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 تسهیالت 2 میلیارد تومانی برای کارآفرینی بانوان  روستا
مدیرعامل شرکت کویرتایر: 

58درصد متوفیان تصادفات جاده ای 
مربوط به پلیس راه بیرجند و قاین

صفحه 7 

ایجاد سه کمیته برای 
سامان دهی برنامه اربعین     
 صفحه 7

نیازمند دور بین های
 ثبت جریمه  هوشمند هستیم

قاسمی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با بیان اینکه ما به 
 دوربین های ثبت جریمه هوشمند نیاز داریم اظهار کرد:   ...) مشروح خبر در صفحه 7( 

 انجام قرار داد صادرات 
فقط با یک اظهارنامه

    صفحه 3

 کویرتایر با تغییرات فن آوری به سطح کیفی 
تایرهای تولیدی روز اروپا دست می یابد

    صفحه 7
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سرمقاله

خداحافظ شهرفرهنگی؟

*امین جم

15 سال قبل مسافری در پارک توحید می گفت 
این شهر چه جوانان خوبی دارد؛ حتی یک جوان را 
سیگار به دست ندیدم اما در شهر های بزرگ دیگر 
بعد  اما  نگو؛حاال  که  است  اوضاعی  ها  پارک  در 
از 15 سال خبرهای تکان دهنده ای از گسترش 
آلوده در گوشه کنار  اعتیاد و رویت سرنگ های 
ها،البالی  پارک  بهداشتی  آرامستان،سرویس 
 پرچین های بولوارهای شهر و ... شنیده می شود
 که مصرف سیگار دربرابر ان سرگرمی تلقی می شود .
همین چند روز پیش بود که فرمانده نیروی انتظامی 
سخن  کشفیات  درصدی   251 افزایش  از  استان 
گفت. حاال بنا بر اخبار رسیده بیش از 70 درصد 
دهند. می  تشکیل  نیزمعتادان  را   شهر   سارقان 
)2 صفحه  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . برای  که  معتادانی 

حسن روحانی:
  سپاه در دل مردم قرار داشته و در همه

 روزهای خطر از منافع ملی دفاع کرده است

پرویز کاظمی:
روحانی احساس  می کند 

پشتش خالی شده است

دادستان کل کشور:
اینکه می گویند سیاسی

 برخورد می کنیم یعنی چه؟

سردار اسماعیل کوثری:
سپاه، دیوانه تر از ترامپ را 

سر جایش نشانده است
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آیت ا... مکارم: کردهای عراق خیال استقالل را از سر خود بیرون کنند/خّرم: تنها یک جرقه ایران و آمریکا را درگیر جنگ می کند/ترامپ: با انگلیس برای پاسخگو کردن ایران همکاری می کنیم/وزیر ارتباطات: دولت »گستاخی به سپاه« را بی  پاسخ نمی گذارد/ناصری: مسئوالن آستانه تحمل خود را افزایش دهند/صفحه 8

)هوالباقی(
مراسم یادبود مرحومه مغفوره 

حاجیـه خانـم رستمیـان
»خاکسپاری در مشهد مقدس مصادف با شب تاسوعای حسینی« 

امروز پنجشنبه 96/7/20 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.
خانواده های: ناصری ، رستمیان

جناب آقای مهندس داود شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

خراسان جنوبی

کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی 
توسط آن سازمان

را حضور جناب عالی و کلیه همکاران محترم تان تبریک عرض نموده 
از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

فردا با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سر دلتنگی است.

دلتنگی برای بوسه زدن بر دست های مهربانت.
کاش بودی...

امروز دلم آتش گرفت و دوباره جای خالی ات را حس کردم.
می دانم جای تو خوب است و فرشته های آسمان امروز را 
برایت جشن می گیرند، آخر می دانم که بهشت زیر پای 

توست... کاش نگاه و آغوش گرمت را داشتیم. 
همیشه عاشق مادرتان باشید، چون هیچ زمانی و هیچ 

جایی، دیگر مثل او را پیدا نخواهید کرد.
در دومین سالگرد درگذشت همسر و مادر عزیزمان 

شادروان حاجیه سعیده شریفی مود
 )همسر حاج محمدرضا ایزدی مود(

 بارش آمرزش برای آن عزیز که همه وجودمان بود را خواهانیم. روحش شاد
همسر و فرزندان

به مناسبت سومین روز
 درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز 

بزرگ خاندان مرحوم مغفور

شادروان میرزا بدیع رفیعی
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/7/20 از ساعت 

4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت حسینی
 )سالن جدید( واقع در خیابان انقالب 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: رفیعی، اوحدی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

کسب عنوان سازمان برتر کشوری در میان سازمان های تابعه
 از طرف ستاد جشنواره شهید رجایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 نشان از تالش ارزنده و قابل تحسین جناب عالی و همکاران تان می باشد. 
ضمن تبریک این موفقیت، امیدواریم استمرار تالش در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

 با عزم ملی باعث رونق حوزه صنعت، معدن و تجارت این استان شود.

شرکت سیمان باقران

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت نور چشم مان 

شادروان علی سمن )فرزند مهدی سمن(
 در جلسه یادبود امروز پنجشنبه 96/7/20 از ساعت

 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت صاحب الزمانی )عج( 
واقع در خیابان حکیم نزاری گرد هم می آییم

 تا مهربانی های بی حدش را پاس نهیم. 
خانواده های: سمن، جاهد

جناب آقای دکتر علی اصغر کاراندیش مروستی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
جناب آقای دکتر نظر افضلی

نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای  احمد محبی
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای محمد جواد فالحی
فرماندار محترم شهرستان سربیشه

“ویجزی الذین احسنوا بالحسنی”
جوانی، بهار عمر و جوانان ، جان جامعه و نمونه های ناب تالش و نشاط شمرده می شوند

 و فرهنگ و هنر که حاصل عقل و ذوق است با جوانانی از این تبار ، اعتبار می یابد.
به پاس حسن عنایت و مجمع لطف وکرامت نسبت به اصحاب فرهنگ و هنر 

شهرستان سربیشه و نیز به شکرانه توفیق میزبانی از سروران ارجمند که با رای صائب و نظر ثاقب 
مدیر کل محبوب و پرتالش فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مان نصیب مان گشت 

در کمال افتخار و مباهات هستیم
از همت واال، خدمت بی منت و حمایت های بی دریغ تان جهت اعتالی فرهنگ و هنر 

شهرستان  سربیشه سپاسگزاریم
مراتب سپاس  فراوان اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان را پذیرا باشید.

از طرف اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان سربیشه
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آخرین مهلت پرداخت بخشودگی دیرکرد جرائم رانندگی

مهر- معاون حقوقی و پارلمانی راهنمایی و رانندگی ناجا ضمن بیان اینکه مهلت پرداخت بخشودگی جرائم رانندگی تا پایان آذرماه سال جاری است، ابراز داشت: بر 
اساس قانون بودجه سال ۹۶ کشور آن دسته از جرائمی که دو برابر شده و تا قبل از سال ۹۵ است این جرائم تا پایان آذر سال جاری مورد بخشش قرار گرفته و 

شهروندان فرصت دارند تا این بازه زمانی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. سرهنگ محمد ترحمی گفت: این مهلت تمدید نخواهد شد.

50  درصد صادرات به افغانستان از مرزهای استان
بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  حسینی- 
بیرجند با اعالم آمادگی اتاق بازرگانی برای بستن 
هر گونه قرار داد و در اختیار قراردادن اطالعات 
بستن  مقدمه  سفر  این  کرد:  امیدواری  ابراز   ،

قراردادهای تجاری بیشتر بین دو استان شود.
نشست تخصصی مشترک بین سرمایه گذاران 
استان و هیئت تجاری افغانستان به همت اتاق 

بازرگانی بیرجند، سه شنبه شب برگزار شد. 
معرفی  را  این جلسه  از  زر هدف  خامه  علیرضا 
دانست  استان  در  گذاری  سرمایه  های  ظرفیت 
محصوالت  دارای  جنوبی  خراسان  داد:  ادامه  و 
از جمله زرشک، زعفران و عناب بوده  راهبردی 
که در دنیا منحصر بفرد است. وی با بیان این 
قطب  و  زرشک  تولید  نخست  رتبه  استان  که 

تولید  در  کرد:  اضافه  دارد  را  عناب کشور  تولید 
زعفران رتبه دوم، در گل نرگس رتبه پنجم و در 
تولید پسته، انار و گیاهان دارویی حائز رتبه های 
برتر هستیم. به گفته وی حدود ۸۰ درصد طیور 
بوده  استان  مصرف  بر  مازاد  استان  در  تولیدی 
تولید خوراک  بزرگ  واحد  دو  زمان حاضر،  در  و 

طیور در استان وجود دارد.
بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
همچنین با اشاره به این که در کشور 4۵ ماده 
زغال،  سنگ  مانند  ماده   37 که  داریم  معدنی 
بنتونیت، کرومیت و سنگ های تزیینی در این 
استان وجود دارد ، افزود: چهار بازارچه فعال مرزی 
داشتیم که از سمت دولت افغانستان 3 بازارچه 

تعطیل شده است.

سفر تجار افغانستانی
مقدمه بستن قراردادهای تجاری بیشتر

با  بیرجند   بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
اشاره به این که سال گذشته ایران با افغانستان 
2 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر تجارت کاال داشته 
 ۹۰۰ به  نزدیک  مقدار  این  از  کرد:  اضافه  است 
و  ماهیرود  مرزی  بازارچه  از  کاال  دالر  میلیون 
منطقه ویژه به افغانستان می رود که بخشی تولید 
استان و بخشی از سایر استان های کشور است. 
به گفته خامه زر از نظر وزنی ۵۰ درصد کاالی 
صادراتی به افغانستان از طریق خراسان جنوبی 
خاطرنشان  وی  شود.  می  صادر  کشور  این  به 
از  افغانستان  مصرفی  سوخت  درصد   ۵۰ کرد: 

مرز ماهیرود که یکی از مرزهای رسمی مشتقات 
نفتی است، تامین می شود. عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانی بیرجند  ثبت 3 اثر جهانی و 11 اثر 
ملی را از جذابیت های توریستی استان دانست و 
یادآور شد: در بخش سالمت نیز از امکانات بسیار 
هزار   3۰ به  زر  خامه  هستیم.  برخوردار  خوبی 
دانشجوی افغانستانی که در این استان تحصیل 
کردند، اشاره و بیان کرد: خراسان جنوبی استانی 
توانایی آموزشی است.  از  دانشگاهی و برخوردار 
خراسان  تجار  از طرف  که  این  بر  تاکید  با  وی 
به  افغانستانی  تجار  اعتماد  وقت  هیچ  جنوبی 
خطر نیافتاده است تصریح کرد: خراسان جنوبی 
سالم ترین تجار را دارد و کم تر مسائلی پیش 

آمده که منجر به مشکلی شود. 

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند  همچنین 
با اعالم آمادگی اتاق بازرگانی برای بستن هر گونه 
ابراز   ، اطالعات  قراردادن  اختیار  در  و  داد  قرار 
امیدواری کرد: این سفر مقدمه بستن قراردادهای 

تجاری بیشتر بین دو استان شود.
الزم به ذکر است در پایان جلسه، نشست میزهای 
خراسان  تجار  بین  نظر  تبادل  برای  تخصصی 

جنوبی و افغانستان برگزار شد.

افغانستانی؛ با تجار  بازرگانی بیرجند برای همکاری  اتاق  اعالم آمادگی 

سرمقاله

خداحافظ شهرفرهنگی؟

*امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( تامین نیاز روزانه خود، به 

»دله دزدی«  ازجمله سرقت  قطعات موتور سیکلت 
وقالپاق اتومبیل واساسا هرچه قابل تبدیل به پول 
نقد است روی می آورند.این روند چندسالی است 
که رو به افزایش گذاشته است. و همواره مسئوالن 
نیروی انتظامی به بیان اخبار و مسئوالن فرهنگی 
و مردم به اظهار تاسف بسنده کرده اند. این همه 
در  و  است  الفساد  ام  اعتیاد  که  است  حالی  در 
یک حلقه متصل به هم بی غیرتی،دزدی،فحشا 
وکودک ازاری وهمسر ازاری  را نیز به دنبال دارد. 
اگر پایه  این همه بیکاری است،چه کسانی باید 
دست به کار شوند؟اگر قرار است از خالی شدن 
 روستاها جلوگیری کنیم،چه کسی مسئول است؟با 
حاشیه نشینی شهر ها  چه می کنید که هرروز 
بیشتر و بیشتر می شود و تبعاتش بدتر و بدتر؛اغراق 
 نیست اگر بگوییم در بهترین حالت زباله گردی 
می شود منبع روزی حالل کسانی که امکانی 
برای کار بهتر ومناسبتر ندارند؛درباره اشتغاالت  
رسیده  همه  گوش  به  اش  آوازه  که  هم  بدتر 
کسی  چه  راستی  گوییم.  نمی  چیزی  است  
می  کی  باشد؟تا  وضع  این   پاسخگوی  باید 
وهمایشهای  فرمایشی   جلسات  به  خواهیم 
محصول  پدیده  این  کنیم؟   بسنده  نمایشی 
حل  برای  سریعتر  هرچه  باید  باشد  که  هرچه 
علمی واصولی آن بررسی واقدام شود. پذیرفتنی 
نفر  هزار  هشتصد  فقط  که  استانی  نیست 
جمعیت دارد بیکاری وفقر در این حد گلویش 
اش فرهنگی  وابروی  صبغه  وهمه  بفشارد   را 
رود. برباد  فرزندانش  افزون  روز  اعتیاد   با 
 در این زمینه همه مسئوالن  در هر سطح ومقام 
پاسخگو  باید  عنوانشان  اقتضای  به  یا کسوتی 
حکومت  در  که  دلیل  این  به  آن  باشند.جز 
اسالمی سمتی دارند،هم در این دنیا و هم در 
اخرت مسئول اند؛پس به خاطر خدا برای نجات 

فرزندان این سرزمین برخیزیم.

الزامی شدن دریافت شناسه کاال 
برای تجهیزات»سیم کارت خور«

مهر - عباس تابش مدیرکل دفتر امور خدمات 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
دریافت  شناسنامه،  ثبت  اجرایی  العمل  دستور 
تلفن  کاالیی  گروه  برای  کاال  شناسه  نصب  و 
همراه و دیگر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب 
سیم کارت به تمامی دستگاه های ذیربط توسط 

این دفتر تهیه و ابالغ شده است.

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحويل بگيريد
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

تاسیس شرکت طراحان شهر ایمن ترناو )سهامی خاص( در تاریخ 96/6/6 به شماره ثبت 8 و شناسه 
ملی 14007023795 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد:

1- موضوع: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری، سنگی، بتونی و فلزی، فعالیت در زمینه 
ساخت و احداث شهرک های مسکونی، تجاری و اداری، جاده سازی، راه سازی، محوطه سازی، پل سازی، تونل سازی، خاک ریزی 
و خاک برداری، سد سازی ، تسطیح اراضی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، زیرسازی، شن ریزی ، آسفالت کشی 
و خط کشی، گاردیل بندی، سرعتگیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه، خرید ملزومات، احداث سوله و اسکلت فلزی، نازک کاری 
و نما سازی، اقالم پیش ساخته مخازن بتونی، مبلمان پارکی و شهرسازی، انواع سازه های پروتبیل از قبیل پارکینگ و آالچیق و 
اجرای طرح های صنعتی و تاسیسات شهری، طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، 
طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در پروژه های تاسیساتی اعم از الکتریکی و مکانیکی، تولید و ارائه محصوالت نرم افزاری 
اعم از انواع نرم افزارها به استثنای نرم افزار رسانه ای و رسانه پرداز و فرهنگی و قرآنی و مذهبی، متدها و روش ها و شبیه سازه ها 
در علوم پدافند غیر عامل، مدیریت بحران، عمران، معماری، شهرسازی، ساخت انواع محصوالت پیش ساخته در حوزه های عمرانی، 
ایمنی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، امور بازرگانی اعم از واردات، صادرات و خرید و فروش محصوالت غذایی و صنعتی، انجام 
کلیه امور مربوط به بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و تحقیقات بازار. اخذ انواع تسهیالت و وام های قرض الحسنه از منابع بانکی 
و دیگر موسسات مالی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. تودیع انواع وجوه سپرده اعم از کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک 
ها، فعالیت در کلیه موارد فوق در صورت نیاز به کسب مجوز. پس از دریافت مجوزهای الزم از سازمان های مربوطه صورت خواهد 
پذیرفت. )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی( ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2- مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
3- مرکز اصلی: خراسان جنوبی- شهر بشرویه- بلوار قائم )پارک جنگلی( - بلوار قائم آل محمد- پالک 268- طبقه همکف- 
 کدپستی 9781613111 4- سرمایه شخصیت حقوقی : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی با نام 
می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 96/3605/3 مورخ 1396/1/9 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه بشرویه پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران: آقای سعید کیانی به شماره ملی 0850027926 به عنوان رئیس هیئت 
مدیره و خانم محبوبه آذری به شماره ملی 0859862321 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آذری به شماره ملی 

0850024250 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای سعید کیانی 
)رئیس هیئت مدیره( به همراه امضای آقای مرتضی آذری )مدیرعامل( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی  و اداری با 

امضای آقای مرتضی آذری )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8- بازرس اصلی و علی البدل: آقای باقر شهابی زاده به شماره ملی 0850030617 
به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علیشاهی به شماره ملی 0850048168 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 9- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 

 09151641464  - 09380160779
علی آبادی

درب اتوماتيک سيد
مجری انواع: )درب های اتوماتیک 

جک  پارکینگی ، کرکره 
  سکوریت اتومات(

 09303107002
09155614880

حمــل  اثاثيه منزل
 با خــاور مسقف
 و کارگر ماهــر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز 
و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت 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

مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع(
 بيرجند

نی
حسی

س : 
عک



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*20 مهر 1396* شماره 3905

 ویزیت رایگان 4270 نیازمند در طرح مردم یاری
گروه خبر-  4 هزار و 270 نفر از آغاز هفته نیروی انتظامی تاکنون در خراسان جنوبی بصورت رایگان ویزیت شدند. سرپرست معاونت بهداشت، امداد و درمان فرمانده انتظامی استان 
گفت : این خدمات هم به صورت ثابت در مراکز درمانی استان و هم به صورت سیار در قالب کاروان سالمت در 6 روستای محروم خراسان جنوبی در قالب طرح مردم یاری  تا پایان 
هفته نیروی انتظامی ادامه دارد.کاظمی افزود: 7 پزشک عمومی به 721 نفر، 3 پزشک متخصص در رشته های داخلی، اطفال و زنان به 330 نفر خدمات پزشکی و درمانی ارائه کردند.

