  آوری  جمع  مشغول  نمایش،  های  لباس 
شد  موجب  حرکت  این  شدند،  هیئات  مسیر  و  قتلگاه 
مردم نیز راغب به انجام این کار شوند و امسال شاهد 

از سال های قبل بودیم. محیطی تمیزتر 

فرآهم  شدن زمینه ای برای کمک های 
مردمی در ایام محرم و صفر

زندانیان  از  حمایت  انجمن  رئیس  زاده،  اسماعیل 

نیز با بیان این که کاروان نینوا، بدون این که مراسم 
و  میلیون   ۵ توانستند  بزنند،  هم  به  را  خود  عاشورای 
با  ادامه می دهد:  کنند،  آوری  تومان جمع  100 هزار 
روستاهای  از  یکی  اهل  زندانی  فرد  یک  مبلغ  این 
دلیل  به  که  پسر،   3 و  دختر  یک  با  قائن،  شهرستان 
این  وی  شد.  آزاد  بود،  شده  زندانی  مالی  مشکالت 
دهه  در  مردم  های  کمک  برای  ای  زمینه  را  حرکت 
کند:  می  بیان  و  داند  می   ، صفر  ماه  آخر  و  اربعین 
از  خیلی  گره  جامعه،  در  کار  این  شدن  داده  بسط  با 

گرفتاری ها در این ایام محرم و صفر باز می شود.
 200 تا   100 مبلغ  نیست  الزم  حتما  وی  گفته  به 
هم  میلیون   ۵ با  گاهی  شود،  آوری  جمع   میلیون 

می توان فردی را آزاد کرد، حتی زندانیانی داریم که 
دارند.  آزادی  برای  تومان  میلیون   2 تا   1 به  نیاز  فقط 
رئیس انجمن حمایت از زندانیان خاطرنشان می کند: 
که  زندانیانی  خانواده  به  توانیم  می  حتی  مبالغ  این  با 
کنیم.  کمک  اند،  شده  زندانی  دیگری  جرائم  دلیل  به 
خانواده هایی که اگر قسط هایشان پرداخت شود گویی 
دنیا را به آن ها داده ایم، شاید نتوان فرد زندانی را آزاد 

کرد ولی با این حرکت فرزندان آنان آزاد می شوند. 

آزادی زندانی در ماه ایثار

آوا  با  گفتگو  در  هم  استان  دیه  ستاد  رئیس  خویی 
غیر  جرائم  زندانی  یک  کردن  آزاد  کند:  می  عنوان 
عمد از این طریق، مخصوصا در این ماه که ماه ایثار 
ما  همه  شرعی  وظیفه  است.  خوبی  بسیار  کار  است، 
است که اگر بتوانیم در این حوزه کمک کنیم. وی با 
اشاره به این که قرار شده تعدادی از خیران استان با 
زندانیان جرائم غیر عمد همکاری  آزادی  زمینه  ما در 
 کنند، یادآور می شود: تا کنون بیشتر وقتمان را روی 
آگاهی  ما  اصلی  رسالت  ولی  ایم،  گذاشته  ها  پرونده 
گفته  به  بیایند.  سمت  این  به  تا  است  مردم  به  دادن 
وی ، 109 زندانی جرائم غیر عمد در استان داریم که اکثر 
پرونده ها باالی 10 میلیون تومان هستند، پرونده های 
زیر این مبلغ با کمک خیران و مردم زودتر آزاد می شوند.

آزادی زندانیان دیگر در گرو عزم مردم

ادامه  و  دارد،  جدي  عزم  به  نیاز  حرکت  یک  شروع 
داشتن آن همدلي و بصیرتي قوي مي خواهد. هر ساله 
هزینه هاي زیادي در برگزاري  مراسم هاي عزاداري 
صرف مي شود که با یک مدیریت ساده مي توان آن را 
در راه اهداف امام حسین )ع( به کار برد. اهداي بخشي 
مراکز  مدارس،  ساخت  براي  حجاج  ولیمه  هزینه  از 
بهداشتي و کمک به نیازمندان یکي از همین کارها بود 
که منجر به نتایجي موثر در جامعه شد. بي شک ادامه 
آزادي زندانیان جرائم غیر عمد و رهایي یک خانواده از 
نیز  اجتماعي،  آسیب هاي  از  و جلوگیري  بند گرفتاري 
اثري ماندگار خواهد داشت و چه چیزي باالتر از این که 

این کار در راه امام حسین )ع( انجام شود ... .

بههمتهنرمندانعاشوراییانجامشد

آزادی زندانی هم استانی، رهاورد »کاروان نینوا«
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روشهای ساده براي تخليه استرس
1. به ديگران تکيه کنيد تحقيقات بسياري روي حيوانات 
و انسان ها انجام شده که نشان مي دهد برقراري روابط 
اجتماعي بر کاهش استرس تاثير مي گذارد. توصيه ما به 
شما اين است که گروهي دوست پيدا کنيد و در مورد 
مشکالت زندگي با آنها صحبت کرده و نظرات شان را 
جويا شويد. البته در انتخاب دوست بايد محتاط باشيد. 
افراد خوش خلق، خوش ذات و شاد را انتخاب کنيد. حتي 
از وظايفي که در زندگي برعهده  توانيد فهرستي  مي 
نماييد.  انتخاب  را  آنها  مهم ترين  و  کنيد  تهيه  داريد، 
سعي کنيد به فرد ديگري هم اطمينان کرده و بخشي 
از وظايف را برعهده او بگذاريد. اگر اين فرد چندان قابل 

اعتماد شما نيست، وظايف را غيرمهم را به او بسپاريد.
2. عجله نکنيد هميشه سعي کنيد 15 دقيقه قبل از قرار 
خود در محل باشيد و کارها را پيشاپيش انجام دهيد. 
اگر هميشه به نوعي از خودکار، کاغذ يا پوشه نياز داريد 
مقدار قابل توجهي خريداري کنيد و در خانه نگه داريد 
تا مدام هول خريد نباشيد. کمي پيش بيني مي تواند در 

هدر رفت انرژي شما صرفه جويي کند.
در  دفتري  در  کنيد  يادداشت  را  روزانه  برنامه هاي   .3
مورد مسايل روزانه کاري، اهداف شخصي و احساسي 

خود يادداشت برداريد.
4.تمام مسايلي که سبب بروز استرس در شما مي شوند 
را يادداشت کرده و با نگاهي به آنها سعي کنيد رفتارهاي 
شخصي خود را اصالح کرده و براي رسيدن به اهداف 

برنامه ريزي کنيد.
در محلي  را  نامه هايتان  و  مدارک  و  اسناد  5.هميشه 
مرتب نگهداري کنيد. اين محل بايد در دسترس باشد 
تا شما را بي جهت کالفه نکند. هر روز 5 دقيقه براي 
مرتب کردن اين محل وقت بگذاريد و از مدارکي که 

داريد فهرستي تهيه کنيد.

آمادگی برای رفتن

رفت.  مسجدی  به  نماز  اقامۀ  برای  دلی  صاحب 
نمازگزاران او را شناختند و خواستند که پس از نماز، 

بر منبر رود و آن ها را پند گويد. او نيز پذيرفت.
او  سوی  به  همه  ها  چشم  شد.  تمام  جماعت  نماز 
بود. مرِد صاحب دل برخاست و بر پلۀ نخست منبر 
نشست. بسم ا... گفت و خدا و رسولش را ستود. آنگاه 
که  شما  از  هرکس  گفت:”مردم!  جماعت  به  خطاب 
می داند امروز تا شب خواهد زيست و نخواهد ُمرد، 
برخيزد.”کسی برنخاست. گفت:”حاال هرکس از شما 

که خود را آماده مرگ کرده است، برخيزد.”
باز کسی برنخاست! سری به نشانۀ تاسف تکان داد و 
گفت:”شگفتا از شما که به ماندن اطمينان نداريد، اما 

برای رفتن نيز آماده نيستيد!”

