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سرمقاله

مرزهای شرقی ؛  
امنیت استان  و پدیده ای 

به نام داعش جدید
* هرم پور

خوشبختانه یا متأسفانه ما در همسایگی کشوری 
نقاط  ترین  مهم  از  یکی  که  ایم  گرفته  قرار 
امنیتی و نظامی  از حیث  دنیا  جغرافیایی حساس 
محسوب می شود؛ کشوری به نام افغانستان که به 
دلیل همسایگی با چهار  قدرت اتمی یعنی روسیه، 
هند، پاکستان و چین  ...  )مشروح  سرمقاله در صفحه 2 (
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اجرای طرح مقابله با آسیب های اجتماعی در محالت

دارندگان قبوض 
حج تمتع اطالعات 
خود را تکمیل کنند
صفحه 7

افتتاح کتابخانه 
مرکزی   و  مرکز 
اسناد  دانشگاه 
صنعتی  بیرجند
صفحه ۴

افتتاح و کلنگ زنی شد

ایستگاه آتش نشانی 
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سایت اداری
صفحه  ۸
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عباس عبدی:
اصالح طلبان درانتخابات با نظر گرفتن مصالح کشور 

از نامزدی، غیروابسته به خود حمایت کردند

 محسن رهامی:
امید مردم از اصالح طلبان

 رو به کاهش است

قالیباف:
متأسفانه اکنون اختیارات واگذار شده زیاد به 
افراد  موجب افزایش احتمال فساد شده است

 آیت ا... عباس کعبی:
برجام هیچ گشایش اقتصادی

برای مردم نداشته است

جناب آقای دکتر سید محمود حسینی
معاون محترم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، شایستگی های برجسته شما 
در صحنه های خدمت به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده

از بذل توجه جناب عالی به حسینیه و مجتمع فرهنگی مذهبی 
حضرت ابوالفضل )ع( روستای خوان کمال تشکر و قدردانی را داریم.
هیئت امنای حسینیه حضرت ابوالفضل )ع( روستای خوان

جناب آقای محمود پاسبان گل
معاون محترم پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
ضایعه اسفبار درگذشت والده گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات از خداوند منان خواهانیم.

کارکنان حوزه معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس علیرضا توانا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

شهردار منطقه یک بیرجند 
که نشان از سوابق، تجربیات ارزشمند و توان مدیریتی شماست 
تبریک عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان 

را مسئلت داریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان 
استان خراسان جنوبی

استاد محترم 
جناب آقای دکتر گنجی فرد

فقدان مادر بزرگوارتان 

شادروان حاجیه فاطمه توسلی 
را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی 

و برای جناب عالی و خاندان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

جناب آقای دکتر سید محمود حسینیدکتر عطایی، دکتر قنبرزاده، دکتر نجفی سمنانی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت 

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
که نشان از توانمندی، کارآمدی، اخالص و سابقه درخشان می باشد 
تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی تان را از ایزد منان آرزومندم.

مهندسین حمید آسوده و مرتضی تقی زاده

جناب آقا دکتر سید محمود حسینی
معاون محترم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که حاصل درایت، 
لیاقت و مدیریت توانمند اجرایی شما می باشد، تبریک و تهنیت عرض 
نموده، از خداوند منان مزید توفیقات روز افزون برایتان مسئلت داریم.

آهن آالت قاری

جناب آقای علی حسینی
رئیس محترم سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند

جناب آقای رضا قالسی مود
رئیس محترم حوزه دفتر شهردار

انتصاب شایسته و مدبرانه شما عزیزان را تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روز افزون
 و توفیق خدمتگزاری مستمر را از خداوند متعال مسئلت داریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی

پنجمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

حجت االسالم سید فخر فاطمی 
را با ذکر صلوات و نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده مرحوم

فرا رسیدن دهه فجر رب فجر آفرینان مبارک باد
آژانس فجر  32401230-32401065-09151603686

آگهی مزایده شماره 96/2
فروش امالک و مستغالت بانک تجارت )نوبت دوم( 

شرح در صفحه 2

از یک مدیر مالی مجرب و آشنا به امور مالی پروژه ای و تولید
دعوت به همکاری می گردد.         09126441280

کالته 100 ساله دربست بی نظیر  بهدان 
چند هکتار با سند ، 2 قنات ، یک ربع تا شهر

 زیر قیمت    09126881005

اجرای تضمینی چاه ارت، حفاری 
اجرا با لوازم و تست   09397410201

ثبت شرکت و موسسات 200 
تومان، اخذ گرید پیمانکاران
 500 تومان، مشاوران توافقی

 شرکت فرهود کاران شینا                 
09157251095 - 32430038

حـراج بزرگ 
گالری سـاعت کاندینـو 

آدرس: بین مدرس 5 و 7

تا 40 درصد 
تخفیــف

  7 الی 21 
بـهمـن 

ثبت نام کربال - زمینی
            اعزام ها از ۱۱ بهمن لغایت ۱۳ اسفند ماه 96

محل ثبت نام 
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات، ساختمان آوا

دفتر خدمات مسافرتی ،جهانگردی و زیارتی عماد
۳۲۲۲۴۱۱۳

صفحه 7
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سود سهام عدالت 16 گروه تسویه و چهار گروه باقیمانده تا پایان اسفند

سود سهام عدالت 16 گروه شامل اعضا کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و .... در شروع دهه مبارک فجر به حسابشان واریز شد.بر 
این اساس مشمولینی که در مرحله اول 50 هزار تومان دریافت کرده بودند در این مرحله 100 هزار تومان دریافت کرده و مجموعا با مبلغ 150 هزار تومان سود سهام عدالت این 
مشمولین مربوط به سال 1395 به طور کامل تسویه می شود.گفتنی است سود چهار گروه باقیمانده از مشمولین سهام عدالت نهایتا تا پایان اسفند ماه به حسابشان واریز خواهد شد.

مرزهای شرقی ؛  
امنیت استان  و پدیده ای 
به نام داعش جدید
*هرم پور

  خوشبختانه یا متأسفانه ما در همسایگی کشوری 
قرار گرفته ایم که یکی از مهم ترین نقاط جغرافیایی 
حساس دنیا از حیث امنیتی و نظامی محسوب می 
شود؛ کشوری به نام افغانستان که به دلیل همسایگی 
با چهار کشور دارای قدرت اتمی یعنی روسیه، هند، 
پاکستان و چین و همچنین همسایگی با کشور ایران، 
برای حاکمان آمریکا به شدت مهم و حیاتیست. در 
دهه های اخیر، سیطره بر افغانستان به دلیل مؤلفه 
های گوناگون امنیتی و نظامی برای ابرقدرت های  
جهان مهم بوده و بسیاری از نقشه های شوم آنان 
برای مردم جهان از افغانستان نشأت گرفته و آغاز 
و  کوش  سخت  مردمی  با  افغانستان  است.  شده 
مقاوم، اما به دلیل جوالن همیشگی سرویس های 
اطالعاتی، محل تولد گروههای عرب- افغانی بوده 
که بعدها القاعده نام گرفتند و گروههای کوچکتری 
همچون طالبان، و بعدها گروههای تکفیری  مثل 
بوکوحرام ا،  داعش و احرارالشام  از دل آن بیرون 
آمدند. در هفته های اخیر و بعد از شکست داعش در 
عراق و سوریه، کاماًل پیش بینی می شد که مقصد 
برخی  با  پازل  این  باشد.  افغانستان  داعش،  بعدی 
زمینه سازی های امنیتی مثل سخنرانی ترامپ در 
حدود دو ماه قبل و اعالم اعزام سه هزار نیروی تازه 
نفس آمریکایی به افغانستان تکمیل شد و این روزها 
مناطق  در  آمریکایی  نیروهای  با حضور مشکوک 
افغانستان و  اخبار و گزارش های متعدد   مختلف 
برای داعش  ادوات  لجستیک  و  نیرو  برن  از هلی 
در کوهستانها و دشت ها و حاشیه شهرهای مهم 
افغانستان، مسجل گردید. به نظر می رسد با شرایط 
پیش رو و با کنار هم گذاشتن برخی مؤلفه های 
امنیتی در حال وقوع در منطقه ازجمله گزارش رسانه 
ها از حضور افسران اطالعاتی اماراتی و عربستانی در 
افغانستان در هفته های اخیر و سفرهای متعدد آنان 
به برخی مناطق این کشور و همچنین برخی تغییر 
وتحوالت در والیان والت افغان، روزهای سختی در 
پیش رو باشد. حضور داعش در افغانستان، قطع به 
یقین  با هدف ایجاد پروسه ضد امنیتی برای ایران 
و  جدید  امنیتی  معضالت  و  با مشکالت  و   بوده 
متعدد برای مرزهای شرقی جمهوری اسالمی همراه 
خواهد بود؛  مرزهایی که مردم سه استان سیستان 
و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در 
جدار آن به مرزبانی مشغولند، مرزهایی که سالهاست 
محرومند و فریاد این محرومیت را مسؤولین،  آن 
مرزهایی که  نشنیدند،  باید می شنیدند،  که  زمان 
بسترهای مهمی برای نفوذ عناصر معاند هستند و 
از همه مهم تر به دلیل وقوع خشسکالی در سالهای 
برنامه  و  اخیر در سایه غفلت مدیران و مسؤولین 
ریزان، بسیاری از مرزداران آن روستاها را ترک و به 
شهرها مهاجرت نموده اند. آمریکا بدون تردید از عقبه 
سازی و نفوذ و سکونت داعش در افغانستان، ایجاد 
ناامنی و وقوع معضالت امنیتی در ایران را دنبال می 
کند و قطعاً در پروسه ی مهم اقدام خود و در نقشه 
راهبردی ده ساله اش، برای مرزهای شرقی همچون 
مرزهای غربی  برنامه دارد، برنامه ای که چون دو 
لبه ی قیچی با استفاده از پایگاههای خود در عراق 
و ترکیه از یک سو و افغانستان و پاکستان از سوی 
دیگر به خیال خام خود به بریدن شاهرگ انقالب 
منتهی شود. حال  سؤال اینجاست که سوای احتمال 
موفقیت یا عدم موفقیت آنها برای ایجاد ناامنی های 
جدید و تأثیرگذاری منفی بر ثبات ایران،  مسؤولین ما 
برای مرزهای شرقی چه برنامه ای دارند؟ آیا اکنون 
زمان آن نرسیده که فریاد سالهای قبل و سالهای 
اخیر ما را مبنی بر اینکه توسعه و عمران استانهای 
مرزنشین شرقی کشور می باید با دید امنیتی هم 
نگاه شود مجدداً به اذهان مبارک یادآوری نمایند؟ 
آیا زمان آن نرسیده که از پستوخانه های فکری و 
غفلت های عمدی و سهوی به درآیند و مقوله ی 
آب و خشکسالی را که صدها روستای مرزی استان 
را خالی از سکنه کرده و جمعیت شهرهای مرزی 
استان را هر سال کمتر کرده و ترکیب جمعیتی را 
به هم زده است به صورت ویژه تری ببینند؟ آیا وقت 
آن نرسیده که برای تقویت امنیتی و نظامی مرز و 
تقویت دستگاههای متولی در این زمینه،  مدیران 
و  کنند   گری  مطالبه  کشوری  متولیان  از  استان 
دستگاههای  سوی  از  مؤثری  اقدام  تا  بخواهند 
کشوری انجام شود؟ متأسفانه مردم استان در آتش 
بی تدبیری ها، حاشیه سازی های مدیران و غفلت 
آنها ازمقوالت مهم و بی پاسخی و انفعال در مقابل 
جریانات پراهمیت می سوزند. هیزم این آتش هم 
جهل و بی خبری از وقایع در حال وقوع و جریانات 
به نظر می رسد در ماهها و  آغاز است.  در شرف 
سالهای آتی، ما در مرزهای شرقی با مخاطراتی روبرو 
شویم که تدبیر آنرا  از هم اینک باید آغاز نماییم.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

نوبخت: پرداخت یارانه  در سال ۹۷ 
تغییری نمی کند

برای حذف  اینکه دولت  بیان  با  سخنگوی دولت 
یارانه نقدی نمی تواند جیب 80 میلیون نفر را بگردد، 
گفت: پرداخت یارانه نقدی در سال آینده تغییری 
نخواهد کرد. وی افزود: اگر مشخصا بدانیم که به چه 
کسانی باید یارانه پرداخت کنیم این یارانه پرداخت 
می شود اما اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد 

بدون ساز و کار حذف شوند عملیاتی نیست 

برنج ارزان شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از واردات برنج برای 
و  داد  خبر  آینده  سال  و  عید  شب  بازار  تنظیم 
گفت: قیمت برنج ایرانی 10 تا 18 درصد کاهش 
محصول  این  بازار،  از  حمایت  برای  که  یافته 
گفت:  مهرفرد  می کنیم.  ذخیره  و  خریداری  را 
در شب  را  این محصول  دولتی  بازرگانی  شرکت 
نامتعادل شود به  عید و هنگامی که قیمت برنج 
عرضه  مشخص  بازارهای  در  مستقیم  صورت 
می کند که قیمت آن براساس نرخ مصوب ستاد 
متفاوت است  آن  انواع  به  توجه  با  و  بازار  تنظیم 
ندارد. وجود  عرضه  میزان  برای  محدودیتی  و 

اختصاص تسهیالت اعتباری 
برای مسافرت فرهنگیان

بیان  با  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل 
که  است  بوده  این  صندوق  برنامه های  از  اینکه 
تأخیری در پرداخت سهم الشرکه معلمان بازنشسته 
نداشته باشیم،گفت: تسهیالت اعتباری برای سفر 
این  افزود:  نیکدل  گرفته ایم.  نظر  در  فرهنگیان 
تسهیالت برای زیارت عتبات، به هر نفر تا سقف 
تا 9 میلیون  1.5 میلیون تومان و به هر خانواده 
تومان وام بدون هیچ بهره ای و فقط با 1.5 درصد 
با  تسهیالتی  سفرها،  سایر  برای  و  ارایه  کارمزد 
کارمزد 7 درصد در اختیار فرهنگیان قرار می دهیم.

میزان افزایش شهریه دانشگاه های 
علمی کاربردی در سال ۹۷

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: میزان 
شهریه های سال آینده مطابق با نرخ تورم خواهد 
بود.محمدحسین امید در نشست خبری اظهار کرد: 
پیش بینی می شود حداکثر تا 10 درصد افزایش یابد.

