
روزنامه صبح استان  شنبه  4  آذر  1396     6  ربیع االول  1439      25  نوامبر 2017    سال بیستم    شماره  3939

شورای کشوری موافقت کرد

گی
 گر

بی
جت

 : م
س

عک

رزمایش مشترک 
نیروی انتظامی و بسیج
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امنیت کشورحاصل مجاهدت ها و ایثار 
بسیجیان برای دفاع از نظام است

       صفحه 3

طالي کثیف
 

جواد رضايی- شايد با ديدن طال در کنار کثيف، خواننده دچار دوگانگي 
شود اما بايد گفت اين لفظ به چيزهايي اطالق مي شود که هر روز 
و در هر مکاني توليد مي شوند  و خيلي از ما به ديد بدرد نخور و دور 
ريختني به آن نگاه مي کنيم,در صورتي که اگر به آن توجه شود  کمک 
زيادي  به صنعت و اقتصاد مي کند , اين ها زباله ها هستند که همواره 
همه جوامع دنبال آنند که به صورت بهينه از    ... ) ادامه خبر در صفحه 3(

400 کیلومتر کاهش مسیرآسیای میانه  

با اتصال راه ماهیرود به فراه 
                       صفحه 7

مدیر کل راه و شهرسازی خبر داد

سرمقاله

مدیران محترم استان 
جدی تر باشند! 
*هرم پور

    
همتراز  استانهايی  در  مديران  روانشناسی  بررسی   
خراسان جنوبی، سه سطح از مسؤولين با  رويکردهای 
رفتاری و روانی مختلف در حوزه ی مديريت را پيش 
روی ما  می گذارد؛ دسته اول مديرانی هستند که با 
انگيزه و اميد و شعارهايی متناسب با شرايط،  وارد عرصه 
ی خدمت رسانی می شوند و با توجه به شاخصه ها 
و توانمندی های باال، تا انتها با همين روحيه کار می 
کنند و موفق هم می شوند. دسته دوم، مديرانی هستند 
که توانمندی های محدود و ضعف های مديريتی شان 
را زير لعاب و نقاب شعارهای زيبا و عامه پسند پنهان 
می کنند و علی االتفاق شناخت مناسبی از شرايط 
حوزه ی مديريتی شان نيز ندارند. دسته سوم مديرانی 
می  عرصه  وارد  اميد  و  انگيزه  با  که  هستند 
و  شرايط  با  متناسب  و  زيبا  شعارهای  شوند، 
شناخت  چون  اما  دهند  می  هم  محيط  امکانات 
صباحی  چند  از  پس  ندارند  وضعيت  از  مطلوبی 
مختلف  فشارهای  زير  در  و  مشکالت  در البالی 
ناهماهنگی  و  وکمبودها  ها  ضعف  انواع  از  ناشی 
باالدستی،  مديران  های  حمايت  عدم  و  ها 
) صفحه 2  در  سرمقاله   )ادامه    .... انگيزگی   بی  دچار 

هشدار سردار به نوچه استکبار/مقتدی صدر: ایران از سفرم به عربستان ناراحت است/ولیعهد عربستان: در حال تشکیل ائتالف علیه ایران هستیم/غیب پرور:بسیج بانااهالن انقالب مماشات نمی کند/نجفی، قالیباف را به مناظره طلبید/کوچک زاده: فراموشی کالم امام مختص به اصول گرا و اصالح طلب نیست /  صفحه 8

رهبر معظم انقالب: 
هر جا به حضور ما در مقابله 

با استکبار نیاز باشد کمک خواهیم کرد

حجت االسالم روحانی:
اجرای کامل برجام ضروری

 و به نفع همگان است

محمدرضا عارف :
در انتخابات 92 در یک 

فضای ناباورانه پیروز شدیم

محمد نیشابوری :
تنها خواسته اصالح طلبان از 

روحانی تحقق شعارهای خود اوست

عباس سلیمی نمین:
 مکانیزم جمنا

 باید به روز شود
 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8

ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی
      / مشروح در صفحه 7

همکار  عزیزمان 

جناب آقای مرتضی ولوی
درگذشت پدر گرامی تان

 استاد جلیل ولوی 
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم 

ما را در غم خود شریک بدانید.

همکاران بانک اقتصاد نوین شعبه بیرجند

جناب آقای دکتر قائمی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

همکار  ارجمند 
سرکار خانم دکتر خزاعی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور 

حاج جلیل ولوی 
 را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای

 آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

اداره کل انتقال خون استان خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان حاج جلیل ولوی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

 جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/9/4 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل سالن  پایین هیئت حسینی برگزار می گردد، تشریف فرمایی 
سروران معزز موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد. 

خانواده های: ولوی، قائمی و سایر بستگان

هوالباقی به مناسبت سومین روز درگذشت

مرحومه فاطمه کبری رستم نژاد مقدم 
)همسر حجت االسالم حاج اسماعیل دیانی( 

جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/9/4  از ساعت  14/30 الی 15/30 در محل هیئت محترم 
حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: دیانی، رستم نژاد مقدم و سایر بستگان

خانواده های محترم ولوی، قائمی و محسنی
با نهایت تاسف و اندوه درگذشت 

شادروان حاج جلیل ولوی 
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

خانواده های: داودی، رمضانی و خزاعی

خانواده های معزز ولوی، قائمی، خزاعی و دیگر وابستگان 
با نهایت تاسف ارتحال جانگداز 

شادروان حاج جلیل ولوی 
را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دکتر فروزانفر و خانواده

جناب آقای دکتر کاظم قائمی و خاندان محترم ولوی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت 

شادروان حاج جلیل ولوی 
را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم 

رحمت و مغفرت الهی و برای شما عزیزان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
پزشکان و کارکنان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

ثبت نـام راننـده
یک سامانه حمل و نقل هوشمند در بیرجند راننده  ثبت نام می کند.

در هر نقطه ای از شهر و در هر ساعت از شبانه روز مسافر جا به جا کنید 
و درآمد باالی 3 میلیون تومان را تجربه کنید. تلفن: 09307795459

آدرس: بیرجند- بلوار توحید- بین توحید 9 و 11 
مجتمع تجاری افرا - طبقه دوم واحد چهار

یاد آن معلم مهربانی را گرامی می داریم که وجودش مایه برکت، فقدانش مایه تاسف و خاطرش در قلب مان جاودانه است.

درگذشت معلم و همکاری فداکار زنـده یـاد حـاج جلیـل ولـوی

را خدمت خاندان محترم، دوستان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت می گوییم.

مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السالم استان خراسان جنوبی و مدارس تابعه

دهمین دوره مسابقات اسب دوانی استان  /  صفحه 7 
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قرعه کشی وام ضروری بازنشستگی 7 آذر برگزار می شود/ 623 هزار نفر ثبت نام کردند 
میزان- عباس رشیدی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور گفت: هفته آینده )7 آذر( قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان کشوری از 
بین 623 هزار نفری که ثبت نام کردند، برگزار می شود.وی گفت: به 300 هزار نفر براساس الویت ها وام پرداخت خواهد شد. پیش از این بسیاری این وام را دریافت 

کرده  اند که الویت با کسانی است که وام را دریافت نکرده اند.این وام 4 درصد کارمزدی با اقساط 3 ساله و ماهیانه 120 هزار تومان است.

سرمقاله

مدیران محترم 
استان جدی تر 
باشند! 

*هرم پور
    

 )ادامه سرمقاله از صفحه 1( و ضعف و روی آوردن به 
حاشیه، روزمرگی و احیاناً شعارهای خالی از محتوا 
می شوند. دسته اول از مدیران معمواًل با انگیزه 
مندی باال در همان سالهای اول مدیریت و پس 
از کسب تجربه های متنوع، به شهرهای بزرگ تر 
می روند و شاید  هر از چندگاهی در جلسه ای 
به ذکر خاطره ای از دوران »کارآموزی« شان در 
شهرها و استانهای کوچک تر به همراه نامی از 
آن شهر و استان بسنده کنند. تکلیف دسته دوم 
هم معمواًل در همان یکی دو سال اول مشخص 
می شود و بعد از ماهها ضرر و زیان وارد کردن 
نارضایتی های  ایجاد  با  به سیستم و سازمان و 
شدید و متعدد،  خود به خود به حاشیه می روند و از 
گردونه ی  مدیریت ها حذف شده و یا با سفارش 
و البی، احیاناً در شهر و استانی دیگر مشغول به 
کار می گردند. ما در خراسان جنوبی با دسته سوم 
از مدیران مواجهیم. مدیرانی که شاید بتوان آنها را 
در دسته چهارم از شاکله ی تنوع مدیریت ها نیز 
جای داد، »نومدیرانی« با شاخصه های خاص و 
عملکردهای ویژه. مسؤولینی که عشق خدمتند، با 
بیشینه ای از انگیزه و آرمانهای بلند به استان وارد 
می شوند و با کمینه ای از هماهنگی ها، حمایت ها 
و امکانات مواجه می گردند، حجم باالی محرومیت 
و مشکالت را می بینند و چون توانی مضاعف 
برای گرفتن حق مردم ندارند، یا دچار حاشیه می 
شوند یا به حداقل ها بسنده می کنند و توجیه می 
بیماری  یا دچار شعارزدگی، روزمرگی، و  آورند و 
مهلِک جایگزین کردن »فرع« به جای »اصل« 
در ماجرای توسعه استان می شوند. در این سالها 
و البته شاید همین حاال، در خراسان جنوبی از این 
دسته مدیران به وفور حضور دارند، هر چند بنا به 
دالیلی در بخشی از تاریخ توسعه استان، در گوشه 
ای نشسته و تنها تماشاگرند و در بخشی دیگر از 
این تاریخ، به مثابه پهلوانی خوش برو بازو به وسط 
میدان می آیند و  . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه 
غیرمجاز دیگر خبر داد

به گزارش پژوهشکده پولی و مالی؛ ولی اله سیف درباره تعیین تکلیف 
تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم گیری های الزم انجام 
شده و هفته ای که گذشت به پرداخت سپرده های بیش از 200 میلیون 
تومان اختصاص داشت. همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده، اوایل 
یا اواسط هفته پیش رو تعیین تکلیف دو تعاونی افضل توس و وحدت 
آغاز خواهد شد.وی در ادامه تاکید که سعی بانک مرکزی بر این است تا 
هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل 
توس تعیین تکلیف شود.گفتنی است، پیش از این محمد نهاوندیان، 
معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونی های منحله 

وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس ظرف یک هفته آینده خبر داده بود.

سود سهام عدالت به طور قطع واریز می شود

به  اشاره  با  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس  مشاور  میزان- 
جهت  عدالت  سهام  سامانه  به  کننده  مراجعه  وراث  محدود  تعداد 
مشاهده صورت وضعیت دارایی متوفیان، گفت: سود سهام عدالت 
خواهد  واریز  مشمولین  حساب  به  جاری  سال  در  قطع  طور  به 
شد.سید جعفر سبحانی در خصوص زمان تعیین شده برای واریز 
هنوز  عدالت  سهام  سود  واریز  زمان  کرد:  بیان  عدالت  سهام  سود 
مشخص نیست فقط می توانیم بگوییم به زودی واریز می شود.

دارد،  وجود  سود  نشدن  واریز  امکان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
به  جاری  سال  در  قطع  طور  به  عدالت  سهام  سود  داد:  توضیح 
حساب مشمولین واریز خواهد شد و تمامی خبرها مبنی بر عدم 

واریز سود به مشمولین کذب است.

مجلس از سیف رئیس بانک مرکزی 
درباره موسسات مالی می پرسد

ایرنا- ولی ا... سیف رییس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش در مورد 
مسائل و مشکالت برخی موسسات مالی و اعتباری هفته آینده در مجلس 
شورای اسالمی حضور می یابد.همچنین قرار است هفته آینده تفاضای عده 
ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دستی در مجلس بررسی شود.نمایندگان در جلسات هفته آینده 
خانه ملت، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای 
قانون تسهیل ازدواج جوانان را بررسی می کنند.بررسی گزارش کمیسیون 
کشاورزی مجلس در مورد الیحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی، 
طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و الیحه حفاظت از خاک در 

دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

قیمت اعزام به عتبات افزایش نمی یابد
 اعالم تاریخ ثبت نام جدید 

محسن نظافتی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا 
درباره روند اعزامهای زائران به عتبات عالیات اظهار کرد: اعزامها سه روز 
پس از پایان روز اربعین یعنی در 22 آبان ماه آغاز شد که این دوره تا پایان 
روز 27 آذرماه به طول می انجامد.وی ادامه داد: در این دوره که مصادف 
با ایام ربیع االول شده استقبال خوبی از سوی زائران و عاشقان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( انجام گرفته است.به گفته نظافتی، 12 ایستگاه 
هوایی و ایستگاههای زمینی مبدا اعزام زائران عتبات عالیات به کشور 
عراق خواهند بود.وی درباره تغییرات قیمتی برای زائران عتبات عالیات 
نیز تصریح کرد: افزایش قیمت در این دوره آتی نیز وجود ندارد و نوسانات 

قیمتی که گاه رخ می دهد به دلیل نوسانات قیمت ارز خواهد بود.

قیمت های رسمی جدید نان در کشور اعالم شد

هرعدد  قیمت  کشورگفت:  سنتی  نانوایان  اتحادیه  رئیس  تسنیم- 
نان لواش 241 تومان و نیم ریال، سنگک ۹20 تومان، بربری 7۵0 
تومان و نرخ تافتون 460 تومان در تهران تعیین شد و قیمت نان 
در سایر استان با اضافه کردن 1۵ درصد افزایش قیمت به نرخ های 
قبلی محاسبه می شود.قاسم زراعتکار در باره نرخ رسمی جدید نان 
در کشور اظهار کرد: از سال 13۹3 نرخ نان در کشور تغییری نداشت 
تا این که در تاریخ 16 آبان سالجاری کارگروه آرد و نان کشور در 
شد  گرفته  تصمیم  و  تشکیل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  دفتر 
تعیین  افزود: مسئولیت  افزوده شود.وی  نان  نرخ  به  1۵ درصد  که 
اتاق اصناف و در سایر استان ها بر  نان در تهران برعهده  قیمت 

عهده استانداران گذاشته شد.

جزئیات اعطای وام اشتغال روستائیان

تسنیم- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اعالم کرد: 
وام اشتغال روستاییان از طریق بانک های عامل کشاورزی، توسعه تعاون، 
امید پرداخت می  بانک، صندوق کشاورزی و صندوق کارآفرینی  پست 
شود.رضوی درباره جزئیات قانون حمایت از اشتغال روستایی گفت: مصوبه 
مجلس برای استفاده از اعتبارات یک و نیم میلیارد دالری صندوق توسعه 
ملی با سود صفر درصد به همراه آورده بانک ها با نرخ 18 درصد به ارائه 
تسهیالت با معدل ۹ درصد است. ارائه این تسهیالت با نرخ سود 6 درصد 
برای روستائیان غیر مرزی و با نرخ سود 4 درصد برای روستاییان مرزی است. 
رضوی ادامه داد: وام های تعلق گرفته به بخش کشاورزی 4۵ درصد، صنایع 
و معادن 10 درصد، بخش گردشگری 10 درصد، فناوری 1۵ درصد، صنایع 
دستی 10 درصد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 10 درصد است.

ماهه  در چند  کنند!  اندام می  سرمقاله( عرض  )ادامه   
مطرح  مباحث  و  جلسات  وکارهای  ساز  اخیر،  ی 
شده در آنها را مالحظه بفرمایید! ماحصل سفرهای 
مسؤولین استانی و مدیران را به شهرستانها از زیر 
ذره بین بگذارنید! اظهار نظرهای مدیران را تیتر وار 
کنار هم قرار دهید و مصوبات برخی از جلسات مهم 
استان را با دیدگاه کارشناسی نگاه کنید! اقدامات مهم 
و اساسی انجام شده را روی میِز دقت بگذارید و به 
قول ها و وعده ها و پیگیری ها توجه عمیق تری 
داشته باشید! و البته آمار و ارقام متناقض و گاه تکذیب 
یا اصالح شده توسط مدیران  کشوری را مورد دقت 
قراردهید! براستی آیا این شرایط قابل دفاع است؟ آیا 
چنین شرایطی و اقعاً قابل نقد نیست؟ آیا خجالت 
آور نیست که خبرنگاران محترم روزنامه ها و سایت 
ها و خبرگزاری ها، بعد از جلسات مهم در استان در 
قحط سال عملکردهای مثبت، برای پیدا کردن یک 
خبِر خوب و امیدآفرین از میان چند ساعت صحبت 
و حرف، دچار سردرگمی باشند و جلسات با رویکرد 
رفع تکلیفی و با ذکر خاطره و خود تعریفی و خنده  
و شوخی و بدون توجه به هزاران هزار مشکل یک 
به  ما  شوند؟  سرگذارنده  از  محروم  و  مرزی  استان 
عنوان رسانه، منتقد جدی این شرایط هستیم و قطعًا 
شهروندان و مردم شریفی که پس از هر جابجایی در 
حوزه مسؤولیت ها امیدوار به آینده نگاه می کنند بیش 
از ما از این شرایط نارضایتی دارند. درکنار این انتقاد،  
ما برای آینده ی استان و شهرستانها هم  به شدت 
نگرانیم؛ نگران  آینده ای که  هرچند بخشی از آن 
را مردم داری، توجه به شاخصه های ارزشی جامعه و 
شعار و حرف در جلسات تشکیل می دهد اما عالوه بر 
آن، نیازمند باالزدن آستین، فریاد زدن، تکاپو و تالش، 
یقه گیری از مسؤوالن بی درد، البی با جایگاههای 
مهم کشور، تعامل با مجمع نمایندگان استان، از پاشنه 
در آوردن درب اتاق وزیران، توبیخ و جابجایی مدیران 
و مسؤولین سهل انگار یا ناکاربلد در استان، نظارت 
های مداوم و شفاف،  و آویزان شدن به کت و شلوار 
برای  اجرایی کشور  از مدیران  اتوکشیده ی بعضی 
رساندن فریاد محرومیت استان و گرفتن حِق ناداده ی 
مردم از آنهاست. ما در خراسان جنوبی، ذاتاً انسانهای 
کم توقعی هستیم. این بدشناسی برای خود و خوش 
شناسی برای مدیران را سالهاست به دل خوانده ایم، اما 
مطالبه گری و انتقاد از بی خیالی و بی برنامگی در اداره 
استان را به هیچ عنوان نمی پذیریم و نسبت به آن در 
جای خود واکنش مناسب وصریح نشان خواهیم داد.   
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(

وضعیت بازپرداخت اقساط مسکن مهر
فارس- مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اینکه بانک 
و  نداده  مسکن  بانک  به  اعتباری  جدید  خط  مرکزی 
بازپرداخت اقساط مجدداً به مسکن مهر تزریق می شود، 
مسکن  اقساط  از  تومان  میلیارد  هزار   40 تاکنون  گفت: 

مهر بازگشته است.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  بت شکن  محمدهاشم 
بازپرداخت وام مسکن مهر به چه میزان رسیده است و از 
این وصولی ها چه میزان به بانک مسکن بازگشته است، 

گفت: بانک مسکن تاکنون 40 هزار میلیارد تومان از وام 
مسکن مهر را فروش اقساطی کرده است و اقساط هم به 

تدریج در حال وصول است.
وی افزود: وصولی اقساط مسکن مهر ساالنه 3۵00 تا 4 

میلیارد تومان است.
اقساط  وصولی  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  بت شکن 
اعتباری  سقف  گفت:  می شود،  هزینه  کجا  مهر  مسکن 
مسکن مهر از 4۵ هزار میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد 

تسهیالت  فردی  سقف  مجدداً  و  یافت  افزایش  تومان 
مسکن مهر از 2۵ میلیون تومان به 30 میلیون تومان و 

سرانجام به 40 میلیون تومان رسید.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: پس بانک مسکن این 
تسهیالت با سقف جدید را چگونه می تواند پرداخت کند؟ 
مسکن  بانک  برای  جدیدی  خط  مرکزی  بانک  که  چرا 
مهر  در مسکن  مجدداً  ها  و همین وصولی  است  نداده 

هزینه و شارژ می شود.