سالم برای توسعه شبکه گاز در کوچه بهمن 16 
آسفالت  بابت  تومان  میلیون   60 مبلغ  شهرداری 
شکافی،6 متری، از شرکت گاز طلب کرده به دلیل 
اینکه آسفالت خیابان بهمن یک و نیم سال پیش 
اجرا شده شرکت گاز هم زیر بار نمیرود و ساکنین 
را بین دو اداره سرگردان و به همدیگر پاسکاری 
می کنند از مسئوالن دو اداره می پرسم که گناه 
مردم چیه که تاوان بی برنامگی و عدم هماهنگی 
در  چرا شهرداری  بدن؟  باید  زمستان  تو  رو  شما 
خیابان   آسفالت  از  قبل  ماه  یک  درست  حالیکه 
بهمن )از بهمن 14 تا16( مجوز ساخت با اخذ کلیه 
هزینه های آماده سازی صادر نموده  زیر ساختها 
و حفاری های الزم را در نظر نگرفته؟ و آیا اصوال 

هزینه توسعه شبکه بر عهده مشترکین است ؟
915...019
نام  به  که  کنیم  می  زندگی  شهری  در  سالم 
داشتن یک  از  دریغ  کند،اما  می  افتخار   فرهنگ 
ببین  پیگیری کن  لطفا  آوا  فعال،  دکه مطبوعاتی 
در شهری که مرکز استان است چرا مجله علمی و 
جدول و... پیدا نمی شود آیا اهل مطالعه زیاد شدن 
یا فضای مجازی فرصت مطالعه رو از مردم گرفته!؟
915...316
گفته  شهرداری  سرپرست  شده  شنیده  سالم  با 
است ایشان شهرداری را بدون بدهی به شهردار 
عمده  اند  نکرده  بیان  اما  اند  داده  تحویل  سابق 
بدهی شهرداری مربوط به سازمان پارک ها و زیر 
مجموعه خود آقای سرپرست می باشد. از طرفی 
شما در زمان شهردار سابق جانشین ایشان بودین.
935...243

لطفا به گوش رییس سازمان خصوصی سازی کشور 
اقای ... برسانید.چند ساله بابت سهام عدالت به مردم 
التفاوت مابه  تومان  ندادید.حاال 420هزار   سودی 
از مردم می خواهید.که همان پول گرفته شده را به 
مردم برگردانید.تا سودی به مردم ندهید.هیچ کسی 

گول شما را نمی خورد.باتشکرآوا از چاپ
915...915
 در جواب دوستی که نسبت به ساخت المان آیت ا... 
رفسجانی انتقاد داشتند .شهرداری موسسه خیریه 
نیست که برای نیازمندان خانه بسازد، کار شهرداری 

زیبایی فضای شهری می باشد.
915...914
نماینده  و  مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان  از 
ولی فقیه خواهشمندیم صدای بی آبی استان رو 
به گوش مسئوالن باال دستی برسانند و با توجه به 
مدت زمان کمی که تا شروع باران های زمستانه 
مانده پیگیر اختصاص بودجه برای حداقل 10نوبت 
آب  مشکل  حداقل  تا  باشند  ابرها  سازی  بارور 

آشامیدنی روستاییان مرتفع شود.
910...182
گردد  می  درخواست  محترم  مسئوالن  از  سالم 
بلوارمجیدیه  آسفالت  نامطلوب  به وضعیت  توجه 
و الهیه و احداث فضای سبز و امکانات تفریحی 

داشته باشند.ممنون از آوا
915...816
با سالم و تشکر از آوای خراسان جنوبی  خواستم 
از مسئوالن محترم استانداری خواهش کنم اگر 
محروم   جلگه  به  رسانی  گاز  برای  دارد  امکان 

سرچاه عماری کوشش بفرمایند با تشکر
915...537
چرا باید بیمه طالیی معلمان بعد از بازنشستگی باید  
از بین برود؟ وقتی که جوان هستیم بیمه طالیی 
این  فکر  به  آقایان  شود،  می  استفاده  کم  خیلی 

فرهنگیان باشند بیمه هم زرنگی می کند!
915...761

با عرض سالم وتبریک هفته نیروی انتظامی بر 
تمامی سخت کوشان خستگی ناپذیر ومدافع نظم 
راهنمای  چراغ  فاصل  حد  جوادیه  وامنیت.بلوار 
موسی بن جعفر به چهار راه جوادیه، با اینکه تابلو 
کامیون ممنوع نصب شده متاسفانه همیشه محل 
هست. سنگین  نقلیه  وسائل  و  ها  کامیون  تردد 
گازوئیل  دود  و  سروصدا  از  منطقه  این  ساکنان 
اند  شده  خسته  وسائل  این  تردد  از   حاصل 

خواهشمندم مسئوالن پیگیری کنند.متشکرم
915...124
سالم از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سوال کنید 
در عرض سه ماه اورژانس می سازند چطور یکسال 
پرداخت  را  خودشان  پرستاران  معوقات  نتوانستند 

کنند، نکنه  معوقات رو تغییر کاربری دادن
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم طبق گزارش درج شده در روزنامه ضمن 
زنی  کلنگ  جهت  نژاد  مصلی  دکتر  از  تقدیر 
خیابان  در  اعتبار  تومان  میلیارد   2.5 با  مدرسه 
بعدی  پروژه  بودند  فرموده   ... آقای  ارتش،جناب 
شهرهای  از  یکی  در  تومان  میلیارد   5 مبلغ  با 
تراکم جمعیتی  لحاظ  بود.به  استان خواهد  دیگر 
هم  که  مهرشهر  آیا  نیاز  میزان  و  محرومیت  و 
یک  در  نفر   40 آمار  با  آن  مدارس  همه  اکنون 
در  شود  می  اداره  شیفت  دو  صورت  به  کالس 

اولویت نیست؟
ارسالی به تلگرام آوا
و  زشت  برخورد  از  استانی  هم  یک  عنوان  به 
بیمارستان... انتظامات  همکاران  ادب  از  دور  به 
بیمارستان  بخش اطفال گله مندم. لطفا ریاست 
اندکی روابط عمومی و احترام کوچکتر به بزرگتر 

نیروهای زیر مجموعه خود آموزش دهد
915...297
لطفا مسئوالن استانی برای اشتغال جوانان استان 
در همه شهرها به فکر باشند با هر کسی حرف می 
زنی از نبود کار گله دارد به فکرشان مثل فرزندان 

خودمان نیز  باشیم 
ارسالی به تلگرام آوا

نیم
:تس

س
عک

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

روحانی روشن ضمیر و دور اندیش

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان:

یاری - جنگ های بین ایران و روسیه باعث 
دولتمردان  غرب  مخصوصاً  خارجی  سفرهای 
و  ضعف  علت  نیز  الفکرها  منور  گردید.  قاجار 
عقب ماندگی کشور را ناشی از عدم توجه به علم 
بودن شیوه های سنتی می دانستند.  نامناسب  و 
در اوایل ظهور مشروطیت امیر اسماعیل حاکم 
را  خود  اموال  ثلث  بود  اوالد  فاقد  که  بیرجند 
وقف نمود و تولیت آن را به محمد ابراهیم برادر 
گام  مهم ترین  و  نخستین  سپرد.  کوچکترش 
در راه توجه به آموزش و پرورش نوین، اعزام 
به  نوین  برای کسب علوم و فنون  محصالنی 
اروپا بود. محمد ابراهیم  پس از احراز حکمرانی 
قاینات و در پی سفرهایی که به تهران داشت با 
توجه به جو سیاسی روز و توجه به روش جدید 
آموزشی که قبال مطرح شد از نزدیک در جریان 
کار مدرسه دارالفنون قرار گرفت با تاسی از امیر 
کبیر در سال 1325 هجری قمری در صدد برآمد 
حسینیه امام رضای فعلی را به عنوان  فضای 
یادداشت های  به  بنا  گیرد.  نظر  در  آموزشی 
مرحوم ناصح مهم ترین، برجسته ترین مؤثرترین 
صورت  بیرجند  در  که  حادثه ای  مفیدترین  و 

گرفت افتتاح مدرسه شوکتیه بود.
البته ساختمان مدرسه شوکتیه قبل و بعد از این 
قضیه نیز کاربردی مذهبی داشت و امیر آن  را در 
سال 1320 جهت اجرای مراسم عزاداری وقف 
نموده بود و به ویژه در دهه اول محرم پذیرای 
و...  کاری  مقرنس  بنا،  نوع  بود.  مذهبی  هیآت 
آن در آن زمان بی نظیر و هم اکنون نیز کم 
از  باشکوه  ای  تکیه  عالی،  بنایی  است.  نظیر 
استادان  توسط  که  است  معماری  شاهکارهای 
در سال 1312  و  در سال 1308 شروع  یزدی 

قمری پایان یافت.
به نظر می رسد مهم ترین راز عقب ماندگی شرق 
از  بعد  کلیسا  که  بود  حیله ای  واقع شدن  مؤثر 
جنگ های صلیبی درباره اسالم به کار بست و 
آن دور کردن مردم از علم و فرهنگ و دخول 
خرافات در دین است. زمانی که غرب دو اسب  
آزمایشگاه ها  در  و  می تاختند  را  علم  کاروان 
مشغول تکنولوژی بودند؛ ما را سرگرم مستحبات 

ناچیز و بعضا خرافات کردند و خود به واجبات 
آن همه  با  نمودند.  عمل  علم(  )یادگیری  قرآن 
تاکید آیات و روایات باز هم مسلمین یادگیری 
حرام  یا  قبیح  دختران  برای  به ویژه  را  علم 
نیز  بیرجند  شهر  در  معضل  این  می دانستند. 
دیده می شود . یعنی حتی عده ای حاضر نبودند 
و  بفرستند  علم  دنبال  را  خود  فرزندان  مجانی 
جالب تر این که حقوق نیز بگیرند. برخی مدرسه 

را نوعی تفکر زنادقه و کفر می دانستند. 
اگر نبود حمایت مجتهدین مبرزی چون آیت ا... 
هادوی و... شاید مدرسه در آوان خدمت تعطیل 
ایجاد  و مزاحمت  می شد. حتی عده ای مداخله 
می کردند امتحانات نیز شفاهی برگزار می شد و 
یکی از معایب امتحان این بود که تماشاچیان 
)مغرض( بحث و جدل کرده و ایراد می گرفتند. 
در امتحانات انگلیسی تماشاچی حاضر نمی شد 
امتحانی  مجالس  تنها  نشنود.  را  کفار  زبان  تا 
امتحانات  می یافت،  خاتمه  صدا  و  سر  بی  که 
ریاضی، فیزیک و شیمی بود که آقایان حاضر و 
تماشاچی از آن اطالعی نداشتند. در عصری که 
در عرف افراطیون مذهبی میز و صندلی در خانه 
روحانیون متداول نبود، در خانه حاج شیخ محمد 
هادوی دور تا دور صندلی و نیمکت برای جلوس 
میهمانان گذارده شده بود. روزی شخصی در این 
ایشان فرمودند: من  ایشان سؤال کرد  از  مورد 
به روش های صحیح  را  جامعه  مکلف هستم 
از  هم  خود  که  آن  نه  کنم  داللت  منطقی  و 
 شیوه های غلط تبعیت نمایم )آیتی،1391: 42(. 
شیخ هادی )هادوی( جامعه بیرجند را از نظر نظر 
متحول  روشنگری  و  فرهنگی  اجتماعی،  رشد 
و  غلط  رسوم  کلیه  بینی،  روشن  با  و  نموده 
خرافات را مورد انتقاد و اصالح قرار داد )علیزاده 

بیرجندی، 1390: 102(.
شرکت،  به  افراد  تشویق  جهت  بیرجند  حاکم 
های  کمک  آنها  خانواده  و  محصلین  برای 
نقدی و کاالیی تدارک دید. آیت ا... شیخ هادی 
هادوی با اعزام تنها پسر خود مردم را تشویق 
گرفت.   رونق  مدرسه  کار  که  طوری  به  کرد؛ 
برای هر محصل حقوق و جیره سالیانه تعیین 

شد، که عبارت بود از سالی هشتاد و چهار ریال 
پول کتاب و دویست و هفتاد کیلو جیره گندم و 
دو دست لباس، امیر از محل موقوفات ماهیانه 
به سی نفر شاگرد روزی »نیم من« گندم و پنج 
کفش  جفت  لباس،دو  دست  دو  پول،  شاهی 
می داد. در آن زمان گوشت منی 15شاهی بود. 
به مفهوم دقیق  و  )راشد محصل، 1388: 24( 
شیخ  بعد  سال  چند  بود.  انتفاعی  غیر  کلمه 
خود  دختران  الملک  شوکت  و  موحدی  محمد 
گیرد.  قرار  بیشتر  استقبال  مورد  تا  فرستادند  را 
برایشان  پسر  رفتن  مدرسه  که  کسانی  مسلما 
سنگین می آمد از ورود دختران به مدرسه تب 
کردند. در اوایل تعداد محصلین 43 نفر بود که 
یک سوم از خاندان حاکم بودند، بعد از 15 سال 
به 300 نفر رسید. درس خواندن در کنار دختران 
امرا باعث شد تا عده ی زیادی دختران شان را به 

مدرسه بفرستند تا همکالس امرا باشند و همین 
خود مایه مراودات بعدی باشد. به عالوه چون در 
بیرجند آب و خاک مناسب کشاورزی نبود الجرم 
فرزندان به علم رو می آوردند. ولی عامل اصلی 
استقبال تشویق های شیخ هادی هادوی و امیر 
بود. به این ترتیب در سال 1300 شمسی شوکت 

الملک اقدام به تاسیس مدرسه دخترانه نمود. 
مرحوم  می نویسد:  نیز  محصل  راشد  دکتر 
ابراهیم خان  که موسس واقعی فرهنگ بیرجند 
این  دبیرستان  و  دبستان  بنای  می باشد سنگ 
و  کوشش  و  نهاد  قبل  سال  پنجاه  از  را  شهر 
مساعی جمیله در راه ترویج و تعمیم فرهنگ 
با پول شخصی حقوق معلمین و  به کاربرد و 
را  محصلین  از  بسیاری  تحصیلی  خرج  کمک 
همه  آن ها  تشویق  برای  و  می نمود  پرداخت 
اعطا  هوش  با  شاگردان  به  جوایزی  ساله 

می کرد. برخی از محصلین را به خرج خود به 
تهران یا به خارج ایران  و گاهی به هندوستان 
فراوانی  توسعه  بیرجند  فرهنگ  می فرستاد. 
توسعه فرهنگ  و  تعمیم  نظر  از  یافت و شاید 
و تعداد با سوادان زن و مرد، بیرجند، در ردیف 
شهرهای بزرگی مانند تهران، تبریز، اصفهان، 
.)106 محصل،1382:  )راشد  باشد  مشهد   و 
آیت  معنوی  نفوذ  تحت  زیادی  حدود  تا  امیر 
ا... هادوی بود و او که خود واقفی بزرگ بود 
مدرسه  ایجاد  به  امیر  ترغیب  در  مثبتی  نقش 
و  اوقاف  کل  مدیر  )هاشمی،  داشت  شوکتیه 
امور خیریه خراسان جنوبی، مصاحبه حضوری، 
6/2/1396(. یکی از نمونه های موقوفات آیت 
ا... هادی هادوی، زمینی مقابل اوقاف بیرجند 
پسران  شاهد  دبیرستان  اکنون  هم  که  است 
دارد.در  قرار  آن  در  مطهری  خیابان  در  واقع 
ابراهیم خان  میان خاندان حاکم شهر، محمد 
بود.  مردی هوشمند، موقع شناس و تجددگرا 
در اوایل سلطنت هم چنان مسند امارت قاینات 
و سیستان و طبس تکیه داشت ولی با مخالفت 
رضا شاه با فئود الیزم و ملوک الطوایفی، امیر 
امارتش را مستدام نمی دید. رضا شاه در سال 
خانه ی  به  و  آمد  بیرجند  به  1313 خورشیدی 
برد  تهران  به  خود  با  را  امیر  و  شد  وارد  امیر 
به  نیافت  اجازه  سلطنت  روز  آخرین  تا  امیر  و 
 1320 شهریور  از  پس  امیر  بازگردد.  بیرجند 
به  گاه،  تبعید  به  شاه  رضا  رفتن  و  خورشیدی 
بیرجند مراجعت کرد.  این خطه مهد پرورش 
علماء بزرگی از جمله خاندان آیتی و تهامی و 
هادوی بوده است. رهبر انقالب درباره آیت ا... 
حسن  سید  آقای  »مرحوم  می فرمایند:  تهامی 
تهامی که از علمای بزرگ کشور ما و ساکن 
بود، مالی خیلی  مانده  بیرجند  بود در  بیرجند 
بزرگی بود. اگر در قم یا نجف می ماند، حتمًا 