مهربانی زاللی عشق های جاودانه است، 
مهربانی ستايش احساسهای پاک است،

 مهربانی ترنم يگانگی روح آدمهاست مهربان باشيم

تفاوت بين يک آدم موفق با ديگران 
کمبود استعداد، يا اطالعات نيست

 بلکه کمبود اراده است

هر شب ز غمت تازه عذابی بينم
در ديده به جای خواب آبی بينم

و آنگه که چو نرگس تو خوابم ببرد
آشفته تر از زلف تو خوابی بينم

شخصيت آدمهای دور و برت را نمي توانی تغيير بدی، 
 اما آدمهايی که تصميم مي گيریکنارشان باشی رو 

مي توانی تغيير بدی. با دقت انتخاب کن

امروز همه را دوست بدار و ببخش و ترس ها
 را بيرون بريز خدا را با تمام وجود صدا بزن

لبخند بزن امروز روز توست به شرط لبخند زدنت

بگذارید با یک اعتراف شروع کنم: من همیشه تاخیر دارم. 
البته دارم سعی می کنم ترک عادت کنم. همه ما چنین 
افرادی را می شناسیم: مثل آن پرستار بچه که همیشه دیر 
سر قرار می آید، یا همکاری که همیشه کارهایش را دیر 
تحویل می دهد، حتی شده چند ساعت، یا آن دوستی که 
تنها در صورتی بموقع سر قرار رستوران حاضر می شود که 
نیم ساعت زودتر با او قرار گذاشته باشید. کمتر چیزی پیدا 
می شود که به اندازه کاشته شدن سر قرار آدم را عصبانی کند. 
اما بعید است که دوستتان صرفا از روی خودخواهی شما 
را منتظر گذاشته باشد. مساله همیشه بی ادبی یا شلختگی 

ذهنی نیست، ممکن است بسیار ریشه ای تر از این ها باشد.
تاخیر می تواند نتیجه ذهنی ناکارآمد باشد

بررسی های روان شناسی نشان می دهد که تاخیر می تواند 
نیست،  نگرانی  جای  اما  باشد.  ناکارآمد  ذهنی  نتیجه 
راه حل های متعددی هم وجود دارد. ما در اغلب موارد نگاه 
خوبی به افراد وقت نشناس نداریم. حتی اگر این کارمان از 
روی ناآگاهی باشد.هریت ملوت، دانشجوی رفتاردرمانی 
شناختی و روان شناسی بالینی در لندن، می گوید این که 
آنها را شلخته، بی ادب، بی نظم و بی اهمیت به دیگران 
مطب  از  را  پایم  است  کافی  است.  راحتی  کار  بدانیم، 
بیرون بگذارم تا وقت نشناسی دیگران روی مخم برود. 
اما افراد وقت نشناس زیادی هستند که زندگی کمابیش 
خانواده،  ناراحتی  باعث  نمی خواهند  و  دارند  منظمی 

دوستان و رئیسشان شوند. وقت نشناس ها اغلب به خوبی 
اعتبارشان،  روابطشان،  به  پدیده  این  که  صدماتی  به 
زندگی کاریشان و وضع مالیشان وارد می کند آگاه اند و 
از این مساله شرمسار.دایانا دلونزر، نویسنده کتاب دیگر 
هرگز تاخیر نکنید، می گوید: قطعا کسانی هستند که از 
کاشتن دیگران لذت می برند. ولی اگر به این دسته تعلق 
نداشته باشید، از این که دیر سر قرار حاضر شوید ناراحت 
که  است  مثل دشمنی  دیرکردن  این حال  با  می شوید. 

نمی توانید از دستش فرار کنید.
بهانه و باز هم بهانه برای دیرکردن

بعضی از بهانه ها، مخصوصا برای تاخیرات طوالنی، عموما 
به راحتی پذیرفته می شود - مثال تصادف یا بیماری. اما 

بهانه های دیگر به این راحتی ها قابل هضم نیست. 
بعضی از وقت نشناس ها، برای این که خودشان را در دل 
دیگران جا کنند، مدعی می شوند که ذهنشان درگیر مسائل 
بزرگ تری است و توجه به زمان بی اهمیت تر از آن است 
وقتی  که  می گویند  بعضی ها  بگذارند.  وقت  برایش   که 
تحت فشار قرار می گیرند کار دیگری از دستشان ساخته 
نیست، یا مثال مدعی می شوند که مثل جغدها شب نشینند و 
نمی توانند مثل چکاوک ها سحرخیز باشند.جوانا معلم است 
نام  که  خواست  من  از  ولی  می کند،  زندگی  لندن  در  و 
خانوادگیش را مخفی نگه دارم. او می گوید شهرتش به 
دوستی  است:  نظر  اختالف  نتیجه  بعضا  وقت نشناسی 

اگر  از ساعت هفت به خانه اش بروم. ولی  بعد  می گوید 
هشت یا دیرتر برسم از دستم ناراحت می شود.کسانی که 
همواره تاخیر می کنند شاید تقصیر خودشان نباشد. ممکن 
متخصصان،  گفته  به  باشد.  وجودشان  از  بخشی  است 
افراد وقت نشناس غالبا زوایای شخصیتی مشابهی دارند: 
خوش بینی، سطح پایینی از تسلط بر نفس، اضطراب، یا 
دست زدن به کارهای هیجانی. تفاوت های شخصیتی حتی 

می تواند برداشت ما از گذر زمان را متفاوت کند.
خطرناک ترین دشمنتان خود شمایید

تیم اوربان که به گفته خودش وقت نشناسی حرفه ای است، 
در سال ۲۰۱۵ در جایی نوشته بود که افراد وقت نشناس 

عالقه عجیبی دارند که به خودشان ضربه بزنند.
البته دالیل زیادی برای تاخیر هست، ولی در خیلی از موارد 
نمونه  برای  است.  خودمان  گردن  بر  تنها  و  تنها  تقصیر 
می توان به انتظار تاخیر کردن یا توجه بیش از اندازه به 
جزئیات اشاره کرد.نوشتن گزارش تحصیلی دانش آموزان 
بیش از هر چیز دیگری باعث اضطراب جوانا می شود. او 
می گوید: من همیشه تاخیر دارم و این باعث می شود که 
بقیه فکر کنند اهمیت نمی دهم. ولی راستش هفته ها به 
این گزارش ها فکر می کنم و سر هر دانش آموز کلی خودم 
را می خورم. اما تاخیر در تحویل همه چیز را خراب می کند.

خانم ملوت می گوید برای بعضی ها تاخیر نتیجه مشکالت 
روحی متداول شدیدا ناراحت کننده یا وضعیت عصبی است.  

آیا کلید حل مشکالت در مغز است؟
دکتر لیندا ساپادین، روان شناس اهل نیو یورک و نویسنده 
کتاب چگونه بر تعویق در عصر دیجیتال چیره شویم، می گوید: 
بعضی از وقت نشناسی ها نتیجه نوعی وسواس فکری است.به 
گفته او شخصی که کاری را به تعویق می اندازد روی ترسی 
که به آن مساله مربوط می شود، یا زمان تحویل آن کار 
متمرکز می شود. به جای این که راهی برای عبور از آن ترس 
پیدا کند، آن ترس را تبدیل به بهانه ای می کند که معموال با 
یک گزاره »اما« بیان می شود. برای مثال، شما ممکن است 
به خود بگویید می خواستم سر وقت در آن جلسه حاضر شوم، 
اما نمی دانستم چه لباسی بپوشم؛ نوشتن مقاله را شروع کردم، 
اما می ترسیدم که به اندازه کافی برای همکارانم خوب نباشد.

دکتر ساپادین می گوید: چیزی که بعد از اما می آید تعیین کننده 
است. او به مردم می گوید جای این »اما« را با »و« عوض کنند 
و این گونه توضیح می دهد که »اما« نماد تضاد و انسداد است؛ 
»و« نماد ارتباط و تحلیل. برای همین از دلهره کار کاسته 
می شود و ترس مربوطه به مانع کوچکتری تبدیل می شود.اما 
دوستان و آشنایانی هم هستند که دیگر نمی توانند تحمل 
کنند. دکتر ساپادین بعضا با افرادی روبه رو می شود که به 
دوره های  گذراندن  برای  نزدیکشان  افراد  از  یکی  خرج 
مشاوره پیش او می آیند.البته کسانی هم که همیشه کاشته 
می شوند نباید امید خود را از دست بدهند. شما هم می توانید 

خط قرمزهای خود را تعیین کنید.  
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است پس او را بپرست و در پرستش او 
شکيبا باش آيا برای او همنامی می  شناسی. سوره مريم / آيه 65

حدیث روز  

چون خدا خير بنده اي را خواهد او را نسبت به دنيا بي رغبت و نسبت به دين دانشمند کند و به دنيا بينايش سازد و به هر که اين 
خصلت ها داده شود خير دنيا و آخرت داده شده  است. امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