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت 
)شهر و روستا(   09159658659

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

31104

شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق
بدین وسیله به اطالع متقاضیان محترم می رساند: این شرکت با توجه به مصوبه 
مجمع عمومی قصد فروش یک دستگاه وانت پیکان مدل 86 به رنگ سفید به 
 قیمت کارشناسی را دارد. در صورت تمایل با این شماره تماس حاصل فرمایید

 09151613501 - مدیرعامل

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 953632 اجرایی آقای غالمرضا عاشوری محکوم به پرداخت مبلغ 110/835/129 
ریال در حق آقای محمد انصاری و مبلغ 4/677/500 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی 

محکوم علیه یک دستگاه سمند سواری تیپ ال ایکس ای اف سون 1700 سفید رنگ روغنی مدل 1390 دوگانه پایه گاز سوز 
سی ان جی به شماره موتور 14790002071 و شماره شاسی 277900 و به شماره انتظامی 985 ط 15 ایران 52 با تخفیف بیمه 
تا مورخ 1396/12/25 توقیف و به مبلغ 220/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز یکشنبه تاریخ 
1396/09/19 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

فروشگـاه هـای مجـاز ایـن طـرح:
1 - مبل پاسارگاد، معلم 2 -  مبل نارمنجی ، بهشتی 3 - مبل ترنج ، معلم 4 - مبل قیمت شکن ، 
غفاری 5 - مبل ایران ، صیادشیرازی 6 - مبل کیان ، توحید 7 - سرویس خواب  سریر، محالتی 
8 - مبل سریر، توحید 9 - مبل قائم ، توحید 10- مبل تهران مد ، توحید  11- مبل ماهان ، توحید 
12-  مبل یافت آباد ،  توحید  13- مبل جاوید ، انقالب 14- مبل آذین ، بیست متری  سوم شرقی  
 15- مبل سوفا ، منتظری 16- مبل جهان نما ، معصومیه روبروی آتش نشانی 17- مبل خراشادی ،
مطهری 18- مبل دیزاین ، توحید 19- مبل آرنیکا ، توحید 20 - مبل تیامات ، توحید  21 - مبل 
کالسیک تهران ، توحید 22 - مبل شیخ زاده، معلم 23 - مبل تولیکا ، غفاری 24 - مبل افرا، 

منتظری 25 - مبل آبنوس ، منتظری 26 - مبل هامون، صیادشیرازی

اولین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

 فراتر از یک معلم
محمد نظام دوست تامند

ده سال می شد که همکارش بودم.آن هم بعد از 
بازنشستگی! و عجب که بعد از سال ها کالس بانی، 
کالس داری و معلّمی را از او می آموختم و آموختم!

در همسایگی کالس هایش که صدای دانش آموزان 
یا معلّم به خواندن شعر یا نثر بر می خاست؛ تذّکر و 
توّجه به آرام خواندن می داد، و تمام یک ساعت و 
نیم جلسه ی درس ، حّتی زنگ تفریح را به درس 
و پرسش و حّل تمرین و مسئله، صدای تعلیمش 
می آمد که » استاد درس شیمی« بود و دانش 
آموزانش در همه ی پایه های تحصیلی به ویژه 
مدرسه  و  این درس  های  بهترین   ، ها  کنکوری 
بودند. اواخر زنگ تفریح اگر لحظه ای روانه ی دفتر 
مدرسه می شد؛ چندها نفر هم همراهش می شدند 
و سئوال و  اشکال می پرسیدند گاه میانجی می 
شدم که بگذارید معلمتان به آب یا چای گلویی 
تازه کند؛ می گفت: راهنمایی می خواهند و سئوال 
امتحانی می پرسند! چای را می گذاشت و به جواب 
دادن دانش آموزان دل می داد. از گره گشایی و 
پاسخ به بّچه ها، چهره ی رضایتش می شکفت. 
لحظات بیکاری اش را با خط زیبایی که داشت ؛ 
اطالعیه های مدرسه را می نوشت و در کارهای 
اداری همکاری می کرد. در فصل امتحانات،همه روز 
مراقب بود و به جای هر معلّمی که نبود و نمی آمد؛ 
تا آخرین دانش آموز درجلسه ی امتحان می ماند. 
این همه متانت، همراهی و تحّمل را نه در خود و 
نه در دیگران ندیده بودم. در محفل دوستانه ای 
گفته بود با این که این گونه کتاب ها را ده ها بار 
درس داده ام اّما هر شب که فردایش درس دارم، 
ساعتی به مطالعه می پردازم. اهل خودنشانی نبود؛ 
رویّه اش چنین بود. در تعطیلی مدرسه ها مدتی 
بی خبرش بودم. در یک ناگهان دریافتم کسالتی 
دارد به دیدارش وقت گرفتم و رفتم. وقتی چشمم 
به جمال آن همه نجابت و صداقت افتاد؛ و چهره 
بّشاش و رضایتمند آن دبیر کم نظیر را رنجور و 
ضعیف دیدم؛ پاسخ گریه ام را چنین گفت: نمی 
دانم چه شد؟ من که پیاده روی و ورزش هم می 
کردم؛ کوه هم می رفتم همه ی حرفش در نیم 
ساعتی که در خدمتش بودیم همین بود و تبّسم 
تلخی از خاطره ی مشترکی که محمودآقا حکمتی 

تعریف کرد؛ بر لبان تب خال بسته اش رویید.
شادروان استاد جلیل ولوی  روحش شاد

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(
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 4 آذر 1396* شماره 3939

افتتاح سی و هفتمین ایستگاه دیجیتال خراسان جنوب
گروه خبر- سی و هفتمین ایستگاه دیجیتال خراسان جنوبی در منطقه مرزی چاهشند نهبندان راه اندازی شد. با راه اندازی این ایستگاه 3 هزار نفر از مردم روستای 
چاهشند و 15 روستای اطراف از 18 شبکه تلویزیونی و 19 شبکه رادیویی بهره مند شدند. مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی در این مراسم گفت: بیش از 
86 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه های تلویزیونی دیجیتال هستند و برای رسیدن به متوسط کشوری ، نیازمند همکاری و همیاری مسئوالن هستیم.

سالم من بازنشسته راننده ماشین سنگین هستم 
هستند  ها  ارگان  بعضی  داشتم  پیشنهاد  یک 
زده  زلزله  منطقه  برای  مخازن  که  دارن  کامیون 
بفرستند توی  منطقه کار کنند اگرجایی اعالم بشه 
من وکسانی از همکارنم آماده اند مدتی در منطقه   
کرمانشاه باکامیون رانندگی کنیم به هموطنان ما 

از این را کمک کنیم
915...326
با سالم یه قنات مخروبه کنار روستای گیوشاد که 
نه زمین کشاورزی دارد ونه از اول احداث تا االن 
اصال از قناتش آب نیامده مالکان آن متاسفانه بدون 
مجوز  با عمیق کردن قنات و ته زنی بیش از حد 
می خواهند آب در می آورند.  و علی رغم گزارش 
و بازدید کارشناسان هنوز کسی کارشان را تعطیل و 
تخریب نکرده نمی دانیم عیب کار کجاست !! لطفا 

به فوریت پیگیری کنید.
915...135
اتوبوس های واحد به خاطر پرکردن مسافر سروقت 
به ایستگاه ها نمیرسند فقط واحدهای توحید و سیلو 
منظم میرسند ازاین خط قدارنی شود در نماز جمعه 
راننده اتوبوس واحد توحید کد 1۴۴ مؤدب و مرتب 

و منظم بودند شهرداری  ایشان را تشویق  کنند
915...801
در   هایی  آیتم  خصوص  در  مخابرات  لطفا  سالم 
صورتحساب ماهیانه تلفن همراه با عناوین خدمات 
مبتنی بر محتوا و دولت الکترونیک و....  بدون در 
خواست مشترک فعال شده و ماهیانه مبالغی باالی

ده یا بیست هزار تومان در صورتحساب مشترک 
ماهیانه باید پرداخت کند.  میخواستم از مسئولین 
مخابرات بپرسم بر اساس چه مجوز وقانونی این 
کنید  دریافت می  مشترکین  از  را  ها  هزینه  گونه 

خواهشمندیم پاسخ بدهید
915...162
با سالم لطفا از مسئوالن اداره راه و شهرسازی 
به پرسید آیا فقط اساتید دانشگاه را جزء آدم به 
حساب میاورند شهرک فرهیختگان با اینکه مدت 
 کمی است که بنا شده آسفالت شده اما علی آباد
آسفالت  فاقد  هنوز  دراز  سالیان  باوجود  لوله 
مناسب، فاقدخط کشی ،فاقد روشنایی می باشد 
هرچند وقتی شاهد تصادف در این مسیر هستند 
اما چون قشر روستایی رو نادیده میگیرند برایشان 
اهمیتی ندارد جاده علی آباد به خاطر هم مسیری 
کس  هیچ  اما  است  پرتردد  خیلی  رزگ  مزار  با 
به فکر آسفالت و روشنایی آن نیست حتی مسر 
برگشت آن خیلی خطرناک است اما انگار همه ی 
مسئولین در خوابن یا فقط به فکر منافع خودشان 
واقعا وضعیت جاده علی آباد لوله جای تاسف دارد 
برای مسئولینی که به صندلی ریاست تکیه زده 
باشند  مردم  فکر  به  ای  ذره  مسئولین  کاش  اند 
مسئوالنی که وظیفه ی بهسازی جاده ها را دارن 
بهتر است یه دفعه هم که شده به جاده ی علی 

آباد لوله سری بزنند
990...۴20
و  مخابرات  شرکت  از  داشتم  ای  گالیه  سالم 
شرکت ... که بدون اطالع قبلی و بدون اجازه و 
هماهنگی سرویس های اینترنت رو واگذار کردن 
به هم و چه مشکالت عدیده ای برای ما مشترکین 
اونم آخر برج بوجود آوردند...واقعاچه کسی پاسخگو 
می باشد؟ما باید از کدامشون بابت این خسارات 

وارده شکایت به عمل بیاوریم؟
937...132
 با سالم این چه وضعی هست همه بازنشسته ها 
میکنند  کار  جا  همه  ولی  مگیرند  حقوق 
را جوانان  روزی  جلوی  چرا  بگه  نیست   کسی 
ایرانی  ....   از طرفی پناهندگان غیر  می گیرند  
سرکار باشند و جوانان که نیازبه شغل دارن بیکار 

باشند؟بعد میگویند آمار ازدواج آمده پایین
935...869
که  شنیدیم  محترم  شهردار  بر  درود  و  سالم 
فرمودین از آبان حقوق و اضافه کاری رو با هم 

میدید اما متاسفانه سر حرفتون نبودین،چرا؟  
915...778
: گوید  می  که  است  المثل  ضرب  یه   باسالم 
 چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است . 
داران  مغازه  که  شهرما  های  روز  این  حکایت 
حتی از پس اجاره های سنگین برنمی آیند یکی 
ساله چند  باسابقه  و  جمهوری  خیابان   ازکسبه 
می گوید: 10 ماه است که اجاره عقب افتاده دارم 
می  بیرون  رو  من  نبود  اعتبارم  خاطر  به  اگه  و 
کردند وقتی علت کسادی بازار رو پرسیدم گفت 
وقتی افاغنه اجناس بی کیفیت و بعضا قاچاق رو 
راحتی در هرجا که بخواهند بساط می کنند  به 
حتی به درب خانه های مردم هم می برند ومردم 
به  نگاه  اقتصادی موجود  به شرایط  با توجه  هم 
باشند ارزان  اگر  فقط  کنند  نمی  اجناس   کیفیت 
می خرند حتی اگه آن وسیله یک بار مصرف باشد 
و زود از بین برود . این روزها با رفتن به بازار شما 
مشاهده می کنید اکثرلوازم خانگی ، پارچه ، انواع 
 پوشاک  گردو سیرچینی میوه و... به دست افغانی ها
 درمعابر شهر وکوچه بازار به فروش می رسد.  .
که  من  گوید  می  مرد  این  زد  می  خوبی  حرف 
دارد نمی  لیسانس  یا پسرم که  با 70 سال سن 
توانیم برویم کار بنایی و مقنی گری اما افغانی ها 

برگردند به شغل قبلی خود .
915...693
لطفا  بیرجند  رانی  اتوبوس  سازمان  ریاست 
برای  آزادی  میدان  ایستگاه  بفرمایید  هماهنگ 
جهت  پناهی  سر  مهرشهر  و  دستگرد  مسافرین 
نشستن احداث گردد  بلکه مردم و نوامیس ما و 

کودکان مثل بید نلرزند تا اتوبوس بیاد .  
915...۴۴5

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

استاندار خراسان جنوبی در جمع کارمندان بسیج ادارات شهرستان بیرجند عنوان کرد:

امنیت کشورحاصل مجاهدت ها و ایثار بسیجیان برای دفاع از نظام است

کنار  در  طال  دیدن  با  رضایی-شاید  جواد 
باید  اما  شود  دوگانگي  دچار  خواننده  کثیف 
شود  مي  اطالق  چیزهایي  به  لفظ  این  گفت 
که هر روز و در هر مکاني تولید مي شوند  و 
خیلي از ما به دید بدرد نخور و دور ریختني به 
آن  به  اگر  که  صورتي  کنیم,در  مي  نگاه  آن 
توجه شود  کمک زیادي  صنعت و اقتصاد مي 
زباله ها هستند که همواره همه  این ها  کند, 
بهینه  صورت  به  تا  هستند  این  دنبال  جوامع 
از آن استفاده کنند و به ارز آوري برسانند و از 
طرفي از آسیب هاي زیستي کوتاه مدت و بلند 

مدت ان جلوگیري کنند.
براي بررسي نحوه ي جمع آوري و بازیافت زباله 
در سطح شهر به سراغ افراد و مسوالني که به 
نحوه ي با این موضوع سر و کار دارند رفتیم ,تا 
مشکالت و موانع موجود در این زمینه را بیان 
کنند.پیر مردي افغاني که به گفته خودش بعد از 
انقالب به ایران آمده است بیان مي دارد:وقتي 
جوان تر بودم از راه کارگري امرار معاش مي 
کردم ولي اکنون به علت کهولت سن به سراغ 
جمع آوري زباله و ضایعات رفته ام  وي ادامه 
 می دهد :ضایعاتي که جمع مي کنم را در خانه ام
انبار مي کنم و بعد طرف حسابي دارم که همه 

را به او مي فروشم.
علت  به  و  است  ساله   13 پسري  که  مهدی 
اینکه  براي  و  کند  کار  باید  دارد  که  شرایطي 
شغل دیگري پیدا نکرده است به سراغ این کار 
رفته ,مي گوید: درآمدم از فروش این ضایعات 
بد نیست و چون کار دیگري هم پیدا نکردم فعال 
 براي گذران زندگي این کار را ادامه مي دهم 
و  کاغذ  ضایعات  که  انباردار  یکي  شهابي 
مي  کند,نیز  مي  آوري  جمع  را  پالستیک 
آوري  انبار جمع  گوید:حدود ده سال است که 
ضایعات دارم و ضایعات پالستیکي و کاغذ را 
تفکیک مي کنیم.وي ادامه مي دهد:دید مردم 
نسبت به این شغل منفي است در صورتي که به 
نظر من این کار باعث تمیزي شهر  و همچنین 
اگر در چرخه بازیافت قرار بگیرد از مصرف بي 
اولیه در صنعت جلوگیري مي کند. رویه مواد 

شهابي ادامه مي دهد:هر روز کساني هستند که 
خودشان زباله هاي قابل بازیافت را که در خانه 
و یا محیط کار جمع آوري کرده اند را مي آورند 
وما  از آنها مي خریم در حالي که اصال به این 
پول نیاز ندارند و به گفته خودشان فقط براي 

حفظ محیط زیست این کار را انجام مي دهند.

انتقال بخش زیادي از ضایعات 
به خارج از استان

وي بیان مي کند:مقدار زیادي از ضایعات جمع 
آوري شده به خارج از استان برده مي شود و 
تري  قوي  بازیافت  صنعت  که  شهرهایي  در 

دارند استفاده می شود.

وام با درصد باال مانع 
ساخت کارگاه هاي بازیافتي

او مي گوید:بارها براي ساخت مجموعه اي که کار 
بازیافت را انجام بدهد به ادارات و مسووالني دست 

اندر کار بوده اند مراجعه کردیم ولي به علت باال 
بودن درصد وام ها نتوانسته ایم ,به نتیجه برسیم.

اکنون که فقط کار جمع آوري و بسته بندي پس 
ماندها را انجام مي دهیم به طور مستقیم 18 نفر را 
مشغول به کار هستند و همچنین بیمه هم دارند.

عدم استفاده از افراد
با تجربه

ادامه مي دهد:اگر شرایط طوري شود  شهابي 
که کساني که در این حرفه تجربه دارند و کار 
بر  ,عالوه  گیرد  پشتیباني صورت  بلد هستند  
ی  عده  داشت  خواهیم  تمیزي  شهر  که  این 
رونق  صنعت  و  رفت  خواهند  کار  سر  زیادي 
افراد  این  به  متاسفانه  ولي  گرفت  خواهد 

اهمیتي داده نمي شود .

دفن زباله ها بدون تفکيک
شهابي بیان کرد:درصد باالیي از زباله هاي که 
جمع اوري مي شود بدون تفکیک دفن مي شود 
که این در اینده مشکالت زیادي را براي مردم 

ایجاد خواهد کرد.

فعاليت اتباع خارجي
در داخل و حاشيه شهر

داران ضایعات  انبار  نیز که یکي دیگر  راشدي 
است بیان کرد:اتباع خارجي در حاشیه و داخل 
شهر فعالیت زیادي دارند و حتي بیش تر در خانه 
اي که زندگي مي کنند ,ضایعات جمع آوري مي 
افرادي  ,که  است  حالي  در  افزود:این  کنند.وي 
باید  این کار هستند  در  شبیه من که سال ها 
هیچ  و  بدهند  مالیات  و  شهرداري  عوارض 

نظارتي نیست و  حمایتي هم از ما نمي شود.

واگذاري مناقصات به اتباع خارجي
راشدي ادامه می دهد:در مناقصاتي هم که براي 
جمع آوري ضایعات شهري انجام مي گیرد, به 
افرادي داده مي شود که اتباع خارجي هستند و 
گاهي وقت ها با قیمت هاي بسیار پایین و نمي 

دانم چرا به افراد ایراني اهمیت داده نمي شود.

 راشدي بیان کرد:یکي از همکاران من مناقصه اي
را با ماهي 5 میلیون تومان برنده مي شود اما به 
او داده نمي شود و به فردي واگذار مي شود و 
آن هم ماهي 1 میلیون ,وقتي مراجعه مي کند و 
دلیلش را از شهرداري جویا  مي شود ,به او مي 
گویند ما به هر کس بخواهیم واگذار مي کنیم و 

قیمت پایین هم مهم نیست.