مرجع تقلید می شد، مرد بسیار دانایی بود« 
از خاندان آیتی نیز می توان به رجال برجسته ای 
محمد  شیخ  حاج  باقر،  محمد  شیخ  حاج  چون 
آیتی  ابراهیم  آیتی، عالمه دکتر محمد  حسین 
و شیخ محمد حسین نابغ آیتی اشاره نمود. شیخ 

محمد باقر گازاری از علمایی چون محدث نوری، 
استرآبادی، مامقانی، شوشتری و ... موفق به اخذ 
اجازه اجتهاد شد.  استاد مطهری در موارد متعدد 
از دکتر )عالمه محمد ابراهیم( آیتی با عظمت یاد 
 کرده او را با تعابیری چون »کتابخانه متحرک«

»مرجع اشکاالت« »مورخی کم نظیر« ستوده 
و  آگاه  همیشه  روحانی  این ها  بر  است.عالوه 
این خطه شیخ هادی هادوی که  تجدد گرای 
تاثیر گذار  از چهره های معنوی و مذهبی  خود 
الملک بود و نقش کلیدی بعد  بر امیر شوکت 
داشت   شوکتیه  مدارس  تاسیس  در  امیر  از 
حکم  و  بود  آگاه  و  ضمیر  روشن  واقفی  و 
صادر  میرزا  توسط  که  تنباکو  تحریم  جنجالی 
شد، به قلم حاج شیخ محمد هادی نشر یافت 
از  ایران  ملی  دوره مجلس شورای  اولین  در  و 
آیت  باالخص  تقلید،  جانب روحانیون و مراجع 
ا... العظمی آخوند مالء کاظم خراسانی حرندی 
برگزیده  اول  به عنوان طراز  به کفائی  معروف 
حوزه   .)40  :1391 )آیتی،  نپذیرفت  ولی  شد 
امیر  وسیله  به  ق  در 1161  نیز  بیرجند  علمیه 
معصوم خزیمه )پسر برادر امیر شوکت الملک( 
ایجاد  اول  خان  علم  امیر  موقوفات  محل  از 
معصومیه  مدرسه  به  مناسبت  همین  به  و  شد 
.)35  :  1382 محصل،  )راشد  بود   معروف 
وی در ربیع االول سال 1161 قمری قسمتی از 
امالک خود را وقف این مدرسه و آموزش طالب 
کرد که پرونده آن در اوقاف بیرجند موجود است 

)شاطری، 1391: 52(.
مفاخر شهرستان که غالباً دانش آموخته مدرسه 
شوکتیه بودند در سرتاسر کشور و حتی خارج، 
علمی،  توجه(  و  اعتنا  )قابل  معتنابه  مناصب 
سیاسی و فرهنگی داشتند که از آن قبیل می توان 
به عالمه فرزان، محمد اسماعیل رضوانی، تدین، 
محمد ولی و سلمان اسدی، نوربخش، احمدی 
بیرجندی، خاندان آیتی، غالم رضا سعیدی، راشد 
محصل و پروفسور محمد حسن گنجی و دکتر 
از  کدام  هر  که  برد  نام  غالم حسین شکوهی 
این ها علی رغم تز فکری متفاوت، ستارگانی در 

آسمان علم و ادب این منطقه اند.

خراسان  مطبوعات  خانه  مدیره  هیئت  رئیس 
اینکه کمک به جریان گردش  بیان  با  جنوبی 
کارگیری  به  دستاوردهای  از  اطالعات  آزاد 
توسعه  گفت:  است  اجتماعی  رسانه های 
وظایف  اصلی  محور  عنوان  به  ارتباطات 
روابط عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمد 
خبرنویسی  اصول  آموزشی  کارگاه  در  قربانی 
گفت:  جنوبی  خراسان  برق  توزیع  شرکت  در 
می توانند  موضوع  این  بر  تمرکز  با  سازمان ها 
مخاطبان  واقعی  نیازهای  شناسایی  به  نسبت 
خود اقدام کنند.وی بر به کارگیری تکنیک های 
جدید خبرنویسی تاکید کرد و گفت: مسئوالن 
روابط عمومی واحدها می توانند با شناخت بهتر 
خبر و تهیه و ارسال اخبار و گزارش های مستند 

قابلیت ها  انعکاس  در  رسانه ها  برای  متنوع  و 
بسیار  نقش  خود  مجموعه  توانمندی های  و 
عملی  آموزش  باشند.قربانی  داشته  موثری 
رعایت  بر  تاکید  و  خبرنویسی  شیوه  های 
روابط  توسط  زمینه  این  در  خبر  اجزای  دقیق 
و کامل  اخبار دقیق  ارسال مستمر  عمومی ها، 
خبرگزاری ها  و  سیما  و  صدا  مطبوعات،  برای 
معرفی  برای  رسانه ها  با  بهتر  ارتباط  عامل  را 

سازمان ها ذکر کرد.

کارگاه آموزشی اصول خبرنویسی
در شرکت توزیع برق خراسان جنوبی 

برگزار شد
نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
کارگاه  این  در  هم  جنوبی  خراسان  برق 

آموزشی گفت: نخستین دوره مقدماتی اصول 
خبرنویسی ویژه رابطان روابط عمومی شرکت 
امروز  جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع 
کارشناسان  و  مسئوالن  افزود:  برگزار شد.وی 
با  شرکت  این  تابعه  واحدهای  عمومی  روابط 
خبرنویسی،  و  خبر  آموزش  کارگاه  در  حضور 
ارائه خبر آشنا  با جدیدترین شیوه های تهیه و 
با تاکید بر لزوم فراگیری و  شدند.علی رفیعی 
برقراری ارتباط در عصر ارتباطات اظهار داشت: 
ارتباط  برقراری  بدون  که  است  امروز عصری 
عمومی  روابط  کرد.مدیر  زندگی  نمی توان 
با  جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بیان اینکه نگاه به ارتباطات باید نگاه متفاوتی 
عمومی ها  روابط  که  صورتی  در  گفت:  باشد 
نگاه پالکاردی داشته باشند با شکست مواجه 

ادامه  خود  حیات  به  نمی توانند  و  شد  خواهند 
ما  همه  اکنون  هم  کرد:  بیان  دهند.رفیعی 
هستیم  همگانی  و  اولیه  آموزش های  نیازمند 
خوبی  ارتباط  مخاطبان مان  با  بتوانیم  تا 
برقرار کنیم.وی با بیان اینکه آموزش یکی از 
برنامه های اصلی این شرکت در زمینه اطالع 
رسانی و روابط عمومی است خاطرنشان کرد: 
این دوره آموزشی با حضور مسئوالن و رابطان 
شرکت  مختلف  بخش های  در  عمومی  روابط 

برگزار شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه شرکت توزیع 

صنعت  حوزه  در  جنوبی  خراسان  برق  نیروی 
برق از جایگاه ارزشمند برخوردار است هدف از 
برگزاری این کارگاه تخصصی را باز آموزی و 
آموزش تکنیک های مدرن و نوین خبرنویسی 

و روزنامه نگاری برشمرد.
کارگاه های  گونه  این  برگزاری  افزود:  رفیعی 
فعاالن  همدلی  و  افزایی  هم  سبب  آموزشی 
عرصه روابط عمومی و اطالع رسانی می شود 
حرکت های  گونه  این  استمرار  با  امیدواریم  و 
جمعی موجب رشد و توسعه تشکیالت متبوع 
خود شویم.وی بیان کرد:  این کارگاه آموزشی 
روابط  مسئوالن  دانش  ارتقای سطح  با هدف 

با  سازمانی  ارتباطات  توسعه  در  عمومی ها 
کارشناسان  و  مسئوالن  از  نفر   11 حضور 
در  شرکت  تابعه  واحدهای  عمومی  روابط 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  اجتماعات  سالن 
خراسان جنوبی برگزار شد.مدیر روابط عمومی 
جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  افزود: 
نیز  و  علمی  سطح  ارتقای  راستای  در  جنوبی 
روابط  مسئوالن  به  عملی  آموزش های  ارائه 
کارگاه های  تابعه،  واحدهای  عمومی های 
آموزشی متعددی را تا پایان سال برنامه ریزی 

کرده است.

شیخ هادی هادوی و نقش او در تاسیس مدرسه شوکتیه  بیرجند

توسعه ارتباطات و شناخت نیاز مخاطبان 

مهم ترین بستر پیشرفت روابط عمومی ها است

 قول مدیر گمرک ماهیرود برای سرمایه گذاران خارجی:

 انجام قرار داد صادرات ، فقط با یک اظهارنامه
حسینی- مدیر گمرک ماهیرود با تاکید بر این 
که می توان معادل کل قرار داد تاجر افغانستانی 
با تولید کننده ایرانی را با یک اظهارنامه انجام 
داد، یادآور شد: از هم اکنون برای محموله های 
حتی  است،  اجرا  قابل  کار  این  تن  هزار  دو  تا 
را  کار  این  مجوز  نیز  تنی  هزار   3 محموله  به 
تخصصی  نشست  حاشیه  در  ایم.کیانی  داده 
 92 سال  تا  که  این  بیان  با  افغانستانی،  تجار 
زمان صادرات یعنی از زمانی که کاال از کارخانه 

بارگیری و از مرز خارج می شد، هفت روز بود 
ادامه داد: با توجه به کارهای قابل توجهی که 
این   ، شد  انجام  الکترونیک  دولت  زمینه  در 
زمان به سه روز در سال 95 کاهش یافت. وی 
همچنین به کاهش مدت زمان واردات از مرز، 
از 26 به هفت روز اشاره کرد و افزود: برنامه ما 
زمان  جاری مدت  پایان سال  تا  که  است  این 
صادرات از سه به یک روز و واردات نیز از هفت 
ماهیرود  یابد. مدیر گمرک  روز کاهش  به سه 

راه تحقق این کار را کم کردن رویه ها، اسناد 
از  تا قبل  و گره ها دانست و خاطرنشان کرد: 
سال 92 برای یک مجموله تجاری بالغ بر هفت 
این که  به  اشاره  با  سند صادر می شد. کیانی 
در مرز ایران و افغانستان تجار ایرانی روی پنج 
 هزار تومان با تجار پاکستانی رقابت می کنند،
اضافه کرد: توقف کاال روزانه یک درصد ارزش 
اگر کاال  این یعنی  افزایش می دهد و  را  کاال 
های  هزینه  درصد  سه  بماند  مرز  در  روز  سه 

گفته  به  یافت.  خواهد  افزایش  کاال  تمام شده 
وی مطابق رویه قبلی، کار از گمرک آغاز و تا 
زمان خروج از مرز باید هفت مرحله کارشناس 
روی آن نظر می داد، ولی این فرآیند امروز به 
ایجاد  وی،  است.  یافته  کاهش  کارشناس  سه 
دیگر  از جمله  را  کننده  تولید  برای  مسیر سبز 
کارها برای کاهش زمان صادرات عنوان کرد و 
گفت: با اجرای این طرح تولید کننده به صورت 
اتوماتیک وارد مسیر سبز شده و کاال مستقیم از 

کارخانه بارگیری و از مرز خارج می شود.
مدیر گمرک ماهیرود ، به حذف گمرک های 
داخلی به عنوان یکی دیگر از برنامه ها برای 
تسهیل صادرات اشاره کرد و ادامه داد: با اجرای 
فرایند  در  ساعت   48 تا   24 بین  طرح  این 
صادرات صرفه جویی می شود، ولی به دنبال 
مرز  در  ساعت   24 استاندارد  که  هستیم  این 
ماهیرود را به 12 ساعت کاهش دهیم. کیانی 
با تاکید بر این که می توان معادل کل قرار داد 

تاجر افغانستانی با تولید کننده ایرانی را با یک 
اکنون  از هم  یادآور شد:  داد،  انجام  اظهارنامه 
برای محموله های تا دو هزار تن این کار قابل 
نیز  تنی  هزار   3 محموله  به  حتی  است،  اجرا 
مجوز این کار را دادیم. وی تاکید کرد: به دلیل 
به  ماهیرود  مرز  در  اقتصادی  منطقه  ظرفیت 
محض اینکه زیر ساخت های منطقه عملیاتی 

شود این طرح اجرایی خواهد شد.
)Ava.news13@gmail.com(

عکس:اینترنت
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آموزش کالغ ها برای جمع آوری ته سیگارها !

ایسنا- محققان قصد دارند تا با استفاده از هوش کالغ ها، از آنها برای پاکسازی خیابان ها بهره بگیرند. کالغ ها به طور قطع موجودات باهوشی هستند و استفاده از ابزار مختلف را خیلی زود یاد می گیرند 
به طوریکه برخی دانشمندان معتقدند که هوش آنها حتی با میمون ها رقابت می کند. این ایده از سوی یک استارتاپ جدید موسوم به “شهرهای شلوغ” )Crowded Cities( است که قصد دارد با 
آموزش کالغ ها آنها را برای جمع آوری فیلترهای سیگار از خیابان به کار گیرد. وجود فیلترهای سیگار در خیابان ها برای تمام نقاط جهان از جمله شهرهای پرجمعیت یک معضل محسوب می شود. پنجشنبه * 20 مهر 1396 * شماره 3905

یادداشت

طهارت دل، جان، چشم 
و اخالق، الزمه انتظار است

* حجت االسالم جواد محدثی

خداوند پاک است و پاکان را دوست دارد. زیباست 
و جمال را دوست دارد. نیکوست و نیکان را دوست 
دارد. طهارت دو جنبه دارد؛ جسمی و روحی. تمیزی 
است.  مطلوب  امری  ها،  آلودگی  از  لباس  و  بدن 
بخش مهمی از احکام فقه به طهارت و نجاست 
مربوط می شود. مومن باید بداند چه چیزهایی آلوده 
و ناپاک است؛ از آنها حذر کند و بداند که راه پاک 
کردن چیزهای نجس شده چیست؟ و در مجموع 
به مساله پاکی و نجاست اهمیت بدهد و الابالی 
نباشد و طهارت را مراعات کند. خداوند آب را پاک 
کننده قرار داده است: » و او خدایی است که بادها 
را برای بشارت پیشاپیش باران رحمت خود فرستاد، 
و از آسمان آبی طاهر و مطّهر نازل کردیم«. غیر 
از این طهارت و پاکی، طهارت دیگری هم هست 
که به نام »وضو« مشهور است. شرط نماز، طهارت 
است یعنی باید پیش از نماز وضو گرفت. وضو هم 
تمیزی جسمی می آورد؛ هم نورانیت باطنی. برای 
نماز و طواف و تالوت قرآن و بسیاری از کارهای 
باشد. گاهی  با وضو  انسان  دیگر توصیه شده که 
واجب است گاهی مستحب. در روایات، برای وضو 
داشتن فضیلت بسیار ذکر شده است. از جمله وضو 
نور است، بخشی از ایمان است، نور قیامت است، 
نشانه مومن است. مایه فرو ریختن گناهان است، 
با  خوابیدن  است.  نور  علی  نوٌر  وضو،  روی  وضو 
حالت وضو، ثواب عبادت دارد. غذا خوردن با وضو 
برکت می آورد. همه اینها مضمون روایات است. 
تواند  می  تا  انسان  که  کنند  بزرگان سفارش می 
»دائم الوضوء« باشد، که نورانیت قلب می آورد و 
چون یک عبادت و در آن نیت و قصد قربت الزم 
است، انسان را به خدا نزدیک می کند و روحش را 
تعالی می بخشد. نوع دیگر طهارت، طهارت معنوی 
و روحی است. حّد اعالی آن را خداوند در اهل بیت 
عصمت و طهارت )ع( قرار داده و آیه تطهیر در شأن 
آنان نازل شده است. درجات پایین تر هم در بندگان 
صالح خداوند است که می کوشند خود را از آلودگی 
ها و رذایل پاک کنند. به قول صائب: »پاکی ظاهر و 
باطن هنر مردان است«. وقتی دروغ و نفاق و تکبر 
و حسد یک آلودگی است، مومن باید بکوشد خود را 
از این ها پاک کند. وقتی درآمد حرام و شبهه ناک و 
کسب های نامشروع و رشوه و ربا، آلودگی مالی به 
شمار می رود، مومن پاک، باید حریم زندگی خود را 
از این گونه درآمدها و پول ها تطهیر کند. مال های 
نامشروع را دارد  اموال  آمیخته به حرام هم حکم 
که باید تطهیر شود. همچنان که ایمان، پاک کننده 
انسان از شرک است. توبه هم پاک کننده گناهان 
است و تقوا پاک کننده قلب است و عفاف و حیا و 
حجاب، پاک کننده از مفاسد اخالقی است. آنکه می 
خواهد زندگیش مطلوب خدا باشد، باید پاک بیندیشد، 
پاک زندگی کند، حالل بخورد و از معصیت و رذایل 
اخالقی هم پاک باشد. کسی هم که انتظار دیدار 
جمال دل آرای امام عصر)عج( را دارد، باید دل، 
جان، چشم، نگاه، اخالق و زندگیش پاک باشد:  

خبرها از گوشه و کنار

از یوتیوب به صورت آفالین استفاده کنید

آی تابناک- اگر همواره با مشکل اینترنت مواجه 
هستید و نمی توانید اکثر مواقع آنالین باشید، اما به 
تماشا کردن ویدئو عالقه زیادی دارید، آنگاه ویژگی 
چاره مشکل شماست. شایان ذکر  آفالین  یوتیوب 
آفالین  مشاهده  برای  ویدئوها  تمام  که  است 
قابل دسترسی نیستند. برای ایجاد دسترسی آفالین 
به یک ویدئوی یوتیوب ابتدا باید برنامه یوتیوب را 
روی موبایل و یا تبلت اندروید یا آی او اس خود 
باز کنید. به صفحه فایل ویدئویی که می خواهید 
گزینه  دنبال  به  و  نمایید  مراجعه  کنید   دانلود 
بگردید  ویدئو  پائین  در   ”add to offline“
منوی  است که می توانید دکمه  این  دیگر  )روش 
زمینه را کلیک کنید و گزینه اضافه کردن به آفالین 
را انتخاب کنید(. توجه داشته باشید که اگر ویدئو 
برای مشاهده آفالین در دسترس نیست روی دکمه 
دارد.  وجود  ضربدر  یک  آفالین  به  کردن  اضافه 
پس از کلیک دکمه اضافه کردن به آفالین، برنامه 
یوتیوب راجع به وضوح تصویر از شما سؤال می پرسد 
که پائین، متوسط و یا اچ دی باشد. کیفیت پائین 
سریع دانلود می شود و فضای کمتری را در دستگاه 
شما اشغال می کند، اما کیفیت نسبتاً بدتری دارد. 
هنگامی که نوع کیفیت را انتخاب کنید، ویدئو شروع 
به ذخیره شدن در دستگاهتان خواهد کرد. ضمنًا 
ویدئوهای ذخیره شده تنها داخل یوتیوب در دسترس 
خواهد بود. برای مکان یابی فایل به صفحه اصلی 
یوتیوب بروید. سپس، تب حساب را کلیک کنید 
)گوشه سمت راست و شبیه به بدن انسان است(. 