دلیل همیشه دیرکردن افراد چیست؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: ۱- چو نباشد تن من مباد - 
از  غالت - ساز چنگی ۲- محکم 
پرچم    - هیمه   - دیرفرسای  و 
3- جدید ترکی - شیمی قدیم - 
ظرف آبخوری 4- ارتفاع نسبت به 
سطح دریا - داستان کوتاه -  حیوان 
وحشی ۵- باالی فرنگی - کشورها 
-  میوه هزار دانه  6- خوبی - پول 
زور که حکام از روستاییان می گرفتند 
پدر   - زعفران   -7 مضطرب   -
امر به دویدن 8- حرف  مرده ها - 
همراهی - نصف - غرش مهیب 
جانور درنده - درخت زبان گنجشک 
9- از فلزات - به عربی ترجمه کردن 
-  نوعی خوراک که عبارتست از دل 
و جگر قیمه کشیده و در روغن بریان 
خوشامدگویی   - نساء  کرده۱۰- 
شمشیر  غالف  شناساننده ۱۱-   -
- پول سابق فنالند - پول چشم 
 - صریح  حرف   -۱۲ ها  بادامی 
دوستان   -۱3 دینداری   - دوستی 
- مزدور - آزاد ۱4- رنج و درد - 
برتر  باشگاه های  از   - مقرر  حقوق 
فوتبال انگلیس ۱۵- مایه سرگرمی 
- کشوری در شمال غربی آفریقا در 
سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن 

کوناکری است. - هالک

دولتی  مراکز  مرکز  عمودی: ۱- 
هذیان   -۲ ویزیتور  عاج-  ساحل 
- جامه - اروس و مال التجاره 3- 
صف - مخفف کاه - قوت الیموت 
- راز 4- ضمیر غایب - فرار کردن 
حیوانات - پدر شعر نو فارسی ۵- به 
مقصود نرسیده - عقیده باطنی - 
مجرای مایعات در گیاهان 6- ترازو 
- مورد اعتماد - تخم مرغ انگلیسی 
بر روی شبه  7- شبه جزیره  که 
خدای  دارد-  قرار  ماالیی  جزیره 
آفتاب - بیزاری 8- بازداشت - از 
ایاالت دیدنی و توریستی هند - از 
فلزات اساسی در بازار جهانی 9- به 
اخوی   - وسط   - رسنده  حساب 
۱۰- ترش و شیرین - ترس - زن 

چین   - رنگارنگ   -۱۱ فریبنده 
قابل  تنها رود  و چروک پوست - 
 - پهلوانان   -۱۲ ایران  کشتیرانی 
مفعولی  عالمت   - هیتلر  کشور 
پسوندها  از   - تلفنی  میوه   -۱3
- نیم صدای گوسفند - به ترتیب 
و  بلند  و  پست  مین   -۱4 بودن 
بیکاری  انواع  از  علف-  و  آب  پر 
سیکلی  بیکاری  آن  دیگر  نام  که 
است - از انواع کامیون های چینی 
هستند  کیفیت  فاقد  که  روسی  و 
 -۱۵ می شوند  وارد  ایران  به  و 
دو  کشورهای  از   - خرس  نوعی 
پایتختی که مرکز اقامت تابستانی 
شهر آن  رییس جمهوری  و   دولت 

»نانتالی« است.

جدول 3901

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

123456789101112131415
کیمتیرهنییاغاب1
رکابیماحهبابس2
یجهسونیسکوریپ3
سورالالادلرا4
تررابماسرابر5
وافلاکلهمناش6
فانهینرواتکی7
ریدمنابنامدمه8
کوانقادنقانز9
نسررموسجاورا10
اامگیسملواار11
براسنادورکیم12
وهایامنراتدوع13
دالوفردنببانب14
یمتسرایکناغماد15

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

آدرس: خیابان 15 خرداد-  سجادشهر بعد 
از تقاطع حجاب 09156694379 - موذن

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

را تجربه کنید.   09158668002

به دو نفر خانم برای کار در مرکز اقامتی 
به صورت شیفتی )یک روز درمیان( 
تمام وقت نیازمندیم.  32252276

به یک اکیپ سنگ کار کف در زابل 
نیازمندیم.

09155623441

به یک اکیپ جدول کار در زابل 
نیازمندیم.

09155623441

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

09158254172

درخواست نیروی نظافتی،
نگهداری کودک و سالمند )خانم(

شرکت خدماتی شاهین فرزان آینده
بین پاسداران 4 و 6 - قطعه دوم
32221194 -09393792446

 صدور بيمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بيمه آسيا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری 1۶ - 091۵1۶0۴۴۵۷

قابل توجه بانک ها ، مراکز تجاری و موسسات 
ساختمانی با 250 متر زمین حاشیه خیابان شهید 
محالتی بین 13 آبان و مدرس به فروش می رسد.

09125375567

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. بین رجایی 21 و 23       
09036240644

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

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

  09155614521 - زارع

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507- حسینی 

شرکت توزیع هنار دارو 
جهت تکمیل کادر نیازمند 
نیسان یخچالدار می باشد. 
ساعت تماس: 8/30 تا 16 

تلفن تماس:
05136669630
05136669632

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آدرس: میدان آزادی، جنب ایستگاه اتوبوس، کوچه شهید خدائی  
تلفن های تماس: 09158160175 - 32312266

آموزشگـاه زبان هـای خارجه کیـان
)دارای مجوز رسمی از آموزش و پرورش(

* مکالمه ترمیک در تمام سطوح )خواهران و برادران(
* دوره های خاص گرامر و واژگان پیشرفته

* آمادگی کنکور زبان
 EPT، MSRT تدریس خصوصی آزمون های *

و غیره
* خدمات ترجمه حرفه ای

یک موسسه خیریه به منظور انجام فعالیت های مرتبط 
با مجوز و وظایف محوله از سوی سازمان بهزیستی

 به خواهران کارشناس و فارغ التحصیل در رشته های :
علوم تربیتی )کلیه گرایش ها( ، روانشناسی )کلیه گرایش ها(  

مددکاری ، مربی کودک ، کودکیاری
 نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند 
با شماره 09370371133 تماس حاصل فرمایند.
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کسب دو مقام نایب قهرمانی استان 
در مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور

حسینی- روابط عمومی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان، از کسب 
دو مقام نایب قهرمانی استان در مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور خبر 
داد و گفت: در سومین دوره مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور که در 
پیست ثامن االئمه )ع( مشهد برگزار شد، تیم موتورکراس خراسان جنوبی، 
در کالس ۶۵ سی سی نونهال آقای سینا داشگر مقام دوم و درکالس 
۴۵۰ سی سی اقای محمد خانی نیز مقام دوم را به خود اختصاص دادند.

خدمتی نایب قهرمان مسابقات تیراندازی کشور

تیراندازی  مسابقات  در  بیرجندی  پوش  ملی  تیرانداز  خدمتی  نجمه 
استان، 1۰3  و سیمای  خبرگزاری صدا  گزارش  به  دوم شد.  کشور، 
تفنگدار خانم و آقا در نخستین مرحله رقابت های تیراندازی انتخابی 
روز   بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان،  سنی  رده  سه  در  ملی  تیم 
نجمه  رقابت کردند که  با هم  آزادی  در مجموعه ورزشی  پنجشنبه 
خدمتی در فینال تفنگ بادی بانوان بزرگسال، در جایگاه دوم ایستاد. 

تساوی نماینده خراسان جنوبی در لیگ دسته 3 فوتبال 

صدا و سیمای استان- تیم فوتبال پیشگامان بیرجند در لیگ دسته 3 
کشور، مقابل نماینده بندرعباس به تساوی رسید. تیم پیشگامان بیرجند در 
چهارمین هفته لیگ دسته 3 فوتبال کشور، عصر روز پنجشنبه، در زمین 
چمن شماره یک آزادی به مصاف تیم خلیج فارس میناب رفت که این 
دیدار با تساوی یک - یک پایان یافت. تیم پیشگامان 2 دیدار نخست 
خود را با نتیجه 1 بر صفر و 2 بر صفر به حریفان واگذار کرده بود. این 
تیم در بازی بعدی، سه شنبه هفته جاری، مهمان تیم شیرازی است. 

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل توگو 

ایرنا- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه با نتیجه 2 بر صفر توگو 
را شکست داد. این دیدار ساعت 18:3۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار شد. تیم ملی کشورمان با شروع نیمه دوم بهتر ظاهر شد 
و توانست این بازی را با نتیجه 2 بر صفر به سود خود به پایان برساند. 
گل های این دیدار را کریم انصاری فرد در دقایق ۵1 و ۶1 به ثمر رساند.

تیم ملی دارت دختران ایران، نخستین بار قهرمان جهان شد

رقابت های  در  بار  نخستین  برای  ایران  دختران  دارت  نفره  دو  تیم 
قهرمانی جهان در ژاپن، روی سکوی قهرمانی رفت. به گزارش ایرنا، 
رقابت های جهانی دارت از 12 مهر ماه در شهر کوبه ژاپن آغاز شده 
است و نمایندگان ایران با ترکیب 2 نفره دنیز هشت پریان و مهشاد 
عوض زاده در فینال با غلبه بر تیم قدرتمند هلند بر سکوی قهرمانی 
ایستادند. این رقابت ها امروز  شنبه به کار خود پایان می دهد.