زیاد شدن زباله گردها

زباله  افزایش  به  اي  اشاره  همچنین  راشدي 
گردها کرد و گفت: اخیرا در سطح شهر افرادي 
هاي  در سطل  کیسه  یک  با  که  بینیم  مي  را 
آشغال دنبال کاغد و پالستیک مي کردند و روز 
به روز هم در حال افرایش هستند از بچه گرفته 

تا پیر مرد .

سامان دهي زباله گردها

به نظر من اگر همین افراد را سامان دهي کنند 
و مانند دیگر کارگران شهرداري داراي روپوش 
مشخص باشند و از طرفي صنعت بازیافت هم 
در شهر پیشرفت کند خواهیم توانست بازار کار و 
دآرمد بسیار باالیي را در این زمینه کسب کنیم.

بي تفاوتي شهرداري

اقداماتي  همچنین   و  مشکالت  بیان  براي 
اوري  جمع  و  بازیافت  مورد  در  شهرداري  که 
ضایعات انجام داده و یا مي خواهد انجام دهد بر 
آن شدیم تا با مسووالن شهرداري مربوطه گفت 
و گوي داشته باشیم,و طي پیگیري هاي تلفني و 
همچنین شرح مشکالت به صورت مکتوب واز 
طریق تلگرام که یک هفته به طول انجامید جز 
جواب هاي ناقص و کوتاه هیچ چیز دستگیرمان 
تلفني یک  براي یک گفت و گو  نشد و حتي 
از جلسات فشرده و  و  ماندیم  منتظر  روز  نیمه 
نماز اول وقت و ان هم در خلوت آقاي سرپرست 
شهرداري شنیدیم.بعد از گذشت دو روز و نتیجه 
نگرفتن ساعت 11 روز پنج شنبه,2 آذر, باالخره 
راه داد و مسووالن مربوطه با مصاحبه حضوري 
با ما راي مثبت دادند  ولي متاسفانه در این روز 
همه پاسخگویان به بازدید رفته و حتي سرپرست 
شهرداري ,خان زاد ,بعد از نیم ساعت پشت در 

اتاقشان بودن, حاضر به گفت و گو نشد.
مخاطب  به  را  گزارش  این  نتیجه  پایان  در 
واگذار مي کنیم و  امیدواریم مسوالن شهري 
که همیشه خودشان را خدمت گذار مردم مي 
دانند,این قدر نسبت به مسایل مهم و اساسي که 
وابسته به زندگي و سالمت مردم جامعه است 

بي تفاوت نباشیم.  
)Ava.news21@gmail.com(

با  جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
عضو  یک  عنوان  به  کارمندان  اینکه  بیان 
جامعه  در  پیشرو  و  پیشاهنگ  باید  بسیجی 
مجاهدت ها  ناشی  کشور  امنیت  گفت:  باشند 
است.  نظام  از  دفاع  برای  بسیجیان  ایثار  و 
کارمندان  جمع  در  مروج الشریعه  محمدمهدی 
کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان  ادارات  بسیج 
یک  عنوان  به  دولت  کارمندان  همه  وظیفه 
با  است.وی  سنگین  و  مهم  بسیار  بسیجی 
همه  اسالمی  جمهوری  نظام  در  اینکه  بیان 
عضو  بسیج  پایگاه  در  که  آنهایی  حتی  افراد 
ارزش های  و  آرمان ها  به  که  همین  نیستند 
نظام جمهوری اسالمی ایران پایبند بوده و در 
مسیرش گام بردارند خود نشان دهنده بسیجی 
کارمندان  افزود:  است  داشتن  بسیجی  تفکر  و 
باید پیشاهنگ و  به عنوان یک کارمند بسیج 
اینکه  بیان  با  باشند.استاندار  جامعه  در  پیشرو 
پیشتازانی  و  پیشاهنگ  به  ایران  بزرگ  لشکر 
نیاز دارد که اینها بدون شک بسیجیان هستند 
گفت: کارمندان باید با وجدان کاری که دارند 
این  و  کنند  مردم تالش  رفع مشکالت  برای 
بسیجی  تفکر  از  ناشی  خود  کاری  وجدان 
امام  که  زمانی  از  افزود:  است.مروج الشریعه 
نام بسیج  به  را  خمینی )ره( پنج آذر سال 58 
 ۴0 به  قریب  کردند  نامگذاری  مستضعفان 
سال می گذرد در صورتی که هنوز در خراسان 
خوردن  آب  مشکل  مردم  روستاها  در  جنوبی 

دارند و با تانکر آبرسانی می شود.

بسيجيان
به عنوان الگو و نمونه ساخته شده اند

وی با بیان اینکه  بسیجیان به عنوان الگو و نمونه 
دانشجو،  بسیج  الیه  در  همگی  و  شده  ساخته 
ادارات، کارمندان، کسبه و دانش آموزی هستند 
اظهار داشت:  از همه مهم تر تنها رهبر بسیجی 
ایران بزرگ نمایان است و این پیشاهنگی و الگو 
بودن رسالت باالیی برای همه ما بسیجیان دارد.

استاندار خطاب به کارمندان بسیجی گفت: شما 
برای سمت و مسئولیتی که دارید الزم است به 
قوای  و  رهبری  ایران،  اسالمی  نظام جمهوری 
سه گانه موجود در نظامی که برای خدمت در آن 
عهد بسته اید بر سرعهد و پیمان خود پایبند بوده 
و برای اعتالی نظام حرکت کنید.مروج الشریعه با 
بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس و شش 
سال جنگ با داعش بسیجیان باعزم و همت بلند 
خود نقش کلیدی و مهمی داشته اند افزود: اگر 
نیز  ادارات خراسان جنوبی  بسیجیان کارمند در 
این  مشکالت  و  نواقص  همه  قطعاً  کنند  اراده 
استان مرتفع خواهد شد و الزم است که همه 
کارمندان خراسان جنوبی برای پیشرفت و آبادانی 

خراسان جنوبی حرکت کنند.

ایثار  و  امنيت کشور ناشی مجاهدت ها 
بسيجيان برای دفاع از نظام است

این  میراث دار  و  وام دار  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
ایثار،  یاد شهدا،  باید همیشه  امنیت هستیم که 

بزرگی و عظمتشان را گرامی بداریم اظهار داشت: 
استقالل و عزتی که همراه با امنیت خاطر در کشور 
ما حکمفرما است و در کشورهای همسایه ایران 

وجود ندارد ناشی از مجاهدات و ایثار بسیجیانی 
است که خون های پاکشان برای دفاع از نظام و 
ارزش های نظام در داخل و خارج از مرزها ریخته 
برنامه های  و  بسیج  گفت:  است.استاندار  شده 
حلقه های صالحین بسیج باید برای کودکان از زیر 
پنج سال آغاز شود و از همان کودکی تفکرات 
بسیجی در ذهن و قلب فرزندان ما رسوخ کند 

چرا که سرمایه و ثروت هر مملکتی منابع انسانی 
است که باید حفظ شود.مروج الشریعه با بیان اینکه 
مشکالت موجود در جامعه و کمبودهای خراسان 

جنوبی با روحیه بسیجی بودن کارمندان و مدیران 
ادارات سازگار نبوده و نشان می دهد که یک جای 
کار اشکال دارد افزود: متاسفانه در خراسان جنوبی 
هنوز مشکالت و کمبودهایی وجود دارد که در 
شأن و حق مردم بسیجی روستاها که به معنای 
واقعی کلمه بسیجی هستند نیست و نیاز به توجه 
عنوان  به  ما  اگر  داشت:  اظهار  دارد.وی  بیشتر 

بسیجی کاری کردیم که همه افراد با هر ذهنیتی 
که دارند در مسیر بسیج و پیروی از والیت وارد 
جامعه  تفکرات  همه  در  بسیجی  افکار  و  شوند 

ساری و جاری خواهد شد و آن موقع است که ما 
بسیجی بوده و واقعا کار بسیجی کرده ایم.

استاندار با اشاره به رشادت های سردار سلیمانی 
گفت: سردار سلیمانی خودش یک بسیجی بود 
و با حفظ روحیه بسیجی و همراهی بسیجیان 
و  برچیند  را  داعش  و  تکفیری  ریشه  توانست 
جامعه  در  افزود:  کند.مروج الشریعه  کن  ریشه 

نامالیمات و مشکالتی وجود دارد و در مقابل 
نامالیمات جامعه و رد شدن از مشکالت موجود 
باید کار فرهنگی انجام شده و فرهنگ سازی 
مقابله  و  مبارزه  دوران  حاضر  حال  در  و  کنیم 
با تکنولوژی تمام شده است و ما نمی توانیم با 
تکنولوژی مبارزه کنیم اما همه ما بسیجیان باید 
به عنوان سپر در مقابل تهاجمات کار فرهنگی 
امروزه  گفت:  جنوبی  خراسان  کنیم.استاندار 
و  اطالعات  آور  هجمه  رشد  جلوی  نمی توان 
فرهنگ سازی مخرب آن را بگیریم و تنها راه 
هم متوسل شدن به تعالیم عالی فرهنگ اسالم 
خواهد بود.مروج الشریعه افزود: کسی که عضو 
بسیج اداره می شود و چفیه به گردن دارد خود 
را ملزم کرده و می پذیرد که برای رفع مشکالت 
و نقص های جامعه و استانش و مردم اطرافش 
را  نقایص  کارمند  بسیجی  یک  عنوان  به  باید 
برطرف کند؛ کسی هم که چفیه و نشان را به 
گردن ندارد به معنای بی تفاوتی و بسیجی نبودن 
نیست و همه باید در هر مسئولیت و سمتی که 
دارند برای رفع مشکالت مردم تالش کنند.وی 
اظهار داشت: بسیجی و تقویت روحیه بسیجی با 
سستی، رخوت، کاهلی، گمراهی، گیج و منگ 
بودن سازگار نیست و وقتی یک کارمند بسیجی 
می پذیرد با نشان و نماد بسیجی )چفیه( در محل 
کارش حاضر شود باید تالش کند که هر روز 
رفع  برای  و  باشد  مفیدتر  و  بهتر  دیگر  روز  از 
مشکالت مردم که وظیفه اش است قدم بردارد.

)Ava.news1@gmail.com(

طالي کثیف 
سرمایه ای که بر باد می رود

نبود برنامه ای برای استفاده از ضایعات در بیرجند و استان

عکس:اکبری
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 رباتی که از شما سلفی می گیرد
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یادداشت

نقش بسیج در دفاع مقدس

* دکتر احمد شفیعی

و  شاهکارها  از  یکی  بسیج  تشکیل  شک  بی 
معجزات بزرگ حضرت امام بود . اگر ما وضعیت 
کشور را نگاه کنیم خواهیم دید بعد از اینکه انقالب 
به پیروزی رسید،ارتش زمان طاغوت به انقالب به 
ارث رسید و بسیاری از افراد و فرماندهان  از ارتش 
گریخته بودند و قبل از انقالب بحث فرار از ارتش 
مطرح شده بود. ارتش سامان مطلوبی نداشت و سپاه 
هنوز شکل نگرفته بود در چنین وضعیتی صدام با 
چراغ سبز آمریکا و استکبار جهانی به ایران حمله 
کرد. در چنین وضعیتی با توجه به اینکه ارتش عراق 
مجهز به انواع و اقسام تجهیزات بود و کشور انقالب 
زده ایران از یک وضعیت دفاعی منسجم بی بهره 
بود باید چاره ای اندیشیده می شد، تا تمامیت ارضی 
کشور حفظ شود. در این راستا فرمان تشکیل بسیج 
که توسط امام قبل از انقالب صادر شده بود، یک 
اولویت ویژه پیدا کرد و بسیج را تحت امر سپاه قرار 
نقش  و  یافت  بسیج سامان  بعد  به  آن  از  و  دادند 
ارزنده خود در انقالب  انجام داد. یکی از نقش های 
مهم بسیج، در دفاع مقدس است . اگر ما حضور 
بسیج در دفاع مقدس را به منزله عاشورای بزرگ 
ایران  تلقی کنیم، می بینیم که فضایی که بسیج 
در جبهه ها ایجاد کرد یک فرهنگ بسیجی بود بر 
گرفته از عاشورای حسینی. اکثریت نیروهای جبهه 
را بسیج تشکیل می داد به گونه ای که از کمترین 
سن یعنی حدود هفده سال داشتیم تا باالترین سن 
که رزمنده های هفتاد تا هشتاد ساله حضور پیدا می 
این که  و  بدون چشم داشت  نیروها  این   . کردند 
درآمد مادی داشته باشند یا مسئولیت های کشوری 
به آن ها داده شود تنها با انگیزه معنوی  و الهی و 
بنا به تکلیف وارد میدان  شدند و چنان در جبهه 
اعجاب  که   پرداختند  پایداری  و  استقامت  به  ها 
جهانیان را برانگیختند و تا سر حد جان در جبهه 
امیر مومنان  اقتدا به موالی خود  با  ها ماندند  و 
معامله  خدا  با  جان  سر  بر  السالم«  »علیه  علی 
توکل  از  برخورداری  جهت  به  نیروها  این  کردند. 
 به خدا و انگیزه معنوی خالقیت ها و نوآوری های
 بسیار فراوانی را در جبهه به عرصه ظهور گذاشتند، 
انجام   ، بزرگ  های  عملیات  های  طراحی  که 
عملیات در شب- که در آن زمان در هیچ لشکری و 
کشوری در دنیا سابقه نداشت - این ها اقدام کردند 
و با پیروزی های موفق.  به گونه ای که مدیریت 
جبهه ها و جنگ را به نوعی خود در اختیار گرفتند 
از  از کشور و  را  و در نهایت دشمن خوار و زبون 
مرزهای شناخته شده بیرون راندند . از طرفی بسیج 
در حوزه پشت جبهه ها به ویژه خیل عظیم زنان 
توانستند نقش بسیار ارزنده ای را در دفاع ایفا کنند. 
به گونه ای که اوال تهییج کننده مردها برای گسیل 
شدن به جبهه ها بودند  و دوما دالورانه و صبورانه، 
زینب گونه در استقبال از شهدا جانبازان و شهیدان 
 ایستادند و سوما  در حوزه عملیات نقش  امداد رسانی
 و درمان را به خوبی ایفا کردند. در نقش جمع آوری 
ها جبهه  به  مردمی  های  سازی  کمک  آماده   و 
 باالترین نقش را ایفا کردند و  بسیج توانست در 
از جلوه های خودش را  دوران دفاع مقدس یکی 
به بروز و ظهور برساند و برگ زرینی از افتخارات 
خودش را در تاریخ انقالب اسالمی ایران و بلکه 
نهاد  این  بسیج،  چه  آن   . کند  ثبت  جهان  تاریخ 
مقدس و مردمی را از دیگر نهادهای جامعه متمایز 
ساخته است درصد باالی شناخت و اعتقاد توأم با 
عشق و روحیه انقالبی است، که در زمان تشکیل 
تا به امروز در تمامی میادین و صحنه های سخت 
و دشوار چون بنیانی مرصوص، قدرتمندانه حضور 

مستمری داشته است  .

جذابترین ها 

خواندنی 

ضرورت شفافیت و اطالع رسانی

 مقررات و بخش نامه های گمرکی

به طور کلی شفافیت و اطالع رسانی به عموم 
در حوزه اقتصاد باعث جلوگیری از بوجود آمدن 
رانت اطالعاتی در این حوزه می گردد براساس 
یافته ها و نتایج،آنچه در این فرایند می تواند مؤثر 
و به افزایش بهره وری گمرک کمک کند بیشتر 

باید از دو جنبه مورد پیگیری قرار گیرد:
یک جنبه مربوط به تحول درونی درتشکیالت 
نیروی  کیفی  بهبود  شامل  که  است  گمرک 
مثال  اطالعات)برای  فناوری  انسانی،تغییر 
عملیات  به  الکترونیک  عملیات  نسبت 
گمرکی  تشریفات  و  رویه ها  دستی(،ساده سازی 
و  دریافت  با  گمرک  مصوبات  فاصله  کاهش  و 
اصالح  گمرکی،همچنین  مراکز  در  آن  اجرای 
قوانین ومقررات می باشد.و به طور کلی نهادهای 
خارجی  بازرگانی  و  تجارت  گمرکی،دروازه های 
ترتیب  این  به  و  می دهند  تشکیل  را  کشورها 
شفافیت و اطالع رسانی در یک نظام گمرکی با 
توجه به نظام های چندالیه اقتصاد جهانی می تواند 
نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا 
کند.بر اساس آمار و اطالعات گمرکی می توان 
نگه داشته  فعال  مصنوعی  به طور  که  صنایعی 
شده اند،سیاست های حمایت گرایانه ای که فعالیت 
بخش خصوصی را محدود کرده است را شناسایی 
کرد  همچنین تدوین قوانین و مقررات مناسب 
نهادهای  مالی،دسترسی  ثبات  به  دستیابی  برای 
داخلی،دستیابی  بازارهای  به  بین المللی  مالی 
سرمایه  بازارهای  به  داخلی  سرمایه گذاران 
جریان  مالی،تسهیل  نهادهای  خارجی،شفافیت 
درگسترش  بانکداری  سیستم  کاال،مساعدت 
رقابت و در نهایت شفافیت قوانین بخش عمومی 

برای سرمایه گذاران خارجی را به دست آورد.
اشتراک  وجه  که  گفت  می توان  کلی  به طور 
اطالعات  به  موارد مذکور،قابلیت دسترسی  همه 
ارسال  ارتباط و وجود جریان  برقراری  توانایی  و 
مبنا  برهمین  است.  اطالعات  شفاف  دریافت  و 
ارتقاء  هدف  با  جنوبي  خراسان  استان  گمرک 
عموم  تخصصي  آگاهیهاي  سطح  به  بخشیدن 
مردم و به ویژه خدمت گیرندگان محترم برآنیم تا 
هر هفته در روزنامه آواي خراسان جنوبي بخشي 
از اطالعات مورد نیاز را در قالب ستون)اقتصاد-
گمرک-تجارت(به مردم شریف استان ارائه نماید.

بدیهي است بازخورد نظرات مخاطبان محترم در 
موثر  و  مهم  بسیار  اطالعات  این  ارائه  پویایي 
خواهدبود.امیدواریم با تالش کارشناسان جوان و 
با انگیزه گمرک، سهم کوچکي در رفع ابهامات 
و روشنگري و آگاهي بخشي مقررات گمرکي و 

تجارت به مردم شریف استان داشته باشیم. 

خانه هایی رویایی  در سبک فانتزی

آثارشان  با  همیشه  معماران خالق  و  طراحان 
توانسته اند ما را تحت تاثیر کار خود شگفت زده 
کنند . در این مطلب تصاویری از خانه های جالب 
اند شده  طراحی  عجیبی  بسیار  معماری  با   که 

 را می بینید که زندگی کردن در آنها چندان ساده 
نیست . خانه هایی رویایی که در سبک فانتزی 

ساخته شده اند .