در نهایت ویدئوهای ضبط شده خود را می یابید.

پرورش درخت بدون نیاز به آب 

ممکن شد

تسنیم- با استفاده از یک فناوری نوین در کاشت 
و پرورش درخت،  نیاز به آبیاری از میان برداشته شده 
است؛ این تکنولوژی در 30 کشور در سخت ترین 
مانی  زنده  با 90 درصد  و هوائی جهان  آب  نقاط 
اجرای موفق داشته است. اصل اول در استفاده از 
این تکنولوژی: تولید نهال در نهالستان به نحوی که 
ریشه اصلی آن مستقیم بوده و به هیچ وجه دچار پیچ 
خوردگی نشود. اصل دوم: استفاده از کمپوستهای 
آلی و قارچ مایکوریزا در خاک گلدان در نهالستان و 
نیز بستر کشت نهال در زمین اصلی؛ قارچ مایکوریزا 
پس از استقرار در خاک ریسه های خود را به درون 
ادامه حیات خود  برای  سلولهای ریشه فرستاده و 
از گیاه دریافت می کند. اصل سوم:  مواد قندی 
مویرگی خاک؛  ساختار  تخریب  و  دستکاری  عدم 
چاله های  نهال  کاشت  برای  موارد  از  بسیاری  در 
استفاده می شود  از تجهیزاتی  یا  بزرگی حفر شده 
که در دیواره و کف چاله ها الیه سخت و فشردگی 
ایجاد شده و در اثر همین موضوع توسعه ریشه در 
خاک و نیز حرکت مولکول های آب از میان لوله های 
مویرگی موجود در خاک به سختی انجام شده یا 
متوقف می شود. اصل چهارم: استفاده از ظرفی 
به نام واتر باکس که از جنس پلی پروپیلن بوده البته 
نوع زیست محیطی و تجدید پذیر ان هم بنام گرین 
باکس وجود دارد و به مدت یک سال بر روی نهالی 
که با رعایت 3 اصل فوق کاشته شده قرار می گیرد 
و فقط یک بار در زمان کاشت 15 لیتر آب داخل آن 
ریخته شده و حدود 25 لیتر اب نیز پای نهال ریخته 
می شود. سپس به مدت یک سال واتر باکس با نهال 
باقی مانده و در این مدت به هیچ آبیاری نیاز نخواهد 
بود؛ پس از یکسال نیز واترباکس از روی نهال برداشته 
شده و برای کاشت نهال جدید استفاده می شود؛ نهال 
قبلی نیز پس از این نیازی به آبیاری نخواهد داشت.

 گفتگویی با مدیر گروه زبان و ادبیات دانشگاه بیرجند؛ به بهانه روز بزرگداشت حافظ شیرازی: 

حافظ دانه درشت گردنبند ادبیات فارسی ایران
از  یکی  ملتی  هر  در  ادب،  و  هنر  نسرین کاری- 
عوامل زمینه ساز فرهنگ آن کشور است شعر و ادب 
هم از جمله معیارهایی است که هم عامل انتقال و هم 
ایران  ادب  و  فرهنگ  تاریخ  در  است  فرهنگ  سازنده 
نه  خورشید  چون  نامشان  که  بوده اند  بسیاری  شاعران 
از  حافظ  است  درخشیده  جهان  در  بلکه  ایران  در  تنها 
جمله این شاعران است که وی را باید حافظه تاریخی 
رحیمی  مهدی  سید  دانست.  ایرانی  هویت  و  ملیت 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند  از سال 
که   وی  است.  کار  به  مشغول  بیرجند  دانشگاه  در   70
اکنون در سمت مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی در این 
دانشگاه فعالیت می کند. به مناسبت بزرگداشت حافظ 

در  گفتگویی با ما شرکت کرد.

جذابیت های شعر حافظ 
در دو بخش ادبی و محتوایی است

رحیمی با بیان اینکه  جذابیت های شعر حافظ  را می 
توان به دو بخش جذابیتهای زبانی و ادبی و جذابیتی های 
محتوایی تقسیم کرد می افزاید: جذابیت های زبانی و ادبی 
حافظ به دلیل ذوق شخصی و هم تفحص های او بوده و 
همچنین موسیقی مورد پسند عامه مردم را در شعر خود 
حفظ کرده است. و در بخش محتوایی به لحاظ استفاده 
از عروض و  رمل و هزج و مضارع هم حافظ  یک شعر 
خوشاید که مورد عالقه همه است به نمایش گذاشته است. 
مدرس دانشگاه بیرجند  خاطر نشان می کند: ارزش شعر  
با دین و آموزه های اسالمی  حافظ بخاطر این است که 
عجین شده است و آموزه های دینی چه به صورت غیر 

مستقیم و یا مستقیم در شعر او دیده می شود.

شعر حافظ مختص همه دوران ها 
و با هر سلیقه ای است

همه  مختص  حافظ  شعر  کند:  می  تاکید  رحیمی  
دوران ها و با هر سلیقه ای است و او از مسائل روزگار 
موضوعات  از  پر  حافظ  دیوان  و  نکرده  غفلت  خود 
اجتماعی و اخالقی زمان خود است. رحیمی با اشاره به 
موسیقی شعر حافظ می گوید: شعر حافظ دستچین شده 
است و یکی از جذابیت های شعر او این نکته است که 

از آرایه های ادبی به طور متعادل استفاده کرده است.

دیوان حافظ  بهترین تصحیح 
تصحیح عالمه قزوینی است

اثر  مهم ترین  را  حافظ  دیوان  ادبیات  دانشکده  مدرس 
ادبی حافظ عنوان می کند و ادامه می دهد: اشعار دیوان 
حافظ مشتمل بر 500 غزل و رباعی و قطعه و یک مثنوی 
به نام آهوی وحشی است که بیشتر اشعار حافظ در قالب 
غزل سروده شده است.وی خاطر نشان می کند: بهترین 

تصحیح دیوان حافظ تصحیح عالمه قزوینی است.

آرایه  از دوپهلوترین  حافظ زیرکانه 
یعنی ایهام استفاده کرده است

 
وی با اشاره به آشنایی حافظ به علم بالغت و معانی  
می افزاید:  حافظ با روح زبان و قواعد علمی و ادبی آشنا 
بوده است و از نظر فکری شعر حافظ از بن مایه فکری 
دین،اسطوره،  حافظ  شعر  در  که  است  برخوردار  باالیی 
تاریخ، فلسفه و غیر گنجانده شده است. حافظ زیرکانه از 
دو پهلوترین آرایه یعنی ایهام به دلیل اینکه کم خطر است 

و هم اینکه معنی قطعی نمی رساند استفاده کرده است.

اکثر شاعران استان در اشعارشان
 از حافظ تاثیر پذیرفته اند

گردنبند  درشت  دانه  حافظ  کند:   می  تاکید  وی 
مختلف  های  سبک  شاعران  که  است  فارسی  ادبیات 
اند  پذیرفته  تاثیر  وی  از  اشعارشان  در  نو،  و  کالسیک 
تاثیر  از حافظ  اشعارشان  استان هم در  اکثر شاعران  و 
گرفته اند. وی با اشاره به شاعر نام آور خراسان جنوبی 
از  ناقوس  گوید:  می  »ناقوس«  یوسفی  غالمحسین 
جمله شاعران پیشکسوت استان است که توجه خاصی 
وی  اینکه  ضمن  دارد.  غزل  بخش  در  حافظ  شعر  به 
ادبیات  استاد  نیز هست.  به مولوی و سعدی   عالقمند 
دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه براساس برخی شواهد 
زمانی  در  و  داشته  سعدی  با  دیداری  نزاری  تاریخی 
جرات  به  افزاید:  می  است،  زیسته  می  حافظ  از  جلوتر 
گردن  به  حقی  بیرندی   شاعر  نزاری  گفت:  توان  می 
حافظ دارد و حافظ در اشعارش از وی تاثیر پذیرفته است.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

کاریکاتور روستای خور شهرستان خوسف - عکس از: مهدی کاردانسعید صادقی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که 
شماره 16 رقمی بر روی کارت عابر بانک چه معنایی دارد؟!

دانستنی های مذهبی

رازهای عدد چهل )اربعین( در متون

دانشجو- عدد چهل در فرهنگ دینی و اسالمی 
برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  اعداد  سایر  میان  در 
است وآیات و روایات متعددی به خوبی رموز این 
قرآن  در  خداوند  مثال  است.  کرده  تبیین  را  عدد 
چهل  موسی  حضرت  مناجات  می فرماید:  مجید 
مبارکه  و در سوره  )اعراف/ 142(  بود  روز و شب 
)احقاف/ 15( از کمال رشد انسان تا چهل سالگی 
یاد می کند. محمدابراهیم آیتی )در تاریخ عاشورا/ 
بیستم  انصاری  عبدا...  جابربن  می نویسد:  ص21( 
ماه صفر، درست چهل روز بعد از شهادت حضرت 
ابی عبدا... الحسین)ع( وارد کربال شد و سنت زیارت 
اربعین امام به دست او تاسیس گردید. رسول گرامی 
اسالم)ص( نیز فرموده است: هنگامی که مومنی 
او  فقدان  برای  روز  چهل  تا  زمین  می رود  دنیا  از 
گریان و عزادار است. )مکارم االخالق ص 465(. 
در روایات متعددی از پیامبر)ص( و معصومین آمده 
است هنگامی که عمر بنده به چهل سالگی می رسد 
خداوند به دو فرشته مراقب او می گوید: از این پس بر 
او سخت بگیرید و همه کارهای کوچک و بزرگ و 
زیاد و کم او را ثبت کنید. )الخصال ج2 ص 545(. در 
حدیث دیگر آمده است کسانی که به چهل سالگی 
می رسند و توبه نمی کنند، شیطان دستی به صورت 
آنها کشیده و می گوید: پدرم فدای رویی که رستگار 
نمی شود. )روح المعانی ج 26 ص 29(. این روایات 
همه از این حقیقت خبر می دهد که شخصیت انسان 
تا چهل سالگی شکل گرفته و از آن پس تحوالت 
که  است  نقل  در  می شود.  سخت تر  او  در  درونی 
حضرت آدم چهل شبانه روز بر روی کوه صفا در حال 
سجده بوده است و نیز در روایت است کسی که 
چهل روز گوشت نخورد، خلقش تنگ می شود و یا 
رسول خدا)ص( فرمود: کسی که لقمه حرامی بخورد 
تا چهل روز دعایش مستجاب نمی شود. نکته ای که 
درباره اربعین حسینی باید مورد توجه قرار گیرد این 
است که خون پاک آن حضرت، اسالم ناب را بیمه 
کرد و ایشان بزرگ ترین احیاگر اسالم حقیقی است، 
بیش  نیز  بزرگوار  آن  اربعین شهادت  رو  از همین 
و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  معصومین)ع(  سایر  از 
اربعین گیری فقط مختص امام حسین)ع( شده است 
چرا که یادآوری اربعین و شهادت حسین)ع( خونی 
به جریان می اندازد و  را در رگ های شیعیان  تازه 
همگان را به قیام در راه خدا و عدالت خواهی و 
فرهنگ شهادت در این راه دعوت می کند. / تکناز

»پاک شو اول و پس دیده برآن پاک انداز«.
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و  نوع  تعداد،  نظر  از     رضا میرزائی- بالیای طبیعی 
میزان خسارات وارده در کشور ایران روندی افزایشی دارد.

مجمع  میالدی،   1989 سال  دسامبر   22 مورخ  در 
ای،  قطعنامه  تصویب  با  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
دومین چهارشنبه ماه اکتبر میالدی را روز جهانی کاهش 
نیز هفته  ایران  نامگذاری کرد. در کشور  بالیای طبیعی 
ای به همین عنوان وجود دارد که آغاز این هفته همان 
کره  روی  در  بشر  هنگامیکه  از  باشد.   می  جهانی  روز 
زمین پا به عرصه حیات گذاشت، طبیعت همواره او را به 
چالش کشانده است. انسان با تمام سعی و تالش فراوان 
و تجربیات گرانبهای خود، در طول هزاران سال ستیز با 
حوادث طبیعی، هنوز هم هر از چند گاهی در اثر وقوع 
حوادث و بالیای طبیعی متحمل خسارت شده و طبیعت 
جان و مال او را به یغما می برد. امروزه که عصر انفجار 
ثروتمند  و  ترین  پیشرفته  حتی  است،  اطالعات  و  علم 
طبیعی،  مخاطرات  مقابل  در  جهان  کشورهای  ترین 

ناچارا” سر تسلیم فرود می آورند.
      بالیای طبیعی دارای انواع گوناگونی است و اصوال” 
ماهیتی پیچیده دارند و در شرایط کنونی بسیاری از آنها 
خارج از کنترل انسان به نظر می رسد. زلزله، سیل، طوفان، 
گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، رعد و برق، تغیرات شدید 
و  زمین  های  الیه  رانش  خشکسالی،  حرارت،  درجه 
هرساله  که  اند  طبیعی  بالیای  از  هایی  نمونه  آتشفشان 
خسارات جانی و مالی فراوانی به جوامع بشری وارد می 
سازند. برخی از این مخاطرات طبیعی مثل آتشفشان ها 
و زلزله، نیرو و انرژی خود را از درون زمین می گیرند 
اتمسفر  در  نهفته  انرژیهای  در  منشاء  دیگر  برخی  و 
بررسی  موسومند.  اقلیمی  بحرانهای  به  که  دارند  زمین 
پژوهشگران  و  توسط محققین  گرفته  انجام  مطالعات  و 
بحران  مهمترین  و  بزرگترین  سیل  که  دهد  می  نشان 

اقلیمی است که بشر تا کنون با آن مواجه بوده است و 
خسارات ناشی از آن بیش از سایر سوانح است. بر پایه 
یافته های آماری از سال 1988 تا 1997 در یک دوره 10 
ساله حدود 390 هزار نفر در اثر بالیای طبیعی در جهان 
کشته شدند که 58 درصد مربوط به سیالب ، 26 درصد 
اثر طوفان و بالیای دیگر  زلزله و 16 درصد در  اثر  در 
بوده است، خسارات کل در این 10 سال حدود هفتصد 
میلیارد دالر بوده که 33 درصد آن مربوط به سیالب ، 
29 درصد طوفان و 28 درصد زلزله بوده است. براساس 
از نظر تعداد، نوع  المللی، بالیای طبیعی،  بین  آمارهای 
است،  داشته  افزایشی  روندی  وارده،  خسارات  میزان  و 
شدت  میالدی،   2002 تا   1990 سالهای  بین  بطوریکه 
بالیا 4 برابر، تعداد جانباختگان 7 برابر، آسیب دیدگان 5 

برابر و خسارات مالی 38 برابر شده اند. همچنین تنها در 
سال 2008 میالدی تعداد 220 هزار نفر در سراسر جهان 
بر اثر وقوع بالیای طبیعی جان خود را از دست داده اند. 
در  ویرانگری  طبیعی  بالیای  نیز  اخیر  های  سال  در 
جهان رخ داده که زندگی ملت ها وکشور ها را دچار تحول 
و آشفتگی نموده که آثار تخریبی و منفی آن تا سالیان 
سال جبران نخواهد شد. از جمله این حوادث بزرگ می 
توان به سونامی مورخ 13 مارس 2011 میالدی ژاپن با 
27000 نفر کشته و مفقود و 309 میلیارد دالر خسارت 
کاترینای  میالدی   2005 سال  اوت   29 طوفان  مالی، 
آمریکا با 1836 نفر کشته ، یک میلیون نفر آواره و 2 تا 5 
میلیارد دالر خسارت، سیل 26 اوت سال 2010 میالدی 
دالر  میلیارد   7/9 و  کشته  نفر   2000 حدود  با  پاکستان 

خسارت، زلزله مورخ 31/3/69 رودبار و منجیل در ایران 
با 37000 نفر کشته، 400 هزار نفر بی خانمان و تخریب 
یکصدهزار واحد مسکونی، زلزله سال 1382 بم در ایران 
مالی،  میلیارد دالر خسارت  و 70  نفر کشته  با 41000  
سیل مورخ 20/5/80 استان گلستان در ایران با 300 نفر 
کشته و حدود 62 میلیارد تومان خسارت مالی، سیل مورخ 
15/11/84 استان لرستان در ایران با 80 میلیارد خسارت 
مالی و خشکسالی کشور سومالی که در حال حاضر حدود 
750 هزار نفر در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار 
گرفته اند اشاره کرد. بر اساس آمارهای موجود، کشور ایران 
نیز یکی از ده کشور آسیب پذیر در برابر بالیای طبیعی در 
جهان است، بطوریکه از 41 بالی طبیعی شناخته شده در 
جهان، تا کنون 31 مورد آن در ایران روی داده است. طبق 
سوانح  کنترل  و  آمادگی  ملی  طرح  گزارشهای  از  یکی 
 1375 تا   1351 سال  از   ( گذشته  سال   25 در  طبیعی، 
این  از  که  داده  رخ  ایران  کشور  در  سیل   967 تعدا   )
میان تعداد 117 سیل با تلفات و خسارات فراوان همراه 
بوده است و در مجموع 2/916 میلیارد تومان خسارت به 
کشور وارد شده است که متوسط خسارت ساالنه معادل 
ما  واقفیم  است. همانطوریکه  بوده  تومان  میلیارد   6/36
اما  از وقوع بالیای طبیعی جلوگیری کنیم،  توانیم  نمی 
می توانیم با تعقل، تفکر، برنامه ریزی و رعایت اصول، 
آثار زیان بار آنها را کاهش داده و خسارات وارده را به 
و  ارتقای دانش  و  آموزش  لذا  و  برسانیم  حداقل ممکن 
آگاهیهای عمومی می تواند عامل مهمی در پیشگیری 
 . شود  می  محسوب  طبیعی  بالیای  اثرات  کاهش  و 
سیاست  اجرای  منظور  به  اعتبارات  تخصیص  همچنین 
های پیشگیرانه و ترغیب و تشویق مردم به استفاده از 
پوشش های بیمه ای از مهمترین، موثرترین، ساده ترین 
و کم هزینه ترین راههای کاهش آثار بالیای طبیعی است.  