سونا، مؤثرترین روش 
در کاهش فشار خون مردان

نتایج یک مطالعه جدید در فنالند نشان داده 
است، سونا می تواند نقش پررنگی در کاهش 
فشار خون باال و عدم ابتال به آن در مردان 
بر  تکیه  با  فنالندی  محققان  باشد.  داشته 
که  َمردهایی  دریافتند،  خود  مطالعات  نتایج 

به سونا می روند، خطر  بار  طی یک هفته ۴ 
ابتال به فشار خون باال را تا ۴۶ درصد در خود 
کاهش می دهند. کارشناسان بهداشتی معموال 
به افرادی که از فشار خون باال رنج می برند، 
توصیه می کنند، ورزش کنند و از یک رژیم 
غذایی سالم پیروی کنند؛ پژوهش های جدید 
نشان داده است سونا می تواند نقش مؤثری 

در کاهش ابتال به فشار خون باال ایفا کند.

در فصل سرما 
از مصرف این ماده معدنی غافل نشوید

زینک ماده ای است که پس از عنصر آهن از 
جمله ضروری ترین مواد برای حفظ سالمت و 
همینطور  است.  بدن  اعضای  مناسب  کارکرد 
روی بر سالمتی پوست، مو، دندان و ناخن ها 
اثر می گذارد و سبب تقویت سیستم ایمنی بدن 

می شود. براساس پژوهش ها زینک بر فعالیت 
نظر  در  است.  موثر  بدن  آنزیم   3۰۰ از  بیش 
داشته باشید که کمبود زینک همچنین سبب 
سرماخوردگی، دیر خوب شدن زخم ها، خستگی 
و حتی ناباروری در افراد می شود. و اما نشانه های 
کمبود زینک: ریزش مو ، وجود آکنه و جوش، 
کدر شدن رنگ دندان ها، بوی دهان نامطبوع، 
پوکی استخوان، بروز زخم در دهان و لثه ها و... . 

آتش سوزی درخیابان مفتح بیرجند

درخیابان  مسکونی  واحد  یک  شب،  چهارشنبه  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
در  بیرجند  نشانی  آتش  سازمان  رئیس  میرزایی  گرفت.  آتش  بیرجند  مفتح 
با  شهروند  یک  تلفنی  تماس  طی  ساعت22:۴۰،   : گفت  خبر  این  تشریح 
مفتح،  شهید  بلوار  ابتدای  در  مسکونی  واحد  حریق  بر  مبنی   12۵ سامانه 
تیم   1 مرکز  و  غفاری  ایستگاه  سجادشهر،  های  ایستگاه  آتشنشانان 
 : افزود  وی  شدند.  اعزام  حادثه  محل  به  حریق  اطفاء  تیم   2 و  فرماندهی 
تیم اول پس از ۴ دقیقه به محل حادثه رسیده و پس از ایمن سازی نسبت 
به مهار آتش در طبقه همکف ساختمان که مرکز حریق بوده، اقدام نموده 
تخلیه  از  پس  آتشنشانان  دوم  تیم  ادامه  در  کرد:  تصریح  میرزایی  است. 
دود  تخلیه  و  شعله  گیری  لکه  به  اقدام  فوقانی  طبقات  ساکنین  اضطراری 
می نماید. این حادثه تلفات جانی نداشته و علت آن در دست بررسی است.

حادثه رانندگی در جاده فردوس- گناباد
3 زخمی بر جای گذاشت

حادثه رانندگی در محور فردوس- گناباد 3 زخمی 
سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به  گذاشت.  برجا 
راه  پلیس  رئیس  جانشین  جنوبی،  خراسان  مرکز 
استان در تشریح این خبر گفت: ساعت 11:3۰ روز 
گذشته، بر اثر خروج از جاده یک دستگاه پژو آردی 
سرنشین  دو  و  راننده  گناباد،   - فردوس  جاده  در 
چمران  شهید  بیمارستان  به  و  زخمی  خودرو 
شهرستان فردوس منتقل شدند. سرهنگ نیک مرد 
علت این حادثه را بی احتیاطی راننده پژو به علت 

عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد.

هرآنچه که درباره آب آلوئه ورا 
باید بدانید

آب آلوئه ورا یک مایع غلیظ و چسبناک است 
که از مغز برگ گیاه آلوئه ورا بوجود می آید.

نوشیدن این اکسیر سالمتی خواص سالمتی 
زیادی را برای کبد، معده و حتی آرایش و زیبایی 
شما به ارمغان می آورد. در حالت کلی فواید 

آن عبارتند از: قلیایی کردن بدن، هیدراتاسیون 
یا آب رسانی بدن، بهبود عملکرد کبد، درمان 
یبوست، داشتن پوستی صاف و شفاف، بهبود و 
ارتقاء دادن تغذیه، تسکین دهنده سوزش معده، 
آرایش و  سالم نگه داشتن دستگاه گوارش و 
زیبایی. اما هنگام خرید آب آلوئه ورا دنبال 
این عناوین روی برچسب ها باشید: تصفیه 
شده، رنگ زدایی شده، ارگانیک و تست ایمنی.

گیاهانی برای تنظیم لوزالمعده

قرار  توجه  مورد  کم  بسیار  اگرچه  لوزالمعده 
می گیرد اما نقش اساسی در دستگاه گوارش 
کار   2 بدن  عضو  این  می کند.  بازی  بدن 
تولید آنزیم  برای گوارش چربی و پروتئین و 
همچنین تولید انسولین برای کنترل سطح قند 
و روش  رژیم غذایی  انجام می دهد.  را  خون 

زندگی دو عامل اصلی در سالمت لوزالمعده 
است. پژوهش ها در باره تاثیر گیاهان بر کار 
لوزالمعده به کندی به پیش می رود ولی نتایج 
گیاه   1۰ نهایت  در  است.  کننده  امیدوار  آن 
معرفی  زیر  شرح  به  لوزالمعده  برای  مفید 
گل  هلیله،  مرزنگوش،  اسب،  دم  می شوند: 
خوک  سپاسی،  گل  قاصدک،  بهار،  همیشه 
طالیی، میوه کنار، برگ درخت زیتون و شیرین بیان.

چای سیاه 
دارای خاصیت الغرکنندگی است

همچون  نیز  سیاه  چای  معتقدند  کارشناسان 
با  است.  مفید  وزن  کاهش  برای  سبز  چای 
شناسایی  چاقی،  معضل  افزون  روز  شیوع 
راهکارهای جدید برای مقابله با آن به اولویت 
کلیدی محققان تبدیل شده  است. در مطالعات 

متعددی به خاصیت چای سبز در الغری اشاره 
شده درحالیکه محققان در این بررسی جدید 
به تاثیر چای سیاه در کاهش وزن پرداختند. 
به گفته محققان آمریکایی چای سبز و سیاه 
هر دو دارای پلی فنول ها هستند. پلی فنول ها 
که  می آیند  حساب  به  اکسیدان هایی  آنتی 
ساختارهای سلولی همچون DNA و غشای 
سلولی را در برابر رادیکال های آزاد حفظ می کنند.

زنان با سطوح باالتر کاروتنوئیدها در خونشان، کمتر 
در معرض خطر ابتال به سرطان سینه هستند. این 
را کارشناسان موسسه ملی سرطان در ایاالت متحده 
می گویند. کاروتنوئیدها دسته  ای از رنگدانه  ها هستند 
که در جذب نور در گیاهان نقش بسیار مهمی دارند. از 
کاروتنوئیدهای مهم می  توان به بتاکاروتن، آلفا کاروتن 

و لیکوپن و لوتئین اشاره کرد. بتا کاروتن و آلفاکاروتن 
مسئول رنگ نارنجی هویج و لیکوپن مسئول رنگ 
دسته   ۴ حال  هر  به  است.  و  فرنگی  گوجه  قرمز 
کاروتنوئید یافت شده در مواد غذایی اثر مثبتی در مهار 
کردن سرطان دارد: 1. آلفاکاروتن ها: میوه و سبزیجات 
نارنجی و سبزیجات رنگ تیره 2. بتا کاروتن: در میوه و 

سبزیجاتی که آلفاکاروتن دارند و زرده تخم مرغ یافت 
می شود 3. لوتئین: پرتقال و هلو ۴. لیکوپن: بیشترین 
میزانش در گوجه فرنگی است. پخت گوجه فرنگی، 
خاصیت ضد سرطانی لیکوپن موجود در آن را بیشتر 
می کند. توصیه می شود که حداقل روزانه ۵ وعده 
میوه و سبزیجات در رنگ های مختلف دریافت کنید.

اکتبر، ماه آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان؛ پیشگیری از سرطان با رنگ ها!