پیشه ور - بدیع الزمان فروزانفر از جمله نویسندگان 
و  زبان  سرشناس  استاد  و  ادبی  متون  مصّححان  و 
آقا  فرزند  عبدالجلیل  شیخ  به  ملقب  فارسی،  ادبیات 
یک  در  ه .ش.   ۱۲۷۶ سال  به  بشرویه ای،  علی  شیخ 
جهان  به  دیده  بشرویه  شهرستان  در  ُکرد  خانوادۀ 
آخوند مال محمدحسن  آقا شیخ علی و پدرش  گشود. 
بزرگان  از  و  طبیب  فقیه،  شاعر،  دو  هر  قاضی 
تونی  احمد  مال  به  نسبشان  و  بودند  بشرویه  منطقۀ 
رسید.  می  صفوی  اول  عباس  شاه  عصر  علمای  از 
ایشان  است.  داشته  متفاوتی  نامهای  فروزانفر  استاد 
بعدها  داشت.  نام  بشرویه ای  محمدحسین  ابتدا  در 
تخلص  ضیاء  نامید.  بشرویهای  ضیاء  جلیل  را  خود 
ضیاء  واژۀ  همان  ترجمۀ  فروزانفر  و  بود  او  شاعری 
نام “بدیع-الزمان فروزانفر” را  است. استاد در نهایت 
خانم  با   ۱۳۱۷ سال  در  فروزانفر  برگزید.  خود  برای 
سه  صاحب  او  از  و  کرد  ازدواج  گالب  گل  رخشنده 
شیرین  و  فرانک  نوشین،  نامهای  به  شد  دختر  فرزند 
استاد  کرد.  فوت  سالگي   ۵ در  شیرین  متأسفانه  که 
اردیبهشت   ۱۶ چهارشنبه  روز  در  سرانجام  فروزانفر 
مهر  بیمارستان  در  قلبی  سکتۀ  علت  به   ۱۳۴۹ سال 
مجاور  باشکوهی،  جنازۀ  تشیع  از  پس  و  درگذشت 
امامزاده حمزه، در حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده 
»بر  سرود:  او  ختم  مجلس  در  همایی  عالمه  شد. 

باید گریست بر اهل ادب  نه،  فرورانفر 

علمی: افتخارات  و  مدارج  فعالیتها، 

زادگاه  در  را  علوم  مقدمات  فروزانفر  الزمان  بدیع 
محضر  از  و  شد  مشهد  راهی  آنگاه  و  آموخت  خود 
استادان ادِب حوزۀ خراسان، همچون ادیب نیشابوری 
فروزانفر  الزمان  بدیع  برد.  بهره  پیشاوری،  ادیب  و  
حدود سال ۱۳۰۰ ه .ش. به تهران رفت و تحصیالت 
چند  مدتی  و  داد  ادامه  سپهساالر  مدرسۀ  در  را  خود 
در  فروزانفر  داشت.  سپهساالر  مسجد  در  حجره ای 
مدتی  پرداخت.  تدریس  به  مدرسه  همان  در  جوانی 
و  دارالفنون  معلمِی  ِسَمت  به   ۱۳۰۵ سال  در  بعد 
 ۱۳۱۳ سال  در  شد.  منصوب  عالی  دارالمعلمین 
دانشگاه  )الهیات(  منقول  و  معقول  دانشکدۀ  معاونت 
ممیزۀ  ۱۳۱۴ هیئت  در سال  دار شد.  را عهده  تهران 
ولی اهلل  دهخدا،  علی اکبر  از  مرکب  تهران،  دانشگاه 
نام  به  را  ایشان  ارزندۀ  تألیف  تقوی،  نصراهلل  و  نصر 
بلخی«  الدین  جالل   موالنا  زندگانی  در  »تحقیق 
نمودند.  اعطا  دکتری  گواهینامۀ  او  به  و  ارزیابی 
ِسَمت  به  سال،  همان  در  گواهینامه،  این  استناد  به 
معقول  دانشکده های  و  عالی  دانشسرای  استادی 
سپس  آمد.  نائل  تهران  دانشگاه  )ادبیات(  منقوِل  و 
به  استادان،  شورای  رأی  اساس  بر   ،۱۳۲۳ سال  در 
تا  و  شد  برگزیده  منقول  و  معقول  دانشکدۀ  ریاست 
ابتدای  از  وی  ماند.  باقی  ِسَمت  این  در   ۱۳۴۶ سال 
دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  دکترِی  دورۀ  تأسیس 
گرفت  عهده  به  را  دکتری  دورۀ  در  تدریس  تهران، 
استاِد  فروزانفر  پایه گذاری کرد.  را  دوره  این  برنامۀ  و 
در  دکتری  دورۀ  مبّرِز  دانشجویان  از  جمعی  راهنمای 
آنان  اغلِب  که  بود  الهیات  و  ادبیات  دانشکده های 
مطالعات  و  پارسی  ادب  برجستۀ  استادان  بعدها 
خانلری،  ناتل  پرویز  جمله:  از  شدند؛  ایران  فرهنگ 
عبدالحسین  شیرازی،  حمیدی  مهدی  صفا،  ذبیح اهلل 
ریاحی،  محمدامین  یوسفی،  غالمحسین  زرین کوب، 
محمدرضا  دبیرسیاقی،  محمد  سید  سرامی،  قدمعلی 
سجادی،  ضیاءالدین  دانشور،  سیمین  کدکنی،  شفیعی 
ستوده،  منوچهر  گوهرین،  صادق  سید  متینی،  جالل 

دیگر. بسیاری  و  مرتضوی  منوچهر 
استادی  از   ۱۳۴۶ سال  در  فروزانفر  الزمان  بدیع 
برای  را  خود  همکاری  اما  شد،  بازنشسته  دانشگاه 
روزهای  تا  فارسی  ادبیات  دکتری  دورۀ  در  تدریس 
سال    ۳۰ مدت   به  فروزانفر  داد.  ادامه  عمر  پایانِی 
جمله  مختلف   از  رشته های  در  و  تهران  دانشگاه  در 
و  عرفان   اسالمی ،  تصوف   تاریخ ،  فارسی ،  ادبیات  

ادبیات  عرب  تدریس  کرد.

وی همچنین دو دوره  به  نمایندگی مجلس شورای 
ریاست  نیز  مدتی  شد.  انتخاب   سنا  مجلس  و  ملی  
همچنین  گرفت.  عهده  به  نیز  را  سلطنتی  کتابخانۀ 
شورای  در  عضویت  ایران،  فرهنگستان  در  عضویت 
در  عضویت  دانشگاه،  شورای  در  عضویت  فرهنگی، 
وزارت  عالی  شورای  و  دانشگاهها  مرکزی  شورای 

بود. ایشان  ویژۀ  مسئولیتهای  از  نیز  سابق  فرهنگ 

روش نقادی استاد: 

برد  کار  به  متین  و  دقیق  ای  شیوه  نقادی  در      
پدید  قوی  و  لطیف  نقدی  علم،  و  ذوق  بین  جمع  با  و 
آورد. او اصول نقد کهن را با شیوه های انتقادی جدید 
ادبیات  به  بخشیدن  جان  برای  بود  معتقد  و  درآمیخت 
باید با ادبیات اروپایی ارتباط برقرار کرد. نمونهای از این 
زندگی  از  اطالع  ترین  »قدیم  عالمانۀ،  مقالۀ  تحقیقات 
خیام« از پژوهشهای ممتاز فروزانفر است که در آن از 
آنان  انتقادی  آرای  و  کند  می  انتقاد  نقد  در  قدما  شیوۀ 
اصول  از  دور  به  و  ذوق  بر  مبتنی  و  ضعیف  مبهم،  را 
فروزانفر  تأثیری که  با وجود  قواعد، مرتب می-داند.  و 
بلکه  مستقیم،  طور  به  )نه  فرنگ  تحقیق  روشهای  از 
بود،  پذیرفته  زاده(  تقی  و  قزوینی  با  آشنایی  واسطۀ  به 
عرفان  و  فارسی  کهن     ادب  به  او  آشفتگی  میزان 
زمینۀ  در  او  پژوهشهای  است.  معلوم  همگان  بر  ایران 
و  شناسی  عطار  شناسی،  مولوی  ایران،  ادبیات  تاریخ 
وی  ابتکار  و  تازه  روشهای  مبّین  جملگی  تصحیحات، 

در تحقیق است.

استاد: خلقیات  و  شخصیت 

بسیار  اطالعات  کم نظیر،  حافظه  از  فروزانفر   
زبان  ویژه  به  و  فلسفه  منطق،  ادبیات،  در  وسیع 
ایران،  معاصر  محققان  میان  در  بود.  برخوردار  عربی 
که  شدیدی  انتقال  سرعت  و  قوی  حافظه  خاطر  به 
تحقیقی  آثار  کرد.  احراز  را  خاص  مقامی   داشت، 
برخوردار  خاصی  نکته¬سنجی  و  انتقادی  شّم  از  او 
نهضت  بنیانگذار  باید  به حق  را  فروزانفر  استاد  است. 
تصحیح  و  فارسی  ادبیات  کالسیک  متون  در  تحقیق 

پژوهش، یکی  و  آورد. در  کنار تحقیق  به شمار  آنها 
پژوهنده  نسلی  تربیت  او  شخصیتی  ابعاد  بارزترین  از 
و عالم بود که پس از او سالیان دراز به خدمات علمی 
پرداختند.مرحوم دکتر زرین-کوب که از عالمان زمانه 
استاد  وصف  در  شاگردی  مقام  در  خود  بود،  خویش 
بدیع الزمان فرزانفر چنین می گوید: »معلم و استادی 
هم  نبود،  تعلیم  تنها  او  درس  بود.  صمیمی  و  دلسوز 

همه،  این  با  تفریح.  حال  حین  در  هم  و  بود  تهذیب 
توفیق او در کار معلمی در بین     استادان ادب عصر 
محکم  قدما  سبک  به  را  شعر  بود  بی سابقه  به  کلی 
و  ناصرخسرو  شیوۀ  به  مخصوصًا  می گفت،  متین  و 
زمینه  در  فقط  نه  فروزانفر  داشت   عالقه  خاقانی 
فرهنگ  قلمرو      درتمام  بلکه  موالنا،  و  مثنوی 
وجود  با  هنوز  بود.  بی بدیل  محققی  ایران  اسالمی 
ما  نزد  امروز  او، هر چه  از غیبت  ربع قرن  مرور یک 
است،  ارج  خور  در  و  جدی  ادب،  و  عرفان  زمینه  در 
میراث اوست و آنچه از حوزه تأثیر تعلیم بالواسطه یا     
و  لطف  و  عمق  از  غالبًا  است،  خارج  او  مع الواسطه 
وسیع  کنجکاویش  حوزه  می رسد.  نظر  به  خالی  تأمل 
جوانی،  در  بود.  نامحدود  تقریبًا  استعدادش  عرصه  و 
و            شعر  زمینۀ  در  تهران  به  ورود  اوایل  در  مخصوصا 
شاعری هم طبع آزمایی کرده بود. پاره ای از اشعارش 
مالحظه ای  قابل  قبوِل  و  شهرت  ایام  همان  در  هم 

او شاعری را پیشه نکرد. اما  یافته بود. 

آثار استاد فروزانفر اغلب
 در چند حوزه قرار می گیرد

ادبیات تاریخ   ۱-
-۲ مولوی پژوهی

تصحیحات  ۳-
از: عبارتند  ایشان  آثار  مهمترین 

دو  در  جالل الدین«  موالنا  تبریزی  شمس  »دیوان 
جلد

»شرح مثنوی شریف« در سه جلد
مثنوی« تمثیالت  و  »مأخذ قصص 

مثنوی« »احادیث 

»فیه ما فیه از گفتار مولوی«
»احوال و تحلیل آثار فریدالدین عطار نیشابوری«

»سخن  و سخنوران«  در دو جلد
»منتخبات  ادبیات  فارسی«

»رساله  در احوال  موالنا جالل الدین  رومی«
»تاریخ ادبیات ایران«

»فرهنگ عربی به فارسی«
»قدیمی ترین اطالع از زندگانی خیام«

»مناقب اوحدالدین حامد کرمانی«
»زنده بیدار« )ترجمه حی بن یقظان(

»ترجمه رساله قشیریه«
»مجموعۀ اشعار«

 
نثر استاد

استاد فروزانفر نثری بلیغ و استوار به فخامت و متانت 
قدما دارد بدون تعقید و دوری از فهم عامه، نثر او درعین 
سادگی و روانی نثر معاصر در نهایت پختگی و انسجام 
شفیعی  دکتر  است.  پیروی  مشق  سر  که  چنان  است؛ 
کدکنی در توصیف نثر او می نوسد: »در قلمرو نثر معاصر 
از پخته ترین و استوارترین نثرهای قرن اخیر است؛ نثری 
از ترکیبات و مفردات  زنده، پویا با مجموعه ی متنوعی 
از  قدما که  نثر  و  قدما  دار شعر  ساختارهای نحوی جان 
صافی انتخابی هوشیارانه گذشته، به گونه ای طبیعی در 
متن این سادگی و روانی حضور یافته است. با این همه 
کوچک ترین نشانه ای از صنعت در آن راه ندارد و نثری 

شیرین و جذاب است.
نمونه ای از شعر دکتر فروزانفر با نام کتاب:

اگر باز جویی خطا از صواب
نیابی یکی همنشین چون کتاب
یکی همنشین است پاکیزه دل
نه بدخواه مردم نه پیمان گسل

نخواهد ماند مردم نه پیمان گسل...
نخواهد ز گیتی مگر کام تو
نه هرگز به زشتی برد نام تو

ز کار جهانت دهد آگهی
بیاموزدت راه و رسم مهی
بود سوی آزادگی رهنمون

کند َمرد را دید و دانش فزون
درون پر ز معنی زبان پر ز پند

نیارد زیان و نخواهد گزند
خردمند گوید که در دفتر است

ز هر کس هر آن چیز کو بهتر است
که تا باز ماند یکی یادگار

گزینان گیتی به هر روزگار
سخنهای نیکو گزین کرده اند

به دفتر درون پا گسترده اند
همی برخورد مردم از خوب و زشت

ز تخمی که دانای پیشین بکشت
به دانش گشاید زبان تو را

برافروزد این پاک، جان تو را
روان دارد از تیرگیها به دور

کشاند ورا تا به اقلیم نور
که آلودگی را بدان راه نیست

در آن پرده جز جاِن آگاه نیست
بدو کشت دانش برآورده بر
وز او جان گویا بود مایه ور

سخن گر چو جان است، او چون تن است
و گر جان چراغ است او روغن است

کتاب است آئینه ی روزگار
که بینی در او رازها بی شمار

کند آشکار آنچه باشد نهان
سخن گوید و بسته دارد زبان
گشاید به دانا همه راز خویش
ز نادان نهان دارد آواز خویش

دهد از سخن جان و دل را فروغ
نگوید دروغ همه راست گوید، 

آوری به دست  چنین همنشین گر 
بگذاری و بگذری نشاید که 

مجموعه کوشک فردوسهانی انصاری قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

کهکشان نام آوران خراسان جنوبی 

عکاس خونه

اولین کارت بسیج درسال 1358

استاد بدیع الزمان فرزانفر، ستاره ای فروزان در آسمان ادب ایرن 

4 گوشه دنیا 

جاده ای که ناجی جنگل شد

احداث  معمول  طور  به  خبرنگاران-   باشگاه 
جاده در مناطق بکر و دست نخورده طبیعت نظیر 
زیست  ارگان های  و  مردم  از سوی  ها  جنگل 
حتی  و  شود  می  همراه  اعتراضاتی  با  محیطی 
شود، می  جلوگیری  نیز  آنها  شدن  عملیاتی   از 
هایی آسیب  از  دادی  خدا  منابع  این   تا 
دور  به  کند  می  ایجاد  انسانی  تغییرات  که 
باشند. اما این بار یک مسیر خاکی که از میان 
آمد.  طبیعت  کمک  به  کند  می  عبور  جنگل 
این  کنید  می  مشاهده  تصویر  در  که  همانطور 
باقی  به  آتش  بیشتر  سرایت  از  جنگلی  جاده 

است. مناطق جنگل جلوگیری کرده 
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به مغزتان دستور بدهید دست از نگرانی بردارد 

داریم  منطقی  غیر  باورهای  سری  یک  معموال  ما 
که باعث می شود ترس و تهدیدهایی را ببینیم در 
حالی که واقعا هیچ خطری و تهدیدی وجود ندارد. 
بایدها  »طبق  به  ما  نیاز  شامل  باورها،  این   بیشتر 
 زندگی کردن« می شود. یک تعادل واقع گرایانه تر بین
 ایده آل ها و خود واقعی تان پیدا کنید تا نگرانی های تان 
عقب نشینی کنند.در رفتار درمانی شناختی، بیمار 
یاد می گیرد چطور با افکار غیرمنطقی خود با نگاهی 
عاقالنه تر و روشن تر روبرو شود. بیشتر این پروسه 
شامل جایگزین کردن طرزفکر منفی با طرزفکری 

مثبت تر یا خنثی تر می شود. 
 وقتی قرار است تصمیم مهمی بگیرید، احساسات 
را کنار بگذارید ما به راحتی تحت تاثیر گفتگوهای 
هیجانی و احساسی درون خود قرار می گیریم. هیچ 
انسانی در چنین شرایطی نمی تواند کامال عاری از 
احساسات باشد، اما هر چه بیشتر بتوانید احساس را 
از عقل و منطق جدا کنید، احتمال اینکه انتخاب های 

منصفانه تر و منطقی تری بکنید بیشتر خواهد شد.
احساسات ما در شرایط خاص، سریع و قوی واکنش 
نشان می دهد و هر چه تالش می کنیم نمی توانیم 

عنان این احساسات را در دست بگیریم. 
طبق نظریه ی خود اثر بخشی، اگر کسی ببیند که 
می تواند خود کنترلی داشته باشد، می تواند کنترل 
رفتارهای مشکل ساز خود را در دست بگیرد. اگر 
بابت تصمیم های خوبی که می گیرید، تسلطی که بر 
نگرانی های خود دارید یا کنترلی که روی وسوسه های 
خود به دست می آورید، احساس قدرت کنید و قوی 
شوید، تدریجا خواهید دید که این ترس ها و وسوسه ها 

کمتر و کمتر بر شما مسلط خواهند شد.

مال باخته و كريم خان زند

و  ناله  با  و  رفت  زند  خان  دربار  به  مردي 
کند.  مالقات  را  کریمخان  تا  خواست  فریاد 
سربازان مانع ورودش شدند. خان زند در حال 
 کشیدن قلیان ناله و فریاد مرد را شنید پرسید

ماجرا چیست؟
پس از گزارش سربازان به خان، وي دستور داد 
حضور  به  مرد  ببرند.  حضورش  به  را  مرد  که 
»چه  پرسد:  او  از  کریمخان  و  رسید  زند  خان 
شده است چنین ناله و فریاد مي کني؟« مرد با 
درشتي گفت: »دزد همه اموالم را برده و االن 

هیچ چیزي در بساط ندارم!«
به سرقت مي رفت  اموالت  خان پرسد: »وقتي 
خوابیده  »من  گفت:  مرد  بودي؟«  کجا  تو 
که  خوابیدي  چرا  »خوب  پرسید:  خان  بودم!« 

مالت را ببرند؟«
مي  فکر  چون  بودم،  خوابیده  »من  گفت:  مرد 
اي  لحظه  زند  بزرگ  بیداري!«خان  تو  کردم 
را  سکوت کرد و سپس دستور داد خسارتش  
از خزانه جبران کنند و در آخر گفت: »این مرد 

راست مي گوید ما باید بیدار باشیم.«

همیشه سکوت نشانه ی رضایت
 نیست گاهی سکوت می کنم
تا بفهمی چه بی صدا باختی

انشتین : اگر کسی احساس کند که در زندگیش 
هیچ اشتباهی را نکرده است ، به این معنی
 است که هیچ تالشی در زندگی خود نکرده.

هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیده من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

سکوت نکن زمزمه کن گاهی !قدم بزن 
در کوچه های زندگی و گاهی آرام پرواز کن
 این آبی بیکران مال تو نباشد. مال کیست ؟

باید زندگی  هایمان را تغییر دهیم یا قلبمان 
تغییر کند زیرا ممکن نیست به یک روش 
زندگی کنیم و به صورت دیگری دعا کنیم.