20 مهر؛ روز ملي کاهش آثار بالیای طبیعي؛
عکس از : همشهری آنالین
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هنر تعریف کردن و تعریف شنیدن

هنر تعریف کردن، فقط یک مهارت قدرتمند اجتماعی 
نیست، بلکه یکی از اساسی ترین مهارت هاست. درواقع 
الزم نیست کارشناس باشید تا بتوانید این کار را خوب 

انجام دهید. فقط کافی است صادق باشید.
تعریف و تمجید یکی از خارق العاده ترین اجزای یک 
انجام شود،  به درستی  اگر  است که  اجتماعی  زندگی 
چنان انرژی مثبتی ایجاد کرده و اوضاع را رو به راه می 
کند که گویی معجزه اتفاق افتاده است. تعریف و تمجید، 
از توجه به موقعیت ها و تالش های ارزشمند دیگران 
نشات می گیرد. از این رو نوعی هوشیاری و توجه به آن 

ها محسوب می شود.
پیشرفت های خوبی که  به  نسبت  را  توجه خود  باید 
که  زمانی  دهیم.  افزایش  افتد،  می  اتفاق  ما  پیرامون 
موقعیت تحسین برانگیزی مورد توجه قرار می گیرد، باید 
به زبان آورده شود تا نه تنها کسانی که مورد تحسین 
واقع می شوند، بلکه خود ما هم که تحسین می کنیم، از 
آن سود ببریم؛ چون آنان متوجه می شوند برایشان ارزش 
قائل شده ایم؛ بنابراین تعریف و تمجید، قدرت زیادی 
در انگیزه دادن به استمرار تالش افراد دارد و آن ها را 
وادار می کند برای جلب تحسین بیشتر از سوی دیگران، 
بیشتر تالش کنند.تحسین ها هدایای کوچکی از عشق 
هستند که مطالبه و گدایی نمی شوند و به فرد می گویند 
که تو ارزش توجه کردن را داشته ای. تحسین، هدیه 
قدرتمندی است، اما به شرطی کارساز است که بازتاب 
از آن چیزی باشد که فکر می کنیم، نه  صادقانه ای 
چیزی که از روی ناچاری به زبان می آوریم، تعریف 
و تمجید اگر صادقانه نباشد، به شکست می انجامد و 
گوینده را در نظر دیگران غیرقابل اعتماد جلوه می دهد.

تیزهوشی شاگرد ابن سینا

روزی ابن سینا از جلو دکان آهنگری می گذشت که 
آتش  مقداری  آهنگر  از  کودک  آن  دید.  را   کودکی 
تا در آن آتش  بیاور  می خواست. آهنگر گفت: ظرف 
بریزم. کودک که ظرف همراه نداشت، خم شد و مشتی 
خاک از زمین برداشت و در کف دست خود ریخت. آن 
گاه به آهنگر گفت:آتش بر کف دستم بگذار.ابن سینا، از 
تیزهوشی او به شگفت آمد و در دل بر استعداد کودک 
شادمان شد. پس جلو رفت و نامش پرسید. کودک پاسخ 
داد:نامم بهمن یار است و از خانواده ای زرتشتی هستم. 
ابن سینا او را به شاگردی گرفت و در تربیتش کوشید 
تا اینکه او یکی از حاکمان و دانشمندان نام دار شد و 
آیین مقدس اسالم را نیز پذیرفت.آثار بزرگ منشی را از 
کودکی می توان در رفتار و زندگی بزرگان مشاهده کرد.

یکی از غمگین ترین چیزها در دنیا این است
 که اکثر انسان ها فقط با گفتن کلمه ی 

»نمی توانم« خود را به آسانی ناتوان می کنند.

دو عبارت خسته ام و حالم خوب نیست
 را از زندگی خود پاک کنید، نیمی از بی حالی

و بیماری خود را درمان کرده اید.

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت 
مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است که دیگری بتواند 

چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد .

مفیدترین سرمایه انسان، مغزی پر از دانش
 نیست! بلکه قلبی سرشار از عشق 

و خواهان یاری رساندن است

شیرازی،  حافظ  محمد  محمدبن  الدین  شمس  خواجه 
است.  فارسی  ادبیات  نغزگوی  شاعران  بزرگترین  از 
حافظ در اوایل قرن هشتم ه .ق- حدود سال 727- در 
بازرگان  شیراز دیده به جهان گشود. پدرش بهاءالدین، 
پدر، شمس  مرگ  از  پس  بود.  كازرون  اهل  مادرش  و 
الدین كوچك نزد مادرش ماند و در سنین نوجوانی به 
شغل نانوایی پرداخت. در همین دوران به كسب علم و 
دانش عالقه مند شد و به درس و مدرسه پرداخت. بعد 
از تحصیل علوم، زندگی او تغییر كرد و در جرگه طالبان 
علم درآمد و مجالس درس علمای بزرگ شیراز را درک 
كرد. او به تحقیق و مطالعه كتابهای بزرگان آن روزگار- 
از قبیل كشاف زمخشری، مطالع االنظار قاضی بیضاوی 
و مفتاح العلوم سكاكی و امثال آنها- پرداخت. همچنین 
در مجالس درس قوام الدین ابوالبقاء عبدا... بن محمود 

بن حسن اصفهانی شیرازی نیز حضور داشت.
زندگی نامه حافظ شیرازی

اطالعات چندانی از خانواده و اجداد خواجه حافظ در دست 
مادرش  و  داشته  نام  بهاءالدین  پدرش  ظاهراً  و  نیست 
اشعار حافظ كه می تواند  در  بوده است.  كازرون  اهل  نیز 
یگانه منبع موثّق زندگی او باشد اشارات اندكی از زندگی 
از فحوای  آنچه  یافت می شود.  او  و خصوصی  شخصی 
تذكره ها به دست می آید بیشتر افسانه هایی است كه از 
این شخصّیت در ذهن عوام ساخته و پرداخته شده است. با 

این همه آنچه با تكیه به اشارات دیوان او و برخی منابع 
معتبر قابل بیان است آن است كه حافظ در خانواده ای 
متولد  خویش  زمان  جامعه  متوسط  حد  در  مالی  نظر  از 
آن  روایت  چهارده  با  را  قرآن  نوجوانی  در  شده است. 

از بر كرده و از همین رو به حافظ ملقب گشته است.
در دوران امارت شاه شیخ ابواسحاق )متوفای 7۵۸ ق( 
پیشه  دیوانی  شغل  احتمااًل  و  كرده  پیدا  راه  دربار  به 
شاهان  دربار  در  ابواسحاق  شاه  بر  عالوه  كرده است. 
آل مظفر شامل شاه شیخ مبارزالدین، شاه شجاع، شاه 

منصور و شاه یحیی نیز راه داشته است.
حافظ دارای زن و فرزندان بود. در غزلیاتش به مرگ 

یكی از فرزندانش اشاره كرده است.
امرار معاش حافظ احتماال دیوانی بوده است

شاعری پیشه اصلی حافظ نبوده و امرار معاش او از طریق 
شغلی دیگر )احتمااًل دیوانی( تأمین می شده است. در این 
خصوص نیز اشارات متعددی در دیوان او وجود دارد كه 
است،  از شاعری  به شغلی جدای  او  اتكای  كننده  بیان 
به درخواست وظیفه  اشارات  این  از  تعدادی  از جمله در 
تولد  دقیق  سال  درباره  دارد.  اشاره  مستمری(  و  )حقوق 
او بین مورخین و حافظ شناسان اختالف نظر وجود دارد و 
آنچه مسلم است والدت او در اوایل قرن هشتم هجری و 
بعد از 7۱۰ واقع شده و به گمان غالب بین 72۰ تا 72۹ ق 
روی داده است.در مورد سال درگذشت او اختالف كمتری 

بین مورخان دیده می شود و به نظر اغلب آنان 7۹2 ق 
فصیح  نوشته  فصیحی  مجمل  كتاب  در  جمله  از  است. 
خوافی )متولد 777 ق( كه معاصر حافظ بوده و همچنین 
به صراحت  )متولد ۸۱7 ق(  جامی  تألیف  االنس  نفحات 
این تاریخ به عنوان سال درگذشت خواجه قید شده است. 
در  نیز روی  در همان شهر  و  بوده  او شیراز  تولد  محل 
قصد  كه  هنگامی  است  نقاب خاک كشیده است.روایت 
استناد  با  متعصبان  از  عده ای  داشتند،  را  حافظ  دفن 
به اشعار حافظ درباره می گساری با دفن وی به شیوه 
را  مقابل عده دیگر وی  بودند و در  مسلمانان مخالف 
از  كه  شد  قرار  می دانستند.  معتقد  و  مسلمان  فردی 

دیوان حافظ فالی بگیرند كه این بیت آمد: 
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ    

كه گرچه غرق گناه است، می رود به بهشت
و  می كند  بسیاری  تأثیر  شاعر  بدخواهان  در  شعر  این 

همه را خاموش می كند.
آرامگاه حافظ در شیراز

حافظّیه  منطقه  در  و  شیراز  شهر  در  حافظ  آرامگاه   
زیبایی گل های جان پرور،  و  از عطر  آكنده  در فضایی 
درآمیخته با شور اشعار خواجه، واقع شده است. امروزه 
این مكان یكی از جاذبه های مهّم گردشگری به شمار 
می رود و بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشه  حافظ را از 

اطراف جهان به این مكان می كشاند.

با  معادل  حافظّیه  به  رفتن  ایران،  مردم  اغلب  زبان  در 
كه  زیارت  اصطالح  گردیده است.  حافظ  آرامگاه  زیارت 
امامان  بارگاه  و  كعبه  نظیر  مقّدسی  اماكن  برای  بیشتر 
به كار می رود، به خوبی نشان گر آن است كه حافظ چه 
به  معتقدان  از  برخی  دارد.  ایرانیان  نزد  مقّدسی  چهره 
با  را  او  آرامگاه  به  رفتن  اسالمی،  و  مذهبی  آیین های 
آداب و رسوم مذهبی همراه می كنند. از جمله با وضو به 
آرامگاه حافظ به نشان احترام،  آنجا می روند و در كنار 
كفش خود را از پای بیرون می آورند. سایر دل باختگان 
حافظ نیز به این مكان به عنوان سمبلی از عشق راستین 

و نمادی از رندی عارفانه با دیده احترام می نگرند.
دیوان حافظ حاوی 500 غزل

دیوان حافظ كه مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، 
دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است، تاكنون 
بیش از چهارصد بار به اشكال و شیوه های گوناگون، به 
زبان فارسی و دیگر زبان های جهان به  چاپ رسیده است. 
شاید تعداد نسخه های خّطی ساده یا تذهیب شده آن در 
كتابخانه های ایران، افغانستان، هند، پاكستان، تركیه و 
حتی كشورهای غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر 
باشد. نكته خاصی كه در دیوان حافظ وجود دارد، كثرت 
نسخه هایی با مفردات و واژه های گوناگون است كه این 
متناقض  گاه  و  متعدد  تصحیحات  بروز  باعث  خصیصه 

هم در بین مصححان می شود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اوست کسی که شما را آن گونه که می  خواهد در رحمها صورتگری می  کند هیچ 
معبودی جز آن توانای حکیم نیست . آل عمران / آیه 6

حدیث روز  

خشم بر کسی که اختیارش به دست تو نیست ، نشانه ناتوانی و بر آن که اختیارش به دست تو است ، مایه سرزنش است .
 امام هادی علیه السالم

سبک زندگی

  20مهر روز بزرگداشت حافظ؛ لسان الغیب

13
72618

516
627

19
43
32416

8
594

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3905                         

471965283

259381647

386427519

768213495

134598726

592746831

647839152

813652974

925174368

جدول سودکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

واگذاری فست فود با کلیه 
امکانات و شرایط عالی به صورت 
نقد و اقساط  09300234001
فروش پژو پارس دوگانه سوز، فول 
آبشن، رنگ سفید، مدل 96، سند 

به نام خریدار  09355640457

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

را تجربه کنید.   09158668002

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507- حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

نی
ضمی

صد ت
د در

ص

به تعدادی بنا جهت کار در دانشگاه 
زابل  نیازمندیم.

09155623441

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

09158254172
به یک فروشنده خانم جهت 

فروش چینی و بلور نیازمندیم.
بیست متری سوم مدرس، 

باهنر غربی، روبروی حج و زیارت  
تندیس بلورین

پالک 50 - 32432322

به یک نفر نیروی نظافتی 
نیازمندیم.
ساعت کار:

 12-8 و17-21
32454577

به تعدادی چرخکار ماهر جهت 
کار در تولیدی و زنانه دوزی با 
امکانات سرویس ایاب و ذهاب 
و دستمزد عالی و حداقل سابقه 

کار 5 سال نیازمندیم.
32358065 - 09151637348

فروش فـوری تایپ  و تکثیر با کلیه 
لوازم و موقعیت عالی به علت تغییر شغل 

09157232331

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                       نگــار              َملی و راه های نرفته اش

18:1514:3016:1520:15شروع سانس

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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
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باخت نماینده خراسان جنوبی در لیگ دسته 3 فوتبال

تیم فوتبال پیشگامان بیرجند در لیگ دسته 3 کشور، مقابل نماینده 
فیروزآباد مغلوب شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان 
جنوبی، تیم پیشگامان شهرستان بیرجند در پنجمین هفته لیگ دسته 
فیروزآباد  آزادی  ورزشگاه  در  شنبه  سه  روز  عصر  کشور،  فوتبال   3
میهمان تیم شهید رضایی فیروزآباد بود که این دیدار را با نتیجه 3 بر 
صفر واگذار کرد. این تیم در بازی بعدی، یکشنبه 23 مهر ماه جاری 
سوم  دسته  لیگ  فوتبال  مسابقات  است.  شیراز  عقاب  تیم  میزبان   ،
کشور با شرکت 65 تیم در 5 گروه 13 تیمی در حال برگزاری است.

تیم فوتبال روسیه از شکست در برابر ایران گریخت

ایرنا- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی به تساوی یک بر 
یک برابر روسیه میزبان جام جهانی 2018 دست یافت و این تیم را 
بازی  به  با ترکیبی متفاوت نسبت  ایران  در کازان متوقف کرد. تیم 
تدارکاتی قبلی خود مقابل توگو که به پیروزی دو بر صفر رسیده بود، 
اواخر  نوشت:  همچنین  روسی  روزنامه  کرد.  آغاز  را  روسیه  با  دیدار 
بازی، تیم روسیه امکان زدن گل دوم را یافت که دروازه بان ایران 
این اجازه را نداد و دیدار هم با نتیجه عادالنه تساوی به پایان رسید.

یوزهای نوجوان ایران، آلمان را گلباران کردند

تیم فوتبال نوجوانان ایران با شکست مقتدرانه 4 بر صفر آلمان در جام 
جهانی هند صعود خود را به دور دوم قطعی کرد. به گزارش ایرنا، دیدار 
تیم های فوتبال نوجوانان ایران و آلمان در چارچوب گروه سوم جام 
جهانی وجوانان در هند از ساعت 18 روز سه شنبه در ورزشگاه جواهر 
لعل نهرو شهر گوای هند آغاز شد و نوجوانان ایران که در دیدار اول خود 
3 بر یک گینه را شکست داده بودند، با روحیه باال پا به میدان گذاشتند.

عوامل تحریک کننده میگرن!

رئیس اولین کنگره بین المللی سردرد با اشاره به 
اینکه30 تا80 درصد افراد سردردهای تنشی را 
در زندگی خود تجربه می کنند، گفت: بدخوابی، 
هوا  آلودگی  و  خستگی  محیطی،  استرسهای 
سردردها را تشدید می کنند. دکتر منصوره تقا 
افزود: بی خوابی، پرخوابی، گرسنگی، پرخوری، 

هوای آلوده، مواد افزودنی، استفاده از پنیر چرب 
تند،  عطر  کرده،  سرخ  غذای  بوی  کاکائو،  و 
استرس جزو عوامل محرک میگرن به شمار 
می روند. وی با بیان اینکه وراثت در بروز میگرن 
می تواند نقش داشته باشد، گفت: در نوع میگرن 
شایع حتی تا 80 درصد وراثت در بروز میگرن 
نقش دارد ولی در افراد خانواده ممکن است  در 
فردی میگرن خفیف و در دیگری شدید باشد.