سرمقاله

واکنش تُند اکرمی به پیشنهاد استعفای روحانی

حجت االسالم سیدرضا اکرمی با اشاره به مطلب یک 
وب سایت اصول گرا مبنی بر پیشنهاد استعفا به رئیس 
جمهور حسن روحانی گفت: اوال با صداقت و شهامت 
تعداد مخاطبان خود را اعالم کند؛ دوما بنویسد که 
این حرف خودش است یا حرف زیر کرسی! مملکت 
ضابطه دارد، قانون دارد. آن دوره اول ریاست جمهوری، وقتی بنی صدر تمام 

خطاها و خیانت هایش معلوم شد؛ آن وقت مجلس وارد عمل شد.

اواخر دولت احمدی نژاد، زنان را به خانه فرستادند

عضو فراکسیون امید با بیان اینکه خمیرمایه خلقت، عدالت 
است و اگر عدالت نباشد، جامعه از بین می رود، گفت: در 
اواخر دولت احمدی نژاد، زنان را به خانه فرستاده بودند و 
می خواستند حذف کنند در حالی که زنان باید تقویت 
شوند زیرا تقویت آنها موجب تقویت خانواده می شود. 
جلودارزاده افزود: هرگاه زن و مرد یا حتی حیوان از حقوق الهی شان منع شوند، 
این مسئله موجب طغیان می شود و آنها خود را از محدودیت و اسارت آزاد می کند.

امید مردم از اصالح طلبان رو به کاهش است

 محسن رهامی، درباره ناامیدی مردم از اصالح طلبان 
گفت: البته امید داشتن و یا ناامیدی از یک جریان 
سیاسی، مانند اصالحات یا اصولگرایان، امری نسبی 
است. بدین معنا درصورتی که بنا باشد مردم از بین 
جریان های موجود سیاسی یک امید نسبی داشته 
باشند به اصالح طلبان بیش از اصولگرایان تمایل دارند ولی به هرحال امید 

مردم، با توجه به انتظاراتی که داشتند، رو به کاهش است.

پست اینستاگرام متفاوت روحانی به مناسبت دهه فجر

به  جمهور  رئیس  روحانی  االسالم حسن   حجت 
تصویری  خود  اینستاگرام  در  فجر  دهه  مناسبت 
منتشر کرد و نوشت، :»رژیم گذشته به این دلیل 
همه چیز را از دست داد که صدای مردم را نشنید.

حکومتها ابدی نیستند و بقای آنها با نظر و خواست 
مردم است و باید مطالبه انتقاد و اعتراض مردم را به خوبی بشنوند برای 

حکومتی که فقط می خواهد صدای انقالب مردم را بشنود، بسیار دیر است.

 برجام هیچ گشایش اقتصادی برای مردم نداشته است

 عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اظهارات 
اخیر عراقچی درمورد تاثیرات برجام گفت: از طریق 
برجام هیچ گشایش اقتصادی برای کشورمان و مردم 
حاصل نشد و نباید به آن دل خوش کرد. آیت ا... عباس 
کعبی با تاکید بر اینکه گره زدن اقتصاد به راه حل های 
دیپلماتیک اشتباه بود، ادامه داد:  دولتمردان ما نیز اذعان دارند که تحریم های 

بانکی هنوز باقی است و  آمریکا نیز به دنبال گرفتن امتیازات جدید است.

معمار تحریم های ایران:
شاید با تحریم به خودمان ضرر بزنیم

 مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که از او به عنوان معمار تحریم های کشورش 
علیه ایران یاد می شود درباره استفاده مفرط از این تدابیر تنبیهی هشدار داده 
است. »ریچارد نفیو« اضافه کرد: »اگر ما کاری بکنیم که تجارت برای خودمان 
به طرق مختلف و در نقاط زیادی دشوار شود، این خطر واقعی وجود دارد که 
به خودمان ضرر اقتصادی یا سیاسی بزنیم. این باعث می شود از توان ما برای 

تعامل در اقتصاد جهان کاسته شده و اثربخشی تحریم هایمان پایین بیاید.«

عباس عبدی در پاسخ به این سوال 
ویژه  به  طلبان  اصالح  مواضع  که 
حمایت آنها از جریان و شخصیت 
های معتدل در دو انتخابات گذشته 

چه نقشی در این زمینه دارد؟ عنوان 
کرد: اصالح طلبان به دلیل مسائل 
و مشکالتی که داشتند در انتخابات 
به  غیرمنتسب  نامزد  یک  از  اخیر 
خود دفاع و حمایت کردند، در واقع 
منطق سیاسی ایجاب می کند که 

منافع و مصالح جامعه و کشور در 
طلبان  اصالح  و  شود  گرفته  نظر 
در انتخابات با در نظر گرفتن این 
به خود  غیروابسته  نامزدی  از  مبنا 

اگر  مسلما  کردند.  دفاع  و  حمایت 
شود  فراهم  آنها  برای  امکان  این 
مستقلی  نامزد  خود  از  بتوانند  که 
داشته باشند، موثرتر و مفید تر عمل 
خواهند کرد.وی افزود: آینده اصالح 
طلبان در درجه اول دست خود آنها 

رفتار  و  گفتار  تاثیر  تحت  و  است 
اپوزیسیون خارج نشین و یا حکومت 
نیست و هر نیرویی که آینده خود 
اعتبار  بی  بداند،  آنها  به  وابسته  را 
و  شرایط  در  طلبان  اصالح  است. 
موقعیت مناسبی قرار دارند، جامعه 
سبک  از  اعم  ابعاد  همه  در  ایران 
حکومتداری،  اندیشه،  زندگی، 
روابط خارجی و ... در گذر از سنت 
به وضعیتی جدید قرار گرفته است 
است  بسیار سخت  تحول  این  که 
و بدون حضور موثر اصالح طلبان 
ناممکن  نگوییم  اگر  آن  از  عبور 
بنابرین  بود.  خواهد  سخت  بسیار 
ایده  ارائه  برای  را  خود  باید  آنها 
ها و طرح های نو آماده کنند که 
مجموعه نیروهای موجود در عرصه 
سیاسی بتوانند این دوره گذار را با 
کمترین هزینه ممکن عبور دهند.

ساختاری  نظام  از  انتقاد  با  قالیباف 
کشور گفت: یکی از معضالت کشور، 
نظام ساختاری موجود است، متأسفانه 
به  زیادی  اختیارات  حاضر  حال  در 
همین  و  است  شده  واگذار  افراد 
مسئله موجب شده است که احتمال 
فساد افزایش پیدا کند. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
با مدیران خسته و نشسته نمی توان 
در  گفت:  داشت،  مطلوب  مدیریت 
حال حاضر، ضعف مدیریت در کشور 
است.  مشهود  و  محسوس  کاماًل 
قالیباف با بیان اینکه مشکالت زیادی 
در جامعه وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر در بخش دولت سازی، 
جامعه  با  مرتبط  اداره  و  نهادسازی 
در  اما  دارد  وجود  زیادی  مشکالتی 
ابتدا باید وجود مشکالت را پذیرفت 
و در ادامه برای رفع آن تالش کرد.

ضعف های  بزرگ ترین  یکی  گفت: 
صحنه  از  مردم  حذف  کشور 
است  اثرگذاری  و  تصمیم گیری 
همچنین اینکه همه مشکالت کشور 

را به دشمنان ربط دهیم، خیانت به 
نظام و انقالب است.وی با بیان اینکه 
به  کشور  اخیر  رخدادهای  در  مردم 
اعتراض  کشور  معیشتی  مشکالت 
داشتند، اظهار کرد: بسیاری از مردم به 
مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور 

معترض بودند اما زمانی که متوجه 
اعتراضات  از  دشمنان  استفاده  سوء 
شدند، مخالفت خود را با فتنه گران 
و آشوب گران نشان دادند و به همین 

دلیل نیز کسی نمی تواند خنثی شدن 
فتنه ها را به خود نسبت دهد. وی در 
پایان اظهار کرد: یکی از آموزه های 
انقالب اسالمی این بود که حتی اگر 
رقیب سیاسی مسئولیت داشت باید 
برای رفع مشکالت به او کمک کنیم 

اصالح طلبان درانتخابات با نظر گرفتن مصالح کشور
 از نامزدی، غیروابسته به خود حمایت کردند

  متأسفانه اکنون اختیارات واگذار شده زیاد به افراد  
موجب افزایش احتمال فساد شده است

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 962578 اجرایی 
آقای  علی خسروی چشمه رج محکوم به پرداخت 

مبلغ 21/024/202 ریال در حق آقای مصطفی قربانی و مبلغ 
1/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در 
قبال بدهی محکوم علیه لوازم منزل )اجاق گاز، میز تلویزیون، 
بخاری برقی، بخاری گازی( معرفی و توقیف گردیده و جمعا 
مبلغ 22/200/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از 
از ساعت 8  تاریخ 1396/11/29  طریق مزایده روز یکشنبه 
حل  شوراهای  مجتمع  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   9 الی 
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 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 5 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. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

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

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند

آگهی مزایده شماره 96/2    فروش امالک و مستغالت بانک تجارت - نوبت دوم 
بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، 
بازدید از ملک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، به مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی واقع در بیرجند - انتهای مدرس - میدان جماران - مدیریت بانک تجارت 
)طبقه سوم( مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 96/11/28 به دبیرخانه مدیریت خراسان جنوبی به آدرس فوق تسلیم نمایند. بازگشایی پاکت ها در 
تاریخ 96/11/30 راس ساعت 9 صبح در محل ساختمان مدیریت خراسان جنوبی انجام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری 

در تاریخ بازگشایی پاکت ها صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. توضیحات:  1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می 
باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد. 2. شرکت کنندگان مبلغ 200/000ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت( واریز و 
فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد( 3. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث 
مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته( تسلیم گردد. 4. ملک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر 

می باشد. 5. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. 6. هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد. شماره تماس: 32445033

مساحت عرصه شرحردیف
)متر مربع(

مساحت تقریبی 
اعیان )متر مربع(

شرایط پرداختتوضیحاتقیمت پایه )ریال(

یک باب منزل واقع در بیرجند، خیابان 1
معلم، معلم 26 ، پالک 18، پالک ثبتی 
1823 فرعی از 16 فرعی از 250 اصلی

ملک با وضع موجود واگذار می شود و کلیه 300388/653/900/000/000
هزینه های مترتبه به عهده خریدار 

می باشد. ملک دارای متصرف بوده و 
تخلیه به عهده خریدار می باشد

25 درصد نقد، مابقی در اقساط 
18 ماهه بدون کارمزد و یا اقساط 

60 ماهه با کارمزد 12 درصد

یک باب منزل واقع در بیرجند، خیابان مدرس، 2
مدرس 7، پالک 12، پالک ثبتی 280 فرعی از 

1427 فرعی اصلی بخش 2 بیرجند

ملک با وضع موجود واگذار می شود و کلیه 246/14199/204/860/000/000
هزینه های مترتبه به عهده خریدار 

می باشد. ملک دارای متصرف بوده و 
تخلیه به عهده خریدار می باشد

25 درصد نقد، مابقی در اقساط 
18 ماهه بدون کارمزد و یا اقساط 

60 ماهه با کارمزد 12 درصد

یک باب منزل واقع در بیرجند، خیابان 3
مدرس، بیست متری سوم غربی، )سید 

جمال الدین اسدآبادی( پالک 15، پالک ثبتی 
249/17/17/399 اصلی بخش 2 بیرجند

ملک با وضع موجود واگذار می شود و کلیه 360332/259/080/000/000
هزینه های مترتبه به عهده خریدار 

می باشد. ملک دارای متصرف بوده و 
تخلیه به عهده خریدار می باشد

25 درصد نقد، مابقی در اقساط 
18 ماهه بدون کارمزد و یا اقساط 

60 ماهه با کارمزد 12 درصد

عرصه و اعیان و ماشین آالت کارخانه کودمهر 4
واقع در شهرستان طبس، فیروزآباد، شهرک 

صنعتی،پالک ثبتی 387/2 اصلی 

ملک با وضع موجود واگذار می شود و 536419064/863/400/000
کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار 
می باشد. برنده مزایده موظف است کلیه 

ضوابط و مقررات 
شهرک های صنعتی را رعایت نماید

25 درصد نقد، مابقی در 
اقساط 18 ماهه بدون کارمزد 
و یا اقساط 60 ماهه با کارمزد 

12 درصد

عرصه و اعیان و ماشین آالت کارخانه پارس 5
طوس واقع در شهرک صنعتی بیرجند، خیابان 

تالش شرقی، نبش تالش شرقی 8
 قطعه شماره 52 تا 55 

ملک با وضع موجود واگذار می شود و 72601525/495/552/532/000
کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار 
می باشد. برنده مزایده موظف است کلیه 

ضوابط و مقررات 
شهرک های صنعتی را رعایت نماید

نقدی

عرصه و اعیان و ماشین آالت کارخانه اکبر 6
هاشمی گازار واقع در شهرک صنعتی بیرجند، 

بلوار همت، همت 3 ، نبش شمال غربی 

ملک با وضع موجود واگذار می شود و کلیه 442813085/956/937/100
هزینه های مترتبه به عهده خریدار می باشد. 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و 
مقررات شهرک های صنعتی را رعایت نماید

نقدی

عرصه و اعیان و ماشین آالت کارخانه خانم زهره 7
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حسینی، اصغری- مهمانان این هفته صبحانه ورزشی 
آوا، هیئت ورزش کارگری استان بودند.علیزاده که از خرداد 
95 پس از برگزاری انتخابات مجمع هیئت ورزشی کارگری 
این  در  بود،  شده  انتخاب  هیئت  این  مسئول  عنوان  به 
نشست عنوان کرد: از آن زمان تاکنون با کمک مسئوالن 
توانستیم مسابقات کشوری،  ها  انجمن  و سرپرست های 
استانی و شهرستانی را کم و بیش برگزار کنیم، در این میان 
انجمن باستانی فعال ترین انجمن بوده مخصوصا این که 
آقای سنگکی مسئول این انجمن به عنوان مسئول انجمن 
باستانی کشور هم انتخاب شده اند.وی با بیان این که برخی 
کارخانه های استان و شهرداری در اعزام به مسابقات به 
و  ورزش  از  نه  ورزش  این  در  داد:  ادامه  کردند،  ما کمک 
جوانان اعتباری می آید و نه از وزارت تعاون، چون می گویند 
شما فدراسیون ورزش کارگری هستید و این عمال کار را 
خیلی سخت کرده است. هیچ کارخانه ای نیز آن گونه که 
مطلوب است کمک نکرده است، شاید به دلیل مشکالت 
اقتصادی باشد ولی زمانی که کارخانه ای در استان میلیاردها 
تومان مالیات می دهد، اگر در ورزش کارگری وارد شود، 
از بخشودگی مالیاتی هم بهره مند می شود. به گفته وی 
این هیئت، یک مجتمع خوب، دو سالن ورزشی و استخر 
سرپوشیده در مرکز استان دارد، دو سالن هم در حال ساخت 

در شهرستان ها است. 