عدم توانایی در مدیریت پولی و مالی معضل اساسی بسیاری 
از خانواده ها است. چرخه نادرست اقتصادی، هزینه زیاد 
و اتالف منابع، نتیجه ماه ها تالش افراد را به سادگی بر 
را در آستانه ورشکستگی و فقر قرار  آنها  باد می دهد و 
می دهد. بدهی هایی که در نتیجه چنین دشواری هایی 
آرام شرایط را سخت تر می کند و  آرام  ایجاد می شود، 
در نهایت خانواده با بحرانی تمام عیار مواجه می شود به 
همین دلیل، متخصصان مالی در سراسر جهان پیوسته با 
ارائه توصیه های حساب شده به افراد سعی دارند مانع از 
فروپاشی زندگی آنها شوند. اگر می خواهید از فقیرشدن 
خود جلوگیری کنید، موارد زیر را به دقت مطالعه کنید. نمونه 
های مورد اشاره از جمله مهم ترین عوامل بی ثباتی مالی و 

کاهش کیفیت زندگی است.
1- گیرافتادن در تله بدهی 

ناامیدی  دچار  اغلب  طوالنی  های  سختی  برابر  در   افراد 
می شوند از دست دادن رویکرد مثبت و امید به آینده آنها 
را وارد چرخه ای بی پایان از بدهی ها می سازد. به این 
صورت که برای کنترل و بازپرداخت قرض های قبلی ناچار 
هستند وام های تازه ای دریافت کنند و برای برگرداندن 
این مبالغ جدید، بار دیگر دست به دامان افراد و موسسات 
مالی شوند. عقب افتادن پی در پی بازپرداخت ها آرام آرام 
بر حجم جرایم و سود اقساط می افزاید و در نهایت باعث 
تسلیم شدن فرد می شود. به عالوه، تصمیم گیری دقیق در 

چنین شرایطی دشوارتر است و عجله برای کنترل شرایط 
باعث پیچیده تر شدن وضع می شود برای پرهیز از چنین 
شرایطی، گام اول آن است که از هر نوع بدهی جدید پرهیز 
کنید. برای بازپرداخت مبالغ قبلی اقدام به فروش وسایل 

بالاستفاده نمایید و بر درآمد خود بیفزایید.
2- احساس ناتوانی در برابر مشکالت 

فشار شدید و طوالنی مدت ذهن و روان شما را خسته می 
کند. در این حالت، به مانند ورزشکاری که قوای بدنی خود 
را از دست داده، دچار نوعی حالت بی تصمیمی می شوید. 
انرژی روانی کافی برای کنترل اوضاع ندارید و نمی توانید با 
تصمیمات دقیق در برابر مشکالت ایستادگی کنید. در این 
شرایط بهتر است تحلیل دقیق وضعیت مالی را به آرامی 
آغاز کنید. از مشاوران کمک بگیرید و سعی کنید بار دیگر 
فرمان زندگی را در اختیار خود بگیرید. به یاد داشته باشید که 
یاس و ناامیدی چیزی را حل نمی کند و اگر از تالش کردن 

دست بکشید، اوضاع بدتر و بدتر خواهدشد.
3- دانش اندک مالی 

مدیریت امور پولی و مالی، آن هم در جهان پیچیده فعلی، 
تخصصی تمام عیار است. از این رو، برآورده ساختن نیازهای 
مالی آموزش دائمی را طلب می کند. هیچ فرد موفقی را 
چون  و  چند  از  دقیق  آگاهی  بدون  که  یافت  توان  نمی 
مدیریت مالی و با کمک گرفتن از تخصص دیگران مسیر 
موفقیت را پیموده باشد. به همین دلیل، اگر خواستار دوری 

از فقر و ورشکستگی هستید، بهتر است هرچه سریع تر بر 
دانش مالی خود بیفزایید و با آگاهی بهتر وارد عمل شوید.

4- بی توجهی به ضرورت های فردی 
از دید بسیاری از متخصصان نخستین دلیل فقیر ماندن 
افراد، بی توجهی به نیازها و اولویت های مستقیم خودشان 
است. به طور مثال، پس از دریافت حقوق ماهانه یا سود 
سرمایه گذاران، باید در اولین گام حساب پس اندازتان را 
تقویت کنید و یا برای بیمه بازنشستگی و سالمت برنامه 
ریزی نمایید. اگر انجام این امور را به تامین سایر نیازها 
وابسته نمایید، در اغلب موارد چیزی برای پوشش دادن نیاز 

به پس انداز و بیمه باقی نخواهدماند.
 این امر به معنای آن است که احتماال مدتی بیشتر در برابر 
خطرات مالی قرار خواهید گرفت. درواقع، برنامه ریزی مالی 
باید فراتر از نیازهای روزمره و قابل چشم پوشی، دامنه وسیع 
تری را در بر گیرد و شرایط با ثبات آینده نیز در آن لحاظ 
شود. غفلت از این نکته بسیار مهم، نه تنها شما را فقیر نگاه 
خواهدداشت، بلکه زندگی عزیزانتان را هم تحت تاثیر قرار 
می دهد. بدون پشتوانه مناسب مالی، آینده فرزندان شما به 
مخاطره خواهدافتاد و فقر همچون میراثی نامطلوب زندگی 

آنها را نیز متاثر خواهد ساخت.
 5- نبود صندوق پس انداز اضطراری 

شاید مهم ترین نمونه از میان برنامه های آینده نگرانه 
است.  ضروری  موارد  برای  اندازی  پس  حساب  ایجاد 

دلیل این اهمیت آن است که اطالعات شما در خصوص 
آینده بسیار اندک است. نمی توانید به دقت از سرمایه 
گذاری های خود مطمئن باشید، میزان بدهی های آتی 
شما  کمین  در  سالمتی  های  آسیب  است.  نامشخص 
توجهی  قابل  مقدار  به  است  ممکن  هرلحظه  و  است 
پول نیاز پیدا کنید. به همین جهت، بهتر است در اولین 
فرصت اقدام به ایجاد صندوق پس اندازی برای موارد 
صندوق  این  از  نیاز،  صورت  در  تا  نمایید  اضطراری 
استفاده نموده و مانع از آسیب رساندن به حساب های 

سرمایه و سایر دارایی های خود شوید.
6- عدم اصالح رویه های مالی

تامین  امور  انجام  برای  تری  ارزان  و  بهتر  راه  همیشه 
آن  یافتن  به  را  زمانی  باید  فقط  دارد.  وجود  نیازها 
اختصاص دهید. این ویژگی هزینه های متفاوتی چون 
خرید مایحتاج غذایی، لباس، تحصیل و حتی خودرو و 
خانه مسکونی را در بر می گیرد. به عالوه روش های 
مدیریتی و پس انداز نیز همیشه به نحو بهتر قابل انجام 
زمان  باید  اصالحاتی  چنین  به  دستیابی  برای  هستند. 
بازبینی زندگی مالی خود اختصاص دهید  به  را  خاصی 
و با استفاده از خالقیت و تفکر انتقادی، نقاط ضعف را 
مورد  فروشگاه  باشد  الزم  است  ممکن  سازید.  برطرف 
مراجعه خود را تغییر دهید. بانک مناسب تری پیدا کنید 

و یا زمینه سرمایه گذاری متفاوتی را انتخاب نمایید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

شما  میان  در  تفاخر  و  پرستی  تجمل  و  سرگرمی،  و  بازی  تنها  دنیا  زندگی   بدانید 
و افزون طلبی در اموال و فرزندان است. حدید آیه ۲۰

حدیث روز  

دنیا مانند آب دریاست که هر چه شخص تشنه از آن بیشتر آشامد ، تشنگیش بیشتر شود تا او را بکشد .
امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

با چنین روش هايی فقیر باقی می مانید!

جدول کلمات                        

افقي: 1- گذشت - چاپلوسي - 
اراذل - شهر   - نور کم  باب 2- 
آذربایجان شرقي 3- سر و صداي 
سد  خطاي   - سالطین  مرکب 
کردن بسکتبال 4- قصد و اراده - 
سقف    - موسیقي  آالت  از  یکي 
خانه 5 - آنچه زیاد باشد -  امتداد 
فیزیکي - خجستگي 6- هر چیز 
بد و زشت - راه پیچ و خم کوه  - 
شهري درا ستان اردبیل 7- بانگ 
خر - از شهرهاي اصفهان - مهر، 
خورشید 8- خدمتکار مرد - خداي 
از   - باستان  هندوان  بزرگ 
 -9 شرقي  آذربایجان  شهرهاي 
مادر لر -  نرم و آهسته - زیبا و 
دلفریب 10- جانوري با پوزه دراز 
-  پایتخت بوتان - ابزار احتیاطي 
فعال  خیزران   - نیکوکار   -  11
اصول  از   - نظامي  تمرین   -12
ماه   -13 سطح  واحد   - دین 
مهلک  سم   - میالدي  یازدهم 
14 - ارض - میوه تازه و رسیده 
- نوعي طالق 15- دانه خوشبو - 

خربزه نارس - سیاف
پنچري  صداي   -1 عمودي: 

حیوان  میوه   - یکدیگر  مثل   -
پول  ریختن   - خاندان   -2
 -3 بتونه  گل   - حساب   به 
اي  میوه   - شطرنج  در  اي  مهره 
روي برنج - زبان کشور ارمنستان 
4- براندازي حکومت- از خدایان 
آویزان  ریسمان   - قدیم  یونان 
کننده - میوه به سقف 5- رق - 
دانه سحر آمیز 6- صومعه نشین 
- رقیبان - متملق و چاپلوس7- 
لب  زیر  دعاي   - انگلیسي  ضمیر 
- ضرباهنگ-  نوزاد 8-  اثري از 

حسن احمدي 9- بي تابي - اوراق 
پایه   -10 با  عسل  تفاله  بهادر-  
جابه  وسیله   - سبیل   - چراغ 
هادي  سنگین 11-  اجسام  جایي 
ازا   -12 -کارکنان  الکتریسیته  
لقاب امام دوازدهم )عج( ا ز صفات 
باریتعالي-  نوشتاري 13-  شاعر 
ایراني قرن ششم هجري-  پایگاه 
اینترنتي  - سگ بیمار14-  راندن 
پاالیي  -خون  خیس    - مزاحم 
15-  حومه تهران - توده شناور-  

تکرار حرفي

جدول 3939

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

123456789101112131415
امنبااداژدهاش1
لیدنقرالرارسا2
نراادیرولفمتل3
شافخفادهامیج4
یخایننیکشراج5
روانتریتادتبا6
ررکممداتعباتم7
ساسحاسررای8
زاینیبساسرینپ9
نیرسنمالباداش10
اتویدارلمنمت11
مامزیراتایرای12
رلکرگشیامنندب13
ویتکااونشیارا14
زابلدلوکاونین15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد.    09158254172

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

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32342233

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

شهید رحیمی نیازمندیم.
09159369072

به یک نفر خانم همراه شب جهت همراهی یک 
بانوی سالخورده از ساعت 7 شب الی 7 صبح

 با حقوق مکفی نیازمندیم. 
 09155616216 -09151430370

32225656 -09157915662

نقاشی ساختمان
  اجرای  رنگ های  روغنی، پالستیک  ، اکرولیک  ،

  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...
09157411071 - 09384928910- باقری

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/9/25

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    32224113 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

اخالق، انصاف، كارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مركز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد، میدان 7 تیر، 
ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  شرکت ها 
و بوفه های مدارس  با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

ساخت استخر  
ژئو ممبران      

09153637917
سمساری و لوازم خانگی

خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

پذیرش 
نمایندگی

0 شاتل موبایل 9 9 8 1 0 6 0 1 3 5
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خراسان جنوبی میزبان رقابت های
 کاراته قهرمانی کشور

باشگاه خبرنگاران- رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی از برگزاری 
احمدی  داد.  خبر  درمیان  میزبانی  به  کشور  قهرمانی  های  رقابت 
قهرمانی  گفت:مسابقات  جنوبی  خراسان  کاراته  هیئت  رئیس  پیما 
میزبانی شهرستان  به  و جنوب شرق کشور  اویاما شرق  کیوکوشین 
افزود:این رقابت ها به مناسبت والدت  درمیان برگزار می شود.وی 
باهنر  شهید  سالن  در  جاری  ماه  آذر  هفدهم  جمعه  اکرم)ص(  نبی 

شهرستان درمیان برگزار خواهد شد.  

  اسکیت طبس در کورس رقابتهای بین المللی

 تیم فری استایل شهرستان طبس 15 تا 17 آذر در رقابتهای بین المللی
برگزار  تهران  در  کشور   11 از  ورزشکار   200 از  بیش  با حضور  که 
شیروانی  امیرعلی  پروانه،  پریا  کرد.  خواهد  شرکت  شد،  خواهد 
،امیرمحمدبهشتی زاده، آرتین یزدانی ،رویا احمدی، امیرمحمد اکرمی 
و علی مهدیان اعضای تیم اعزامی شهرستان طبس در این رقابتها 

را تشکیل خواهند داد. 

معرفی نفرات برتر دارت  مسابقات کارمندان دولت

ورزش  ادارات   همکاری  با  و  ورزشی  های  انجمن  هیئت  باهمت 
مسابقات  بیرجند  و شهرستان  استان  دارت  انجمن های  و  وجوانان 
دارت انتخابی کارمندان دولت در بخش آقایان با حضور ۳0  نفر و در 
بخش بانوان با حضور 45 نفر از ادارات مختلف در محل خانه دارت 
تامین  سازمان  تیم  آقایان  دربخش  پایان   در  که  شد.  برگزار  سرو 
اجتماعی  قهرمان، تیم  ا قتصاد ودارایی نایب قهرمان و تیم های 
ورزش و جوانان استان و کمیته امداد مشترکا سوم شدند. دربخش 
انفرادی این مسابقات نیز  آقای امیر مداح از تامین اجتماعی قهرمان 
آقایان  و  قهرمان  نایب  دارایی  اقتصاد  از  ،آقای  محسن صمدزاده  
سید مجتبی عابدی و مهدی سلیم از اداره ورزش و جوانان و دارایی 
مشترکا به مقام سوم رسیدند.  داوری این دوره از مسابقات برعهده 
آقایان ایزدی و محمد زاده و علیزاده و خادم و طالبی  بوده است. در 
بخش بانوان نیز دانشگاه علوم پزشکی باحضور خانم ها میترا کاملی 
قهرمان  سالخورده   ملیحه  و  جابری  البنین  ام  و  گرامی  صدیقه  و 
وتیم های صنعت معدن وتجارت نایب قهرمان  وتیم های ورزش و 
جوانان شهرستان بیرجند و آموزش وپرورش به مشترکا به مقام سوم  
دست یافتند. در این بخش کاپ اخالق مسابقات به تیم فنی و حرفه 
خانم  نیز  انفرادی  دربخش  تعلق گرفت.  استان خراسان جنوبی  ای 
ملیحه  خانم  قهرمان،  تجارت  و  معدن  سازمان  از  نیا  اصغری  زهره 
آمنه  نایب قهرمان  و خانم ها  از دانشگاه علوم پزشکی  سالخورده 
پیروز مند و ام البنین جابری  به مقام سوم مشترک رسیدند. داوری 
این مسابقات در بخش بانوان برعهده  خانم ها: یوسفی و بهمدی و 

صایبی و تقوی و مالکی و پیروز مند  و نژاد بوده است.

شلغم، کیمیای پنهان فصل سرما

ایرنا- شلغم یکی از بهترین محصوالت فصل 
سرماست.شلغم پس از هضم، خون زیادی در 
بدن تولید می کند و برای افراد کم خون میتواند 
موثر باشد. خوردن شلغم پخته برای رفع سرفه، 
تسکین و نرم کنندگی سینه بسیار موثر است و 
عالوه بر آن یک داروی ادرار آور است که با 

افزایش میزان ادرار به دفع فضوالت بدن کمک 
می کند. درمان بیماری های سنگ کلیه و مثانه 
بیماری  در  است.شلغم  دیگر خواص شلغم  از 
کاربرد  نقرس هم  و بخصوص  مفاصل  های 
دارد، به این صورت که شلغم را کامال پخته 
و به صورت خمیر روی موضع قرار داده شود. 
افراد با مشکالت تیروئیدی بهتر است از مصرف 

شلغم صرف نظر کنند.

برنا- نمک خواص ویژه  و باورنکردنی دارد که برای حفظ زیبایی بسیار 
تاثیرگذار و قدرتمند است و با استفاده از آن می توانید زیبایی پوست و 
موی خود را حفظ کنید. نمک می تواند انواع اگزمای پوستی را التیام 
بخشد و موها را نرم و لطیف کند. برای اینکه تاثیر نمک را حس کنید 
ابتدا به صورت عادی موهای تان را بشویید و بعد یک قاشق غذاخوری 
نمک دریایی روی پوست سرتان بریزید و به مدت 10 دقیقه ماساژ 
این  امکان  حد  تا  کنید  سعی  بشویید.  را  موهای تان  دوباره  و  دهید 

کار را دوبار در هفته تکرار کنید تا خودتان طی یک ماه شاهد نتایج 
شگفت انگیز آن باشید. همچنین نمک به از بین رفتن شوره سر کمک 
می کند. نمک دریایی گردش خون را تحریک می کند و موجب تشدید 
و فعال شدن آن شود. این موضوع برای حفظ سالمت پوست سر و 
کاهش میزان شوره های آن بسیار مهم و حیاتی است.موهای تان را به 
چند قسمت مختلف تقسیم کنید و روی هر بخش مقداری نمک دریا 
بپاشید. نوک انگشتان تان را مرطوب کنید و برای مدت زمان 10 تا 15 

دقیقه کف سرتان را ماساژ دهید و بعد به طور معمول و مثل همیشه 
موهای تان را بشویید. این  کار از پوست  سرتان حفاظت می کند و کمک 
می کند از ناراحتی های پوستی مثل رشد قارچ ها پیشگیری شود.نمک 
کمک می کند تا از دست موهای  چرب خالص شوید. شما می توانید 
این معضل را با استفاده از نمک حل و برطرف کنید. تنها کاری که الزم 
است انجام دهید، اضافه کردن 2 قاشق غذاخوری نمک درون قوطی 

شامپوی تان و استفاده از آن است.

برای سالمت پوست و مو با خود نمک به حمام ببرید!

وقتی دارچین چربی سوز می شود

نشان  محققان  جدید  تحقیقات  جم-  جام 
ادویه ای  می توان  را  دارچین  که  است  داده 
التهابات  با  مبارزه  برای  تنها  نه  جادویی 
بدن و جلوگیری از بسیاری بیماریها دانست 
به  می تواند  نیز  آن  چربی سوز  خاصیت  که 
اسانسی  ماده ای  کند.  کمک  چاق  افراد 

وجود  ادویه  این  در  که  سینامالدئید  نام  به 
افزایش  در  شگفت انگیزی  توانایی  دارد 
آن  از  و  دارد  بدن  متابولیسم  یا  سوخت وساز 
با  مبارزه  در  مفید  راهی  عنوان  به  می توان 
چاقی بهره برد. استفاده از دارچین درون رژیم 
غذایی به نحوی که زیاده روی در مصرف آن 
به  کمک  برای  را  خود  فواید  نگیرد  صورت 

کاهش وزن خواهد داشت.