خاک بازی برای کودک 
مفید است یا مضر؟!

نباشید؛  نگران  سنتی  طب  متخصص  یک 
خاک پاک است و پاک کننده! تماس دست و 
بدن کودک با خاک موجب آرامش و فروتنی او 
می  شود و در ضمن، یک فعالیت بدنی نشاط آور 
را برای کودک فراهم می آورد، گاهی نیز کودک 

شلوار خود )زانو( را پاره می کند و آن منطقه زخم 
می شود، این امر جدیت و صبر کودک را افزایش 
می توان  افزود:  ناصری  محسن  می دهد. 
را  مثاًل خاک  کرد  فعالیت  را چاشنی  نوآوری 
در گلدان ریخت و در آن کمی نعنا کاشت و 
به کودک درس سازندگی طبیعی داد لذت این 
کار وقتی بیشتر می شود که نعنای پرورش یافته 
توسط کودک شما کنار نان و پنیر قرار بگیرد.

آتش گرفتن یک تاکسی در خیابان غفاری بیرجند

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از آتش سوزی 
تاکسی در استان خبر داد. میرزایی، مدیرعامل سازمان آتش  نشانی بیرجند گفت: 
ساعت 7:40 دقیقه صبح روز گذشته، یک دستگاه تاکسی سمند مقابل بازار 
روز غفاری دچار آتش سوزی شد. وی با بیان اینکه خودرو گازسوز بوده است، 
افزود: با وجود اینکه هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست اما آتش سوزی از 
ناحیه جلوی خودرو بوده و ارتباطی به گازسوز بودن آن نداشته است. مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی بیرجند با بیان اینکه صد در صد اتاق خودرو دچار آتش 
سوزی شده است، تصریح کرد: در این حادثه ابتدا خود فرد اقدام به خاموش 
کردن آتش کرده است و پس از اینکه نتوانسته آن را مهار کند با سامانه 125 تماس 
گرفته است در حالی که اگر ابتدا با آتش نشانی تماس می گرفت این میزان صدمه 
به خودرو وارد نمی شد. میرزایی ادامه داد: این حادثه تلفات جانی نداشته است.

توضیحی درباره مطلب مندرج در روزنامه، با عنوان اخاذی از مردم به شیوه دفاتر اسناد رسمی

عطف به مطلب مندرج در صفحه 6 شماره 3903 روز سه شنبه مورخ  1396/7/18 به نقل از جام جم آنالین، توضیحاتی از طرف جامعه 
دفترداران استان واصل گردید که قبل از ارائه، یادآوری می شود اصل مطلب چاپ شده از سایت های معتبر کشوری برداشته شده که 
در صورت مسئولیت حقوقی، منبع اولیه خبر باید پاسخگو باشد. متن توضیح به شرح ذیل است: ... تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 
مربوط به اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و در محل دفترخانه به امضای صاحبان سند می رسد و ارتباطی به سایر اسناد از 
جمله سند تک برگی که توسط ادارات ثبت اسناد صادر می شود ندارد. به همین دلیل در تعرفه دفاتر اسناد رسمی هزینه سند تک برگی که 
ارتباطی به دفاتر ندارد قید نشده است. ثانیاً با الکترونیکی شدن اسناد، دفاتر اسناد رسمی پس از تایید سند و قبل از تحویل آن به صاحبان 
سند مبلغ حق التحریر که سند هم درج شده است از طرف سامانه ثبت اسناد به تلفن همراه صاحبان سند پیامک می شود و صاحبان سند 
همان مبلغ پیامک شده که ذیل سند هم درج شده است را به وسیله دستگاههای POS مستقر در دفاتر پرداخت می کند. ثالثاً صدور سند 
تک برگی و اخذ هزینه آن اساساً از وظایف ادارات ثبت اسناد و امالک و در صالحیت ادارات مزبور است و اصواًل صدور سند تک برگی و 
اخذ هزینه های مرتبط با آن از شمول وظایف دفاتر اسناد رسمی خارج است و هیچگونه ارتباطی به کار دفاتر ندارد. بنظر می رسد در تهیه 
مطلب ... نوعی خلط موضوع صورت گرفته و در موضوعی که هیچ ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد، مورد هجمه ی نابجا قرار گرفته اند. 

بدن  ریز  از مهم ترین غدد درون  تیروئید یکی  غده 
است که هرگونه اختالل در عملکرد آن، فعالیت سایر 
می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  بدن  حیاتی  ارگان های 
گرفته  قرار  گردن  طرفین  و  جلو  در  تیروئید  غده 
است و مهم ترین وظیفه اش، ترشح هورمون برای 
کنترل فعالیت متابولیک سلول هاست. گرچه بسیاری  

غده  این  نادرست  عملکرد  از  ناشی  بیماری های  با 
آشناییم و چاقی، الغری، بیماری های قلبی و عروقی، 
ناباروری، اضطراب و افسردگی را از نشانه های اختالل 
در عملکرد تیروئید می دانیم، اما شاید خیلی  از ما ندانیم 
که این بیماری سیستماتیک می تواند سالمت چشم ها 
را نیز تهدید کند. نخستین بار ابوعلی سینا در کتب 

قدیمی خود به رابطه محوری بین غده ای در ناحیه 
گردن و چشم ها اشاره کرده است. این تورم که عوام آن 
را با نام »غم باد« می شناختند، براثر اختالل در عملکرد 
تیروئید ایجاد می شود و نشانه های چشمی آن نیز همان 
نشانه های ابتال به بیماری »اگزوفتالمی« است.   درمان 
نشدن بموقع باعث کاهش بینایی و حتی کوری می شود.

از بیماری غم باد چه می دانید؟!

زشت ترین سرقت اتفاق افتاد!

باشگاه خبرنگاران جوان- دزد سفره های اباعبدا... الحسین )ع( در 
پلیس  رئیس  اشرفی،  شاهرود دستگیر شد. سرهنگ سید مجتبی 
شاهرود از دستگیری سارق مساجد در ماه محرم خبر داد و گفت: پس 
از 6 سرقت مساجد سطح شهرستان باتوجه به ایام محرم و حساسیت 
این موضوع، اکیپی ویژه از کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان شاهرود 
پس از چند روز کار مستمر و اطالعاتی درنهایت موفق به شناسایی 
عامل این سرقت ها شدند. وی افزود: پس از شناسایی محل اختفای 
این سارق سابقه دار ماموران پلیس آگاهی در عملیاتی ضربتی وی 
را دستگیر کردند. اشرفی از کشف 15 فقره سرقت از جمله شش 
سرقت مسجد 2 خانه و هفت فقره سایر اماکن خبر داد و تصریح 
کرد: سارق 29ساله درنهایت با حکم مراجع قضایی روانه زندان شد.

آوای خراسان جنوبی

دالی موشه به رشد هوش 
کودک کمک می کند!

در هر بار که بازی دالی موشه 
اتصال  هزاران  شود،  می  انجام 
او  مغزی  سلولهای  بین  جدید 
شکل می گیرد و اتصاالت قبلی 

هم قویتر می شود!

اهدا خون و جالی قلب!

اهدای خون به طور مرتب به 
کمک  خون  غلظت  کاهش 
کرده و به خون اجازه می دهد 
به آسانی در عروق جریان  تا 

داشته باشد.

گوجه فرنگی و شبیه سازی قرص آسپرین!

دانشمندان در دانه های گوجه فرنگی ماده ای را پیدا کردند که 
میتواند با پیشگیری از لخته شدن خون در بدن به گردش طبیعی 

خون کمک کرده وعملکرد قرص آسپرین را شبیه سازی کند.

در خانه بامبو نگه دارید!
و  مونوکسیدکربن  آن  ساقه 
و  دریافت  از هوا  را  کلروفرم 
هوای خانه را تصفیه و هوای 

خانه را لطیف می کند.

نور خورشید و  افسردگی!

اگر دچار افسردگی هستید زیر 

نور خورشید به مدت 21 روز و 

روزانه یک ساعت قدم بزنید.

در مورد سفیدی های پوست پرتقال، محققان میگویند:

سفیدی های چسبیده به پوست پرتقال، بهترین ماده برای 
ایمن شدن در برابر سرطان پوست، دشمن دیابت و التهابند 

و بهتر ازهر دارویی کلسترول خون را پایین می آورند.

در سرماخوردگی فین نکنید!
اینکار، وضعیت سرماخوردگی 
ویروس  و  کند  می  بدتر  را 

گسترش می یابد.

شیر و کیک مصرف نکنید!
مصرف این دو باهم در کودکان، 
ایجاد توده غذایی غلیظ، فاسد و 
شیرین در پی دارد که ترکیبی 
خطرناک برای معده و کبد است.

فواید خوردن آب در روز:
کاهش خطر سکته

کاهش ابتال به سرطان

از بین بردن کرم خوردگی دندان

رفع بی خوابی!
هرچه پتویی که از آن استفاده 
باشد،   تر  سنگین  کنیم  می 
بیخوابی بیشترکاهش می یابد!

با دهان باز نخوابید! 
زمان خواب ترشح آنزیم های مبارزه کننده با باکتری های مخرب 

معده کاهش و خوابیدن با دهان باز ورود این باکتری ها را افزایش 

میدهد. خوابیدن با دهان بازخطر ابتالبه زخم معده را افزایش میدهد.

پفک تا9برابر وزنش، آب جذب می کند!
معده را پر کرده وسبب بی اشتهایی میشود وکودکان دراثرمصرف 

آن به کم خونی،کوتاهی قد، پوکی استخوان دچار میشوند!

سالمتیکوتـاه از

وایتکس نفس دختر نوجوان را گرفت

هنگام  به  )وایتکس(  شوینده  ماده  از  استفاده 
ساله   12 دختر  جان  منزل،  حمام  نظافت 
مشهدی را گرفت. به گزارش جام جم آنالین، 
پلیس  رئیس  باقری،  سیدمحمد  سرهنگ 
که  ساله   12 دختر  گفت:  فیروزه  شهرستان 
برای شست و شوی پرده در داخل حمام از 
مسمومیت  دچار  بود  کرده  استفاده  وایتکس 
شدید شد، اقدام های درمانی برای این دختر 
موثر نبود و جان خود را از دست داد. وی 
اقدامات  قضایی  مقام  دستور  با  افزود: 
قانونی الزم برای تحویل جسد به عمل آمد.

عکس از: مهدی محمودآبادی

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

 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 

 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت 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

31104

   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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی خانه ایمن حق طبیعی فرزندان ماست.
ساختمان خراسان جنوبی 
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58درصد متوفیان تصادفات جاده ای 

مربوط به پلیس راه بیرجند و قاین

قاسمی- رئیس پلیس راه  گفت: 58 درصد  متوفیان 
تصادفات جاده ای مربوط به 2 پلیس راه بیرجند 
از مجموع تصادفات فوتی و  باشد و  قاین می  و 
جرحی 46 درصد در جاده های اصلی و 47 درصد 
در جاده ها روستایی و مابقی در محورهای فرعی 
رضایی« است.»  داده  رخ  جاده  حریم  از  خارج   و 
روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از اول 
مهر تا کنون 12 نفر کشته شده اند، اظهار کرد: 
تصادفات  درصد   8 آن  ابتدای  روز   10 در  فقط  
ولی  داشته  افزایش  مشابه  زمان  به  نسبت  فوتی 
است.وی  کاهش  به  رو  روند  خوشبختانه  اکنون 
ابتدای سال هزار و 171  عنوان کرد: در 6 ماهه 
فقره تصادف به وقوع پیوسته است که هزار و 488 
اند.  شده  فوت  نفر   112 و  اند   دیده  صدمه  نفر 
وی افزود: دو درصد فوتی های تصادفات نسبت 
به سال قبل کاهش داشته ولی مجموع تصادفات 
گفتۀ  به  است.  داشته  افزایش  26درصد  استان 
وی بیشترین وسایل نقلیه درگیر در تصادفات به 
ویژه در تصادفات جاده ای 63 درصد سواری ها 
و 16 درصد موتورسیکلت ها می باشد.»رضایی« 
تصریح کرد سال پیش تلفات فوتی در محورهای 
روستایی  45 نفر و امسال 28 نفر می باشد که 38 
درصد تعداد متوفیان کاهش دارد و در مجموع نیز 
میزان تصادفات در محورهای روستایی  نسبت به 
پارسال 22 درصد و مجروحان تصادفات روستایی 
13 درصد افزایش را نشان  می دهد. وی گفت: در 
6 ماهه گذشته 277 هزار و 550 فقره قبض جریمه 
صادر شده که از این تعداد 37 هزار و 611 جریمه 
به دلیل نبستن کمربند ایمنی بوده است. به گفتۀ 
وی  88 درصد متوفیان موتور سوار برون شهری 

به دلیل نداشتن کاله  ایمنی بوده است. 

شروع ثبت نام متقاضیان گواهینامه استانی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  حسینی- 
صنعت ، معدن و تجارت از شروع ثبت نام واحدهای 
تولیدی و خدماتی متقاضی دریافت گواهینامه استانی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396 خبر داد 

و عنوان کرد: در راستای نامگذاری نهم اسفند به 
عنوان »روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان« 
، شناسایی واحدهای تولیدی و خدماتی برتر حامی 
گواهینامه  و  شده  انجام  کنندگان  مصرف  حقوق 
برگزیدگان  به  کنندگان  مصرف  حقوق  رعایت 
استانی اعطا می شود. به گفته تهوری تمام واحدهای 
تولیدی و خدماتی  دارای شرایط دریافت گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان می توانند تا پایان 
وقت اداری سه شنبه 30 آبان با مراجعه به آدرس 
تکمیل  WWW.Skimto.ir  اینترنتی 

فرم و ثبت نام اولیه را انجام دهند. 

مسابقات  تکواندو بانوان استان
 برگزار می شود

از  تکواندو   هیئت  رئیس  نایب  مقدم-  دادرس 
برگزاری یک دوره مسابقات تکواندو بانوان در تمام  
رده های  سنی خبر داد و عنوان کرد: این مسابقات 
واقع   بیرجند  غدیر  سالن  در  مهر   21 جمعه  روز 
درکارگران 26 برگزارخواهد شد. فریبا محقق هدف 
از برگزاری این مسابقات را ، انتخاب  نفرات فنی و 
برتر برای شرکت در لیگ منطقه ای که ماه  آینده  
شروع خواهد شد، اعالم کرد. وی همچنین  از  بادی  
مدیر آبمیوه و بستنی شاداب برای  مساعدت، و از  
 عدل برای واگذاری  سالن  شهرداری،  قدردانی  کرد. 

نیازمند دور بین های
 ثبت جریمه  هوشمند هستیم

قاسمی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی  با بیان 
اینکه ما به دوربین های ثبت جریمه هوشمند  نیاز 
داریم اظهار کرد: تمام دوربین های شهر فقط بر 
ای نظارت کارایی دارد و به شکل هوشمند که خود 
نداریم، هرچند 6 دوربین  را ثبت کند،  آن جریمه 
خریداری شده و باید توسط شهرداری نصب شود که 
هنوز این کار  انجام نشده است. »علیرضا رضایی« 
و  هزار  وقوع 4  از  روز گذشته،  نشست خبری  در 
911 تصادف درون شهری در شش ماهه نخست 
سال  خبر داد و افزود: از مجموع این تصادفات  75 
درصد  خسارتی، 24 درصد منجر به جرح و یک 
درصد فوتی می باشد. وی با بیان اینکه میانگین 
هر روز 28 فقره تصادف در شهرها رخ می دهد، 
عنوان  کرد: 9 تخت بیمارستانی روزانه به مجروحین 
تصادفات اختصاص داشته است. به گفتۀ وی 53 
درصد مجروحین  موتور سوار بوده اند و همچنین35 
درصد متوفیان و 23درصد مجروحین نیز طی این 
مدت عابران پیاده هستند که از این میزان 10 درصد 
خانم ها بوده اند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با 
اشاره اینکه 128 هزار برگ جریمه از ابتدای امسال 
در شهرها صادر شده است، بیان کرد: سواری ها با 
66 درصد بیشترین مقصران صحنه تصادف بوده 
با خودروهای شیشه  پلیس   اند. »رضایی« گفت 
دودی برخورد می کند و در این رابطه هم هزار و 
455 خودرو اعمال قانون شده اند. وی اظهار کرد با 
وسایل نقلیه ای که به حریم پیاده روها تجاوز می 
کنند نیز برخورد می شود و تاکنون 5 هزار و 968 
فقره تخلف مربوط به توقف در پیاده روها داشته ایم. 
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 تسهیالت تا 2 میلیارد تومان برای کارآفرینی بانوان  روستاها 

 کشت کینوا برای نخستین  بار در خراسان جنوبی
گروه خبر-کینوا برای اولین بار در خراسان جنوبی کشت شد. مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: محصول زراعی کینوا در سطح نیم هکتار به طور آزمایشی در شهر 
طبس برای اولین بار کشت شد.داود بخشایی افزود: این محصول پس از دوره 120 روزه اسفند امسال برداشت خواهد شد.وی عملکرد تولید این محصول در هر هکتار 

را یک تا 1.5 تن عنوان کرد و گفت: این محصول به دلیل استفاده از بارندگی های پاییز و زمستان و تبخیر پایین آب، کم آب بر بوده و مقاوم با اقلیم منطقه است.