دیدگاه برخی مدیران استان ورزشی نیست
رئیس هیئت ورزش کارگری استان عنوان کرد: بی تعارف 
بگویم دیدگاه برخی مدیران استان ورزشی نیست، در حالی 
آسیب های  از  مزیت های ورزش، جلوگیری  از  یکی  که 
اجتماعی و روحی است و برای کارگر نشاط و شادابی به 
همراه دارد، از طرفی این جا بخش کارگری است و چرخ 
صنعت استان را می چرخاند. مدیران کارخانه های استان 

حداقل ورزش داخلی کارخانه خود را راه اندازی کنند.
علیزاده ، به برگزاری 3 سری مسابقات کشوری با کمک 
دیگر،  های  استان  شهرهای  در  افزود:  و  اشاره  شهرداری 
تیم های قوی با نام شهرداری وارد می شوند، این جا هم 
اگر شهرداری نمی تواند مستقل تیم داری کند، می تواند 
در ورزش کارگری ورود پیدا کند. این هیئت با 30 میلیون 
تومان ، 20 اعزام انجام داد، این مبلغ اصال عددی نیست و 

استانداری خیلی می تواند کمک کند.

مدال آوران را استخدام کنید
وی با اشاره به این که هر کسی که دفترچه تامین اجتماعی 
خویش فرما دارد و بیمه پرداخت می کند، کارگر محسوب می 
شود و می تواند به مسابقات کشوری اعزام شود، اضافه کرد: 
به تازگی دبیرخانه ورزش کارگری به 6 منطقه تقسیم شده 
که هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی با هم مسابقات منطقه ای را خواهند داشت. در دهه 
فجر نیز میزبانی مسابقات باستانی کشور را خواهیم داشت، 
امیدواریم میزبانی مسابقات منطقه 2 کارگران را هم در این 
ایام بگیریم. در 21 بهمن نیز جلسه قدردانی از ورزشکاران و 
مدال آوران و روئسای شهرستان ها را برنامه ریزی کرده ایم. 
رئیس هیئت با بیان این که در استان های دیگر، مدال آوران 
جذب ، بیمه و استخدام می شوند، تقاضا کرد: در این استان هم 
استعدادها را جذب کنید و در کنار استخدامی هایی که دارید 
این امتیاز را به مدال آوران بدهید تا دیگران هم ترغیب شوند.

رشته های گروهی این هیئت غیر فعال هستند
علیزاده ، با اعتقاد بر این که در بخش بانوان کارگر نیز خوب 
کار شده است، بیان کرد: این در حالی است که مشکالت 

بانوان کارگر مضاعف است. به گفته وی در یک خانواده اگر 
بانوان با نشاط باشند تمام خانواده راحت تر خواهند بود. به 
گفته وی برخی انجمن ها مانند کبدی که گروهی است به 
دلیل هزینه های باالیی که دارد ، نه شرکتی راغب به کمک 

شده نه هیئت توانسته آن را فعال کند.

جمعیت کارگران ورزشکار شکل گرفت
ولی اعتباری داده نشد!

“شکوهیان” نایب رییس هیئت نیز با بیان این که هدف از 
ایجاد فدراسیون کارگری در ابتدا فعال کردن ورزش کارگری 
و دوم دریافت اعتبارات ملی ورزش و جوانان و توزیع آن در 
استان بود، ادامه داد: جامعه کارگری پای کار آمد و جمعیت 
شکل گرفت ولی اعتباراتی داده نشد! با فعال شدن مجدد 
ماده 154 قانون کار و معافیت های مالیاتی کم کم بخش 

بیشتر  این حال  با  اعتبارات جذب می شوند.  و  خصوصی 
کمک های فعلی از طرف خود کارخانه ها است.

به کارگیری مجدد دو قانون
و پیش بینی حل مشکالت

دولت  درآمد  قانون وصول  ماده 78  مجدد  فعالیت  از  وی 
سخن گفت و افزود: هر کارفرما مکلف است به ازای هر 
کارگر 10 هزار تومان به حساب خزانه واریز و درنهایت جمع 

شده هر استان به خود آن بازگشت داده شده و برای ساخت 
و تکمیل فضاهای ورزشی استفاده می شود این گونه عالوه 
بر استفاده کارگران، منبع درآمدی نیز ایجاد می شود. به گفته 
از  وی در استان مجموعه ورزش کارگری و استخر کوثر 
همین طریق ساخته و استفاده می شود. در نهبندان نیز یک 
مجموعه با 80 درصد و قائن با 30 درصد پیشرفت در حال 
نیز زمین گرفته شده ولی هنوز  ساخت است، در بشرویه 
کاری انجام نشده است.مسئول ورزش کارگری در اداره کار 
، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به این که کارخانه 
ها و واحدهای تولیدی می توانند به هر نسبت که در ورزش 
کارگری هزینه می کنند، تا سقف 10 درصد از تخفیف مالیات 
بر ارزش افزوده برخوردار شوند، اضافه کرد: اگر روی این دو 
برنامه کار شود دیگر این هیئت نیازی به کمک ها و بودجه 

دولتی نخواهد داشت.

غیر فعال بودن اصناف
با وجود جامعه وسیعی که دارند

شکوهیان به وجود 100 هزار نفر بیمه شده کارگری در استان 
اشاره کرد و یادآور شد: برای واحدهای باالی 50 نفر یک 
نفر رابط ورزشی معرفی شده و ظرفیت کارگران واحدهای 
زیر 50 نفر نیز از طریق شناسنامه فرهنگی ورزشی کارخانه 
ها، شناسایی و جذب می شوند. به گفته وی خانواده های 

کارگران هم می توانند در مسابقات شرکت کنند، همانطور 
که با همکاری بسیج قرار بود جشنواره مخصوص خانواده 
های ورزش کارگران با میزبانی سپاه برگزار شود، هر چند 
برگزار  قطعا  ولی  است  رایزنی  حال  در  هنوز  موضوع  این 
خواهد شد.شکوهیان با اعتقاد بر این که جامعه بسیار بزرگی 
کرد:  تصریح  هستند،  اصناف  جامعه  کارگری،  ورزش  از 
متاسفانه این گروه به صحنه وارد نشده و حتی یک مسابقه 
هم بین اصناف برگزار نشده است. این در حالی است که با 
وجود چهره های خوب ورزشی در بین اصناف ، بستر خیلی 
خوبی برای کار در این زمینه فرآهم می شود.وی در ادامه از 
برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی امسال در قائن ، 
طبس و مرکز استان خبر داد و گفت: در برگزاری مسابقات، 
رشته های پرهزینه در حاشیه قرار می گیرند و بیشتر رشته 
های عمومی و با حداقل هزینه در دستور کار قرار گرفته اند.

خیلی ها در استان از وجود هیئت ورزش
کارگری بی خبر هستند

علی سنگکی رئیس انجمن باستانی هم سخن خود را این 
گونه شروع کرد:  خیلی ها در استان از وجود هیئت ورزش 
کارگری بی خبر هستند. وی با اشاره به این که از مهر 95، 
مسئولیت هیئت پهلوانی زورخانه ای کشور را برعهده گرفته 
است، اضافه کرد: جز اولین نفرهایی بودم که یک مسئولیت 
کشوری را به یک شهرستانی سپردند با این که در راس این 

ورزش البی گری های بسیاری رخ می دهد، از طرفی خیلی 
ها تمایل نداشتند یک شهرستانی سکان دار باشد، آن هم در 
ورزش ریشه داری که آدم های معتبر و صاحب نفوذی دارد.
رئیس انجمن باستانی به برگزاری 2 رویداد بزرگ کشوری 
در سال گذشته اشاره کرد و افزود: با این کار این انجمن جز 
6 انجمن برتر کشور هم شد. رویداد اول به میزبانی بیرجند، 
رویداد دوم به میزبانی کرمان و سومین رویداد بین 18 تا 20 
بهمن به میزبانی بیرجند خواهد بود.به گفته سنگکی یکی از 
فعالیت های مهم انجمن در سال 97؛ اعزام افراد شاخص 
مسابقات کشوری در رویداد سوم به المپیاد فرهنگی ورزشی 
کارگر در تبریز در اردیبهشت خواهد بود که برای این منظور 

30 نفر هم سهمیه داده شده است.

اگر بودجه هم بدهند 
باز هم این مشکالت زیرساختی وجود دارد

وی با اعتقاد بر این که حضور مسئوالن باالی سر تیم و 
هیئت ها خیلی ارزشمند است ، ادامه داد: سال گذشته با 
مشکالت فراوان مسابقات را برگزار کردیم ولی از ورزشکاران 
ما که قهرمان هم شدند آن طور که باید و شاید تجلیل نشد. 
رئیس انجمن باستانی با بیان این که شهرداری دو زورخانه 
کارگری  ورزش  برای  زورخانه  یک  تایر  کویر  کارخانه  و 
اکنون  و  بوده  پای کار  انصافا  اضافه کرد:، شهرداری  دارد 
نیز میزبانی مسابقات کشوری در زورخانه موسی بن جعفر 
شهرداری برگزار می شود.سنگکی خاطرنشان کرد: خیلی ها 
به دلیل نبود زیرساخت و بعد مسافت به این استان اعتماد 
ندارند و استان هایی مانند لرستان، مرکزی وخراسان رضوی 
خیلی تالش کردند تا میزبانی را بگیرند ولی طرح توجیهی 
دادیم که بیرجند مهد ورزش زورخانه ای است . با این حال 
مشکالتی مانند نبود خوابگاه وجود دارد و مجبور شدیم با یک 
هتل در شوکت آباد قرار داد ببندیم، مشکالت ایاب و ذهاب 
از شوکت آباد تا زورخانه شهرداری هم بماند. اگر بودجه هم 

بدهند باز هم این مشکالت زیرساختی وجود دارد.

با این وضع به غیر از ورزش باید 
تکدی گری هم یاد بگیریم!

وی از مسئوالن استان تقاضا کرد پای کار بیایند و افزود: 
خیلی ها گفتند میزبانی را قبول کن ما هستیم ولی این کار 
را کردیم و دیگری خبری از آنان نشد، به غیر از این که 
تخصص ما ورزشی است باید تکدی گری یاد بگیریم! جای 
تاسف دارد که شرکت کارگزاری بانک سامان در تهران برای 
اسپانسری کار داوری اعالم آمادگی کرده ولی در استان  هنوز 
مشکالت ساده حل نشده است. در این شهر ظرفیت میزبانی 
وجود دارد و اگر اعتماد کنند راه برای گرفتن میزبانی سایر 

رشته ها هم باز می شود.

احداث مجموعه ورزشی 
چند منظوره در شمال شهر

هدایتی مسئول واحد تربیت بدنی کارخانه کویر تایر هم با 
اشاره به اقدامات ورزشی این مجموعه عنوان کرد: همایش 
های کوهپیمایی برای خانواده کارگران، همکاری با ستاد نماز 
جمعه و اداره کل کار و بسیج ، اجرای ورزش صبحگاهی 
برگزاری  کارگران،  سالمت  و  بدنی  اسکلت  حفظ  برای 
مسابقات در مناسبت های مختلف مانند هفته دفاع مقدس 
و دهه فجر ، فوتسال کارگران، مچ اندازی، شنای فرزندان 
کارگران و ... را تاکنون برگزار کرده ایم. متحضرید که این 
کارخانه از سال 69 تا کنون قریب به 58 کاپ ورزشی کسب 
کرده است. همچنین یک مجموعه ورزشی چند منظوره هم 

در شمال شهر و سایت کویر تایر احداث خواهد شد.

از  بعد  اکنون  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال   40 گذشت 
وقت آن رسیده تا معیارهای رفتاری هر کسی 
در هر الیه ای از نظام در هر نقشی که دارد، 

ارزیابی شود.
با  همزمان  الشریعه  مروج  ایرنا  گزارش  به 
مدیران  دیدار  در  فجر  دهه  روز  نخستین 
اجرایی  های  دستگاه  و  استانداری  ستادی 
خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه در استان 
افزود: همه مسئوالن و مدیران دستگاه های 
معیار  یک  با  مختلف  های  حوزه  در  اجرایی 
و  گیرند  می  قرار  ارزیابی  مورد  کش  خط  و 
آنهاست. راه  و  مسیر  ادامه  و  شهدا  پیام  آن 
وی تصریح کرد: رسالت انقالب اسالمی پهنه 
برای  پیامی  و  شناسد  نمی  را  سرزمین  های 
قرانی  پیام  و  جهان  مظلومان  بشریت،  همه 
است. جهان  مستضعفین  برای  وحی  کالم  و 
تمثالی  نماد  به  فقط  یاد شهدا  استاندار گفت: 
وارث  ما  بدانیم  باید  بلکه  نیست  تصویری  و 

خود  گوهر  بهترین  از  که شهدا  آنچه هستیم 
تقدیم  را  آن  و  گذشتند  است  جانشان  که 
با  استان  در  دولت  عالی  کردند.مقام  نظام 
اینکه نصب تمثال های شهدا در سطح  بیان 
بدانیم  باید  گفت:  شهداست  یاد  یادآور  معابر 
های  انسان  ترین  وارث  که  دارانی  مشعل 
روی زمین در این جهان بودند، مسائل نظام 
را  شهدا  پیام  کنند.وی  می  بررسی  مدام  را 
جمهوری  نظام  از  حراست  و  حفاظت  نوعی 
با  باید  ما  بیان کرد:  و  دانست  ایران  اسالمی 
که  مسیری  در  را  خود  مدام  الهی  نور  معیار 
هوشیاری  با  و  کرده  هماهنگ  رفتند  شهدا 

کامل در پاسداشت آن بکوشیم.
گفت:  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بنیانگذار جمهوری  انقالب،  امروز دنیا مقابل 
می  تعظیم  انقالب  معظم  رهبر  و  اسالمی 
مذهبی  و  دین  هر  پیرو  که  آنها  و  کند 
کنند.  می  رعایت  را  حریم  این  هستند، 
دیدار  این  در  نیز  عبادی  االسالم  حجت 