راهکارهای پیشگیری
 از بیماری های پاییزی

آفتاب- با آغاز فصل پاییز باید مراقب بیماری 
های شایع این فصل از جمله سرماخوردگی 
بیماری  این  از  پیشگیری  باشید.  آنفلوانزا   و 
در  برای حفظ سالمتی  اقدام  ترین  مهم  ها 
فصول سرد سال به شمار می رود.راهکارهای 

بیماری ها  این  به  ابتال  از  به پیشگیری  زیر 
را  خود  های  دست  کند.  می  شایانی  کمک 
با  را  خود  سرفه  و  عطسه  جلوی  بشویید- 
نکنید- لمس  را  خود  نگیرید-صورت  دست 
انجام  هوازی  های  ورزش  منظم  طور  به 
ها  فیتوکمیکال  حاوی  غذاهای  از  دهید- 
کنید-سیگار  استفاده  ها  اکسیدان  آنتی  و 

نکشید-استراحت کنید.

داروهای بدن سازی و خطر ات آن

ایرنا- مصرف داروها و مکمل های بدن سازی 
سبب سیاه شدگی سر استخوان ران در ناحیه لگن 
و معلولیت های ناتوان کننده می شود. مصرف 
این داروها به علت داشتن کورتون با دوز باال، 
سبب سیاه شدن سر استخوان ران در ناحیه لگن 
می شود و افرادی که از این گونه مواد استفاده 

استخوان  به علت سیاه شدگی سر  می کنند، 
ران، نیازمند جراحی تعویض مفصل شده و با 
انجام این جراحی از یک فرد فعال به یک فرد 
ناتوان با حداقل کارکرد اجتماعی تبدیل می شوند. 
عالوه براین مصرف این قبیل داروها می تواند 
به نارسایی کلیه ها، بدشکلی های استخوانی و 
تخریب زو رس مفاصل ختم شود و ناتوانی و 

را برای مصرف کنندگان به همراه داشته باشد.

چه بخوریم که کلیه هایی سالم 
داشته باشیم؟

باشگاه خبرنگاران- سالمتی کلیه ها نقش موثری 
در سالمتی فرد دارد و بسیاری از افراد مواد غذایی 
را مصرف می کنند یا رفتارهایی را انجام می دهند 
که به کلیه هایشان آسیب می رسانند. از جمله مواد 
غذایی مفید برای کلیه ها می توان به آب سالم، به 

ویژه آب چشمه اشاره کرد، بنابراین افراد وقتی به 
مکانی می روند که مشکوک به آلوده بودن آب 
هستند، باید چند قطره لیموترش یا سرکه به آب 
اضافه کنند تا ضدعفونی شود.سیب درختی، کاهو، 
خیار، مغز بادام، لیموترش تازه، روغن زیتون بودار، 
انجیر، برگه زردآلو، جوانه گندم، عسل، سیاه دانه، 
عرق خارشتر، خارخاسک، کرفس و سبزیجات 
تازه از جمله مواد غذایی مفید برای کلیه ها هستند.

توقیف 3 نفر شتر فاقد مجوز دامپزشکی 

یک دستگاه خودرو حامل۳ نفر شترفاقد گواهی 
با  دامپزشکی  ای   قرنطینه  بهداشتی  حمل 
همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.  به گزارش 
شهرستان  دامپزشکی  شبکه  عمومی  روابط 
مسیر  در  که  شتر  نفری   ۳ :محموله  درمیان 
قهستان ،بیرجند در حال تردد بود به دلیل نداشتن 
سابقه بهداشتی مشخص و عدم دریافت مجوز 
بهد اشتی قرنطینه ای  دامپزشکی توسط نیروی 
انتظامی توقیف گردیدو پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی ارسال گردید.

جاسازی تریاک در سنتور

ماموران گمرک در تازه ترین عملیات مبارزه با مواد مخدر موفق 
شدند از داخل سنتور، تریاک کشف کنند.  در این عملیات ماموران 
گمرک به مقدار دو کیلو گرم تریاک کشف کردند که به طرز ماهرانه 
ای در داخل سنتور جاسازی و قاچاقچیان قصد داشتند به صورت 
بسته پستی این مقدار مواد مخدر را جا به جا کنند. قاچاقچیان این 
مواد را در داخل جداره یک سنتور جاسازی کرده بودند. قاچاقچیان 
بین المللی مواد مخدر پس از ناکامی در جا به جایی مواد مخدر 
در داخل دمبیل، کله قند، پاشنه کفش و خرما این بار یک وسیله 
موسیقی را انتخاب کردند اما با هوشیاری ماموران گمرک امانات 
پستی فرودگاه امام خمینی )ره( این ترفند قاچاقچیان هم ناکام ماند.

کشف ۲۲۰ کیلوگرم هروئین در زیر ماسه

از ۳40  بیش  کشف  از  بلوچستان  و  سیستان  مرزبانی  فرمانده  جانشین 
از این  این استان خبر داد و گفت:  انواع مواد مخدر در مرزهای  کیلوگرم 
بود.سرهنگ  شده  دپو  ماسه ها  زیر  در  هروئین  کیلوگرم  حدود220  مقدار 
محمد مالشاهی افزود: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطالعاتی 
و با کنترل دقیق منطقه، از قصد قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به عمق 
کشور با خبر شدند و در همین راستا اقدامات کنترلی و پوششی خود در 
منطقه را افزایش دادند.جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با بیان 
 اینکه مأموران منطقه موفق شدند محل اختفای محموله را شناسایی کنند، 
گفت:  مرزبانان در این عملیات موفق شدند 221 کیلو و 200گرم هروئین را که 
به طرز ماهرانه ای در زیر سنگالخ و ماسه ها دپو شده بود را کشف و ضبط کنند.

کشف 1۲۰ کیلو گرم تریاک در نهبندان

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 120 کیلو 
گرم تریاک در نهبندان خبر داد. وی در تشریح این 
خبر گفت:دوشب گذشته مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محور”زابل - نهبندان” به یک خودروی سواری 
پزو 405 مشکوک شدندو آن را متوقف کردند. سردار 
شجاع بیان داشت :  مأموران در  بازرسی از خودرو 
122 کیلوگرم تریاک در قالب 118 بسته که به طور 
ماهرانه جاساز شده بود را کشف کردند و یک متهم 

را  دستگیر و پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.

------------      

-------------     

---------   
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  ـــهـــهییـــانــانـییبـبـ   

»»به مناسبت پایان سیطره شجره خبیثه و ملعونه داعش استان بیانیه شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی ««   
به مناسبت فتح و ظفر سپاه اسالم و پایان سیطره شجره خبیثه و ملعونه داعش  خراسان جنوبی شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی

  : بیانیه اي به این شرح صادر نمود

 اهللا الرحمن الرحیم  بسم

  »ان تنصر اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«: قال اهللا تبارك و تعالی

جند اهللا بر جنود شیطان و   پیروزي مایه مباهات و تاریخیبا شکر و سپاس خداوند قادر متعال به پاس توفیق الهی غلبه حق بر باطل، 

عربستان سعودي علیه اسالم و مسلمین، ایثار و   ترین توطئه مثلث شوم آمریکایی ـ صهیونیستی و وهابیت شدن پیچیده خنثی

قدس، فاطمیون،  شناس اعم از سلحشوران جان بر کف سپاه اهللا، بصیر و زمان هاي ستودنی تمامی مجاهدان فی سبیل فداکاري

اهللا مقتدر و نیروهاي مسلح سوریه و عراق همراه با مقاومت و پایداري تحسین برانگیز ملّت  زینبیون، حیدریون، حشدالشعبی، حزب

در پایان    زدنی سردار سرافراز سپاه اسالم، سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی هاي مثال هاي کشورهاي هدف و رشادت و دولت

شناسی و عمل به تکلیف، به  شجره خبیثه ملعونه داعش را ارج نهاده و با تقدیر و سپاس از این تجلّی رشادت، وظیفهدادن به سیطره 

علیهم (آفرین این طریق مقدس و مدافعین واقعی مکتب و حرم اهلبیت عصمت و طهارت ارواح طیبه شهداي مظلوم و عزت

پیشه آمریکایی ـ صهیونیستی ـ  م که فتح و ظفر تاریخی اخیر بر حکام جنایتفرستیم و با اعتقاد قلبی به این مه درود می  )السالم

هاي تکفیري ـ تروریستی تاریخ موسوم به خالفت  کارترین گروه ها خاصه جنایت سعودي و دیگر حامیان مزدور منطقه ایی آن

اهللا  المسلمین، حضرت آیت یمانه امامهاي حک هاي سربازان اسالم و هدایت فشانی خفیه الهی ـ جان شیطانی داعش مرهون الطاف

در اعالم جهاد و درایت رهبر   »الشریف اهللا ظله ادام«اهللا العظمی سیستانی اهللا، حضرت آیت ةابتکار ذخیر  )مدظلّه العالی(اي امام خامنه  العظمی

هاي کشور عراق  دولتو صالبت ملت و      االسالم و المسلمین حاج سیدحسن نصراهللا اهللا مقتدر جناب حجت شجاع حزب

صفتان استکبار جهانی و  باشد بر حفظ روحیه سلحشوري، بصیرت و هوشیاري بیش از پیش در برابر مکر شیطان و سوریه می

نماید که در اینصورت بدون تردید با تحقق  ضد بشر تأکید می هاي آتی این کوردالن نشدن از حیله اي آن و غافل مزدوران منطقه

حق تعالی باز هم نصرت و پیروزي را نصیب فرموده و فتح نهایی با حذف غده  »صراهللا ینصرکم و یثبت اقدامکمان تن«وعده الهی 

اهللا در جهان از آن اسالم و مسلمین خواهد  شدن پرچم ال اله اال اهللا، محمد رسول سرطانی رژیم غاصب صهیونیستی و برافراشته

  .شاءاهللا ان. بود

   

 هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبیروابط عمومی شوراي 
 

  
 

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 

در منزل و محل کار )بدون 
هزینه( قبول حواله از 

فروشگاه شهرداری برای 
همکاران محترم 

شهرداری ، آتش نشانی و 
سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت  رایگان 

 32220423
09361779359

ط
 نقـد و قسـ

ی پور
حقیق

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
1۰۰

مینی
تض

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     3۲44۲876 - ۰9353315656    بهـروش

* سردست برزیلی             کیلویی 23700 ت
* ران برزیلی                          کیلویی 25300 ت 
* مغز ران برزیلی                کیلویی 25800 ت
* سفید ران برزیلی           کیلویی 26900 ت
* چرخ کرده منجمد         کیلویی ۱۴800 ت
* قلوه گاه گوسفندی        کیلویی 22800 ت
* پاچین منجمد                  کیلویی 8500 ت
* ماهی تیالپیال s               کیلویی ۱5500ت
* ماهی تیالپیال m              کیلویی ۱6000 ت
* استیک شیر خالدار        کیلویی ۱9700 ت
*همبرگر 60 درصد شوکا         بسته ای 6600 ت
*همبرگر 30 درصد شوکا      بسته ای ۴۱50 ت
* استیک ظرفی شوکا      کیلویی ۱۴900 ت
* کباب لقمه 3 تیکه شوکا         کیلویی 6600 ت
* سویا برگر شوکا              کیلویی 3۱00 ت
* سوسیس آلمانی ۱         کیلویی  3700 ت
* سوسیس آلمانی 2          کیلویی 3۱00 ت
* کوکتل 55 درصد             کیلویی5300 ت
* کوکتل 70 درصد             کیلویی 8300 ت

*کالباس مارتادال۴0درصد       کیلویی ۴950 ت
* کالباس مرغ 55 درصد     کیلویی ۱0500 ت
* هات داگ 55 درصد       کیلویی6900 ت
* هات داگ 70 درصد        کیلویی8600 ت
* پنیر پیتزا 95 95          کیلویی ۱3200 ت
* پنیر پیتزا پروسس       کیلویی ۱2200 ت
*همبرگر 30 درصد شهراد      بسته ای2500 ت
*همبرگر60 درصد شهراد       بسته ای ۴500 ت
* استیک 70 درصد  شهراد     بسته ای 9900 ت
*کباب لقمه70درصدشهراد       بسته ای 3500 ت
* استیک پاک جم         بسته ای ۱0500 ت
* همبرگر60 درصدپاک جم    بسته ای 8500 ت
* همبرگر30 درصدپاک جم     بسته ای5800 ت
* خیارشور نول               دبه ای ۱۱500 ت
* خیارشور یک                  دبه ای 9500 ت
* خیار شور ویژه                   دبه ای 22500 ت
* برنج پاکستانی                     65500 ت
* برنج پاکستانی عود             66500 ت
قیمت ماهی ها به صورت کارتنی می باشد

مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 
09155614880 - 09303107002 درب اتوماتیک سید
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7
همت مردم خراسان جنوبی

برای خانه دار شدن زلزله زدگان

غالمی-کمیته امداد امام خمینی استان ساخت 50 
واحد مسکونی برای زلزله زدگان کرمانشاه را تقبل 
کرد. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: 
و  خیران  مردم،  کمک  با  مسکونی  واحدهای  این 
زیرپوشش  مددجویان  برای  امداد  کمیته  اعتبارات 
این نهاد در کرمانشاه ساخته می شود تا آالمشان 
را کاهش دهد.سلم آبادی افزود: برای هر واحد 10 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در مجموع 

500 میلیون تومان هزینه خواهد شد.
 

100 میلیارد تومانی جبران سرمازدگی
به کشاورزان استان  

و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  تسنیم-نماینده 
را  خود  مصوبه  دولت  گفت:  مجلس  در  سرایان 
کشاورزان  به  سرمازدگی  تسهیالت  اعطای  برای 
خراسان جنوبی با اولویت شهرهای فردوس، بشرویه 
و سرایان اجرایی کند. امیرحسنخانی در جمع مردم 
فردوس با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر اعطای 
تسهیالت 100 میلیارد تومانی جبران سرمازدگی به 
کشاورزان استان با اولویت شهرهای فردوس، بشرویه 
و سرایان اظهار کرد: بسیاری از کشاورزان معوقات 
بانکی دارند که در این مصوبه عالوه بر تمدید معوقات 
به مدت سه سال، تصریح شده نباید این موضوع مانعی 
ایجاد کند. به کشاورزان  پرداخت تسهیالت   برای 

برگزاری سمینارآموزشی برند سازی 

امیرآبادیزاده-آموزشگاه آزاد مدیریت صنایع مبنا صنعت 
تعاونی کارآفرینی و توسعه کسب و کاربیرجند روز 
پنجشنبه سمینار آموزشی برند سازی را در محل سالن 

همایش ها اداره کل فنی وحرفه ای استان با تدریس 
استاد دکتر عبدلی برگزار کرد.در این سمینار آموزشی که 
با هدف تعاونی ها و واحد های صنعتی بوده به موضوعاتی 
همچون اصول برند سازی مراحل برند سازی، توسعه 
و  پرداخته  برند  در  پژوهی  آینده  و  برند  مدیریت  و 
برای حاضرین تدریس وپرداخته شد.گفتنی است این 
سمینار با حمایت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شد.  استان  و شرکت شهرک های صنعتی 

خواننده حماسی خراسان جنوبی 
رتبه نخست  را کسب کرد

تسنیم-عبدا... مولوی حقیقی خواننده حماسی ارزشی 
خراسان جنوبی در دومین جشنواره نواها و آواهای 
از آن خود کرد. در  را  رتبه نخست  ضداستکباری 
نواهای  جشنواره  دبیرخانه  به  اثر   514 مجموع 
ضداستکباری ارسال شد که از این تعداد 80 اثر از 
استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، 
همدان،  کرمان،  خوزستان،  مازندران،  اصفهان، 
بوشهر و فارس در مرحله نهایی به رقابت پرداختند.از 
این تعداد 4 نفر از شرکت کنندگان حائز رتبه نخست 
شدند که عبدا... مولوی حقیقی از خراسان جنوبی، 
حسن محمودزاده از مازندران، علی تومه از بوشهر و 
محمدحسن شفیعی از خراسان رضوی رتبه نخست 

این جشنواره را کسب کردند.

همایش ملی کویر نوردی 
در بشرویه برگزار می شود

از  بشرویه  شهرستان  فرماندار  معاون  خبر-  گروه 
برگزاری همایش ملی کویرنوردی 15 تا 1۷ آذرماه در 
این شهرستان خبرداد.شفیعی گفت: بشرویه در منطقه 
ای کویری واقع شده و رمل های منحصربفردی دارد.

موقوفات  درآمد  درصدی   ۵۶ رشد 
خراسان جنوبی

شبستان-مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: در شش 
ماهه سال گذشته در آمد موقوفات استان 5۶ درصد 
رشد پیدا کرده است که مقام اول کشور را در این 
ایم. حجت االسالم  داده  اختصاص  به خود  زمینه 
هاشمی در همایش یاوران وقف در استان اظهار کرد: 
98 بقعه متبرکه در سطح استان وجود دارد.وی با بیان 
اینکه ما خادم قرآن هستیم، گفت: در سطح استان 
2۷00 نفر در مسابقات قرآنی شرکت کردند که از این 
تعداد 2۷0 نفر به مرحله استان راه پیدا کردند.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
از این تعداد، 1۳ نفر به مرحله کشوری راه پیدا کردند 
که در نهایت سه نفر آنها موفق به کسب مدال شدند 
وی به شرکت 400 نفر در طرح حفظ مجازی قران 
اشاره کرد و گفت: تاکنون 18 نفر در مدرسه حفظ 

قرآن، حافظ کل قرآن کریم شده اند.

سینما قدس فردوس به دلیل فرسودگی 
باید نوسازی شود

تسنیم-مدیر آموزش و پرورش فردوس با اشاره به 
فرسودگی ساختمان سینما قدس گفت: قبل از وقوع 
هرگونه اتفاق ناگوار باید وضعیت این ساختمان تعیین 
تکلیف شود. فردوس، خداخواه در جلسه شورای آموزش 
و پرورش فردوس اظهار کرد: با توجه به غیر استاندارد 
تنهای  ساختمان  فرسودگی  و  برق  سیستم  بودن 
سینمای فردوس که قدمت باالیی دارد داده اند باید 
برای حفظ جان مردم نسبت به جابجایی موقت سینما 
و نوسازی آن هر چه زودتر تدبیری اندیشیده شود.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

موافقت با ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی

سرقت زرشک، در خراسان جنوبی
صدا و سیما- بیشترین سرقت محصوالت کشاورزی در خراسان جنوبی معادل ۷0 درصد سرقتها، مربوط به زرشک است. رئیس اداره مبارزه با سرقت نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: از آغاز امسال بیش از 
4 تن زرشک به ارزش ۶۳ میلیون تومان در استان سرقت شد .سرهنگ ساالر بوستانی با بیان اینکه بعد از زرشک، بیشترین سرقت محصوالت کشاورزی زعفران و پسته بوده است افزود: سارقان از آغاز امسال 
10 کیلوگرم زعفران خشک و ۷40 کیلوگرم پسته نیز سرقت کردند.وی تعداد سرقتهای محصوالت کشاورزی امسال را 129 فقره اعالم کرد که مأموران انتظامی ۷5 فقره را کشف و 81 سارق را دستگیر کردند .