هشدار؛ فریب آگهی های جعلی  زیارت عتبات عالیات را نخورید 

باید توجه داشت راه اندازی سایت های جعلی و تقلبی یکی از مهم ترین شگردهای مجرمانه ای است که در ایام مناسبتی 
صورت می گیرد. باید دانست مجرمان با طراحی سایت های شبیه سایت های اصلی که درگاه های بانکی جعلی دارد اقدام 
به سرقت اطالعات کارت بانکی کاربران می کنند؛ بنابراین کاربران در هنگام خرید حتمًا به سایت اصلی وارد شوند و 
برای این کار به جای جستجو در موتورهای جستجو مثل گوگل یا یاهو و ... بهتر است خود آدرس سایت را در آدرس 
بار صفحه اینترنتی وارد کنند  و حتمًا از سایت های خرید کنند که نماد اعتماد الکترونیک دارد. همچنین در خصوص  
آگهی ها و پیامک هایی که به نظر جذاب و خارج از قوانین سازمان حج و زیارت است هوشیار باشید، بهتر است جهت 
ثبت نام به دفاتر مجاز و مورد تایید سازمان حج و زیارت مراجعه نموده و مدارک هویتی از قبیل گذرنامه  را به افراد غیر 
مسئول واگذار ننمایید و یا اسکن آن را به سایت های فاقد نکات امنیتی و نا امن ارسال نکنید. شهروندان عزیز می توانند 
جهت  اطالع از لیست دفاتر مجاز در استان خود به سایت رسمی سازمان حج و زیارت رجوع نمایند. ضمنًا شهروندان 
Cyberpolice.ir بخش  آدرس  به  فتا  پلیس  از طریق سایت  را  آن  موارد مشکوک  یا مشاهده  و  مواجه   در صورت 
فوریت های پلیسی با ما در میان بگذارند. پلیس خراسان جنوبی پیشرو در اطالع رسانی و همراهی با شهروندان

روز پنجشنبه، برخورد سواري سمند و کامیونت در ابتداي کمربندي باغستان -  فردوس، ۲ مصدوم برجای گذاشت.

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

31104

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   ۲- ۲0 43 4۲ 3۲  / 66 66 44 3۲     

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

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 

در منزل و محل کار )بدون هزینه( 
قبول حواله از فروشگاه شهرداری 
برای همکاران محترم شهرداری 

، آتش نشانی و سازمان های 
وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 

 32220423

ط
 نقـد و قسـ

ی پور
حقیق 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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

حمــل  اثاثیه منزل
 با خــاور مسقف
 و کارگر ماهــر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 

الستیـک پیشــرو

عرضه انواع الستیک
 با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 

 32438137
 09151635860

 کرباسچی 
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

دانش در چارچوب هوای نفس
 موجب نابودی انسانیت می شود

در  دانش  اگر  گفت:  فقیه  ولی  -نماینده  غالمی 
چارچوب هوای نفس باشد نه تنها خیری به جامعه 
نرسانده بلکه انسانیت را نابود می کند.حجت االسالم 
عبادی در دیدار با دانشجویان گروه جهادی عتبات 
عالیات شهید حججی بیرجند افزود: افراد دانشمند 
منحرف از مردم عوام خطرناک تر هستند، با علم 
عرصه را بر ملت ها تنگ می کنند و مردم را به 
بردگی می گیرند.مسئول بسیج دانشجویی نیز در 
این دیدار از ارسال نامه دانشجویان جهادگر استان 
به راه اندازی  با اشاره  به ظریف خبر داد .صالحی 
دانشجویی  بسیج  توسط  حسن)ع(  امام  جمعیت 
استان خاطرنشان کرد: این جمعیت با هدف کاهش 
و رفع مشکالت و معضالت اجتماعی حاشیه شهرها 
اولین اقدام این  شکل گرفته است. وی افزود: در 
جمعیت 250 تا 300  بسته فرهنگی و آموزشی بین 
دانش آموزان محروم حاشیه شهرها توزیع می شود 
محله های  از  را  خود  کار  جمعیت  این  اکنون  و 
است. کرده  آغاز  حاجی آباد  و  جعفر)ع(  بن  موسی 

برداشت خرما با ارزش 
بالغ بر ۲ میلیارد تومان در نهبندان

قاسمی- مدیر  جهاد کشاورزی نهبندان پیش بینی 
کرد: در سال جاری از نخیالت نهبندان حدود ۶2۷ 
تن خرما از نخیالت بارور به ارزش 2 میلیاردو ۱۹۴ 
 میلیون تومان برداشت می شود. مالکی اظهار کرد:

در  نهبندان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   3۸0 که 
کشت  زیر  چاهداشی  و  بندان  دهسلم،  روستای 
بارور  هکتار  این سطح 2۸5  از  که  بوده  نخیالت 
مرداد  نیمه  از  خرما  برداشت  افزود:  وی  هستند. 
شروع و تا اوایل مهر ادامه خواهد یافت و تعداد بهره 
برداران این بخش در شهرستان 32 خانوار هستند. 
نهبندان  در  تولیدی  ارقام  مهمترین  وی  گفته  به 
خرمای کبکاب، زاهدی، مضافتی و ارقام محلی نیز 
خاره خوش و خرمای پرکو است. این مقام مسئول 
خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی 
خاص نهبندان خرما یکی از محصوالت مزیت دار 
شهرستان می باشد که مازاد مصرف  آن  به استان 

های دیگر صادر می شود.

صندوق های قرض الحسنه مردمی بسیج 
  راه اندازی می شود

ایرنا-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند از 
ایجاد صندوق های قرض الحسنه بسیج خبر داد و 
گفت: راه اندازی صندوق های قرض الحسنه خارج 
از فضای اداری و بانکی و به صورت مردمی می تواند 
در ایجاد اشتغال و پویایی اعضای صندوق به ویژه در 
سطح محله و روستا بسیار تاثیرگذار باشد.سرهنگ 
بسیج  عالی  مجمع  جلسه  در  فالحی  غالمرضا 

بیرجند افزود: ایجاد نهاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
مردمی پایدار و کارآمد، کمک به گسترش عدالت 
اجتماعی و رفع محرومیت، ایجاد زمینه مشارکت و 
مسئولیت پذیری مردم در پیشرفت روستاها، تقویت 
پیوندهای فکری و عاطفی در جامعه از جمله اهداف 
راه اندازی صندوق های قرض الحسنه بسیج است.

در  ویژه  به صورت  بسیج  سازمان  کرد:  بیان  وی 
زمینه ایجاد صندوق های قرض الحسنه حساب باز 
کرده است که به صورت جدی و مسئولیت پذیر 
در کشور دنبال خواهد شد.وی افزود: برای رسیدن 
به آمار واقعی تعداد اعضای بسیج شهرستان، حدود 
۴3 هزار پرونده اعضای بسیج که در برنامه های 
مختلف حضور نداشتند شناسایی و از گردونه آمار 
و  سازماندهی  برای  اما  خارج شدند  ناحیه  ارقام  و 
 ساماندهی تالش می کنیم مجدد به ارتش ۱0 ها
اندازی  راه  و  تشکیل  از  شوند.وی  وارد  میلیونی 
در  بسیج  محور  محله  امنیتی  های  گشت 
به  طرح  این  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند  شهرستان 
امنیت  برقراری  راستای  در  شبانه  گشت  صورت 
سواره  به 2 صورت  در محالت شهرستان  بیشتر 
شود. می  اجرایی  امسال  بسیج  هفته  پیاده  و 

۱۸ ایستگاه صلواتی بدون مجوز 
در بیرجند جمع آوری شد

مهر-رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند گفت: در 
دهه نخست محرم امسال ۱۸ ایستگاه صلواتی بدون 
مجوز در سطح شهر بیرجند جمع آوری شد.حجت 
االسالم لطفی اظهار کرد: امسال در جهت برقراری 
ارتقاء کیفی  امنیت شهروندان و همچنین  نظم و 
شدند.وی  مجوز  دارای  صلواتی  های  ایستگاه 
با بیان اینکه این مجوز از سوی سازمان تبلیغات 
اسالمی برای مسئوالن ایستگاه ها صادر می شد، 
ایستگاه  با  تا  شد  تالش  راستا  این  در  کرد:  بیان 
از تذکر توسط  بعد  نیز  های صلواتی بدون مجوز 
شدند. آوری  جمع  و  برخورد  آن  مسئوالن  خود 

برگزاری همایش رهروان زینبی 
در بیرجند

مدیرکل  هاشمی  مقدم-حجت االسالم  دادرس 
اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت:همایش 
رهروان زینبی به منظور الگوسازی از سیره پیام آور 
)س(« زینب  »یا  لبیک  تا  شد  برگزار   عاشورا 

 توسط بانوان استان طنین انداز شود.