امروز و  دنیای  داد چه در  اجازه  نباید  افزود: 
و  ببرند  را  سعادت  گوی  دیگرانی  آخرت  چه 
ما که در کشور اهل بیت )ع( هستیم از قافله 
مقطعی  در  اکنون  ما  گفت:  بمانیم.وی  عقب 
)ص(  ائمه  و  پیامبران  که  هستیم  زمان  از 
اگر کسی  و  بودند  داده  به آن هشدار  نسبت 
پا برجا بماند  بتواند در چنین مقطعی بر حق 
از کسی است که  باالتر  او بدون شک  نمره 

در زمان ظهور حضرت مهدی )عج( باشد.
وی به جریان های پیش آمده جهان اسالم 
بدانید  گفت:  و  کرد  اشاره  دشمنان  توسط 
جریان  ویژه  به  ها  جریان  این  همه  که 
و  تفاسیر  و  اخبار  در  اخیر  سال   100 های 
جمعه  است.امام  شده  بیان  گذشته  روایات 
بیرجند ادامه داد: در روایات زیادی از شیعه 
و سنی نقل شده مردمی از قم حرکت کرده 
نهایت  در  که  کرد  خواهند  پا  به  انقالبی  و 

بود. خواهد  پیروزی  بخورد  رقم  آنچه 

قانون بخشودگی مالیات برای حامیان ورزش کارگری

 وقت ارزیابی معیارهای رفتاری فرارسیده است

چکیده گزارش

* در  ورزش کارگری نه از ورزش و جوانان اعتباری می آید و نه از وزارت تعاون، چون می گویند شما فدراسیون ورزش کارگری هستید و این عمال کار 
را خیلی سخت کرده است. *بی تعارف بگویم دیدگاه برخی مدیران استان ورزشی نیست، در حالی که یکی از مزیت های ورزش، جلوگیری از آسیب 
های اجتماعی و روحی است*مدیران کارخانه های استان حداقل ورزش داخلی کارخانه خود را راه اندازی کنند.*در استان های دیگر، مدال آوران 
جذب ، بیمه و استخدام می شوند، در این استان هم استعدادها را جذب کنید*با فعال شدن مجدد ماده 154 قانون کار و معافیت های مالیاتی کم کم 
بخش خصوصی و اعتبارات جذب می شوند*با فعال شدن مجدد ماده 154 قانون کار و معافیت های مالیاتی کم کم بخش خصوصی و اعتبارات جذب 
می شوند*جامعه بسیار بزرگی از ورزش کارگری، جامعه اصناف هستند، ولی این گروه به صحنه وارد نشده و حتی یک مسابقه هم بین اصناف برگزار 
نشده است.*خیلی ها تمایل نداشتند یک شهرستانی سکان دار باشد، آن هم در ورزش ریشه داری مانند باستانی که آدم های معتبر و صاحب نفوذی 
دارد.*خیلی ها به دلیل نبود زیرساخت و بعد مسافت به این استان اعتماد ندارند و استان هایی مانند لرستان، مرکزی وخراسان رضوی خیلی تالش 
کردند تا میزبانی را بگیرند ولی طرح توجیهی دادیم که بیرجند مهد ورزش زورخانه ای است . *جای تاسف دارد که شرکت کارگزاری بانک سامان 
در تهران برای اسپانسری کار داوری اعالم آمادگی کرده ولی در استان  هنوز مشکالت ساده حل نشده است.*کارخانه کویر تایر از سال 69 تا کنون 
قریب به 58 کاپ ورزشی کسب کرده است. همچنین یک مجموعه ورزشی چند منظوره هم در شمال شهر و سایت کویر تایر احداث خواهد شد.

در نشست ورزشی صبحانه آوا مطرح شد:

در دیدار مدیران ستادی استانداری و دستگاه های اجرایی با نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد

برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر
صدا وسیما- همزمان با آغاز دهه فجر، نمایشگاه کتاب با 30 درصد تخفیف در بیرجند برپا شد. مسئول آموزشگاه خوارزمی بیرجند گفت: در این نمایشگاه 
50 هزار جلد کتاب با بیش از 12 هزار عنوان عرضه شده است. رزقی افزود: این کتابها در زمینه های علمی، فرهنگی، تاریخی، رمان، زبانهای خارجی، کودک 
ازدو و نوجوان، آموزشی ارائه شده است.این نمایشگاه تا 22 بهمن از ساعت 9 تا 21 در ضلع شمال غربی میدان اول مدرس بیرجند به روی عالقمندان باز است. هستم  قاین  مدرس  تربیت  دانشجویان  از 

ماه قبل به ساختمان جدید واقع در پشت مسجد 
جامع نقل مکان کردیم علیرغم پیگیریهای مستمر 
مسئول مرکز هنوز گاز نداریم امروز از سرما مجبور 
شدیم کالسامونو تعطیل کنیم. خواهش میکنم به 

اطالع مسئولین شرکت گاز و شهرداری برسونین
ارسالی به تلگرام آوا
آخه در شهری که هیچ نشانه ای از نشاط نیست 
با  سبز  فضای  باشند.ماشاا...  شاد  مردم  چگونه 
است،  نشاط  با  شهرمان  چهره  داریم،  نشاطی 
بلوارهای اصلی شهرمان پر از طراحی های نشاط 
زنده  شهر  این  در  که  همین  خدا  به  است،  آور 

هستیم باید خدا را شکر کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا
به  مردم  مشکالت  که  هستم  عزیزممنون  آوای 
آقایان  چون  رسانید  می  میزنشینان  پشت  گوش 
گوش شنوا ندارند العقل دید چشم دارند! بنده سی 
و یک سال راننده تریلر بودم به یاری خداوندسعی 
پاداش  ریال  یک  بدون  شدم  بازنشسته  وسالم 
امید یک حقوق خوب دو برج  پایان کار ولی به 
شده مزد می گیرم خجالت می کشم بگویم چقدر 
حقوق یک برج من است ولی چاری ای نیست 
هزار  پنجاه  و  یکصد  و  میلیون  یک  بگویم  باید 
تومان، این مبلغ فقط ده روز جواب داده! آقایانی 
که برای چنین حقوقی برنامه ریزی کردند لطفا مرا 
راهنمای کنید که با چندین فرزند وعروس و داماد 
و نوه، این بیست روز دیگر از کجا پول تهیه کنم 

که پیش فرزندانم خجالت نکشم؟
915...504
آوا جان از تو که علیرغم همه بداخالقی ها حرف 
مردم را می نویسی ممنونم و یک نکته را یادت 
عدم  و  قدمی  ثابت  همین  خاطر  به  مردم  بماند 
وابستگی هایت با تو هستند و تا وقتی برای آنها 
مردم   . بود  خواهد  تو  سر  پشت  جامعه  بنویسی 

قضاوت می کنند و تحلیل دارند
936 ... 317

باسالم . راه حاجی آباد بیرجند به سمت امیراباد 
تابلو و روشنایی هست و  فاقد  تاریک و  تنگ و 
مسوول  اقایان  باشد.آ  می  خطرآفرین  لحظه  هر 
منتظریک  کردیم  یادآوری  بار  چندین  مربوط 

حادثه تلخ هستید بعد دست به کارشوید ؟
915...152
سالم خسته نباشید این دونیم تن لیمو واقعا به چی 
ضربه میزد که نابود کردن چند نفر فقیر میتونستن 
القل بدن که نعمت خداوند نابود نشه وکفر نعمت 

نشه واقعا تو مملکت اسالمی باید تاسف خورد.
ارسالی به تلگرام آوا
از پلیس خواهشمندیم در صورت امکان در کوچه 
خانواده   5 چون  کنند  نصب  سرعتگیری  هم  ما 
برای  و  هستیم  کوچک  فرزند  صاحب  همه  و 

فرزندان مان سرعت ماشین ها خطرناک است
ارسالی به تلگرام آوا
از اهالی روستای شکرابم که 4 کیلومتر از بیرجند 
در  وایرانسل  اول  همراه  دهی  آنتن  داره،  فاصله 
این روستا بسیار ضعیف است، طی مکاتباتی که 
قول  داشتند،  اپراتور  دو  این  با  روستا  این  اهالی 
سال  بعدازچند  دادندولی   BTS آنتن  مساعدت 
ارتباطات  مسئوالن  کجایند  نشده،  هنوزخبری 
آنتن دهی  ادعای  اپراتور فقط  این دو  ببینند   که 

می کنند و درعمل هیچ خبری نیست!
ارسالی به تلگرام آوا
خواستم از مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
بپرسم که تأییدیه تحصیلی پس از چه مدتی صادر 
می شود. چون برای من سال 94 تقاضای تأییدیه 
)بهمن 96(  لحظه  این  تا  هنوز  و  تحصیلی شده 

ارسال نشده است. لطفا پاسخگویی کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم، مدت چند سال را در پایتخت زندگی کردم ولی 
عشق به وطن و زندگی سراسر دوندگی در پایتخت 
به  زندگیم  به  آرامش  برگشت  برای  تا  باعث شد 
دیارم برگردم اما دریغا که بیشتر از پیش جای خالی 
اگر در  صفا و صمیمیت در شهر حس می شود! 
تهران ناآرامی و خستگی جسمی پررنگ بود و گاها 
روح را نیز آزرده میکرد، در بیرجند آرامش روانی با 
ضعف های اخالقی ای که بصورت یک بیماری 
 مزمن بیشتر گریبان خود مردم بومی را می گیرد
و ما را برازنده لقب غریبه پرست می نماید به خطر 
از شما بعنوان کسانی که می توانند  افتاده است. 
نقشی در بهبود این وضع داشته باشند استدعا دارم 
به صورت بسیار جدی تر و شجاعانه تر در راستای 
بهبودی حال شهر و استان تالش کنید. جوانان با 
استعداد، خالق و توانمند و مدیران شایسته بومی این 
دیار را به قصد عدم بازگشت برای همیشه ترک می 
کنند! و آب از آب هم تکان نمی خورد و اگر روزی 
 یکی از این افراد برگردد با وی چنان بد می کنند
که فرار را به قرار ترجیح دهد و حتی برای دیدار 
خویشان خود نیز رغبتی به سفر به بیرجند نداشته 
باشد!!! این یک مصیبت بسیار بزرگ است که باید 
با ایجاد انگیزه و امید از رشد آن جلوگیری کرد و 
حتی با همت بلند دسته جمعی و اخالق نیکو این 

مصیبت را تبدیل به فرصت کرد. 
نمیدانم انگار همانطور که مردم و مسئوالن منطقه 
نمی خواهند قلبا باور کنند که حال طبیعت بد است و 
 فقط ظاهرا آن را پذیرفته اند، همانطور هم نمی خواهند
بپذیرند که حال اوضاع روابط اجتماعی نیز وخیم 
است و نیاز به اقدام فوری دارد. قهر طبیعت، فرار 
 استعدادها و مغزهای بومی، سختگیری های بی مورد
و غریبه پرستی .   ..آیا با این اوصاف می توان انتظار 

امید و نشاط را داشت؟

از میان نامه های رسیده

عکس:مقامی

عکس:مقامی
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 »مهران مدیری« هم  به عیادت »الناز شاکردوست« رفت

الناز شاکردوست بازیگر سینما در صحنه فیلمبرداری دچار حادثه شد و به بیمارستان منتقل شد؛ تقریبا بیش از یک هفته است که این بازیگر در بیمارستان بستری و 
تحت درمان است. اهالی سینما و تلویزیون طی این مدت به عیادت شاکردوست رفتند از جمله مهران مدیری،امیرجعفری،جوادعزتی و... . او نیز دیروز در اینستاگرامش 
نوشت: »امروز درست می شه ١٠ روز که ثابت روی تخت بیمارستان هستم با عشق و حضور پر از محبت شما ها تحمل این لحظه ها برام امکان پذیرتر شد ممنونم«. شنبه *14 بهمن  1396 * شماره 3997

افتتاح کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه صنعتی بیرجند

جواد قوسی - صبح روز گذشته با حضور استاندار خراسان 
دانشگاه  اسناد  مرکز  و  کتابخانه  بیرجند،  فرماندار  و  جنوبی 
صنعتی به بهره برداری رسید. استاندار خراسان جنوبی اظهار 
و  علمی  های  محیط  در  برای حضور  مناسبی  فرصت  کرد: 
دانشگاهی در جهت تقدیر از عزیزانی که در این سنگر و عرصه 

تالش های فراوان می کنند پیش آمد.
نظام جمهوری  افتخارات  از  یکی  داد:  ادامه  الشریعه  مروج   
اسالمی و همه دولت ها رشد، شکوفایی و بالندگی مراکز علمی، 
دانشجویان و دانشگاهیان می باشد. وی با بیان این که استقالل 
نگاه دانشجو و  به نوع  کشور بستگی به مراکز دانشگاهی و 
تربیت علمی و ایجاد انگیزه های علمی دارد، افزود: دانشگاه 
صنعتی باید در اوج درخشش خود ظهور و بروز موثری پیدا 
کند و حتما باید به عنوان مرکز بزرگ پشتیبانی تامین نیروی 
انسانی کشورهای همجوار اقدام کند. نماینده عالی دولت با 
اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی یعنی پیشران در امر کارآفرینی 
خاطرنشان کرد: امروز دانشگاه های کشور به سمت و سوی 
پاسخ گویی درمیدان عمل اقتصاد و اشتغال رفته اند. مروج 
الشریعه تصریح کرد: در سال جاری توسط دولت تدبیر و امید 

570 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال برای استان گذاشته شده 
است و این فقط بخشی از مقداری است که باید ابالغ شود.