حسینی- استاندار با بیان این که 4 نقطه در 
در  تجاری  آزاد  منطقه  برای  جنوبی  خراسان 
نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این نقاط 
محدوده  در  نهبندان،  به  بیرجند  محور  در 
شهرستان طبس و فردوس قرار دارند و شورای 
مناطق آزاد نیز موافقت خود را اعالم کره است، 
اکنون که این موضوع در مجلس مطرح شده از 
نمایندگان استان خواستار پیگیری آن هستیم. 
صبح پنجشنبه جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان با حضور استاندار خراسان جنوبی 
رای  به  جلسه  کار  دستور  اولین  شد.  برگزار 
گذاشتن سند آمایش سرزمینی برای تصویب 
به  اشاره  با  طرح  این  علمی  مجری  که  بود 
آخرین تغییرات بیان کرد: نقشه زمین شناسی و 
گسل های فعال استان به طور اختصاصی تهیه 
و در طرح وارد شده است، زیرا که از عوامل 
اصلی تاثیر گذار بر توسعه استان و پروژه ها 
را  استان  معدن  بخش  “خطیب”  باشند.  می 
افزود:  و  دانست  توسعه  اساسی  از محورهای 
به برنامه و نرم افزارهایی برای برداشت قابل 
توجه ذخایر معدنی استان نیاز داریم. وی اقلیم 
از دیگر موارد مطرح شده در  را  آبی  و منابع 
آب  درصد  داد: 9۳  ادامه  و  کرد  عنوان  طرح 
استان در بخش کشاورزی مصرف می شود و 
در زمان حاضر 1۷0 میلیون متر مکعب کسری 
مخزن در استان داریم، و برای 40 سال آینده 
صرفه جویی حداقل ۳0 درصد در مصرف آب 

ضروری است.

رشد منفی توسعه صنعت استان
به گفته وی پوشش گیاهی در استان ضعیف 
است و بیرجند، خوسف و بشرویه در بدترین 
قرار  مراتع  تراکم  وضع  بهترین  در  طبس  و 
منفی  رشد  به  طرح،  علمی  مجری  دارد. 
توسعه صنعت با -41/۳1 اشاره کرد و یادآور 

شد: باید به سمت صنایع با زیرساخت و مواد 
فرآوری  صنایع  و  بر  آب  کم  فرآهم،  اولیه 
اختالف  که  این  به  اشاره  با  خطیب  برویم. 
و  شهری  خانوارهای  ساالنه  ناخالص  درآمد 
روستایی موجب مهاجرت از روستاها به شهرها 
شده است، اضافه کرد: در اکثر مناطق شهری 
استان افزایش جمعیت را داشته ایم و تنها در 
با کاهش جمعیت مواجه  نهبندان  شهرستان 
هستیم. وی گسترش کمی و کیفی آموزش 
عالی را بسیار حائز اهمیت اعالم کرد و افزود: 
موارد  دیگر  از  نیز  ترانزیتی  گسترش خطوط 

برای توسعه استان است.

استانی دانشگاهی می تواند به تحقق 
سند چشم انداز استان کمک کند

مجری علمی طرح آمایش سرزمینی با بیان 
افق 1415  تا  انداز  این که هدف سند چشم 
، تحقق”نگین خاوران” است، یادآور شد برای 
توسعه  مانند  هایی  ماموریت  شهرستان  هر 
فرآوری زعفران در قائن و معادن در نهبندان، 
طبس و فردوس تعریف شده که باید به آن 
بحرانی  مسائل  خطیب،  گفته  به  برسند.  ها 
مخازن  مجاز  تخلیه  حداکثر  قائن،  در  استان 
آب، در سرایان فرونشست زمین و در نهبندان 
و سربیشه خالی شدن سکنه هستند. وی ادامه 
داد: مدیریت علمی، توانمند در حد یک استان 
دانشگاهی می تواند به تحقق سند چشم انداز 

استان کمک کند.

تناقض در محورهای توسعه استان
ارائه  به  عضو  اجرایی  های  دستگاه  ادامه  در 
نقطه نظرات خود درباره سند پرداختند. رئیس 
نظر  در  به  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 
گرفتن سهم 8/1 درصدی صنعت و معدن از 
منابع آبی اشاره کرد و گفت: صنایع استان پرآب 

بر نه، ولی متوسط آب بر هستند و اگر تنها 5 
درصد از مصارف کشاورزی کاهش پیدا کند، 
می توانیم تمام صنایع معدنی را پوشش دهیم. 
شهرکی با اعتقاد بر این که اگر محور توسعه 

استان معدن است اعتبارات نیز باید به سمت 
تامین زیرساخت های معدنی سوق داده شود، 
خاطرنشان کرد: اکثر مناطق معدنی در مناطق 
جنگلی قرار دارند و اگر محور توسعه محیط 
زیست است با حفظ منابع جنگلی مغایرت پیدا 
می کند، باید بین این بخش ها اولیت گذاری 
اکتشافی  این که مطالعات  بیان  با  شود. وی 
پایه  مطالعات  اما  است  بر  هزینه  مطالعاتی 
ضروری و الزم است، عنوان کرد: برای کاهش 
منابع آب باید به طور جدی دراستفاده از ظرفیت 
 های کشاورزی کشور همسایه ورود پیدا کنیم.

تربیت نیرو برمبنای بخش های
توسعه ای استان باشد

جهاد  سازمان  رئیس  مطلق،  پور  ولی  هاشم 
کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به این که 
به روز شوند، اظهار کرد:  باید  ارائه شده  آمار 
میزان مصرب آب کشاوری استان ۶/89 درصد 

است. وی خواستار اصالح کلمه مصرف بهینه 
به مدیریت مصرف شد و افزود: فرآوری باید 
عالوه بر محصوالت کشاورزی در معادن نیز 
توسعه یابد.سنجری مدیر کل اداره کار، تعاون 

و رفاه اجتماعی نیز به رشد جمعیت تحصیل 
کرده بیکار در استان اشاره کرد و یادآور شد: 
اگر تاکید بر تربیت نیروی انسانی است، پس 
آن ها را  نه بدون هدف بلکه برای بخش های 
رئیس  خلیلی  دهیم.  آموزش  توسعه  مختلف 
طرح  تصویب  خواستار  هم  بیرجند  دانشگاه 
شد و افزود: اصالحات به حق دوستان را وارد 
خواهیم کرد ولی االن از کلیت طرح و اجرای 

آن باقی نمانیم.

دانشگاه مسئول اشتغال نیست
که  این  بر  تاکید  با  استاندار،  الشریعه  مروج 
دانشگاه  با  را  خود  ارتباطات  بیرجند  دانشگاه 
داد:  ادامه  کند،  برقرار  دیگر  کشورهای  های 
های  طرح  تمام  در  بخشی  بین  تعارضات 
تبیین مسائل  اولویت بندی و  آمایشی است، 
ارائه  با  که  است  آمایش  مدیریت  برعهده 
اطالعات تکمیلی و با فناوری روز و نگاه علمی 

جهانی طرح را اجرا کند. وی با اعتقاد بر این 
اضافه   ، نیست  اشتغال  مسئول  دانشگاه  که 
کرد: باید بپذیریم دانشگاه برای توسعه کمی 
و کیفی رشته های آموزشی برمبنای نیازهای 
کشور است. وی شرط اول مدیریت آمایش را 
شجاعت و ریسک پذیری مدیران اعالم کرد.
در نهایت این سند با رای موافق تصویب شد.

استقبال استاندار از 
برنامه ها برای شادی و نشاط مردم

برگزاری جشنواره گل  دوم جلسه،  دستورکار 
میلیون   ۷0 معادل   اعتباری  که  بود  نرگس 
تومان نیاز داشت. این جشنواره نیز با 14 موافق 
تصویب شد. استاندار تاکید کرد: از مسائلی که 
برای شادی و نشاط مردم و ایجاد همبستگی، 
معرفت و آگاهی می شود استقبال می کنیم. 
باید این جشن ها برای عناب و زرشک هم 

انجام شود.
چهارمین  برگزار  جلسه  بعدی  کار  دستور 
تئاتر معلوالن کویر بود.  جشنواره منطقه ای 
که  این  بیان  با  استان،  بهزیستی  کل  مدیر 
اتوبوس  و 2  بودیم  داده  اتوبوس  درخواست  
محقق شده، ادامه داد: خواستار مناسب سازی 
اماکن تفریحی و سالن های نمایش نیز می 
باشیم. این طرح هم با 1۶ رای موافق تصویب 
شد. همچنین تفویض اختیار به دبیرخانه برای 
دیگر  از  ها  همایش  و  ها  جشنواره  برگزاری 
موافق  رای  با 1۶  که  بود  شده  مطرح  موارد 
و  راه  ادامه جلسه مدیر کل  در  تصویب شد. 
احداث  مانند  چندین طرح  به  نیز  شهرسازی 
نیروگاه خورشیدی در خوسف و بشرویه، مرکز 
معاینه فنی خودرو در قائن و احداث ساختمان 
بهداشت و درمان در زیرکوه اشاره کرد که تمام 

طرح ها مصوب شدند.
)Ava.news13@gmail.com(
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 پیام استاندار به مناسبت 

گرامی داشت هفته بسیج
به  پیامی  در  جنوبی  خراسان   غالمی-استاندار 
دانست  گرامی  را  هفته  این  بسیج  هفته  مناسبت 
در بخشی از متن این پیام آمده است.هفته بسیج 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  برای  است  فرصتی 

فداکاری ها و ایثارگری های بسیجیان مخلصی که 
از ابتدای انقالب، همواره در سخت ترین شرایط، با 
ایثار و جانفشانی از میهن اسالمی پاسداری کردند 
و اکنون نیز با بصیرت و آگاهی در دفاع از اسالم 
ایران پیشتازند. و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

اینجانب با اغتنام فرصت، ضمن تبریک هفته بسیج 
و ارج نهادن به مجاهدات و ایثارگری های وصف 
ناشدنی نیروهای مخلص و قهرمان سپاه، بسیج و 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، یاد و خاطره همه 
شهدا، بویژه شهیدان مدافع حرم را گرامی داشته، 
توفیقات روزافزون همه پاسداران جان برکف و به 
خصوص براداران و خواهران بسیجی را در مسیر 
تعالی اسالم و ایران اسالمی و تحقق اهداف عالیه 
انقالب اسالمی در ظل توجهات حضرت ولیعصر 
معظم  مقام  منویات  و  ها  هدایت  تحت  و  )عج( 
قادر  پروردگار  درگاه  از  العالی«،  »مدظله  رهبری 

متعال خواستارم.

400 کیلومتر کاهش مسیرآسیای میانه
 با اتصال راه ماهیرود به فراه

قلعه  محور  زیرسازی  عملیات  مقدم-  دادرس 
کاه- به فراه افغانستان توسط اداره کل راه وشهر 
سازی در عمق 120 کیلومتری خاک افغانستان آغاز 
شد. مهدي جعفري درتوضیح این مطلب افزود: با 
تکمیل این محور ضمن اتصال استان های جنوبی و 
شرقی کشور به شاهراه حلقوی در کشور افغانستان 
به کشور های  افغانستان  در مسیر  ترانزیت  طول 
کشورهای آسیای میانه از بندر عباس و بندر چابهار 
به افغانستان و کشور هاي آسیاي میانه بیش از 400 

کیلومتر کاهش می یابد.  

برگزاری اولین جشنواره استندآپ کمدی 
خراسان جنوبی  در بیرجند 

کاری- اولین جشنواره استنداپ کمدی با انتخاب 
۳ نفر هنرجوی برتر توسط هیئت داوران و یک نفر 
برگزیده توسط آرای مردمی به کار خود پایان داد.

پنجشنبه شب  مرحله نهایی اولین جشنواره مسابقه 

ارشاد  استندآپ کمدی در سالن فرزان فرهنگ و 
بیرجند با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و هنرمندان و مردم برگزار شد. اکبرپور مدیرموسسه 
هنری عرفان با بیان اینکه  در ابتدای ثبت نام حدود 
80 نفر از سراسر استان ثبت نام کردند و در مرحله 
دوم 18 نفر از بین آنها منتخب شدند و 12 نفر از 
آنها  به مرحله نهایی رسیدند افزود: دراین جشنواره 
هر  برگزاری  از  بعد  کشید  طول  ماه  حدود 2  که 
مرحله برای برگزیدگان کارگاه آموزشی برگزار می 
شد. .شایان ذکر است در پایان از بین 12 نفر که 
به مرحله نهایی راه یافته اند محمد آقایي خزاعي 
نفر اول،غالمرضا یوسفي نفر دوم، نفر سوم مرتضي 
دهشیبي توسط هیئت داوران انتخاب شدند و مهدیه 
عباسی هم  با آرای مردمی تماشاچیان در سالن به 

عنوان نفر چهارم  انتخاب شد.

مسابقات اسب دوانی خراسان جنوبی

امیرآبادیزاده - دهمین دوره مسابقات اسب دوانی 
اداره ورزش  به همت  روز جمعه  خراسان جنوبی 
با همکاری سازمان جهاد کشاورزی  و  و جوانان 
ورزشگاه  جنب  تندر  سوارکاری  باشگاه  و  استان 
هیئت  سرپرست  شد.  برگزار  بیرجند  الغدیر 
بیرجند گفت: دهمین دوره  سوارکاری شهرستان 
مسابقات اسب دوانی استان به مناسبت هفته بسیج  
برگزار شد.مجتبی  بیرجند  دوانی  اسب  پیست  در 
اکبری افزود: ۶  شرکت کننده این  مسابقات از 
شهرستان های بیرجند و گناباد بودند که در این 

دوره حضور داشتند.

7۳0 نفر از جهادگران به مناطق روستایی 
شهرستان زیرکوه اعزام شدند

تسنیم-فرمانده ناحیه مقاومت سپاه زیرکوه با اشاره 
به اینکه اردوهای جهادی تمرین خدمت و خودسازی 
است گفت: از ابتدای امسال۷۳0 نفر از جهادگران و 
بسیجیان به صورت اردوی یک روزه و در قالب ۳5 
حلقه صالحین به مناطق روستایی شهرستان اعزام 
شدند.  مختلف عمرانی، آموزشی و غیره  اعزام شدند. 

رزمایش مشترک نیروی انتظامی و بسیج 
قوسی - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند 
نیروی انتظامی  و  بسیج  مشترک  رزمایش  از 
خبر داد و افزود: این رزمایش با عنوان مقابله 
بردن  باال  با هدف  اغتشاشات  و  ناآرامی ها  با 
توان نیروهای بسیج در روز پنجشنبه در خیابان 
ادامه  در  شود.  می  برگزار  مهرشهر  ولیعصر 
بسیج  هفته  های  برنامه  به  اشاره  با  فالحی 
گفت: هفته بسیج از 29 آبان آغاز و تا 5 آذر 
ماه ادامه دارد و 100 عنوان برنامه در این هفته 
در بیرجند اجرا می شود. وی ادامه داد: همایش 
ائمه جماعات و مسئوالن هیئت امنای مساجد 
و اعزام 200 دانش آموز با 5 دستگاه اتوبوس 

به راهیان نور از برنامه های پیش بینی شده در 
هفته بسیج است.فالحی افزود: غبارروبی مزار 
نیروهای  و  بسیج  فرماندهان  با حضور  شهدا 
مسلح، دیدار با خانواده شهدا، افتتاح نمایشگاه 
آسیب های اجتماعی با عنوان تولدی دیگر از 
آبان ماه در محله موسی بن جعفر)ع( و   29
مشاوره به زوج های جوان از دیگر برنامه های 
ناحیه مقاومت بسیج  این هفته است.فرمانده 
بیرجند از برگزاری میقات الصالحین در مصلی 
این  در  افزود:  و  داد  خبر  بیرجند  جمعه  نماز 
و  خواهران  صالحین  حلقه  حدود 200  راستا 
برادران در میقان و صالحین شرکت می کنند. 

جمعه،  نماز  در  فرماندهان  همه  شرکت  وی 

عنوان  با  بسیجیان  بزرگ  همایش  برگزاری 

شکوه مقاومت 5 آذرماه با هدف نمایش اقتدار 

بسیج را از جمله برنامه های هفته بسیج دانست 

و اظهار کرد: طی این هفته در مساجد برنامه 
میز خدمت نیز برنامه ریزی شده است.فالحی 
در  که  دیگری  مأموریت  کرد:  خاطرنشان 
راستای حفظ و کمک به  آرامش بیشتر به مردم 
انجام می شود گشت های بسیجی محله محور 
است که به صورت سراسری خواهد بود و از 5 
آذر آغاز می شود و از هر حوزه مقاومت 5 پایگاه 
که قریب به 25 تیم هستند شرکت می کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند از تشکیل 
قرارگاه فرهنگی در 1۶ مسجد در سال جاری 
خبر داد و بیان کرد: سال آینده سعی بر این است 
که همه مساجد به این سمت حرکت کنند.
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عضو شورای عالی بسیج عشایر استان: دشمن از ترویج تفکر بسیج در جامعه می ترسد

دادرس مقدم-عضو شورای عالی بسیج عشایر 
خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه با پشتیبانی از 
والیت فقیه و حمایت از بسیج به مملکت آسیبی 
تفکر  ترویج  از  دشمن  امروز  افزود:  نمی رسد، 
بسیج در جامعه می ترسد و باید بسیج در سراسر 

بافت جامعه تقویت شود.
شهرستان  عشایر  از  یکی  حسینی  ا...  حبیب 
عشایر  بسیج  عالی  شورای  عضو  و  سربیشه 
خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار شبستان 
با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: بسیج 
الهام خداوند به قلب امام خمینی)ره( بود که در 
پنجم آذر 1۳58 تشکیل شد.وی با بیان اینکه با 

پشتیبانی از والیت فقیه و حمایت از بسیج به 
مملکت آسیبی نمی رسد، افزود: شهید فهمیده 
دانش آموز بسیجی بود که امام بزرگوارمان از 
این نوجوان 1۳ ساله به عنوان رهبر یاد فرمودند 
ساله ای  دوازده  طفل  آن  ما  رهبر  گفتند»  و 
است که با قلب کوچک خود، که ارزشش از 
صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، خود را زیر 
خود  و  منهدم  را  آن  و  انداخت  دشمن  تانک 
نیز شربت شهادت نوشید«.عضو شورای عالی 
بسیج عشایر بیان داشت: امروز دشمن از ترویج 
تفکر بسیج در جامعه می ترسد و باید با بسیج 
جلوی توطئه های دشمنان را بگیریم. حسینی 

با اشاره به اینکه بسیج قدرت بزرگی است که 
همواره مورد آماج حمالت رسانه ای دشمن قرار 
دارد، ادامه داد: اکنون که در آستانه دهه چهارم 
انقالب هستیم و می خواهیم پیشرفت کنیم 
بسیج باید در جهت رشد و توسعه اقتصادی و 
امنیت ملی و رفاه عمومی ایران اسالمی برنامه 
تمامیت  و  استقالل  به  و  باشد  داشته  ایده  و 
ارضی کشور فکر کند و بسیجی به عنوان سرباز 
انقالب اسالمی سرافرازی و عزت ملت  ایران 
و مسلمانان را در سر بپروراند. وی تاکید کرد: 
امروز بسیج باید در سراسر بافت جامعه تقویت 
شود و نخبگان بسیج مورد حمایت قرار گیرند. 