گی
 گر

س:
عک

با حضور الله اسکندری،الناز حبیبی و علی اوجی بازیگران سینما انجام شد

مدیرکل اقتصادی استانداری:

مهلت شرکت در نخستین جشنواره ملی کتاب استان تمدید شد
غالمی -مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی کتاب خراسان  جنوبی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار 
به دبیرخانه جشنواره تا 20 مهر سال جاری تمدید شد. محبی با اعالم این خبر بیان کرد:برای شرکت در این جشنواره آثار ارسالی باید در فاصله 
سال های ۹۴، ۹5 و ۹۶ چاپ و منتشر شده باشد و دبیرخانه جشنواره مجاز است از آثار ارسالی برای مقاصد هنری، فرهنگی و اقتصادی استفاده کند.

خراسان  نمایندگان  امیرآبادیزاده-مجمع 
جنوبی با منصور معظمی معاون وزیر صنعت 
این  محل  در  ایدرو  شرکت  مدیرعامل  و 
سید  االسالم  کردند.حجت  دیدار  شرکت 
محمد باقر عبادی رئیس مجمع  نمایندگان 
شورای  مجلس  در  جنوبی  خراسان  مردم 
اظهار  دیدار  این  جزئیات  باره  در  اسالمی 
رئیس  معظمی  از  نشست  این  در  کرد: 
ایدرو  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت 
جهت بازدید از بخش های صنعتی خراسان 
جنوبی دعوت شد و وی نیز این درخواست را 
پذیرفت و به زودی به خراسان جنوبی سفر 
خواهد کرد تا از نزدیک در جریان مشکالت 

استان قرار گیرد.وی افزود: از شرکت ایدرو 
نیز برای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی 
دعوت کردیم تا طرح های بزرگ صنعتی را 

در خراسان جنوبی اجرا کند.
عبادی  باقر  محمد  سید  االسالم  حجت 
بیان کرد: در این نشست مقرر شد در اسرع 
بررسی  برای  ایدرو  شرکت  مشاوران  وقت 
سفر  استان  به  گذاری  سرمایه  زمینه های 
کنند.وی یادآور شد: در این دیدار نمایندگان 
مجلس  در  جنوبی  خراسان  شریف  مردم 
مطالب  و  داشتند  حضور  اسالمی  شورای 

الزم در این زمینه بیان شد.
)Ava.news20@gmail.com(

۱0 کیلومتر از باند دوم 
محور بیرجند - قاین
 زیر بار ترافیک رفت

گروه خبر- ۱0 کیلومتر از باند دوم محور بیرجند به  
قاین با اعتبار 20 میلیارد تومان روز پنجشنبه زیر بار 
ترافیک رفت.معاون ساخت و توسعه راه  های اداره 
 کل راه و شهرسازی استان گفت: باند دوم محور 
بیرجند - قاین به طول ۹۹ کیلومتر در دست ساخت 
است که از این مقدار تاکنون ۴3 کیلومتر زیر بار 
ترافیک رفته است.رضا رجبی بیان کرد: در مجموع 
دو باند سازی 5۶ کیلومتر از این محور باقی مانده 
که برای احداث آن به ۸0 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
داریم.وی افزود: در مجموع در زمینه احداث محور 
بیرجند - قاین 2۸ میلیارد و ۴00 میلیون تومان به 
پیمانکاران پروژه بدهی داریم.عملیات اجرایی دوباند 
سازی محور بیرجند - قاین از سال ۱3۹3 آغاز شد 
که بر اساس برنامه ریزی ها و پیش بینی ها تا پایان 

سال ۹۷ به بهره برداری کامل خواهد رسید.

کاهش ۲9 درصدی حوادث کارگاهی
 منجر به فوت در استان

حسینی- مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
فوتی طی  از کاهش 2۹ درصدی حوادث  استان 
شش ماهه اول سالجاری در استان در مقایسه با 
مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد:  
2 هزار و ۶۱۶ مورد بازرسی در شش ماهه ابتدای 
سالجاری از کارگاه های مشمول قانون کار استان 
انجام گرفت. سنجری با بیان این که 30 درصد از 
بازرسی های انجام شده به منظور کاهش حوادث 
بر ارتقاء ایمنی در کارگاه های پرخطر متمرکز بوده 
است اضافه کرد: در همین راستا، ۶۸۱ بازرسی از 
۹کارفرمای  با  و  شده  انجام  پرخطر  های  کارگاه 
ناقض قانون کار و دستورالعمل های ایمنی برخورد 
قانونی شده و منجر به تعطیلی 3 کارگاه نیز گردیده 
است.وی تعداد مشمولین قانون کار را در ابتدای 
سال ۹۶، ۷۸هزار و ۶۹۸ نفر اعالم کرد و افزود: 
مهمترین علت وقوع حوادث نبود آگاهی و نداشتن 
انتخاب شیوه صحیح و ایمن در انجام کار است، لذا 
توجه به مقوله آموزش بر اساس ماده ۹۱ قانون کار 
و استفاده از افراد ماهر و تجربه گامی برای کاهش 

حوادث خواهد بود.

تولید و پخش ۸70 دقیقه برنامه تلویزیونی 
بصیرت عاشورایی از صدا و سیما

دادرس مقدم-مسئول روابط عمومی و اطالع رسانی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از تولید 
و پخش ۸۷0 دقیقه برنامه تلویزیونی و رادیویی با 
موضوع بصیرت عاشورایی توسط اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراسان جنوبی و با همکاری صدا و 
سیمای خراسان جنوبی در دهه اول محرم خبر داد. 
عادل اربابی با بیان این مطلب، اظهار کرد: در طول 
در  عاشورایی  بصیرت  برنامه  محرم ۱3  اول  دهه 
شهرستان های استان خراسان جنوبی به مدت ۸۷0 
دقیقه تولید شده که در مجموع با بازپخش آن هزار 

و ۷00 دقیقه از صدا و سیمای استان پخش شد.

کمیته امداد ۱۱.۵ میلیارد تومان
 تسهیالت اشتغالزایی پرداخت کرد

امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  تسنیم-معاون 
کمیته  گفت:  جنوبی  خراسان  )ره(  خمینی  امام 
امداد خراسان جنوبی ۱۱.5 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغالزایی پرداخت کرد.سیدرضا حسینی اظهار کرد: 
در مدت ۶ ماهه امسال ۱۱ میلیارد و ۶۹3 میلیون 
تومان تسهیالت در زمینه اشتغال پرداخت کردیم.
وی با بیان اینکه در این مدت ۷۴۸ طرح اشتغال در 
خراسان جنوبی ایجاد شده است افزود: از این تعداد 
2۹۴ طرح اشتغال از محل صندوق اشتغال نیازمندان 
 3 راستا  این  در  که  بوده  والیت(  امداد  )صندوق 

میلیارد و ۸۶۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

مستند آیین های عزاداری فردوس
 ساخته می شود

اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  خبر-رئیس  گروه 
آیین های  معرفی  مستند  فیلم  تولید  از  فردوس 
عزاداری شهرستان فردوس توسط هنرمندان کانون 
فیلم وعکس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی فردوس 
خبر داد.ایمان طلب گفت: به همت محمدجعفر یاحقی 
استاد دانشگاه و نویسنده فردوسی، فیلم مستندی 
که  فردوس  عزاداری  آیین های  معرفی  موضوع  با 
قدمتی دیرینه دارد، به کارگردانی وزیری محبوب از 
هنرمندان و فیلمسازان فردوس و عضو کانون فیلم  
عکس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی ساخته می شود.

34۵0 هکتار از اراضی سرایان
 به کشت پاییزه اختصاص یافت

طی  گفت:  سرایان  جهادکشاورزی  ایسنا-مدیر 
سال زراعی جدید به همت کشاورزان حدود 3۴50 
هکتار از اراضی زراعی به کشت محصوالت پائیزه 
اختصاص پیدا می کند. سلیمانی اظهارکرد: کشت 
پاییزه محصوالت زراعی در سرایان از مهر آغاز و 

تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

دعوت از شرکت »ایدرو« برای سرمایه گذاری صنعتی در خراسان جنوبی

برزجی- مدیرعامل آب منطقه ای استان گفت: 
در صورت همراهی مردم و تامین اعتبار پروژه 
ایم که مشکل ۱5  بتنی  تعریف کرده  سازه 
ساله نهر اسفدن را یک ساله حل خواهیم کرد. 
امامی در گفتگو با آوا ضمن تاکید بر اینکه حل 
اختالف نظر باید در جهاد کشاورزی صورت 
گیرد افزود: مطالعاتی توسط شرکت آب منطقه 
ای صورت گرفته و پروژه ای نیز تعریف شده 
که با اجرای این پروژه بر روی نهر مشکل حق 
آبه مردم که از ۱5 سال پیش با آن درگیری 