ادامه دکتر مهرشاد رییس دانشگاه صنعتی گفت: متراژ  در 
زیربنا کتابخانه و مرکز اسناد 1370 مترمربع است که با اعتبار 
1.3 میلیارد تومان از محل منابع ملی و 1.1 میلیارد تومان از 
منابع درآمدهای اختصاصی دانشگاه به بهره برداری می رسد. 
وی افزود: 400 میلیون تومان دیگر هم برای این پروژه باید 
هزینه شود. مهرشاد ادامه داد: سعی شده با توجه به رو به 
توسعه بودن دانشگاه ساختمان، کتابخانه به گونه ای طراحی 
شود که برای سالیان، کفایت نیازمندی های بدنه دانشجویی 

را داشته باشد. 
رییس دانشگاه صنعتی با اشاره به اینکه در کشور ایران داده 
تولید نمی کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از نشانه های توسعه 

یافتگی هر کشوری میزان داده هایی است که تولید می کند.
 مهرشاد اضافه کرد: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته 
نزیک به 100 سال است داده های همه بیماران سرطانی جمع 
آوری شده و از آن اطالعات استخراج می کنند و بستر این 

مساله، شبکه علمی دانشگاهی کشور است.
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مانی ارجمند -وقتی سخن از بهترین منابع تاریخی می شود، 
اهل نظر برای چند ویژگی اهمیت بسیار قائل می شوند: دست 
آن  تاریخی  روایت  به  که  روزگاری  به  نزدیکی  بودن،  اول 
پرداخته و دیگری بی طرفی تاریخ نگار چنانکه نفع و ضررش 
تاریخ   « باشد؛  نداده  قضاوت هایش  و  روایت ها  به  جهتی 
سبئوس« هر سه این ویژگی ها را به شکل منحصر به فردی 
برخوردار است.از این زاویه که بنگریم »تاریخ سبئوس« یکی 
از منابع کمیابی است که درباره رخدادهای زمان خود نوشته 
شده است؛ معاصر بودن با رویدادهای روایت شده در آن، این 
اثر را به منبعی مستند و قابل اعتماد بدل ساخته که نمونه آن 
را حتی در میان معتبرترین تاریخ های مشابه خود نیز کمتر 
می توان یافت. این تاریخ که به نام نویسنده اش معروف شده، 
اثر اسقفی مسیحی است که در ارمنستان و در قرن هفتم 
پس از میالد مسیح می زیسته، این زمانی بود که ارمنستان 
زیر سلطه امپراطوری بزرگ ساسانی قرار داشت. گویا سبئوس 
مدتی را در دربار خسرو پرویز زندگی می کرده و از او کتاب 

ارزشمند دیگری به نام»تاریخ هراکلیوس« برجای مانده است.
سبئوس را باید واپسین حلقه از اسناد دست اول تاریخ نگاری 
ایران باستان - پیش از اسالم - و همچنین سندی بی همتا 
و منحصر به فرد از تاریخ نخستین لشکرکشی های سرداران 
اسالم و خلفای نخستین دانست. این کتاب که بسیار دیر در 
سده ١۹ در استانبول یافت و منتشر شد “تاریخ لشکرکشی های 
هراکلیوس” نام گرفت. برگردان انگلیسی کتاب در سال ١۹۹۹ 
در دانشگاه لیورپول انگلستان منتشر شد. ترجمه فارسی آن نیز 
توسط محمود فاضلی بیرجندی به انجام رسیده و انتشارات 
ققنوس آن را چاپ و پخش کرده است. تالیف این کتاب ارزنده 
و اصیل همزمان با روزگار خالفت معاویه )4٠ تا 6٠ ه.ق( 
بوده است. با در نظر گرفتن این تاریخ پیداست که اگر در این 
تاریخ به روزگار ساسانیان اشاراتی شده و همچنین به سقوط 
امپراطوری بزرگ ساسانی بدست اعراب پرداخته شده است، 
فاصله نگارش آن تا وقوع این اتفاقات از نیم قرن نیز کمتر بوده 
است. در زمان نگارش کتاب از فتوحات چشمگیر مسلمانان در 

سالهای خالفت عمر ابن خطاب چندین دهه گذشته و دیگر 
نشانی از آن حمالت طوفانی و تصرفات بزرگ دیده نمی شود، 
معاویه به جالل و جبروت خالفت و کاخ های سلطنتی بیشتر 
دل خوش کرده، بنابراین این توقف در فتوحات مسلمانان باعث 
شده مسیحیان دل خوش دارند که روزگار پیروزی اعراب به 
سر آمده است.سبئوس ارمنی در دوران جنگهای خسرو پرویز 
و سزار هراکلیوس به دنیا آمد. جنگهایی که با پیروزی ایرانیان 
رسید. سپس عرب های  پایان  به  آنان  با شکست  و  آغازید 
به  اسماعیل می نامد  فرزندان  را  آنان  مسلمان که سبئوس 
صحنه آمده و هر دو ابرقدرت ایران ساسانی و بیزانس مسیحی 
را شکست دادند. سبئوس گزارش های پراکنده خود را تا زمان 
حکومت معاویه پسر ابوسفیان در دمشق ادامه داده است و از 
این نظر سندی بی همتا درباره دوران آغازین اسالمی است که 
به آن “دو قرن سکوت” گفته می شود.کتاب از سه بخش کلی 
تشکیل شده، مقدمات، متن تاریخ سبئوس و نهایتا ملحقات 
انتهایی کتاب عبارتند از نقشه هایی از تقسیمات جغرافیایی آن 

روزگار، منابع و نمایه های مختلف از از اشخاص گرفته تا جا و 
مکان. منابع عنوان شده در انتهای کتاب، ناظر به مقدمه مفصلی 
است که مترجم اثر درباره کتاب حاضر نوشته است. البته این 
متن از ارمنی توسط آر . دبلیو. تامسون به انگلیسی ترجمه شده 
است که در سال ١۹۹۹ توسط دانشگاه لیورپول منتشر شده 
است.بی اغراق سهم محمود فاضلی بیرجندی در شکل گیری 
این اثر ارزنده تنها در حد یک مترجم نبوده است و آن را باید 
پژوهش و ترجمه خواند، این مهم برخاسته از وسواسی است 
که او در ارائه کاری تمام و کمال و کم نقص انجام داده است. 
فاضلی بیرجندی برای رسیدن به متنی ایده آل و مورداعتماد 
آن را با ترجمه دیگری از رابرت پتروسیان و همچنین نسخه 
ارمنی کتاب نیز مقابله کرده است. افزون براینکه در جای جای 
اثر یادداشت هایی برای درک بهتر متن توسط خواننده فارسی 
زبان بدان افزوده، در مقدمه مفصل آغازین کتاب نیز توضیحات 
مبسوطی درباره این کتاب و نویسنده اش ارائه کرده است که 
کمک حال خواننده اثر خواه بود.تاریخ سبئوس متنی مطول 

ندارد، اثر حاضر در چهل پنج فصل کوتاه چند صفحه ای ارائه 
شده که حجم یادداشت های افزوده شده توسط مترجمان به 
کتاب با متن آن تقریبا برابری می کند. این تاریخ مقطع کوتاهی 
را نیز شامل می شود، از روزگار قباد، پادشاه ساسانی آغاز می شود 
و با گذر از دوره پایان ساسانیان به روایت خود از برآمدن اسالم 
می پردازد، روایت او در دوره ای خاتمه می یابد که معاویه به 
خالفت نشسته است. این دوره را که شرحش نوشته شده، 
خود نویسنده بدون واسطه از نزدیک شاهد بوده است. اشاره 
شد که نویسنده دربار ساسانی را از نزدیک دیده، همچنین در 
زمان شکست ایران حیات داشته و بنابراین مشاهدات خود را 
به دقت و با جزئیات مکتوب کرده است . اگر چه محتوای 
کتاب حاضر همانند کتب تاریخی عمومی نیست که فراگیری 
و جذابیت عمومی داشته باشد؛ اما برای آنها که می خواهند 
دریافتی نزدیک به حقیقت از چگونگی شکست ایرانیان دربرابر 
اعراب داشته و نیز از نحوه برخورد قوم غالب نسبت به قوم 
اندازه کتاب حاضر  به  پیدا کنند. هیچ متنی  مغلوب آگاهی 
نمی تواند تصویری دقیق، مورد اعتماد و بی طرفانه ارائه کند. 
از این روست که برای مخاطب عالقمند به تاریخ ایران چه با 
رویکردی تخصصی و چه با رویکردی عمومی خواندنی هایی 
ارزشمند دارد که در دیگر کتابها مشابه آن را نمی توان یافت.

نگاهی به کتاب »تاریخ سبئوس« ترجمه ی محمود فاضلی بیرجندی

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

 

ارسال رایگان ویژه مشترکین ) پیک ها مجهز به دستگاه کارت خوان می باشند(
7500تومانچلو پاچین   5300 توماناستامبولی با گوشت

 12000تومانچلوکباب سناتوری  5800 تومانچلوخورشت قیمه   
 14000تومانچلوکباب برگ      6000 تومانچلوخورشت سبزی

  13000تومانچلوکباب بختیاری    7000 تومانزرشک پلو با مرغ             
 16500تومانچلوکباب سلطانی  7000 تومانچلو کباب کوبیده 
 13000تومانمرغ بریان کامل   7500 تومانچلوجوجه کباب  

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست

د
 ش

د
واه

ا خ
شم

ک 
را

شت
د ا

ا ک
شم

ل 
بای

مو
ر 

آخ
م 

رق
 4

آدرس : نبش پاسداران 19

 3 2 4 4 8 0 0 0  -  3 2 4 4 8 9 8 9 -3 2 2 0 4 4 3 1 تلفـن سفارشـات:    

همـراه: 09155610366   
بـا مدیریـت رمضــانی

شلــه مشهــدی یــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع 6:30 صبح به بعد
 هرهفته دوشنبه ها: ساعـت تـوزیع 18:30 به بعد
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مو * ویژه فرهنگیـان
                     *  کارکنـان دولت

                                           *  مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس : بیرجند - خ 15 خرداد - حد فاصل میدان 7 تیر و پاسداران
 بیمه ایران نمایندگی آرامفر کد 31327 تلفن : 32435040

بیمه ثالث 3 الی 6 قسط        

بیمه بدنه 3 الی 10 قسط

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

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری

09157411071 - باقری

تزئینات داخلی ساختمان
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موفقیت به سبک زندگی است!

موفقیت، تقدیم به کسانی می شود که اصال برای آن 
وقت ندارند. جمله، در قدم اول، کمی سخت است؛ اما 
وقتی که بیشتر به آن فکر می کنید، می بینید که اتفاقا 
نکته بسیار باشکوهی را عرضه می کند. موفقیت، یک 
البته  اصلی.  نه یک محصول  است؛  جانبی  محصول 
به  اما  نباشند  موافق  این جمله من  با  ای  عده  شاید 
هر حال، این جمله نیز برای خودش مستنداتی دارد.ما 
کار و زندگی نمی کنیم تا موفق شویم؛ بلکه موفقیت 
وقتی سراغمان می آید که اینقدر سرمان گرم کار و 
زندگی است که اصال وقت نمی کنیم به آن فکر کنیم؛ 
حتی گاهی وقت نمی کنیم سرمان را باال بیاوریم و 
از چهره های موفق، اصال  بسیاری  تماشایش کنیم. 
همینطور  آنها  کنند.  نمی  درک  را  خودشان  موفقیت 
سرشان را پایین انداخته و سخت گرم کارند تا اینکه به 
خاطر خوب کار کردن و خوب زنندگی کردن، دیگران 

به یادشان می آورند که انسان های موفقی هستند.
موفقیت، حاصل سبک زندگی است

در قرن گذشته، سه ورزشکار را به عنوان ورزشکاران 
پله، محمد علی کلی و مایکل  انتخاب کردند؛  قرن 
جردن. مایکل جردن، ستاره تکرار نشدنی بسکتبال 
دارد.  و  داشته  هم  ای  العاده  فوق  درآمد  دنیاست. 
روزی درباره درآمدی که ساالنه دارد، از او پرسیدند 
که اصال فکر می کردی که اینقدر درآمد داشته باشی 
و به چنین جایگاهی برسی؟ او هم جواب می دهد که 
»هیچ وقت فکرش را نمی کردم به اینجا برسم. فقط 
به خوب بودن فکر می کردم و اینکه چطور می توانم 
شانس  برایم  رفته  رفته  عادت،  همین  باشم.  خوبتر 
تنها به خوب  آورد.«جردن،  به وجود  را  های زیادی 
بودن و خوبتر بودن فکر می کرد و همین امر، باعث 

شد تا شانس، در خانه او را به صدا دربیاورد. 

راز موفقیت از زبان سقراط!

چیست؟  موفقیت  راز  پرسید  سقراط  از  جوانی  مرد 
تا  بیا  آب  نهر  کنار  به  »فردا  گفت:  او  به  سقراط 
مرد جوان  فردا  بگویم.« صبح  تو  به  را  موفقیت   راز 

مشتاقانه به کنار رود رفت.
سقراط از او خواست که دنبالش به راه بیفتد. جوان 
با او به راه افتاد. به لبه رود رسیدند و  به آب زدند و 
آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید.  ناگهان 

سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.
جوان نومیدانه تالش کرد خود را رها کند، اّما سقراط 
آنقدر  جوان  مرد  دارد.  نگه  را  او  که  بود  آنقدر  قوی 
زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و باالخره 
توانست خود را  خالصی بخشد. همین که به روی آب 
آمد، اولین کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق 
کشید و هوا را به اعماق ریه اش فرو فرستاد. سقراط 
از او پرسید »زیر آب چه چیز را بیش از همه مشتاق 
بودی؟« گفت، »هوا.«  سقراط گفت: »هر زمان که 
به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را 
مشتاق بودی،  تالش خواهی کرد که آن را به دست 

بیاوری؛ موفقیت راز دیگری ندارد«.