عضو شورای عالی بسیج عشایر با بیان اینکه 
ایثار و  امروز نیاز است همه بسیجیان روحیه 
شهادت طلبی که در دل و ذهن خود دارند را 
در زمینه تولید و اشتغال و در عمل نشان دهند، 
افزود: بسیج تنها منحصر به جمهوری اسالمی 
ایران نیست و باید هسته های مقاومت در تمام 
جهان به وجود آید. حسینی خاطر نشان کرد: با 
وجود مقام معظم رهبری و بسیج هیچ دغدغه 
ای نداریم و ایران قدرت منطقه است و هیچ 
با  ندارد. وی  ابرقدرت ها  از استکبار و  ترسی 
بیان اینکه بسیج لشکر مخلص خداست، افزود: 
بسیجی کسی است که خالصانه در هرجایی 

به او نیاز باشد حضور می یابد. عضو شورای 
عالی بسیج عشایر از مسئوالن در خواست کرد 
با توجه به خشکسالی های متوالی نگاه ویژه 
ای به جامعه عشایری داشته باشند و امروز نیاز 
است صنایع دستی و تولیدات عشایر تقویت و 
اینکه در  بیان  با  پیدا کند.وی  بیشتری  رونق 
گذشته جامعه عشایر از سیاه چادر تا فرش زیرپا 
را خودشان تهیه می کردند، افزود: اما متاسفانه 
اکنون این جامعه نیز مصرف کننده شده است 
امکانات  اما  باشند  تولید  به  عالقمند  شاید  و 
درنظر  تسهیالتی  آنان  برای  باید  و  ندارند 
افزایش دهند. را  تولیدات خود  تا  گرفته شود 

فرماندار درخواست کرد

 برگزاری مانور زلزله برای شناسایی کاستی ها
قوسی - صبح روز پنج شنبه جلسه شورای 
مدیریت بحران شهرستان بیرجند با مدیریت 
فرماندار بیرجند برگزار شد. ناصری فرماندار 
با اشاره به زلزله اخیر بیرجند گفت:  بیرجند 
باید کارها ایجابی و سلبی انجام شود تا در 
نیاید.  وجود  به  مشکلی  زلزله  وقوع  زمان 
بیرجند  در  که  اخیری  زلزله  در  افرود:  وی 
وجود  به  مردم  برای  مشکالتی  افتاد،  اتفاق 
در  و  بود  زیاد  زلزله  شب  در  اضطراب  آمد. 
نقیضی  و  ضد  خبرهای  نیز  مجازی  فضای 
رد و بدل می شد. باید این بحران مدیریت 
دولتی  دستگاه های  حادثه  موقع  در  و  شود 

حضور داشته باشند.فرماندار بیرجند با تاکید 
برنامه  با  باید  کرد:  اظهار  مانور  برگزاری  بر 
ریزی، مانورهای امنیتی برگزار شود و در آن 
کم و کاستی ها مشخص شود تا در حادثه 
ناصری  شود.  مرتفع  مشکالت  این  واقعی 
ادامه داد: در بیرجند مکان هایی برای اسکان 
موقت مردم در نظر گرفته شده است. در این 
مکان ها وسایل مورد نیاز اولیه مردم پیش 
بینی شده و تمام اعضای مدیریت بحران باید 
نسبت به وظایف خودشان در مورد این مکان 
ها توجیه شوند.ناصری با اشاره به قابل پیش 
بینی بودن سیل، خاطرنشان کرد: باید برنامه 

ریزی هایی با شهرداری انجام گیرد و نقاط 
حادثه خیز شناسایی و برای بی خطر کردن 
قنوات اقدام شود. وی ادامه داد: شرکت آب 
گمشده  های  حفره  و  مسیرها  ای  منطقه 
قنوات را پیدا کند و اگر الزم باشد این حفره 
ها را پر کند. فرماندار تصریح کرد: باید نقاط 
پرخطری که بر روی آنها ساخت و ساز انجام 
طور  به  که  مالکانی  و  کرد  بررسی  را  شده 
ساز  و  ساخت  نقاط  این  روی  بر  غیرقانونی 
شان  اطالعات  و  شناسایی  اند  داده  انجام 

جمع آوری شود.
)Ava.news19@gmail.com(
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  امام هادی علیه  السالم  فرمودند:

الجاِهُل أِسیُر لِسانِِه

نادان، اسیر زبان خود است.

)الدرّة الباهرة :ص 41(

غیب پرور: بسیج با نااهالن انقالب 
مماشات نمی کند

سردار غیب پرور فرمانده سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: بسیجی باید روحیه انقالبی گری داشته و معتقد 
به حرکت رو به جلو باشد و یک بسیجی هرگز درجا 
نمی زند، بسیجی اهل مماشات با نااهالن و نامحرمان 
نیست و در عین حال که ایثارگر است به دنبال نام 
و شهرت نیست. وی افزود: بسیجی اهل بصیرت 
است  و قطعا یک عنصر فرهنگی در چارچوب انقالب 
اسالمی است. یک بسیجی زمانی به بلوغ می رسد که 

خادم بودن به مردم را درک و باور کند.

نجفی، قالیباف را به مناظره طلبید

محمدعلی نجفی درخصوص اظهارات اخیر قالیباف 
مبنی بر اینکه تعطیلی خط ۷ مترو کاری سیاسی 
بوده، گفت: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
توضیحاتی در این رابطه، ارائه و پیشنهاد خوبی هم 
مطرح کرد. وی افزود: برای اینکه موضوع شفاف 
آقای  بگیرند،  قرار  جریان  در  دقیقا  مردم  و  شود 
قالیباف در هر دانشگاهی که مورد عالقه شان است 
و  مردم  حضور  در  مناظره ای  تا  کنند  پیدا  حضور 
رسانه ها انجام شود. شهردار تهران تاکید کرد: در 
این مناظره دالیل ما برای تعطیلی این خط و دالیل 
ایشان برای عدم تعطیلی بیان شود و اگر ایشان واقعا 
فکر می کنند ما از نظر کارشناسی اشتباه می کنیم یا 
خدایی ناکرده کار سیاسی کردیم، بهترین راه برای 

اثبات، برگزاری مناظره است.

کوچک زاده: فراموشی کالم امام)ره( 
مختص به اصولگرا و اصالح طلب نیست

مهدی کوچک زاده اظهار کرد: حرف های حضرت 
و  سنت  و  کتاب  یافته  تبلور  حقیقت  در  امام)ره( 
بود.  خود  زمانی  و  مکانی  شرایط  با  تطبیق یافته 
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  پیشین  نماینده 
به کالم حضرت  را در عمل  اوج قدرت  اسالمی، 
امام  را در فراموشی کالم  بد بختی  اوج  امام)ره( و 
مصیبت هایی  تمام  امروزه  گفت:  و  دانست  راحل 
در  ریشه  همگی  هستیم  آن  شاهد  کشور  در  که 
فراموشی کالم زرین حضرت امام)ره( دارد. فراموشی 
کالم امام فراگیر هست فقط مختص به اصولگرا و 

اصالح طلب و... نیست.

عباس سلیمی نمین: 
مکانیزم جمنا باید به روز شود

برای  اصولگرایان  اینکه  به  پاسخ  در  نمین  سلیمی 
ورود به انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست 
جمهوری سیزدهم باید همین مکانیزم جمنا را ادامه 
دهند یا مکانیزمی با رویکرد جدید تعریف کنند،گفت: 
همان مکانیزم جمنا را به روزتر کنند. طبیعتا برای اولین 
بار در یک انتخاباتی این ساختار ارائه شد، باید حتما 

ضعف هایش را برطرف و قوت هایش را تقویت کنند.

هشدار سردار به نوچه استکبار

سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه گفت: ما نه با 
دست نشانده های استکبار، بلکه با خود شیطان 
بزرگ و عامل اصلی یعنی آمریکا و اسرائیل کار 
ایران  داری  دلیل خویشتن  به همین  لذا  داریم. 
را در برابر عربستان می بینیم و نمی خواهیم وارد 
می کنیم  توصیه  و  شویم  آنها  با  مستقیم  مقابله 
دست از این کارها بردارند وگرنه در جبهه مقابل 
دریافت  را  آن  های  ترکش  و  هستند  انقالب 
مقاومت  جبهه  سرنوشت  افزود:  وی  می کنند. 
و  دارند  اتحاد  با هم  و همه  به هم گره خورده 
اگر اسرائیل به گوشه ای از آن حمله کند باقی 

جبهه به کمک خواهند رفت.

مقتدی صدر: ایران از سفرم 
به عربستان ناراحت است

که  کرد  ادعا  خبری  انتشار  با  ترکیه  خبرگزاری 
مقتدی صدر رهبر حرکت صدر عراق در گفتگو با 
یک شبکه تلویزیونی خصوصی اعالم کرده است: 
»مقامات ایران طی پیامی از سفرم به عربستان 
سعودی ابراز ناراحتی کردند. اما ارسال این پیام 
عربستان  به  سفرم  اینکه  برای  نیست.  مناسب 
نبود،  ایران  با  دشمنی  اعالم  معنای  به  سعودی 
بلکه برای منافع ملی عراق صورت گرفت. عالوه 
بر این در سفرم به عربستان سعودی در خصوص 

مسائل مربوط به حرکت صدر گفتگو نکردیم«.

ولیعهد عربستان: در حال تشکیل
 ائتالف علیه ایران هستیم

با  مصاحبه  در  نیویورک تایمز  روزنامه  خبرنگار 
سیاست  درباره  بحث  در  سلمان«  بن  »محمد 
استعفای  پیرامون  مسائل  درخصوص  خارجی 
خودداری  لبنان  نخست وزیر  الحریری«،  »سعد 
حریری  که  است  این  ماجرا  اصل  گفت  اما  کرد 
کنترل  تحت  که  لبنان  دولت  برای  نمی خواهد 
وی  کند.  فراهم  سیاسی  پوشش  است،  حزب ا... 
زمانی  در  مناسب  »رئیس جمهوری  را  ترامپ 
با حمایت های  مناسب« خواند و گفت: عربستان 
برای  متحدانش  با  ائتالفی  تشکیل  حال  در  او 
مقابله با ایران است. فریدمن نوشته به گفته های 
بن سلمان به دید شک نگاه می کند زیرا رقابت ها 
شده  باعث  عرب  جهان  داخل  ناکارآمدی های  و 
نباشند. واحد  جبهه ای  تشکیل  به  قادر  آنها 

در انتخابات 92 در یک فضای ناباورانه پیروز شدیم

سال  »خرداد  این که  بیان  با  عارف  محمدرضا   
جدی  حضور  و  مشارکت  ما  اصلی  پیام   ۹۲
اتفاقات  به  توجه  با  گفت:  بود«  اصالحات  جریان 
فضای  یک   ۸۶ مجلس  انتخابات  و   ۸۸ سال 
ناامیدکننده ای به جبهه اصالحات القا شده بود و ما 
در یک فضای ناباورانه پیروز شدیم. رسانه های رقیب قبل این پیروزی میخ 
را به تابوت جریان اصالحات کوبیده بودند و گفتند که اصالحات مرده است. 

حمایت مان از روحانی مشروط بوده است

معلمان  اسالمی  انجمن  دبیرکل  محمدی  داوود 
ایران، اظهار کرد: تشکل ما در دو انتخابات گذشته 
از آقای روحانی حمایت کرده، اما متاسفانه عهدی 
دچار  قدری  بود  بسته  مردم  با  رئیس جمهور  که 
خدشه شده است. ما معتقدیم اصالح طلبان باعث 
موفقیت آقای روحانی در انتخابات شدند، اما ایشان باید بدانند که حمایت 

ما از ایشان مشروط بوده است.

تنها خواسته اصالح طلبان از روحانی

محمد نیشابوری فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
سهم  دنبال  به  طلبان  اصالح  گویند  می  اینکه 
خواهی از دولت هستند یک بحث انحرافی است؛ 
اصالح طلبان معتقد هستند باید به مطالبات با ارزش 
مردمی که به خاطرش به رئیس جمهور رای ۲4 
میلیونی دادند، توجه شود. اصالح طلبان چیز زیادی از روحانی نخواستند، تنها 

خواسته آنها تحقق شعارهای خود آقای روحانی است.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
مهمانان  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
»محبان  اجالس  در  شرکت کننده 
اهل بیت )ع( و مسئله تکفیری ها«، 

در  اسالمی  امت  همدلی  و  اتحاد 
واجبات  اوجب  از  را  کنونی  شرایط 
دانستند و گفتند: جمهوری اسالمی 
ایران در مقابل توطئه  جبهه  استکبار 

و صهیونیسم برای ایجاد جنگ و نزاع 
میان مسلمانان ایستاده و خواهد ایستاد 
و به اذن پروردگار در این مبارزه پیروز 
خواهد شد همان گونه که شجره  خبیثه  

داعش در عراق و سوریه قطع شد.
اعالم  صراحت  با  فرمودند:  ایشان 
ایران  اسالمی  جمهوری  کنیم  می 
در هر جایی که برای مقابله با کفر 

و استکبار، نیاز به حضور باشد، کمک 
این موضوع  بیان  در  و  خواهد کرد 
مالحظه هیچ کس را نمی کنیم. رهبر 
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب 
اگرچه داعش در عراق و سوریه به 
از  نباید  اما  پایان خود رسیده  نقطه  
کید و مکر دشمنان غافل بود زیرا 
آمریکا و صهیونیسم و دنباله های آنها، 
با اسالم دست نخواهند  از دشمنی 
توطئه ای  است  ممکن  و  کشید 
در  را  آن  امثال  و  داعش  همچون 
منطقه ای دیگر طراحی و اجرا کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: یکی 
از اقتضائات بیداری، محبت و برادری 
میان امت اسالمی است و الزمه  این 
محبت نیز مقابله با عواملی است که 
صراحتاً با دنیای اسالم دشمنی و یا 
می کنند.  کمک  اسالم  دشمنان  به 

نشست  حاشیه  در  روحانی  حسن 
ایران،  کشورهای  سران  جانبه  سه 
ادامه  ضرورت  بر  ترکیه،  و  روسیه 
همکاری های ایران، روسیه و ترکیه 
در راستای حاکمیت ملی در سوریه و 
تشکیل کنگره ملی گفتگوی سوریه 
در سوچی و موفقیت آن تاکید کرد.

توسعه  گفت:  جمهور  رئیس 
دو   نفع  به  روسیه  و  ایران  روابط 
علیه  هرگز  و  بوده  منطقه  و   ملت 
بود. نخواهد  دیگری  کشور  هیچ 

رییس جمهور تاکید کرد: همکاری 
زمینه حل  در  روسیه  و  ایران  های 
حل  برای  الگویی  سوریه  بحران 
است. ای  منطقه  مشکالت  سایر 

آماده  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
در  روسیه  با  ها  همکاری  توسعه 
آمیز صلح  های  فعالیت   زمینه 

کرد:  اظهار  هستیم،  ای  هسته   
از  یک  هیچ  نفع  به  برجام  نقض 
نیست.  کننده  مذاکره  های  طرف 
جمهوری اسالمی ایران همان گونه 

که بارها اعالم کرده هرگز در نقض 
در  ولی  بود  نخواهد  پیشقدم  برجام 
برابر نقض آن نیز سکوت نمی کند.

رئیس جمهور گفت: برجام یک توافق 

چند جانبه و بین المللی است و اجرای 
کامل و تحکیم آن از سوی طرفین 
است. همگان  نفع  به  و  ضروری 

روحانی ضمن ابراز نگرانی از اوضاع 

تالش  ضرورت  بر  یمن  در  مردم 
برای پایان یافتن حمالت و کشتار 
انسان  های  کمک  ارائه  و  مردم 
دوستانه به مردم این کشور تاکید کرد.

رهبر انقالب: هر جا به حضور ما در مقابله 
اجرای کامل برجام ضروری و به نفع همگان استبا استکبار نیاز باشد، کمک خواهیم کرد

حجت االسالم حسن روحانی :

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

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 

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

با مدیریت جدید 
و کادری مجرب
 افتتاح گردید

4 آذر ماه

پایگاه مقاومت بسیج 
روزنامه آوای خراسان جنوبی

روز بسیج، 
دولت مقاومت 

و استکبار ستیزی

در تاریخ 1396/09/01 با حضور دکتر امیر حسنخانی )نماینده محترم مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسالمی(، حجت االسالم رضایی )امام 
جمعه محترم اسالمیه(، آقای مهندس ابراهیمی )فرماندار محترم شهرستان فردوس(، مدیران ادارات و سازمان ها و جمعی از مردم منطقه کلنگ 
احداث مدرسه شهدای بانک ملی در شهرک بهارستان باغشهر اسالمیه به زمین زده شد. این پروژه با مشارکت 2000 میلیون ریالی بانک ملی ایران 
در شهرک بهارستان باغشهر اسالمیه احداث می گردد. آقای حمید دهباشی ، رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی ضمن عرض 

تبریک ماه ربیع االول و آرزوی قبولی عزاداری های ایام محرم و صفر اعالم نمود :
بانک ملي ایران، بانکی برآمده از دل تاریخ کشورمان است که درگذر زمان به شکوفایی رسیده و بر دنیای پیرامون خویش نیز تاثیرات نمایانی گذارده 
است. این بانک همواره جایگاه کلیدی خود را در توسعه زیر ساخت های عمران و آبادی، فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور در تمامی مناطق 

ایران نشان داده و به عنوان بازوی اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران ، همواره در کنار دولتمردان ایران ایفای نقش نموده است.
بانک ملی ایران در راستای انجام رسالت خویش که همانا ارائه خدمت به آحاد جامعه و در اقصی نقاط کشور عزیزمان می باشد و در راستاي مسئولیت 
اجتماعي خود در امور فرهنگی و اجتماعی، طرح های عام المنفعه )نظیر: آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد معرفی شده توسط ستاد دیه 
کشور،  احداث مراکز نگهداري ایتام و کودکان بي سرپرست و معلولین ذهنی، بازسازی شیرخوارگاه، احداث مدرسه،  بیمارستان، درمانگاه ، مسجد و 
حوزه علمیه ، مصلي، نمازخانه، بقاع متبرکه ،حمایت مالي از دانش آموزان نخبه یتیم، تجهیز کتابخانه، خریداري و اهداي چندین دستگاه آمبوالنس 
در مناطق محروم(، رفع حوائج ضروري و نیازهاي فوري نیازمندان مشارکت نموده و نگاه ویژه ای به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته داشته است. 
 ایشان »صاحبان حساب های قرض الحسنه در شعب بانک ملی ایران را شرکای اصلی بانک در انجام  امور خیر دانست« و اعالم داشت :

 از آنجایي که صاحبان حساب هاي قرض الحسنه پس انداز به قصد مشارکت در امور عام المنفعه و برخورداري از اجر معنوي در این 
راه قدم مي گذارند ،  جوایز بانک به آنها در حکم هدیه و به قصد تجلیل و تقدیر از حسن نظرشان اعطا مي گردد. 

در خاتمه ایشان گزارشی از خدمات عام المنفعه ای که توسط بانک ملی ایران در استان انجام پذیرفته و یا تا پایان سالجاری به انجام خواهد رسید 
به شرح ذیل نام برد.

در سنوات قبل:
- مشارکت  در ساخت مرکز بهداشت 1000 میلیون ریال

- ساخت مدرسه شهدای بانک ملی ایران در شهر بیرجند 3000 میلیون ریال 
در سال جاری: 

- مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به مبلغ 500 میلیون ریال 
- مشارکت  در ساخت مدرسه 6 کالسه استثنائی مهرشهر بیرجند 2500 میلیون ریال 

- خرید2 دستگاه آمبوالنس به ارزش 3000 میلیون ریال که به زودی به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا می شود  
- مشارکت در ساخت مدرسه در شهرک بهارستان باغشهر اسالمیه فردوس با مبلغ  2000 میلیون ریال که شاهد مراسم کلنگ زنی آن هستیم.

کلنگ زنی مدرسه در شهرک بهارستان اسالمیه
 با مشارکت 2000 میلیون ریالی بانک ملی ایران

 بانک ملی ایران - اداره امور شعب خراسان جنوبی

ثبت نام کربال 
به صورت محدود

 با حضور مداحان برجسته شهرستان 

اعزام هوایی

مورخ 1396/9/25
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

 آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 
جنب بانک رسالت

تلفن: 32222265 - 32226749

صبحگاه مشترک بسیجیان کارمند  استان * عکس : اکبری