قاسمی- استاندار بر لزوم  »پیگیری« در جذب 
سرمایه گذار تاکید و  افزود برای جذب سرمایه 
گذار خارجی باید به انسجام اطالعات، نظم کاری 
الشریعه«  زیادی شود. »مروج  توجه  پیگیری  و 
روز گذشته در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان 
افزود: امروزه پیگیری امور به عنوان  اصل مهم 
علمی مورد توجه می باشد، به گونه ای که بدون 
پرداختن به آن کاری انجام نمی شود. وی با بیان 
اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی باید در اولویت 
قرار گیرد، اظهار کرد: با شرایط نقدینگی اکنون 

کشور باید به این موضوع توجه شود.  

بیشترین میزان اعتبار توسعه ای استان 
ها منوط به سرمایه گذار خارجی

که  کرد  تشریح  استان  در  دولت  عالی  مقام 
بیشترین میزان اعتبار برای توسعه استان ها منوط 
می  اگر  و  باشد  می  خارجی  گذاری  به سرمایه 
خواهیم که شرکت های سرمایه گذاری بزرگ 
کشور مانند ایمیدرو، ایدرو، بنیاد برکت و آستان 
قدس نیز در استان ما سرمایه گذاری کنند باید 
برنامه های راهبردی و زیرساختی کامل و الزم 
را فراهم کنیم تا همه موارد آماده باشد و این خود 

مدت زمان زیادی را می طلبد. به گفته »مروج 
الشریعه« به همین دلیل باید به سرمایه گذاران 
خارجی توجه شود چون دروازه های جدید بسیاری 
را برای عرضه محصوالت و دیگر گزینه های 
استان فراهم می کنند و در همین راستا می توان 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده کرد. 
وی تصریح کرد که سرمایه گذاران داخلی با توجه 
به شرایط مالی و اعتباری کشور ممکن است در 
با مشکالتی  داخل  در  فروش محصوالت خود 
مواجه باشند که این موضوع در درازمدت موجب 
ورشکستگی آنان می شود؛ بنابراین استفاده از توان 
بازاریابی سرمایه گذاران خارجی برای فروش و 
صادرات محصوالت تولید شده در داخل می تواند 
 یکی از راه حل های موجود در این زمینه باشد. 

فعال سازی مرکز 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی

استاندار دستور داد و مصوب کرد که هرکدام از 
دستگاه های اجرایی عضو این ستاد، نمایندگان 
ثابت و تام االختیاری را برای فعال سازی مرکز 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی  معرفی کنند تا 
بر آموزش های الزم و کسب اطالعات  عالوه 

کافی به کشورهای دیگر سفر و قابلیت ها و فرصت 
های دیگر را بشناسند و آن را در استان برای جذب 
سرمایه گذار به کار گیرند. »مروج الشریعه« خاطر 
نشان کرد که هر سرمایه گذار خارجی با آمدن 
تکنولوژی،  سرمایه،  فنی،  دانش  استان  به  خود 
تجربه و یا تلفیقی از همه آنان را وارد می کند. 
وی تاکید کرد که باید خلق مزیت داشته باشیم 
برای جذب سرمایه  نیز  استان  از مزیت های  و 
گذار استفاده کنیم چرا که یکی از مهمترین راه 
حل های کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در 
استان توسعه سرمایه گذاری خارجی است. به گفته 
وی باتوجه به زیرساخت های مناسبی که مانند  
 فرودگاه بین المللی در استان باید از ظرفیت های

استفاده  نیز  همسایه  و  منطقه  کشورهای  سایر 
کرد و خود را به کشور افغانستان محدود نکنیم.

586 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
فعال و در حال پیگیری در استان

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی  نیز در این جلسه 
اظهار کرد: میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب 
پروژه های فعال و در حال پیگیری استان بیش از 
586 میلیون دالر مربوط به 5 پروژه  زغال سنگ 

خاکستری،   چدن  گری شمش  ریخته  طبس،  
پرورش شتر  داشتی، انبار و بسته بندی مصالح 
ساختمانی در منطقه ویژه اقتصادی، اکتشاف و 
استخراج معادن مس  است. وی افزود: تابعیت 
متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در استان نیز 
 کشورهای چین، آلمان، افغانستان و ایرلند می باشد
خارجی  گذاری  سرمایه  مجموع  وی  گفتۀ  به 
به  مربوط  دالر  میلیون  استان 651  در  مصوب 
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  است.این  پروژه   9
میلیون  با 64  خارجی  گذاری  سرمایه  مجوز   3
دالر سرمایه گذاری به دالیل متعدد ابطال شد، 
پروژه  توسعه  فاز  اجرای  همچنین  کرد:  عنوان 
با احداث شمش فوالد به ظرفیت 90 هزار تن 
درصد   30 تاکنون  که  است  پیگیری  حال  در 
اظهار  گیو«  »جعفری  است.  داشته  پیشرفت  
کرد که  از ابتدای سال 95 تا 6 ماهه نخست 
امسال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اقدام 
 24 ( گذاری  سرمایه  درخواست  بررسی 44  به 
درخواست سرمایه گذاری خارجی و 20 سرمایه 
گذاری داخلی( کرده است. به گفتۀ وی از سوی 
حوزه  در  درخواست   35 تعداد  متقاضیان  این 
انرژی های نو و 9 درخواست در زمینه خدمات، 

است.   بوده  فاضالب  و  آب  و  معدن   صنعت، 

تاکنون هیچ پروژه ای 
برای بررسی به ما معرفی نشده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست  با انتقاد از اینکه 
محیط  برای  که  مطالعاتی  طرح  هیچ   تاکنون 
زیست خطرناک می باشد به آن ها داده نشده 
به   توان  نمونه می  به عنوان  اظهار کرد:  است، 
پروژه فوالد خوسف اشاره کرد. »آرامنش« ادامه 
داد: چنین طرحی نه تنها مشکالت زیستی زیادی 
دارد بلکه جزو  صنایع آب بر می باشد که از ابتدا 
نباید اصال  به آن مجوزی داده می شد. وی افزود: 
اینکه االن می گویند حتی پیشرفت فیزیکی هم 
داشته است کامال اشتباه است و دیگر نمی توان 

کار مؤثری انجام داد مگر  اینکه منابع آب مصرفی 
آنان بررسی شود و کل شهرک صنعتی آن جا را 

فریز کرد که به دیگر صنایع آسیبی وارد نکند.

به سرمایه گذاران داخلی توجه کنید
نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  مدیرکل  
با تأکید بر اینکه باید به سرمایه گذاران داخلی 
هزار  هرساله  باید  ما  کرد  عنوان  شود،  توجه 
راستا  همین  در  و   کنیم  ایجاد  شغلی  فرصت 
باید سرمایه گذاران داخلی و بومی بیشتر مورد 
 توجه و حمایت قرار گیرند.  به گفته»سنجری« : 
صنایع تولیدی بومی  فقط با 20درصد از توان و 
ظرفیت خود کار می کنند که  با حمایت از آنان 
می توان ظرفیت های دیگر آنان را نیز  فعال کرد.

 برزجی-  مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
 با اشاره به برنامه ها و طرح های ویژه اشتغال 
تسهیالت  اکنون  هم  گفت:  استان  در  بانوان 
خوبی تا سقف 2 میلیارد تومان برای طرح های 
توجیه داری که منجر به کارآفرینی برای بانوان 
در روستاها شود پیش بینی شده است. نفیسه 
نخعی در کارگروه بانوان و خانواده استانداری 
اشتغال  برنامه های  از  دیگر  اظهار کرد: یکی 
در  درصدی   30 سهم  گرفتن  نظر  در  بانوان 
پست های مدیریتی تا پایان برنامه ششم است 
که از این رو خراسان جنوبی وضع خوبی دارد. 
زنان  قابلیت  از  استفاده  بر  تاکید  ضمن  وی 

خاطر  ها  عرصه  تمام  در  متعهد  و  متخصص 
نشان کرد: یکی دیگر از دغدغه های ما استفاده 
است  کارآفرینی  در طرح های  بانوان  توان  از 
که می توان از ظرفیت بانوان فارغ التحصیل 
بانوان  امور  استفاده کرد. مدیرکل  دانشگاه ها 
تسهیالت  از  همچنین  استانداری،  خانواده  و 
های  طرح  برای  تومان  میلیارد   2 سقف   تا 
و  داد  خبر  روستاها  در  آفرینی  کار  دار  توجیه 
از  استفاده  برای  نیز  روستا  تعاون  طرح  گفت: 
این  در  اجرا می شود.  بانوان  دانشگاهی  توان 
به  نیز  بهزیستی  مدیرکل  نژاد  عرب  کارگروه 
دستگاه   این  اشتغال  عملکرد  از  گزارشی  ارایه 

اجرایی در حوزه بانوان پرداخت و گفت: گروه 
سرپرست  زنان  بین  در  اشتغال  همیار  های 
و  نهاد تشکیل شده  این  پوشش  خانوار تحت 
این گروه های 5 نفری به منظور ایجاد اشتغال، 

وام بالعوض دریافت می کنند. 

استقبال محدود دستگاه ها
از غربالگری سرطان پستان

علمی  هیات  عضو  مودی  میترا  دکتر  ادامه  در 
برنامه های  به معرفی  دانشگاه علوم پزشکی  
گفت:  و  پرداخت  ایرانی  بانوان  سالمت  هفته 
برنامه های این هفته با شعار ورزش نسخه رایگان 

سالمت زنان اجرایی می شود. وی همچنین از 
اجرای طرح جامع غربالگری سرطان پستان در  
خبر داد و گفت: این طرح سال گذشته نیز در 
 استان اجرا شد که هنوز برخی از دستگاه های
آمادگی  اعالم  قرارداد  عقد  برای  اجرایی 
اند. میترا مودی به ضرورت اجرای این  نکرده 
غربالگری اشاره و افزود: افراد بسیاری در این 
شان  بیماری  ابتدایی  مراحل  همان  در  طرح 
تشخیص داده شد که قطعا درمان بهتری خواهند 
های دستگاه  از  برخی  شد:  یادآور  وی   داشت. 
برای  ای  بهانه  را  بودجه  کمبود  نیز  اجرایی 
شرکت نکردن در این طرح عنوان کرده اند که 

این موضوع می تواند زنگ خطری برای بانوان 
شاغل در این مجموعه و یا بانوان جامعه هدف 
خمینی   امام  امداد  کمیته  مدیرکل  باشد.  آنها 
تومان وام بالعوض   اعطای 25 میلیون  از  نیز 
مسکن به زنان سرپرست خانوار شهری و 15 
روستایی   خانوار  زنان سرپرست  به  وام  میلیون 
خبر داد و گفت:  برای اشتغال زنان سرپرست 
در  خوداشتغالی  وام  رشته   130 در  نیز  خانوار 
است. شده  پرداخت  امدادی  و  بانکی  نوع   دو 

 تاکید بر همگرایی بیشتر
دستگاه های اجرایی 

این  در  نیز  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
جلسه با تاکید بر همگرایی بیشتر دستگاه های 
اجرایی گفت: برنامه های حوزه بانوان باید جامع 
اجراشود و دستگاه ها در این زمینه جزیره ای 
عمل نکنند.حسینی همچنین در خصوص کمبود 
بودجه ای دستگاه های اجرایی برای برنامه های 
بانوان نیز گفت: برای مباحث سرمایه اجتماعی 
از  لذا  گیرد  می  نظر  در  خوبی  اعتبارات  دولت 
همین اکنون که بودجه 97 در حال طرح ریزی 
است باید دستگاه های اجرایی برنامه ها خود را 

به دولت ارایه دهند. 
)Ava.news11@gmail.com(

مدیرعامل شرکت کویر تایر گفت: این شرکت 
به  دستیابی  برای  که  فن آوری  تغییرات  با 
استاندارد  به  خصوص  و  اروپا  روز  استانداردهای 
SWR در حال انجام است به زودی به سطح 
خواهد  دست  اروپا  روز  تولیدی  تایرهای  کیفی 
مناسبت  به  زینلی  حسین  محمد  یافت.سید 
این  راه اندازی  و  افتتاح  سالگرد  نوزدهمین 
کارخانه در گفت وگو با تسنیم، با تشریح تاریخچه 

ابتدا  از  آن  تحول  سیر  و  کویرتایر  شکل  گیری 
تاکنون اظهار داشت: شرکت کویرتایر در اواخر 
سال 1366 با سرمایه یک میلیون ریال توسط 
بیرجند تأسیس و عملیات  از معتمدین  گروهی 
اجرایی احداث کارخانه براساس موافقت اصولی 
صادره از وزارت صنایع وقت و با ظرفیت اسمی 
به  زمینی  در   1370 دوم  نیمه  از  تن   25.500
مساحت 112 هکتار در بیرجند آغاز شد.وی گفت: 

سرمایه اولیه آغاز به کار احداث کارخانه با تالش 
مشارکت  بر  تکیه  با  و  مجدانه  پیگیری های  و 
سرمایه های خرد، از سهامداران جزء و مردمی 42 
با 22 نوبت  تامین شد و  از سراسر کشور  شهر 
افزایش سرمایه در فاصله زمانی سال های 1366 
تومان  هزار  یکصد  از  تا 1380 سرمایه شرکت 
به بیست میلیارد تومان افزایش یافت.مدیرعامل 
شرکت کویرتایر بیان کرد: در نوزدهم مهرماه سال 
1377 با صرف 350 میلیاردریال سرمایه گذاری و 
ارزبری 84 میلیون دالری به بهره  برداری رسید 
و هم اکنون سرمایه ثبتی شرکت 700 میلیارد 
ریال است.زینلی اظهار داشت: دانش فنی تایرهای 
ماتادور  شرکت  از  کویرتایر  بلت  استیل  رادیال 
جمهوری اسلواکی که یکی از شرکت  های معتبر 
اروپایی است و هم اکنون در شرکت تایرسازی 
کنتیننتال آلمان ادغام شده، اخذ شده است و اولین 

قرارداد  انعقاد  به  اقدام  که  است  ایرانی  تایرساز 
خرید و انتقال دانش فنی و تولید تایرهای رادیال 
استیل بلت کرده است.وی گفت: برای تولید تایر 
ماشین آالت  تمام  دنیا  روز  فن آوری  بر  منطبق 
شرکت کویرتایر با برترین کیفیت و پیشرفته  ترین 
از معروف ترین تأمین  افزاری  تکنولوژی سخت  
شد.مدیرعامل  خریداری  ژاپن  و  اروپا   کنندگان 
شرکت کویرتایر بیان کرد: شرکت کویرتایر از بدو 
راه اندازی در سال 77 تاکنون همواره با نوآوری، 
تالش، پشتکار و توانمندی مدیران، کارشناسان 
از صدها  و کارکنان متعهد و دلسوز خود بیش 
عنوان دستاورد شامل گواهینامه، تندیس، جایزه 
و لوح تقدیر از سازمان ها و مراکز مختلف کشور 
افتخارات  این  که  است  کرده  کسب  جهان  و 
کارنامه درخشانی را در صنعت تایر کشور فراروی 
کویرتایرگشوده و آن را به عنوان یک واحد پیشرو، 

استانی  و  ملی  در سطح  افتخارآفرین  و  متعالی 
مطرح ساخته است.زینلی تصریح کرد: این شرکت 
از نظر کیفیت تایرهای تولیدی یکی از برترین ها 
در کشور محسوب می شود و با تغییرات فن آوری 
و  اروپا  روز  استانداردهای  به  دستیابی  برای  که 
به خصوص استاندارد SWR در حال انجام است 
به زودی به سطح کیفی تایرهای تولیدی روز اروپا 

دست خواهد یافت.وی خاطرنشان کرد: استاندارد 
SWR، کنترل مقاومت غلطشی تایر که بیانگر 
مصرف سوخت خودرو برای چرخش تایر در سطح 
جاده  است، کنترل خط ترمز و فاصله ایستادن و 
توقف کامل حرکت تایر پس از عمل ترمزگیری 
در جاده خیس و نیز کنترل صدای ایجاد شده در 

اثر غلطش تایر بر سطح جاده را در بر می  گیرد.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: »پیگیری« اصل مهم در جذب سرمایه گذار

 کویرتایر با تغییرات فن آوری به سطح کیفی تایرهای تولیدی روز اروپا دست می یابد

»آی سیما«  به عنوان  رسانه تعاملی تمام خواسته های مخاطب را برآورده می کند
کاری - به همت مخابرات  خراسان جنوبی مراسم 
از سرویس IPTV شرکت آی سیما  رونمایی 
روز گذشته با  حضور مدیران دستگاههای اجرایی  
اصحاب رسانه و نماینده تام االختیار  شرکت آی 
سیما در سالن ویدئو کنفرانس مخابرات بیرجند  
برگزار شد.مدیر مخابرات خراسان جنوبی دراین 
اولین  جزو  جنوبی  خراسان  کرد:  عنوان  مراسم 

استانهایی است که در آن  طرح تلوزیون اینترنتی 
اجرایی می شود.عیدی زاده  ادامه داد:  هم استانی 
ها می توانند با مراجعه به  مخابرات با دریافت 
اینترنت ADSL و تهیه دستگاه گیرنده دیجیتال 
بدون  و  باند  پهنای  حداقل  با  باکس(  )ستاپ 
از محتواهایی  ثابت  آبونمان  با  ترافیک  مصرف 
همچون فیلم و سریالهای روز ایرانی، آموزشی، 

مذهبی، موسیقی و شبکه های تلویزیونی با امکان 
شیفت 12 ساعته استفاده کنند.وی با بیان اینکه  
استفاده از آی سیما در همه شهرها و روستاهایی 
امکان  دارند،  مخابرات    ADSL اینترنت  که 
است  محتوایی  این سرویس  افزود:  است.  پذیر 
که صدا و موسیقی،ویدئو و تلویزیون درخواستی 
بر بستر  نازلترین تعرفه ماهیانه  با  را  مشترکین 

کند  می  تامین  مخابرات  سرعت  پر  اینترنت 
شود. نمی  کم  مشترک  اینترنت  حجم  از   ولی 

آی سیما به عنوان اپراتور پیشگام
در سراسر کشور ارائه می شود

 عضو هیئت مدیره و عضو تام االختیار آی سیما 
هم در این مراسم عنوان کرد: آی سیما به عنوان 
اپراتور پیشگام در سراسر کشور ارائه می شود، و  

شروع سرویس IPTV از سال 1390 در دستور 
کار قرار داده شد که دوسال به تعویق افتاد اما با 
پیگیری های انجام شده  اکنون محقق شد.محمد 
قوی افزود: آی سیما یک رسانه تعاملی است که 
تمام خواسته های مخاطب را برآورده می کند، این 
رسانه حق انتخاب هرگونه برنامه را به سهولت بر 
عهده مخاطب قرار داده تا محتوای دلخواه خود را 

در محدوده چندین هزار ساعت انتخاب کند.قوی 
با بیان اینکه از این پس با گنجی روبه رو هستیم 
تا هر زمان که اراده کنیم در اختیار ما قرار دارد، 
اضافه کرد: موضوع محتواهای آموزشی بسیار مهم 
است و نکته کلیدی این است که از این طریق هم 
تولیدکنندگان محتوا سهم خود را می برند و هم 
برای تمام شهروندان مقرون به صرفه خواهد بود. 