دو چیز در زندگی به موفقیت کمک می کند:
نحوه ی برخوردتان وقتی که همه چیز دارید
نحوه ی برخوردتان وقتی هیچ چیز نداری

خوش بینی موجب آرامش روح و تندرستی جسم 
است مشکالت خود را بر ماسه ها بنویسید 
و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر حک کنید

نابرده رنج، گنج میسر نمي شود
مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد
آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد

وقتی صبح ها از خواب بیدار می شویم 
تنها دو راه داریم یا بخوابیم ورویا ببینیم
یا بلند شویم وبه دنبال آن رویاها برویم

بیشتر   )۱ موفقیت:  به  دستیابی  برای  جمله  سه 
از دیگران کار کن،  بیشتر   )۲ بدان،  از دیگران 

باش. داشته  توقع  دیگران  از  ۳( کمتر 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای مردم از آنچه در زمین است  حالل و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی 
مکنید که او دشمن آشکار شماست. سوره بقره / آیه ۱۶۸

حدیث روز  

اگر به آنچه تو را به آن فرمان می دهیم عمل کنی و از آنچه برحذر می داریم دوری کنی ، از شیعیان مایی و ااّل هرگز .
حضرت زهرا )سالم ا... علیها(

سبک زندگی

راز موفقيت انسان هاي بزرگ چيست؟
بسیاري از مردم تصور میکنند که براي موفقیت در زندگي 
به شرایط خاصي )مثل پول، امکانات، پشتوانه و …( نیاز 
دارند. اما نگاهي به زندگي افراد موفق نشان مي دهد که 
اند و نه ویژگیهاي خاصي  از آنها نه پولدار بوده  بسیاري 
داشته اند. آنها فقط راز و رمزهاي موفقیت را درک کرده 
 اند و در زندگي به کار بسته اند. آیا مي دانید راز موفقیت 
در  خواهید  مي  نیز  شما  اگر  چیست؟  بزرگ  هاي  انسان 
زندگي فرد موفقي باشید، 7 راز افراد موفق را که در این 
مطلب آمده است بخوانید و سعي کنید به تدریج تغییراتي 

در زندگي خود به وجود آورید.
 راز اول: پول را هدف اصلي خود قرار نمي دهند 

به دست  موفق  افراد  اصلي  کنید که هدف  فکر مي  اگر 
اگر فقط به خاطر  آوردن پول است، سخت در اشتباهید. 
پول کار کنید، هرگز به جایي نخواهید رسید. سعي کنید در 
کنار هدف اصلي خود، پول را به عنوان یک هدف جانبي از 

کار سخت و مطالعه ي فراوان در نظر بگیرید.
 افراد موفق همیشه با در نظر گرفتن وضع بازار و کسب 
وکارهاي رو به رشد، ایده اي را مطرح و روي آن سرمایه 
گذاري مي کنند. پزشکي که براي تشخیص راه درمان یک 
بیمار تالش مي کند، وکیلي که به هر ترفندي متوسل مي 
شود تا در دادگاه برنده شود و مهندسي که با وسواس نقشه 
اي طراحي مي کند تا یک ساختمان بي نظیر بسازد، همه 

به یک هدف فکر مي کنند. 

در مسیر موفقیت، هیچ تفاوتي میان این مشاغل ُپردرآمد و 
یک شاعر، موسیقیدان یا هنرمندي که یک تابلوي نقاشي 
افراد موفق، تا جاي ممکن  را خلق مي کند وجود ندارد. 

زندگي خود را وقف ماالندوزي نمي کنند.
 راز دوم: از طرد شدن نمي ترسند

مسیر  دو  همیشه  اقتصادي،  فعالیتهاي  از  اي  حوزه  هر  در 
اگر  و  است  خطرپذیر  مسیر،  دو  این  از  یکي  دارد.  وجود 
بود. فرض  از دیگران متفاوت خواهید  انتخاب کنید،  را  آن 
رویکرد  یک  روي  خواهید  مي  خاصي،  ي  حوزه  در  کنید 
دارد  همراه  به  زیادي  ریسک  دیگران  نظر  از  که   جدید 
سرمایه گذاري کنید. بي تردید این اقدام از سوي بسیاري از 
فعاالن آن حوزه، کاري احمقانه خواهد بود. اما اگر به تصمیم 
خود کامال ایمان دارید، آن را انجام دهید و از طرد شدن نترسید.

راز سوم: سخت تر از هميشه کار مي کنند
تعداد افرادي که حاضرند براي تحقق رؤیاهاي خود، هزینه 
بپردازند و فداکاري کنند انگشت شمار است. اگر کسي از 
ابتدا به شما بگوید که براي رسیدن به هدفتان دقیقا به 
چقدر زمان و چه مقدار مطالعه نیاز دارید، احتماال هرگز آن 
کار را شروع نخواهید کرد. اما یک فرد موفق که ساعتهاي 
طوالني را صرف پرداختن به کار مورد عالقه اش مي کند، 
این را نه یک موفقیت صرف که در واقع یک تغییر شگرف 
در شیوه ي زندگي اش در نظر مي گیرد. به یاد داشته باشید 
که در راه موفقیت، باید همه چیز حتي اشتباهاتي را که در 

طول مسیر مرتکب مي شوید، بپذیرید.

راز چهارم: شکست را به عنوان عاملي  
براي پيشرفت در نظر مي گيرند

افراد موفق نه تنها از شکست و اشتباهات غیرقابل اجتناب 
در طول مسیر نمي ترسند، بلکه به سوي آن نیز مي روند! 
در حالیکه بیشتر افراد از شکست و خجالت ناشي از آن و 
موفقیت راه  در  زیاد  ي  هزینه  شدن  متحمل   همچنین 
مي ترسند و سعي مي کنند که از آن جلوگیري کنند، افراد 
موفق مي دانند که اشتباهات به ما کمک مي کنند تا بفهمیم 
انجام بدهیم و در مسیر رسیدن به  نباید  که چه کاري را 
موفقیت به چه تجاربي نیاز داریم. افرادي که هرگز اشتباه 
نمي کنند، براي شکست آمادگي ندارند و بنابراین اگر روزي 
با آن مواجه شوند لطمه ي شدیدي خواهند دید؛ و چون 
تجربهي مقابله با شکست را نداشته اند، اغلب هرگز بهبود 
نمي یابند. شکستهاي کوچک که در فواصل کوتاهي از هم 
اتفاق میافتند سبب مي شوند تا خود را بیشتر بررسي کنیم و 

در نتیجه فردي عاقلتر و محافظه کارتر شویم. 
رازپنجم: هنگامي که به بن بست مي رسند

 مسير خود را تغيير مي دهند
بسیاري از افراد همواره در مسیر خود ثابت مي مانند و به 
جاي آنکه ایده هایشان را با تغییراِت راه وفق بدهند، سعي 
مي کنند از هر گونه تغییري اجتناب کنند و در مسیر ثابتي 
افراد  بزرگترین  و  ثروتمندترین، شادترین  اما  بروند.  پیش 
به همان صورتي که هست  را  کساني هستند که جهان 

آید  مي  پیش  مسیر  در  که  تغییراتي  از  آنها  اند.  پذیرفته 
استقبال و از هر فرصتي استفاده مي کنند تا شانس تحقق 
رؤیاهایشان را افزایش بدهند. البته درست است که نباید به 
طور مداوم تغییر مسیر بدهید یا همه چیز را به طور کامل 
دگرگون کنید، اما به یاد داشته باشید که انعطاف پذیر بودن 

کلید موفقیت است.
 راز ششم: صبور هستند چون موفقيت در راه است 

موفقیت  به  شبه  یک  خواهند  مي  همه  امروز،  دنیاي  در 
و  مجازي  فضاهاي  روزافزون  رشد  به  کافیست  برسند. 
رسانه هاي اجتماعي نگاه کنید. افراد موفق، اغلب یکشبه 
به موفقیت دست نیافته اند، بلکه سالها طول کشیده است 
تا به آن رسیده اند. تعجبي ندارد که بسیاري از کودکاني که 
در خانواده هاي ثروتمند به دنیا آمده اند، ستارگان فیلمها 
و یا برندگان مسابقات شرط بندي، در نهایت کارشان به 
افسردگي، اعتیاد به الکل و مواد مخدر مي کشد. چون آنها 
مي دانند که زماني را صرف نکرده و تالشي نکرده اند تا 
مستحق آنچه از بخت خوب به آنها رسیده است باشند و 
بنابراین ارزشي برایشان ندارد. اعتماد به نفس این افراد نیز 
بسیار پایین است. شادترین افراد کساني هستند که در طول 
زمان با تالش خود به اهدافشان مي رسند و در این راه 
چیزهاي زیادي یاد مي گیرند و فراز و نشیبهایي را تجربه 

مي کنند که سبب قویتر شدن آنها مي شود.

جدول کلمات                        

مایل  افقی:1- رنگ سبز روشن 
به زرد - ستارگان 2- سرپرست 
- تعمیر - خرمای عرب - ضمیر 
 - سرافکنده  و  ذلیل   -3 وزنی 
پایتخت کوبا - مدرک 4- عیب و 
کمبود - داخل شدن - زبان مردم 
پاکستان 5- چاشنی گوجه ای - 
اداره کننده - ساخت و پاخت 6- 
هواکش باالی اجاق گاز - پاک و 
مطهر - مگر - مزه دهان جمع کن 
7- جانور مکار - استان کویری - 
نشانه   -8 قامت  و  قد  خوش 
- نهنگ - قلمه گیاه 9- درشت 
 - درامد 10- حرص   - - شعور 
کشور عربی- کمبود - گونه ای 
کشتی باری 11- پولشان از پارو 
باال می رود - مبارزه - زبانه آتش 
مخترع   - گمان  و  شک   -12
باتری برقی - دیوار نازک خشتی 
از  بیش  فعالیت   - رهن   -13
حرف   -14 دیکته   - غده  اندازه 
واحد   - نیست  شوخی   - تاسف 
در  نوشتن   - عربستان  پول 
روزنامه و مجله 15- ده هزار متر 
مربع - مقداری غذا که فقط مانع 

مرک می شود

برای  است  بیماری  عمودی:1- 

استراحت 2-  محل   - سر!  موی 
گزافه گویی - مو طالیی - پایان 
ریز  های  نقطه   - تحصیلی  نامه 
ضرر،   -3 تلویزیون   روی  سفید 
مارال   - چارپایان   - خسارت 
نانجیب  نااهل،   - شماره   -4
 - صدا  بی  کشنده   -5 مکان   -
تلخ عرب - سرپرست   - آسیبها 
 - خونساز  سبزی   -6 خانواده 
حریف   -7 تکنولوژی   - گریبان 
ادای  برای  ای  در جنگ - کلمه 
تعجب - آسمان و سپهر 8- آتش 
در  کیومرث  پسر  نام   - باستانی 

شاهنامه - بازیگر کهنه کار ایرانی 
می   - فوتبال  در  اصطالحی   -9
فیلمنامه   - شوند  خیره  تا  زنند 
10- توفان- عجم نیست - رفیق 
سرخ   - بیهوشی  حالت   -11
کمرنگ - آتش برافروخته - می 
کنند 12- سخن  رسوا  تا  دهند 
آ!  برون   - مرج  و  هرج   - یاوه 
مونس   - دادگر   - مخفیانه   -13
14- طناب گرفتاری - شکم بند 
طبی -  قاعده و هنجار - گویشی 
 -15 کشورمان  غرب  مردم  از  
اسباب مختصر زندگی - پاره پاره
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123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
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14
15

123456789101112131415
مدقتمناجیابرذا1
شرمزمزراجنام2
اجانهدنگندنکا3
بناسلیهگادرل4
هکدهتکناسایب5
تاوماشوهمتمهن6
مهتمتایبوهای7
قرنیمزرواکون8
روخاناکمرایا9
خارفهرانورکیم10
یورردندراسیا11
یبااملاتحاره12
زیرکییلاودهاش13
دسیزردششخبسه14
یتخسنارودراتفر15

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
برای کار در زابل نیازمندیم.

09155623441
به دو نفر خانم برای همکاری در پوشاک نیازمندیم.

با حقوق 350 الی 500 هزار تومان
بازار- جمهوری 8 - پوشاک دادرس / 32220655

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به فروش می رسد.
09158254172

استخدام منشی خانم 
با روابط عمومی باال
09157924984
05632233161

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

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

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

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

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

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

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

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قيرگونی

 32225494 - 09151630283   صيادشيرازی، مجتمع ميرداماد، واحد 98

به چند نیروی آقا برای کار 
در خشکشویی نیازمندیم: 

 پرس کار یک نفر و نیروی ساده 2 نفر
آدرس: غفاری - خیابان آوینی 

 نبش صدف 6- خشکشویی صدف
32340188 -09155632009

مدارک اینجانب رضا خراشادیزاده 
شامل کارت خودرو 

 کارت پایان خدمت،  گواهی نامه 
رانندگی ، بیمه نامه خودرو و کارت 

موتور سیکلت مفقود گردیده
 از یابنده تقاضا می شود 

با شماره 09158619176
تماس و مژدگانی دریافت نماید.

تاالر و رستوران درویش شعبه بیرجند 
جهت افتتاح مجدد نیاز به افراد مجرب ذیل دارد

خیابان محالتی، تقاطع استقالل    09157639200 ساعت مراجعه: 9 الی 12    17 الی 21  

1- منشی و حسابدار 2 نفر    2- آشپز و کمک آشپز حرفه ای 2 نفر
3- مهماندار آقا و خانم 4 نفر    4- کارگر ساده 2 نفر

5- مدیر داخلی با سابقه یک نفر

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.   09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 
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به  از ظرفیت خود  بیش  است  کبد مجبور  که  زمانی  ایران-  عصر 
فعالیت بپردازد، امکان بروز مشکل در این اندام افزایش می یابد. پس 
اگر با هر یک از عالئم زیر مواجه هستید ممکن است به ارائه هشدار 
از سوی بدن برای پاکسازی کبد اشاره داشته باشد.نفخ و یبوست: 
زمانی که کبد با فشار مضاعف برای رسیدگی به رژیم غذایی ضعیف، 
داروهای تجویزی یا سموم محیطی ورودی به بدن مواجه می شود، 

این شرایط می تواند بر گوارش شما تاثیرگذار باشد. خستگی: احساس 
خستگی بین افرادی که با آسیب کبدی مواجه هستند، شایع است.

ادرار تیره و پوست زرد: بیماری زردی که موجب تغییر رنگ پوست 
ادرار می شود، زمانی رخ می دهد که سطوح  به زرد و تیره شدن 
بسیار باالی بیلی روبین در جریان خون وجود دارد، که ممکن است 
باشد. گرفته  شکل  کبدی  های  سلول  نادرست  عملکرد  نتیجه  در 

های  هورمون  حذف  و  تجزیه  مسئولیت  کبد  هورمونی:  اختالالت 
اضافی را بر عهده دارد، که به تعادل هورمون های موجود در بدن 
شما کمک می کند. اما زمانی که کبد عملکرد درست خود را ارائه 
نمی دهد، احتمال مواجهه با اختالالت هورمونی افزایش می یابد، که 
به مشکالت سالمت مانند نوسانات خلقی، کلسترول باال، و قاعدگی 

های نامنظم منجر می شود

نشانه های نیاز به سم زدایی فوری کبد

معجزه پیاده روی بعد از شام

قلبی  بیماری های  بروز  پیاده روی  دکتر-  الو 
برای حفظ  راه مطمئنی  را کاهش می  دهد و 
تناسب اندام و در نتیجه سالمت بیشتر است. در 
ادامه معجزه پیاده روی بعد از شام را می خوانید. 
1- پیاده روی می تواند به فرایند گوارش کمک 
کند: زمانی که شما می نشینید دستگاه گوارش 

شما بهم فشرده می شود، اما هنگامی که می 
ایستید روده های شما می توانند کش بیاییند. پس 
پیاده روی به نوبه ی خود به سیستم گوارش شما 
کمک می کند تا غذا را هضم کرده و تمامی مواد 
مغذی آنرا جذب کند. 2- افزایش گردش خون 
که به معنای افزایش سالمتی است: هنگامی که 
شما پس از شام پیاده روی کنید، گردش خونتان 
افزایش می یابد، که باعث بهبود سالمتی می شود

علت سرماخوردگی های مکرر در 
کودکان چیست؟

ابتال  عالئم  شایع ترین  از  درد  گوش  ایسنا- 
به سرماخوردگی است،کودکان زمان  کودکان 
زیادی را با یکدیگر هستند و در بسیاری از موارد 
در شستن دست های خود دقت نمی کنند، به 
همین علت سریع تر از دیگران به سرماخوردگی 

مبتال می شوند.این کودکان اغلب ساالنه پنج تا 
9 نوبت سرما می خورند. این مشکل در کودکانی 
که به مهد کودک می روند شایع تر است. تهوع، 
درد شکم، خواب آلودگی غیر معمول، سر درد 
درد  و  مداوم  گریه  تنفس،  در  اشکال  شدید، 
فضای  به  باکتری ها  نفوذ  از  ناشی  که  گوش 
گوش میانی است، شایع ترین نشانه ابتال به 

سرما خوردگی در کودکان است.