دارند حل خواهد شد.وی با بیان اینکه پروژه 
دنبال  به  را  دو طرف  هر  منافع  تعریف شده 
خواهد داشت افزود: در این پروژه ابتدا سرعت 
آب در خطوط انتقال کم خواهد شد و تقسیم 
آب بین مالکین حق آبه ها نیز عادالنه انجام 
می گیرد. مدیرعامل آب منطقه ای ادامه داد: 
شرکت آب منطقه ای به دنبال این است که با 
 اجرای پروژه سازه بتنی شرایط ایجاد شق النهر 
از بین برود و قطعا این پروژه در تعامل بین 
مردم نقش خوبی خواهد داشت. امامی بهبود 

پروژه فوق  مزایای  از دیگر  را  آبیاری منطقه 
آن  اجرای صحیح  البته  گفت:  و  کرد  عنوان 
نیازمند همراهی و تعامل مردم است. وی تاکید 
کرد: وقتی حق آبه مردم به درستی در اختیار 
آنها قرار گیرد اتحادی بین اهالی شکل خواهد 
به توسعه منطقه می شود.   گرفت که منجر 
با  ای خراسان جنوبی  منطقه  مدیرعامل آب 
بیان اینکه مطالعات طرح تکمیل شده افزود: 
در صورت تامین اعتبار سعی می کنیم در بازه 
زمانی کوتاه ) کمتر از یکسال( پروژه به انجام 

برسد. امامی گفت: البته اجرای به موقع پروژه 
نیازمند همراهی مردم و مناسب بودن شرایط 
اعتبار  تامین  با  امیدواریم  محیطی است  که 
مورد نیاز از محل ماده ۱0 و ۱2 بحران در کوتاه 
ترین زمان مشکل ۱5 ساله مردم حل شود. 
الزم به ذکر است  اسفدن دارای نهری است 
که این نهر از روستای باالدست )افین( عبور 
می کند و به اسفدن می رسد.آنطور که نماینده 
جاری نهر  است  گفته  اسفدن  شهر   شورای 

 اسفدن از دو روخانه سرچشمه می گیرد که 

مردم  به  متعلق  تمام  رودخانه  یک  آبه  حق 
به  معروف  دیگر  رودخانه  آبه  حق  و  اسفدن 
رود شور یک چهارم آن متعلق به افین و پنج 
چهارم آن متعلق به مردم اسفدن است. ایجاد 
شق النهرها در مسیر رود شور  باعث اختالف 
بین مردم افین و اسفدن بود که چندی پیش 
این اختالف منجر به تجمع مردم در جلوی 

درب استانداری نیز شد.
)Ava.news11@gmail.com(

مشکل 15 ساله نهر اسفدن یک ساله حل می شود 

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی نهبندان عنوان 
کرد: برای تسهیالت اشتغالزایی به بهزیستی 
نهبندان ۸۶0 میلیون تومان ابالغ شده است. 
راستا ۴5  در همین  تاکنون  اظهار کرد:  وی 
نفر را به بانک ها معرفی شده اند که ۱۷ نفر 
موفق به دریافت تسهیالت اشتغال شده اند و 
تاکنون ۴۶۸ میلیون تومان تسهیالت پرداخت 

شده است. بارانی تصریح کرد: تسهیالت در 
گوسفند، شتر،  گاو،  مانند  دام  پرورش  زمینه 
شترمرغ، قالی بافی، آرایشگری، سوپر مارکت 
کرد  نشان  خاطر  وی  باشد.  می  پوشاک  و 
توسط  اشتغالی  خود  تسهیالت  واگذاری  که 
تحقق  زمینه  در  کارها  از  یکی  بهزیستی 
از  وی  گفته  به  باشد.  می  مقاومتی  اقتصاد 

اقتصاد  تحقق  برای  که  هایی  برنامه  جمله 
مقاومتی داریم می توان به تاسیس مراکز و 
موسسات غیردولتی، استفاده از ظرفیت بنیاد 
مستضعفان و خیرین، فراهم آوردن امکانات و 
شرایط جهت شرکت و حضور دستاوردهای 
المللی،  بین  نمایشگاه های  جامعه هدف در 
تقویت مشاغل خانگی و ایجاد تعاونی های 

کوچک چند نفره دانست.

توزیع لباس و لوازم التحریر
میان دانش آموزان نهبندانی

رئیس اداره بهزیستی نهبندان در بخش دیگری 
از سخنان خود اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن 
سال تحصیلی جدید، با کمک اداره بهزیستی 

و کلینیک مددکاری پیام مهر، ۶0 بسته  لوازم 
التحریر و البسه  میان دانش آموزان تحت حمایت 
بهزیستی توزیع شده است. بارانی تصریح کرد 
که هر بسته آن ها حدود 50 هزار تومان بود و 
شامل اقالمی از جمله پیراهن، دفتر، مداد رنگی، 
است.  بوده  جامدادی  و  خودکار  پاکن،  تراش، 

)Ava.news16@gmail.com(

ابالغ860 میلیون تومان تسهیالت اشتغال زایی به بهزیستی نهبندان

امام  خیریه  موسسه  توان افزایی  ستاد  دبیر 
علی)ع( شهرری در خراسان جنوبی از توزیع 
۹00 بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان 
حضور  با  استان  محروم  مناطق  روستایی 
بازیگران مطرح کشوری خبر داد.به گزارش 
مهر، افضل جانی در حاشیه توزیع این بسته 
های  لوازم التحریر بین دانش آموزان روستای 
چاه عباس از توابع نهبندان که با حضور الله 
بود،  اوجی  علی  و  حبیبی  الناز  اسکندری، 
از  )ع(  علی  امام  خیریه  موسسه  کرد:  اظهار 
سال ۸۸ فعالیت خود را در استان از روستای 
بیان  با  است.وی  کرده  آغاز  قائن  آباد  خرم 
اینکه روستاهایی که انتخاب می شود اغلب 

به موسسه  از روستاهای محرومی است که 
گذشته  سال  از  افزود:  است،  شده  معرفی 
فعالیت های ستاد به صورت شهرستانی انجام 
می شود.وی  با اشاره به اینکه در فردوس 25 
انتخاب شده  از خوسف 20 روستا  روستا  و 
است، گفت: موسسه برای  ۶2 روستا از استان 
در حال توانمند سازی افراد روستا است. وی 
چاه  روستای  در  موسسه   اینکه  به  اشاره  با 
ساخته  مسکونی  واحد   ۴۹ اردونی  عباس 
است، اظهار کرد: اعطای وام های ُخرد، سریع 
همیاری  صندوق  سوی  از  ضامن،  بدون  و 
و  اشتغال  ایجاد  در  است  توانسته  روستاها 
باشد. موثر  روستاییان  زندگی  شرایط  بهبود 

توزیع 900 بسته لوازم التحریر در مناطق محروم استان

اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه رویکرد 
استاندار در راستای ستاد اقتصاد مقاومتی است، 
برای  رایزنی  رضوی  قدس  آستان  با  گفت: 
فروش  برای  نمایشگاهی  گذاشتن  اختیار  در 
محصوالت خراسان جنوبی انجام شده است.
در  موهبتی  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
اقتصاد  مدیریت  و  راهبردی  شواری  جلسه 
مقاومتی خوسف اظهار کرد: یکی از بازوهای 
اهدافش  به  رسیدن  برای  دولت  قدرتمند 
بخش خصوصی است و سرمایه گذار خارجی 
در اولویت دولت ها قرار دارد.وی با بیان اینکه 
برای  خوبی  رغبت  خارجی  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاری در خوسف از خود نشان داده اند، 
افزود:سرمایه گذار خارجی هر چند گاهی تولید 
را  از کشور خارج  می کند، ولی سرمایه ثابت و 

اشتغال آن برای کشور باقی می ماند.

رویکرد استاندار خراسان جنوبی
در راستای ستاد اقتصاد مقاومتی

جدید  استاندار  رویکرد  به  اشاره  با  موهبتی 
افزود: رویکرد مروج الشریعه بیشتر در راستای 
ستاد اقتصاد مقاومتی است و رویکرد اقتصاد 
رویکرد  این  و  شود  عملیاتی  باید  مقاومتی 
و  بخش ها  از  نگاه  و  باال  به  پایین  از  نگاه 
شهرستان ها به استان باشد که در این راستا 
قابلیت های هر بخش و هر دهستان شناسایی 
شود و بر آن اساس طرح و پروژه ای آماده  و در 
کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان و ستاد 
راهبردی اقتصاد مقاومتی تصویب و پس از آن 

تامین اعتبار شود.