رضایی -روز گذشته دومین جلسه ی ستاد اربعین 
شهرستان بیرجند ،برای بررسی نیازمندی ها و 
برنامه ریزی در مورد خدمات رسانی به زائران، 
با حضور فرماندار و اعضا کمیته مشارکت های 
مسوالن  از  تن  چند  و  عتبات  اربعین  مردمی 
استانی در محل فرمانداری برگزار شد.فرماندار با 
بیان اینکه پیاده روی اربعین به عنوان یک حرکت 
عظیم در جامعه تشییع شناخته شده است،گفت:  
می طلبد که همه ارگان ها،ادارات پای کار باشند 
تا نیازهای مربوط به این حوزه هر چه بهتر مرتفع 

گردد.ناصری افزود: برای این امر باید کمیته های 
تشکیل شود که هر کدام کارهای مربوط به خود 
را دسته بندی و کنترل کنند و میزان نیازمندی را 
در حوزه خود پیش بینی و فهرست کنند تا به یک 
جمع بندی دقیق برسند و طبق آن اعتبارات و 

کمک های مردمی را جذب نمایند.
ناصری ادمه داد:این کمیته ها را می توان در 
سه بخش ،فنی و مسائل عمرانی،که مربوط به 
برق ،آب و ساخت و سازها می شود ،بخش دوم 
مربوط به مسائل فرهنگی که شامل هماهنگی 

بین دستگاها،گروه ها و بخش سوم که مربوط 
به پشتیبانی که در واقع ارائه خدمات رفاهی و 
اسکان وخورد وخوراک به دو بخش دیگر را بر 
افزود بخش  عهده دارد،سازمان دهی کرد.وی 
فرهنگی بر عهده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه 
می باشد بخش فنی را مربوط به فرمانداری و 
بخش پشتیبانی که مربوط به صنعت ومعدن با 
این  با  وامیدواریم  است  اصناف  اتاق  همکاری 
بهتر  زائرین  به  رسانی  خدمات  بندی  تقسیم 

صورت گیرد. 

پذیرایی 135 هزار نفری در اربعین 
در ادامه مسئول جذب مشارکت های فرهنگی و 
اطالع رسانی ستاد اربعین بیان کرد:ما در استان 
30 موکب توسط مردم داریم که 12 تای آن در 
مرکز استان است.سعیدی ادامه داد: هر موکب 
 کار های مخصوص به خود دارد و در زمینه های 
نظافتی  برق،خدمات  و  آب  ،تامین  پذیرایی 
به  رسانی  و خدمت  آماده همکاری  اسکان   و 
زائران اربعین  هستند.  وی افزود:  از اول آبان 

حرکت به سمت کاظمین اغاز و 135 هزار نفر 
را باید پذیرایی کنیم.سعیدی ادامه داد:با توجه به 
برآوردی که شده است اعتبار الزم برای  امسال 
6 میلیارد تومان خواهد بود که حدود 80 درصد 

آن محقق شده است.

استحمام بانوان زائر  
یک مشکل اساسی 

زیر ساخت مشارکت  و  اسکان  مسئول کمیته 
نیز گفت  اربعین خراسان جنوبی  های مردمی 

رو  روبه  آن  با  همواره  که  از مشکالتی  :یکی 
بوده  زائر  بانوان  استحمام  به  مربوط  ایم  بوده 
است و برای حل آن 100 پروژه برنامه ریزی 
شده است که 36 تای آن اماده استفاده است 
اعتبارات و کمک های  نیازمند  و برای مابقی 
مردمی ،دستگاهها و ادارات  می باشیم.احمدی 
های  کمک  از  نیز  چادر  تخته  داد:صد  ادامه 
مردمی برای اسکان در این ایام اختصاص داده 

شده است.
)Ava.news25@gmail.com(

پیشنهاد فرماندار: ایجاد سه کمیته برای سامان دهی برنامه اربعین
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 رسول خدا )صلّی  ا...  عليه  وآله( فرمودند:
َقيُِّدوا الِعلَْم بِالِكتابَِة

علم را با نوشتن ]آن[ به بند بكشيد.
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وزیر ارتباطات: دولت »گستاخی به 
سپاه« را بی  پاسخ نمی گذارد

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات  اظهار کرد: سپاه هیچ فاصله ای با مردم 
ندارد، دولت تاکید دارد که سپاه در کنار ملت های 
مسلمان دنیاست، چه در افغانستان، یمن و سوریه؛ 
سپاه به یاری مردم مظلوم  دنیا شتافته است. وی 
پیچیده ای  چیز  آمریکا  دولت مردان  منظور  افزود: 
نیست که از سپاه عصبانی باشند، سپاه مورد حمایت 
نکنند که  را  اشتباه  این  آنها  امیدوارم  است.  مردم 
نسبت به سپاه گستاخی از خود نشان دهند. وزیر 
فناوری اطالعات اضافه کرد: مردم و  ارتباطات و 

دولت این گستاخی را بی پاسخ نمی گذارند.

سلیمی: دعوت کنندگان از جاسوسان 
در تیم مذاکره کننده چه کسانی بودند؟

حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده مجلس گفت: 
مذاکره کننده  تیم  در  که  جاسوس هایی  مورد  در 
بوده اند و مباحثی در مورد آنها مطرح است علیرغم 
اینکه جلسه غیرعلنی داشتیم، متوجه نشدیم که این 
 افراد چگونه به تیم مذاکره کننده راه پیدا کرده اند ،

چه کسی آنها را دعوت کرده و اطالعاتی که این 
افراد در اختیار طرف مقابل قرار داده اند آیا باعث ایجاد 
هزینه برای کشور شده یا خیر؟ دعوت کنندگان اصلی 
این افراد چه کسانی بوده اند و ما انتظار داشتیم که 

در این باره توضیحات کافی به نمایندگان داده شود.

ناصری: مسئوالن آستانه تحمل خود را 
افزایش داده و انتقادپذیر باشند

عبدا... ناصری در تحلیل اظهارات مسئوالن علیه 
یکدیگر در تریبون های رسمی اظهار کرد: مسئوالن 
رده باالی کشور عالوه بر مسئولیت سیاسی خود، 
مسئولیت تربیتی و آموزشی هم دارند در حالی که 
این جنبه از مسئولیت مسئوالن نادیده گرفته شده 
آستانه  مسئوالن  گفت:  سیاسی  فعال  این  است. 
تحمل خود را افزایش داده و انتقادپذیر باشند. شاید 
اظهارات مقامات رده باالی کشور علیه هم میراث 
دوران احمدی نژاد باشد. در آن مقطع تریبون های 

عمومی محل کنایه زدن شده بود.

آیت ا... مکارم: کردهای عراق خیال 
استقالل را از سر خود بیرون کنند

آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره به همه پرسی کردهای 
عراق خاطرنشان کرد: تنها رژیم صهیونیستی این همه 
پرسی را به رسمیت شناخته و می خواهد کردستان 
عراق را به پایگاه خود در منطقه تبدیل کند اما باید 
بداند که جمهوری اسالمی ایران هرگز اجازه چنین 
خیال پردازی ها را نخواهد داد. کردهای عراق هرگز 
روی دولت مستقل را نخواهند دید. وی از کردهای 
عراق خواست مشکالت خود را با دولت مرکزی حل 
کنند و خیال استقالل را از سر خود بیرون کنند؛ چراکه 

این کار عاقبت خوبی برای آنها نخواهد داشت.

خّرم: تنها یک جرقه ایران و 
آمریکا را درگیر جنگ می کند

خّرم کارشناس مسائل بین الملل گفت:ترامپ قصد 
دارد برای ایران استراتژی مهار و فشار را تعیین کند. 
اینکه چقدر این توانایی را داشته باشد، بحثی است که 
آینده روشن می کند و اینکه کجا ممکن است ایران و 
آمریکا از نظر نظامی درگیر شوند. یک درگیری کوچک 
هم کافی است که به یک جنگ تمام عیارتبدیل شود.

ترامپ: با انگلیس برای پاسخگو کردن 
ایران همکاری می کنیم

کاخ سفید در بیانیه ای که درباره گفت وگوی تلفنی 
ترامپ با ترزا می، منتشر کرده بر ضرورت مقابله با 
ایران« در منطقه  آنچه »فعالیت های بی ثبات کننده 
خوانده شده تأکید کرده است. در این بیانیه  آمده: ترامپ 
بر ضرورت همکاری با یکدیگر برای پاسخگو کردن 
ایران بابت فعالیت های بی ثبات کننده در منطقه، از جمله 

حمایت از تروریسم و ساخت موشک ها تأکید کرد.

کرباسچی: احمدی نژاد به دنبال جنجال  است

غالمحسین کرباسچی گفت: فکر نمی کنم فرصت 
دیگری برای احمدی نژاد در حوزه ریاست جمهوری 
باشد. خودشان هم این مسئله را می دانند. نه ایشان 
توسط مراجع ذیصالح تأیید خواهند شد و نه مردم 
نوع  این  نظرم  به  دارند.  ایشان  به  نسبت  اقبال 
صحبت ها صرفاً جنجال های سیاسی است که قصد دارند توسط آن خود را 

مطرح کنند. باالخره مراجعی هستند که قانوناً رد یا تأیید می کنند.

اینکه می گویند سیاسی برخورد می کنیم یعنی چه؟

حجت االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل 
کشور گفت: قوه قضائیه تا می خواهد در پرونده های 
مهم با مهره های مهم برخورد کند، می گویند سیاسی 
کاری می کنیم. آقایی می گوید قوه بیکار است و مردم 
را احضار می کند! وی افزود: این حرف هم مربوط 
به دولت سابق و هم مربوط به دولت فعلی است. اینکه می گویند سیاسی 
برخورد می کنیم یعنی چه؟ بی انصاف ها این چه حرفی است که می زنید؟

سپاه، دیوانه تر از ترامپ را سر جایش نشانده است

سردار اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه ثارا... )ع(تهران 
در خصوص اقدام آمریکا برای اضافه کردن نام سپاه 
پاسداران به لیست گروه های تروریستی با بیان اینکه 
آمریکایی ها در تقابل با ایران ضرر اساسی خواهند کرد، 
گفت: اینکه ترامپ می خواهد بگوید دیوانه است، باید 
خطاب به او بگوییم که دیوانه تر از او، داعشی ها بودند که ما آنها را سرجایشان 
نشانده ایم، سپاه از این دیوانه ها زیاد در این منطقه دیده و ترسی از آنها ندارد. 

حسن روحانی با اشاره به اقدامات 
احتمالی آمریکا علیه سپاه پاسداران 
اگر  کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب 
مرتکب  را  بعدی  خطای  آمریکا 

شود و علیه سپاه پاسداران اقدامی 
است.  خطا  اندر  خطا  دهد  انجام 
فکر  آمریکا  اینکه  بیان  با  روحانی 
نظامی  واحد  یک  سپاه  می کند 

است، تصریح کرد: این اشتباه است 
سپاه تنها یک واحد نظامی نیست 
سپاه در دل این مردم قرار دارد و 
در همه روزهای خطر از منافع ملی 

دفاع کرده است. رئیس جمهور ادامه 
داد: سپاه نه تنها محبوب ملت ایران 
بلکه محبوب مردم عراق هم است 
چون بغداد را نجات داده، محبوب 

کردهای عراق هم هست چرا که 
اربیل را نجات داده، محبوب مردم 
را  دمشق  سوریه هم هست چون 
مردم  محبوب  است  داده  نجات 
و  حیثیت  چون  هست  هم  لبنان 
کمک  به  را  لبنان  مردم  استقالل 
مردم این کشور تامین کرده است.
وی گفت:  سایر کشورهای مسلمان 
نیز جز یکی دو کشور خاص همین 
دارند. سپاه  خصوص  در  را  شراط 
روحانی با بیان اینکه سپاه همیشه در 
حال کمک به مظلومان بوده است، 
تروریست ها  برابر  در  سپاه  افزود: 
ایستاده، اگر آمریکایی ها می خواستند 
در  سال   20 مدت  به  را  داعش 
ابزار  این  از  و  کنند  حفظ  منطقه 
و  نگذاشت  سپاه  اما  کنند،  استفاده 
حق دارند که از سپاه عصبانی باشند.

روحانی:  سپاه در دل مردم قرار داشته
 و در همه روزهای خطر از منافع ملی دفاع کرده است

این  به  پاسخ  در  کاظمی  پرویز 
سوال که بین دولت آقای روحانی و 
حامیان انتخاباتی آنها و به خصوص 
جریان اصالحات در سال های آینده 
و  خیر  یا  شد  خواهد  ایجاد  فاصله 
برای  پیامدهایی  چه  فاصله  این 
خواهد  اعتدال  گفتمان  و  دولت 
تالش  اصالح طلبان  داشت،گفت: 
می کنند این فاصله به وجود نیاید، 
اما به نظر من این فاصله در نهایت 
ایجاد خواهد شد. اصالح طلبان در 
به  و  اجبار  به  و 96  های92  سال 
دلیل اینکه فاقد گزینه اصالح طلب 
بودند و با موانع نظارتی در این زمینه 
مواجه بودند از آقای روحانی حمایت 
کردند. این در حالی است که آقای 
آگاهی  مسئله  این  به  نیز  روحانی 
راستای  در  دلیل  همین  به  و  دارد 

حرکت  اصالح طلبان  مطالبات 
نمی کند. به هر حال آقای روحانی 
اصالح طلبان  »خیرالموجودین« 
است و چاره ای جز حمایت از ایشان 

برای جریان اصالحات باقی نمانده 
است. با این وجود وی مدت هاست 
پشتش  می کند،  احساس  که 
نیز  دیگر  طرف  از  و  شده  خالی 

اصالح طلبان به این نتیجه رسیده اند 
به  نمی توانند  با سیاست هایش  که 
خود  شده  تعیین  پیش  از  اهداف 

دست پیدا کنند.
 

این  می کنند  تالش  اصالح طلبان 
تا  ندهند  بروز  را  پنهانی  افتراق 
مورد سوءاستفاده جریان مقابل قرار 

نگیرد.

جناب آقای مهندس مهدی گرجی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط 

و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم.

انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل و رانندگان کاالی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس حیدری
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره حمل و نقل کاالی استان خراسان جنوبی 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط

 و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم.

انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل و رانندگان کاالی شهرستان بیرجند

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدی

هنرمند عزیز جناب آقای امیر محمدی و خاندان محترم رفیعی

ضایعه اخیر را عمیقا تسلیت عرض نموده، خود را در غمتان شریک می دانیم
روح آن مرحوم مغفور شاد و غریق رحمت حق باد.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی

تربیتی،  علوم  های  رشته  در  لیسانس  مدرک  دارای  که  محترمی  خواهران  از 
روانشناسی، علوم قرآنی و پیش دبستانی هستند و دوره های مکتب القرآن را 
گذرانده اند جهت تکمیل ظرفیت پیش دبستانی ها با کسب شرایط ذیل دعوت به 

همکاری می گردد:
دریافت گزینش از آموزش و پرورش بیرجند

کسب نمره قبولی در کالس های آموزشی
 قبولی در انجام مصاحبه

 داشتن تجربه کافی در کالسداری
داشتن حداکثر سن 30 سال

در صورت قبولی رضایت نامه همسر ضروری است
توجه: اشتغال به کار هیچگونه تعهد استخدام در موسسه و یا دستگاه های دولتی 

ایجاد نخواهد کرد.

اطالعیه تکمیل ظرفیت پیش دبستانی های مکتب القرآن

زمان مراجعه و  یا تماس: از روز چهارشنبه 96/7/19 لغایت شنبه 96/7/22
نشانی: سایت اداری، بلوار مهر، مقابل دانشگاه صنعتی

 جنب مسجد حضرت اباالفضل )ع(، مکتب القرآن 
09156700122 - 32326745

روحانی احساس  می کند پشتش خالی شده است
پرویز کاظمی فعال اصالح طلب:

مراسم جشن عاطفه ها با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار بیرجند و جمعی از مدیران * عکس : اکبری برگزاری سمینار آموزشی رویه جدید صادرات و قوانین امور گمرکی در اتاق بازرگانی استان * عکس:اکبریآتش گرفتن تاکسی در کنار بازارچه ابتدای غفاری  * عکس: مهدی محمودآبادی