غذاهای مفید برای بارداری 

که  غذاهایی  مصرف  با  می توانید  ها-  برترین 
توانایی باروری تان را افزایش می دهند و همچنین 
معکوس  مورد  این  در  که  غذاهایی  از  اجتناب 
بیشتر  را  خود  بارداری  شانس  می کنند،  عمل 
لوبیا  و  نخود  است،  درست  بنشن:بله  کنید.1- 
چیزهایی هستند که قدرت باروری تان را افزایش 

از  یا دو وعده  .بستنی: روزی یک  می دهند2- 
اختالل در  با  بستنی(  )مانند  لبنی  فرآورده های 
تخمک گذاری مبارزه می کند. جالب است بدانید 
شیر کم چرب یا بدون چربی، اثر معکوس دارد. 
بروکلی،  آروگوال،  برگدار:اسفناج،  3-سبزیجات 
از اسید  کاهو و سایر سبزیجات برگدار سرشار 
فولیک هستند؛ اسید فولیک یکی از ویتامین های 

گروه B است تخمک گذاری را بهبود بدهد.

پونه؛ برطرف کننده سکسکه

آریا-  در این مطلب به چند خاصیت پونه  اشاره 
شده است. 1-جویدن پونه باعث برطرف شدن 
تاثیر  آن  کم  مصرف  شود.2-  می  سکسکه 
مالیمی روی عضالت دارد که در برطرف کردن 

سوءهاضمه، گرفتگی معده و سرفه موثر است.
3-  سردرد و حالت سرگیجه را برطرف می کند.

4- درد مفاصل از جمله نقرس را تسکین می 
دهد.5- دم کرده آن برای درمان اضطراب، آسم، 
سرطان، گرفتگی قفسه سینه، سرفه، اسهال، نفخ، 
سردرد و سوءهاضمه موثر است. 6- قرن هاست 
که به عنوان یک ماده ضد حشرات به کار برده می 
شود.7- ضدتشنج و آرام کننده اعصاب است.8- از 
دم کرده آن برای درمان مشکالت گوارشی، کم 

کردن تب و بی خوابی استفاده می شود.

چای ترش
 تقویت کننده سیستم دفاعی

آریا-چای ترش، یک نوشیدنی قدیمی گیاهی 
است که به صورت گرم یا سرد مصرف می شود. 
این چای از طریق دم کردن گل بامیه به دست 
می آید. این چای که قرمز رنگ و بدون کافئین 
است. برای بیماران قلبی و افرادی که مشکل 

گردش خون دارند مفید است. سرشار از ویتامین 
با  بدن  ایمنی  تقویت سیستم  با  که  است   C
سرماخوردگی و عفونت های دیگر مقابله می کند. 
کاهش دهنده فشار خون باالست، گردش خون را 
بهبود می بخشد و میزان استرس را کاهش می 
دهد.حاوی آنتی اکسیدان الزم برای بدن مانند 
اسید سیتریک و اسید اسکوربیک است که در 

محافظت از سلول به بدن کمک می کند.

یادداشت

دعا و طلب باران در قرآن
* نجفی 

مسلمان  انسان  یک  که  هایی  کار  از  یکی  اسالمی  فرهنگ  در 
باید جزو برنامه های روزانه اش باشد دعا و نیایش است، البته جلوه 
ای از دعا و نیایش در نماز است که بهترین صورت آن است ولی 
منحصر به آن نیست و دایره دعا و نیایش وسیع تر از آن است، یعنی 
از  نیاز  را بی  اکتفا کند و خود  نماز های کوتاه  این  به  انسان  نباید 
دعا ها بداند، خدا میداند این دعا هایی که در مفاتیح الجنان است 
همه  است،  موجود  ادعیه  کتب  دیگر  و  سجادیه  ی  صحیفه  در  یا 
این  به  مبرم  نیاز  گمان  بی  انسان  است.  انسان  روح  پرورش  برای 
گفتمان دارد تا رو ح خود را صیقل و در پرتو این ارتباط با خدای 
لطیف، روح و روانی لطیف و زیبا پیدا کند و به آرامش واقعی دست 
یابد که فرموده است: )رعد 28(  همانا تنها با یاد خداست که دل 
ها آرامش می یابد.در قرآن کریم تصریح شده است:  )اعراف 96(  
اگر مردم سرزمینی اهل ایمان و تقوا باشند ما برکات را از آسمان و 
زمین بر آنها می گشائیم و یا در آیه ای دیگر می فرماید: کسی که 
از یاد خدا اعراض کند و یا روی برگرداند، ما معشیت و اقتصاد او را 
مانند کالفی سردرگم می کنیم!این آیات و دیگر آموزه های دینی 
به ما این مهم را می فهماند که رابطه ای بین اعمال انسان و نزول 
برکات الهی هست، البته این بدان معنا نیست که آدمی به عبادت 
مشغول شود و فعالیتی نکند و منتظر باشد تا رزق و روزیش وسیع 
شود، بلکه تالش و کار هم باید باشد و حضرت علی )ع( که بهترین 
عبادت ها را می کرد روز ها به حفر چاه می پرداخت و کشاورزی 
می کرد و نیمه های شب هم به دعا و مناجات مشغول می شد.آنچه 
که مبرهن است جامعه امروزی ما نسبت به دعا و نیایش کمی بی 
توجه شده است و نمی داند که کلید بسیاری از رفع گرفتاری ها و 
مشکالت و حصول گشایش های فردی و اجتماعی به همین ایجاد 
رابطه خالصانه با پروردگار مربوط می شود و اگر از در اخالص به 
درگاه الهی برویم خدای متعال باز هم تفضل می کند ولی چه کنیم 
که غرور و تکبر بسیاری از مارا فریب داده است! خشکسالی های 
پی در پی را می بینیم و بیخیال هستیم! چرا طلب باران از پروردگار 
نمی کنیم!؟مگر درخواست از پروردگار عیب و عار است که خجالت 
کویری  مناطق  یا  کوچک  شهرهای  از  بعضی  در  البته  کشیم!  می 
نماز استسقاء خواندند  که خشکسالی را بیشتر حس می کنند اخیراً 
و تصویر کشاورزی که بره کوچکی را در بغل گرفته بود و عاجزانه 
منقلب می کند و گمان  را  انسان  استغاثه می کرد،  الهی  به درگاه 
دارم که خدا به دل پاک اوهم که شده ترحم کند، اما چرا همه ما، 
آنکه  الهی نمی رویم و حال  به درگاه  مانند آن کشاورز،  خالصانه 
تا  فرماید مرا بخوانید  آیه قرآن است که خدای متعال می  تصریح 

اجابت کنم شما را.
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تولیت آستان قدس رضوی 22 بهمن مهمان خراسان جنوبی

گروه خبر- مشاور حوزه و روحانیت تولیت آستان قدس رضوی گفت: با دعوت مسؤوالنی استان خراسان جنوبی، آیت ا... رئیسی در روز ۲۲ بهمن به 
خراسان جنوبی سفر و در مراسم راهپیمایی شرکت می کند.حجت االسالم فرازی نیا بعدازظهر دیروز در حاشیه همایش ایل بهلولی اظهار کرد: اگر بسیج، 

سپاه و نیروهای امنیتی به دنبال کسانی هستند که پای انقالب بایستند و مرزها حفاظت کنند باید از طوایف و قبائل مختلف استفاده کند.

* استاندار به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز 
جمعه از افتتاح و کلنگ زنی بیش از ۱۰۱۹ پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۴۰۰۰هزار ملیارد ریال و اشتغال زایی 

مستقیم ۲۲۰۰ نفر خبر داد.
*  افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر همزمان 

با ۱٣ بهمن ماه جاری در محل سینما بهمن بیرجند
* برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی طالب و 
روحانیون به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در بیرجند
*۴۱۰ کیلوگرم گوشت آلوده در بیرجند معدوم شد.

 تفکر بسیجی مقابل جبهه 
استکبار قرار دارد

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند گفت: امروز ۲ جبهه تفکر بسیجی و 
استکبار در دنیا وجود دارد که هر کسی با هر دینی 

می تواند در یکی از آنها قرار گیرد و تنها کسانی که 
وجدان انسانی حق طلبانه دارند در جبهه تفکر بسیجی 
قرار می گیرند. حجت االسالم عبادی در دیدار رئیس 
در جبهه  افزود:  با وی  بسیج مستضعفین  سازمان 
مستکبران مسیحی صهیونیست، یهودی صهیونیست 
و مسلمان صهیونیست وجود دارند؛ کسانی که به هیچ 
چیز قانع نبوده و چشم طمع به همه کره زمین دوخته 
اند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در این دیدار 
گفت: مسجد محوری به معنای انجام اقدامات کالن 
در مسجد است و معتقدیم همه کارهای فرهنگی و 

غیره باید با محوریت مسجد باشد.

مستضعفان  بسیج  سازمان  رئیس  حسینی- 
عنوان کرد: مسئوالن از صدر تا ذیل بدانند 
که راه شکوفایی انقالب در خدمت صادقانه 

به مردم است.
سردار سرتیپ پاسدار غالمحسین غیب پرور 
روز پنجشنبه در آیین بزرگداشت ۱۲ بهمن 
به  )ره(  خمینی  امام  تاریخی  ورود  سالگرد 

میهن اسالمی در بیرجند بیان کرد: 
موجب  )ره(  خمینی  امام  با  امت  همراهی 
پیروزی انقالب شد، به همین واسطه خداوند 
عزت، آبرو و شرافت را به این مردم  عطا کرد. 
وی با اشاره به این که دوران قبل از انقالب 
لحاظ  به  و  نداشته  استقاللی  گونه  هیچ 
وابسته  سیاست  و  اقتصاد  مانند  مختلف 
بودیم، خاطرنشان کرد: تا حدی که  جایگاه 
یک تکنسین آمریکایی از یک ژنرال ارتش 
شاهنشاهی به عنوان بزرگترین ارتش منطقه، 
بیشتر بود، ولی با ورود امام ورق برگشت و 
امروز صالبت انقالب اسالمی همه نقاط عالم 
از  یکی  پرور  است.سردار غیب  درنوردیده  را 

وجوه عزت کشور را ایستادگی مقابل دشمن 
دانست و افزود: امروز عالمیان با شنیدن نام 

انقالب اسالمی در مقابل آن با احترام گردن 
از  باید بدانیم که اگر دست  خم می کنند و 
را  انقالب  فاتحه  باید  برداریم  ایستادگی 

خواند.وی ادامه داد: امروز جهاد کبیر، قدرت 
و  آمریکا  که  زیرا  است  دشمن  به  گفتن  نه 

رژیم اشغالگر فلسطین تنها زمانی راضی می 
شوند که انقالب و اسالمی نباشد.رئیس بسیج 
متضعفین با اعتقاد بر این که ایستادگی ها در 

یمن، لبنان و سوریه مقابل استکبار به دلیل 
است،  بوده  ایران  اسالمی  انقالب  به  نگاه 

اضافه کرد: انقالب اسالمی عطیه خداست و 
قدردانی از این نعمت الهی متوجه دو بخش 
پرور  غیب  است.سردار  مسئوالن  و  مردم 

انقالب اسالمی را فجر صادق قبل از طلوع 
خورشید دوازدهم دانست و افزود: تشکیل این 
حکومت به اراده خداوند به دست امام خمینی 
)ره( رقم خورد و اگر همراهی مردم نبود این 

فجر صادق محقق نمی شد.
وی به بازدید از حاجی آباد اشاره کرد و یادآور 
شد: این منطقه به دلیل داشتن مردم دوست 

دار انقالب احیا خواهد شد.
در  مردم  که  این  بیان  با  پرور  غیب  سردار 
این مدت وظایف خود را به خوبی انجام داده 
اند افزود: مسئوالن باید بدانند که عاقبت به 
خیری آنها در مردم داری است. و این زمانی 
محقق می شود که شان خادمیت و نوکری 
مردم را باور کنند.الزم به ذکر است در این 
آیین که نماینده ولی فقیه در استان، استاندار ، 
فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئوالن استان 
داشتند،  حضور  مردم  مختلف  قشرهای  و 
همیشه  مردم  و  شهدا  خانواده  همراهی  با 
امام  حضرت  ورود  جایگاه  استان  در صحنه 

خمینی )ره( به صورت نمادین گلباران شد.