شهرستان خوسف 
به شهرستانی صنعتی تبدیل می شود

اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر 
استانداری گفت: در آینده نزدیک خوسف  به 
شهرستانی صنعتی تبدیل خواهد شد.موهبتی 
گذاری  سرمایه  برای  دولت  برنامه های  از 
بینی های  افزود: پیش  و  داد  در خوسف خبر 
ظرفیت های  باید  و  شده  انجام  خوبی 

اظهار  شوند.وی  معرفی  بیشتر  شهرستان 
توسعه کوتاه  برنامه  باید  کرد: هر شهرستان 
بر  و  تدوین  مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت، 
اساس این برنامه ها سیاستگذاری کند و این 
موضوع به عنوان طرح توازن منطقه در برنامه 
مدیریت  سازمان  و  شده  بینی  پیش  ششم 
نماید بینی  پیش  را  طرح  این  شده   مکلف 

سرمایه گذاری شرکت استرالیایی
در مس شهرستان خوسف

فرماندار  خوسف  گفت: یک شرکت استرالیایی 
در زمینه مس اعالم آمادگی کرده که محل 
اطراف روستای  انجام سرمایه گذاری شرکت 
معدن قلعه زری است.شفیعی نیز در این جلسه 
اظهار کرد: تحقق افتصاد مقاومتی ضامن تولید 
و اشتغال و مقابله با معضل بیکاری است و از 
مهم ترین برنامه های دولت ایجاد زمینه حضور 
سرمایه گذاری  برای  عالقه مندان  فعالیت  و 
دو  ظرف  اشتغال  بحث  در  افزود :  است.وی 
سال آینده  اگر حمایت شویم 2 هزار و 500  

شغل ایجاد خواهد شد که کارخانه چدن، کک 
و فوالد با اشتغال حدود یک هزار نفر خواهد 
بود که در صورت تامین زیر ساخت ها بزودی 

فاز اول  کارخانه  افتتاح خواهد شد .

اعالم آمادگی سرمایه گذاران خارجی 
در بحث نیروگاه خورشیدی

نیروگاه  کارخانه  بحث  در  کرد:  بیان  وی 
کشورهای  از  گذاری  سرمایه  نیز  خورشیدی 
اعالم  هند  و  جنوبی  جنوبی،آفریقای  کره 
عملیات  نیز  نیروگاه  یک  و  شده  آمادگی 
به  سال  پایان  تا  که  آن شروع شده  اجرایی 
زیر  در  از طرفی  و  بهره برداری خواهد رسید 
خوسف  مگاواتی   ۱32 پست  های  ساخت 
آن  کردن  برطرف  پی  در  کمبود هست،  که 
بزرگترین  ایجاد  پیگیری  از  شفیعی  هستیم. 
کشتارگاه صنعتی شرق کشور در خوسف خبر 
آمادگی  اعالم  آن  گذار  سرمایه  افزود:  و  داد 
کرده و کارهای اولیه شامل تهیه طرح  انجام 
است. اخذ  حال  در  الزم  مجوزهای  و  شده 

معافیت مالیاتی 13 ساله برای سرمایه 
گذاری در شهرک صنعتی خوسف

برای  ساله   ۱3 مالیاتی  های  معافیت  از  وی 
سرمایه گذاری در شهرک صنعتی خوسف خبر 
داد و گفت: با توجه به شرایط منطقه ای این 
شهرستان و نزدیکی به مرکز استان فرصت 
و  شده  فراهم  گذاری  سرمایه  برای  خوبی 
فرمانداری از سرمایه گذاری در این شهرستان 
کرد. خواهد  حمایت  خود  توان  اندازه  در 

۹۰ درصد اشتغال زایی خوسف 
در بخش کشاورزی

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  سرپرست 
خوسف با بیان اینکه مهم ترین مشکل در بحث 
سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای صنعتی 
نبود زیرساخت ها در شهرک های صنعتی است، 
گفت: ۹0 درصد اشتغال زایی خوسف در بخش 
کشاورزی است.کسایی نیز در این جلسه اظهار 
زیر ساخت ها در شهرک   نبود  کرد:مشکل در 
صنعتی از جمله آب ،برق ،گاز ،و تلفن است.

خوسف به شهرستانی صنعتی تبدیل می شود

عکس:اینترنت

عکس:مهر
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امام علی علیه السالم فرمودند :
رائَر الكاِمَنَة في تَقلُِّب األْحواِل ُعلَِم جواِهُر الرِّجاِل و األّياُم ُتوِضُح لَك السَّ

در دگرگوني هاى احوال و زمانه است كه گوهر مردان شناخته می  شود و روزگار 
نّیت هاى پنهان را براى تو آشكار می  سازد.  )بحار األنوار: ج77، ص286، ح1(

 پیام مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی به مناسبت روز روستا
با سالم و تحیات 

نامگذاري  15 مهرماه به نام روستا را به فال نیك 
مي گیريم و تالش، همت، مشاركت حداكثري 
 روستايیان معزز را كه علیرغم وجود نامهرباني ها ،

سرسختي هاي طبیعت و ساير محرومیت ها 
و ناماليماتي كه برايشان وجود دارد،كماكان 
به مقابله با آنها ادامه داده و در روستاها باقي 

مانده اند تا با همت واالي خويش اقتصاد، امنیت، آباداني كشور را تامین نمايند را ارج مي نهیم
اين روز را به تمامي روستايیان تالشگر تبريك عرض مي نمايیم.

بعد از انقالب تالش هاي زيادي در امور زيربنايي روستاها صورت گرفته است. ما در سطح 
ملي براي رسیدن به توسعه پايدار و داشتن يك اقتصاد پويا ، نیاز به استفاده بهینه از كلیه 
منابع موجود براي نسل هاي آينده، توزيع متعادل درآمدها و امكانات در سطح شهرها و 
روستاها داريم. مسئولین به اهمیت موضوع و نقش و جايگاهي كه روستايیان در عرصه هاي 

مختلف كشور ايفا مي كنند واقفند و حیات شهر را در گرو روستاها مي دانند.
اينجانب 15 مهرماه روز ملی "روستا " را به روستايیان و عشاير عزيز، شوراهای اسالمی روستا 
و دهیاران استان تبريك و تهنیت عرض نموده و امیدوارم با توجه به ظرفیت های ارزشمندی 
كه روستاهای خراسان جنوبی در بخش های مختلف كشاورزی، دامپروری، صنايع دستی و 
به ويژه بخش گردشگری دارد، بتوانیم با مشاركت روستانشینان عزيز، شاهد ارتقای شاخص 

های توسعه پايدار و پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر روستاهای استان باشیم.

علي اصغر آسماني مقدم
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي خراسان جنوبي 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

دوره تابستان 96 از طریق سامانه www.evat.ir می باشد.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی »1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی«

شناسه آگهی: 90037

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
مدیر محترم کاروان 39002 بیرجند

جناب آقای حاج حسن امیرآبادی زاده 
جناب آقای حاج علی جعفرپور مقدم 
جناب آقای حاج کاظم رحیمی مقدم

 عوامل محترم کاروان
حالوت سفر روحانی حج با مديريت و تدبیر شما دوچندان شد. از درگاه ايزد منان برای توفیق 
همه خدمتگزاران به زائرين خانه اش علی الخصوص مديريت و عوامل اين كاروان كه با حسن 

برنامه ريزی، شرايط خوبی را برای زيارت فراهم نمودند دست به دعا برمی داريم. موفق و پیروز باشید

خانواده های: هنری- هاشمی منند- قاسمی- سبزه کار- بخشی  

 )پلیس برای همه و امنیت برای همه( 
سردار سرتیپ دوم مجیـد شجـاع

 فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی
هفته نیروی انتظامی  را خدمت جناب عالی و همه دالورمردان

 عرصه امنیت و انضباط اجتماعی و حماسه آفرينان عشق و ايثار 
تبريك عرض می نمايیم و همكاری شما را با اصناف ارج می نهیم.

جناب سرهنگ محمدی 
رئیس محترم اداره اماکن نیروی انتظامی 
با عرض تبريك اين هفته، صمیمانه از خدمات 

تنگاتنگ و ارزنده شما و همكاران پرتالش تان
 با اصناف تشكر و خداقوت می گويیم.

اتـاق اصنـاف مرکـز استـان و اتحـادیه هـای وابستـه 

سردار شجاع
 فرمانده محترم  انتظامی  استان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ مسروری  فرمانده محترم مرزبانی
جناب سرهنگ صفری  فرمانده محترم پلیس گذرنامه

جناب سرهنگ رضایی  فرمانده محترم پلیس راه
جناب سرهنگ رضایی فرمانده محترم پلیس راهور

ضمن گرامیداشت مقام شهدای ناجا 
فرا رسیدن هفته ناجا 

را حضور شما عزيزان و همكاران واليتمدار و جان بركف و دالور مردان عرصه امنیت
 و انضباط اجتماعی تبريك و  تهنیت عرض می نمايیم.

اداره کل راهداری و  حمل و  نقل جاده ای استان خراسان جنوبی