حسینی- رئیس سازمان بسیج مستضعفین از 
اجرای طرح مقابله با آسیب های اجتماعی تا 
پایان سال ۹۷ در هزار محله خبر داد. سردار 
در  شنبه  پنج  صبح  پرور  غیب  غالمحسین 
بازدید از حاشیه روستای حاجی آباد بیرجند بیان 
کرد: طرح مبارزه با آسیب های اجتماعی در 
٣۲۵ محله اجرایی می شود. وی مواد مخدر را 
بالیی خانمان سوزی دانست و افزود: وقتی یک 
نفر در خانواده درگیر باشد باید منتظر عواقب بد 
آن باشیم. ئیس سازمان بسیج مستضعفین با 
تاکید بر این که رفع این مشکالت با محوریت 
مردم امکان پذیر است خاطرنشان کرد: تنها 
نگاه دولتی نمی تواند حالل باشد چرا که نگاه 
دولتی فراگیر نیست. سردار غیب پرور با بیان 
این که در سطح کشوری با نگاه مردمی میتوان 

مبارزه با آسیب های اجتماعی را تقویت کرد، 
مردم  جا  هر  کرده  ثابت  انقالب  کرد:  اضافه 
حضور داشته اند، موفق شده ایم.وی با اشاره 
به وضع حاشیه حاجی آباد،  عنوان کرد: این 
روستا به دلیل داشتن زمین های ارزان، مهاجر 
این موضوع  از  ناشی  پذیر است و معضالت 
نیاز توجه فرمانده سپاه به این منطقه را دارد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین به آمار قابل 
بازگشت بودن فقط 8 درصد از معتادان اشاره 
دهنده  نشان  موضوع  این  شد:  یادآور  و  کرد 
این است که مواد مخدر آتش به زندگی می 
اندازد. سردار غیب پرور از انجام کارهایی در 
دو زمینه پیشگیری و مقابله با این آسیب ها 
سخن گغت و افزود: باید در خانواده فرهنگ 
سازی انجام شود.وی با بیان این که بیرجند 

ظرفیت دانشگاهی باالیی دارد، عنوان کرد: در 

زمان حاضر دشمن بخش های دانش آموزی و 

دانشجویی را مد نظر قرار داده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور بیان 

کرد: وظیفه سپاه و بسیج پیشگیری و مقابله با 
آسیب های اجتماعی است اما در هر صورت 

مردم باید میدان داری کنند.
و  زورخانه  از  مراسم،  این  در  ذکر  به  الزم 
مجموعه فرهنگی ولی عصر، مجتمع ورزشی 
امام صادق )ع( ، خانه کاراته دالوران و پایگاه 

بسیج حاجی آباد بازدید شد.
سبزه کار مسئول حوزه مقاومت بسیج کربال 
حاجی آباد در حاشیه این بازدید با بیان این 
آسیب  با  مقابله  برای  تاکنون  چه  هر  که 
و  مردم  با کمک  انجام شده  اجتماعی  های 
بسیجیان منطقه بوده است، ادامه داد: هدف 
اشتغال  ایجاد  و  معتادان  بازپروری  نیز  کار 
است که در این راستا با خیران محل در حال 

پیگیری هستیم.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  شبستان-مدیرکل 
خانواده  و  اینکه شهدا  بیان  با  خراسان جنوبی 

معزز  آنها صاحبان اصلی انقالب و ولی نعمتان 
جامعه هستند گفت:امنیت و آرامش امروز جامعه،  
مدیون خون شهداست.احمد محبی با گرامیداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
افزود: ایجاد دغدغه در خانواده شهدا در هر سطح و 
اندازه ای و توسط هیچ شخص و گروهی پذیرفته 
نیست. وی افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه،  
مدیون خون شهداست و مجموعه فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان با جدیت تمام،  پای آرمانهای شهدا 
ایستاده است. وی با اشاره به اظهار نظر مدیر یک 

موسسه فرهنگی استان درخصوص نصب عکس 
شهدا گفت: پس از اطالع از موضوع، این اداره 
کل به عنوان متولی حوزه فرهنگ،  مدیر موسسه 
ابالغ  به وی  تذکرات الزم  و  احضار  را  مذکور 
شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه هرچند این فرد مدعی بود 
و  بوده  تکریم شهدا  راستای  در  که سخنانش 
قصد بی احترامی نداشته است و از سخنان وی، 
برداشت اشتباه صورت گرفته است، ادامه داد: به 
این مدیر موسسه اعالم شد که جایگاه رفیع شهدا 

و خانواده این عزیزان آنقدر حائز اهمیت است 
که در نوع گفتمان باید بگونه ای عمل شود که 
جلوی سوء تفاهمات گرفته شود. محبی با اشاره 
به اینکه در آستانه دهه فجر هیچ عذری برای 
نگران کردن صاحبان اصلی انقالب و خانواده 
شهدا پذیرفته نیست، از عذرخواهی رسمی این 
موسسه از خانواده شهدا و مردم استان خبر داد. 
مدیر موسسه فرهنگی هنری ماهور بیرجند هم 
ضمن عذرخواهی از مردم شهیدپرور استان و به 
ویژه خانواده معزز شهدا گفت: اظهاراتم در نشست 

رسانه ای باعث برداشت های متفاوتی شد که با 
عذرخواهی مجدد تاکید دارم که به آرمان های 
شهدای عزیز پایبند و قصد بی احترامی نداشته 
ام. سید جمال الدین حسینی با بیان اینکه هدفم 
نگرانی خانواده شهدا نبوده و تالشم برای تکریم 
جایگاه شهداست،  افزود: از خانواده شهدا و مردم 
استان طلب حاللیت و عذرخواهی دارم. وی تاکید 
کرد: این موسسه با سرلوحه قراردادن فرهنگ ایثار 
و شهادت، تمام تالش خود را برای دلجویی از این 

صاحبان و ولی نعمتان خواهد کرد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

آ تش سوزی در انبار واحد تجاری
 لوازم یدکی 

ساعت  ۱٣بهمن  دیروز  مقدم-  صبح  دادرس   
8:٣۰، با اعالم خبر آتشسوزی مغازه لوازم یدکی 
خودرو واقع درانتهای خیابان نواب صفوی به ستاد 
فرماندهی سازمان آتشنشانی یک تیم اطفا حریق با 

فرماندهی سرآتشنشان قربانژاد پس از ۴ دقیقه در 
محل حادثه حضور یافتنددر ادامه با توجه به وسعت 
آتش سوزی دو تیم پشتیبانی از ایستگاه های ۴ و 
۵ و یک تیم فرماندهی از ایستگاه شماره یک به 
محل حادثه اعزام شدند. به گفته مالک این واحد 
تجاری و با توجه به شواهد موجود؛ این حادثه به 
دلیل اتصالی در سیم کشی برق ساختمان رخ داده 
است.  خسارت مالی این آتشسوزی حدودا یکصد 
و پنجاه میلیون تومان برآورد شده و خوشبختانه 

خسارت جانی در پی نداشته است.

تلف شدن 10 راس گوسفند در حمله گرگ

گرگ گرسنه با حمله به آغل گوسفندان ۱۰ رأس 
دام را درید. گرگ گرسنه شب گذشته با حمله به 
شهرستان  باداموک  روستای  در  گوسفندان،  آغل 
فردوس ۱۰ راس گوسفند را تلف کرد.این دام ها که 
حدود ۵ میلیون تومان ارزش داشتند، بیمه نبوده اند.

باند قاچاق مواد مخدر 
در شهرستان بیرجند متالشی شد

فرمانده انتظامی استان از کشف ۴۴٣کیلو و ٣۰۰ گرم 
تریاک و انهدام باند قاچاق مواد مخدر در شهرستان 
کرد:  اظهار  شجاع  مجید  سردار  داد.  خبر  بیرجند 
مأموران با تعقیب و مراقبت های چندین روزه و شبانه 
روزی، محل اختفای متهمان را تحت نظر قرار دادند 
و تعداد ۵ تیم از مأموران پلیس به محل های از پیش 
تعیین شده اعزام شدند و ۲ دستگاه سواری ۴۰۵ که 
متعلق به قاچاقچیان بود را شناسایی و کنترل کردند.

هزار قرص غیرمجاز
 از یك دستگاه اتوبوس کشف شد

سرهنگ”سعید دادگر” جانشین انتظامي استان از 
کشف ۱۴هزار و۷۵۰عدد قرص غیرمجاز خبر داد. 

تازه های ورزشی استان

افتتاح طرح شبکه جمع 
آوری فاضالب غرب مهرشهر

امروز مبارزه با آمریکا خدمت 
به مردم است

 طرح “کارورز صادرات” 
در استان اجرایی می شود

افزایش سهم مشارکت های 
مردمی در نوسازی مدارس

قوسی - صبح روز گذشته 
به مناسبت دهه فجر طرح 
خط انتقال اصلی و شبکه 
جمع آوری فاضالب غرب 
مهرشهر با حضور استاندار 

خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب شهری گفت: این پروژه با 
اعتبار ۷ میلیارد تومان به طول ۱۷ کیلومتر خطوط 
هاشمی  رسید.  برداری  بهره  به  فاضالب  انتقال 
مقدم با اشاره به هزینه های باالی اجرای پروژه 
فاضالب افزود: برای اجرای هر کیلومتر از خطوط 
فاضالب ۴۰۰ میلیون تومان هزینه می شود. وی 
های  آب  سطح  بودن  باال  به  توجه  با  داد:  ادامه 
زیرزمینی در منطقه و خاک نفوذپذیر، امکان حفر 
از  بخشی  در  جنبی  های  چاه  از  برداری  بهره  و 
مشکالت  که  نبود  پذیر  امکان  مهرشهر  مناطق 
مدیرعامل  بود.  کرده  ایجاد  ساکنان  برای  زیادی 
شرکت آب و فاضالب شهری با اشاره به نصب 
مهرشهر   ۷ و   6 منطقه  در  فاضالب  انشعابات 
توسعه  بودجه،  تخصیص  در صورت  کرد:  عنوان 
دستور  در  مهرشهر  منطقه  کل  فاضالب  شبکه 
فقط  اینکه  بیان  با  هاشمی  گیرد.  می  قرار  کار 
برداری  بهره  به  فاضالب  پروژه  بیرجند  شهر  در 
استان  در  شهر   ۲۵ اکنون  گفت:  است  رسیده 
که  دارد  قرار  مجموعه  این  خدمات  پوشش  زیر 
اجراست. حال  در  فاضالب  پروژه  شهر   ۴ در 

سپاه  فرمانده  سربازی- 
خراسان  )ع(  انصارالرضا 
 ۱۰۴ یادواره  در  جنوبی 
شهید  بسیج  حوزه  شهید 
باغشهر  اصفهانی  اشرفی 

کارگزاران  و  مسئوالن  اینکه  بیان  با  اسالمیه 
مطالبات  پاسخگوی  و  خادم  باید  اسالمی  نظام 
مردم باشند اظهار داشت: امروز مبارزه و ایستادگی 
درمقابل زیاده خواهی آمریکا خدمت به مردم است. 
به  انقالب  این  کرد:  تصریح  قاسمی  علی  سردار 
تا مردم بر سرنوشت خود حاکم شوند  وجود آمد 
شناسی  قدر  مردم  چنین  به  درخدمت  کوتاهی  و 
ازبزرگترین  یکی  وی  است.  نابخشودنی  گناهی 
و  سازی  خود  را  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
تربیت نسل جوان و انقالبی برشمرد و اضافه کرد: 
هر جا اسالم نیاز داشته این جوانان حضور داشته 
اند و امروز بیش از نیازمان جوانان داوطلب برای 
داریم.وی  عزیز  اسالم  اعتالی  راه  در  جانفشانی 
بهر طریق ممکن  تاکید کرد: دشمن می خواهد 
مردم را در مقابل نظام قراردهد که هوشیار مردم 
را می طلبد. قاسمی انقالب اسالمی را فجرانقالب 
الزمه  گفت:  و  برشمرد  موعود  مهدی  حضرت 
زمینه سازی حکومت امام زمان)عج( اینست که تا 
طلوع خورشید دولت یار بیدار و هوشیار باشیم. وی 
خاطرنشان کرد: بر ادامه این مسیر الزم است همه 
مسئوالن و مردم بشارت ها و انذار رهبری را عمل کنیم 

امیرآبادیزاده-رئیس سازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
طرح  اجرای  از  استان 
“کارورز صادرات” در آینده 
داد. استان خبر  نزدیک در 

داوود شهرکی اظهار کرد: طرح کارورز صادرات با هدف 
توسعه کسب و کارهای جدید و لزوم ظرفیت سازی 
نیروی انسانی در حوزه صادرات غیر نفتی برنامه ریزی 
مشارکت  براساس  طرح  این  افزود:  است.وی  شده 
صادرکنندگان  ویژه  به  صادراتی  موفق  بنگاه های 
دارای نشان افتخار صادرات، صادرکنندگان ممتاز و 
نمونه ملی، صادرکنندگان برتر استانی و نیز واحدهای 
صنعتی  شرکت های  و  نواحی  در  مستقر  صادراتی 
بنگاه های  گفت:  است.شهرکی  شده  برنامه ریزی 
از بین  صادراتی استان می توانند در صورت تمایل 
دانش آموختگان دانشگاهی و با حداقل پذیرش سه 
متقاضی طرح کارورزی از امتیازاتی در شاخص های 
ارزیابی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی نیز بهره مند 
شوند.وی بیان کرد: بنگاه ها می توانند از کارورزان در 
زمینه های مختلفی همچون تجارت و صنعت براساس 
روش تعلیمی شاگرد استادی برای  یک دوره سه تا 
شش ماهه بهره مند شوند.وی از بنگاه های صادراتی 
منظور  به  خواست  صادرات  کارورز  طرح  متقاضی 
مشارکت و همراهی در این طرح نسبت ثبت نام در 
http://intern.tpo.ir  و ثبت درخواست خود 

حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه اقدام کنند.

سازمان  غالمی-مدیرکل   
تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
مدارس استان گفت: میزان 
مشارکت مردمی و خیرین 
پروژه های  در  ساز  مدرسه 

بهمن امسال به ۴۲ درصد رسیده است که این نشان 
از کمک و همیاری مردم در این زمینه دارد. محمدرضا 
بیکی اظهار کرد: سازمان نوسازی مدارس کشور بازوی 
عمرانی آموزش و پرورش است که صرفاً فعالیت های 
عمرانی انجام می دهد و تمام پروژه ها با نظارت و 
افزود:  این سازمان صورت می گیرد.وی  هماهنگی 
سامانه ای در سال  8٣ طراحی شده که تمام اطالعات 
مربوط به مدارس و فضاهای مربوط به  آموزش و 
پرورش در آن ثبت می شود و با توجه به این اطالعات 
نسبت به تخریب و یا توسعه و مرمت مدرسه اقدام 
می شود.مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس بیان کرد: سامانه ای دیگری به عنوان مدیریت 
پروژه نیز وجود دارد که پروژه هایی که هر سال کمیته 
برنامه ریزی برای سازمان نوسازی مشخص می کند 
در آن وارد می شود و با حضور ناظران سازمان از تمام 
مراحل کار و میزان پیشرفت پروژه گزارش جامعی 
ارائه می شود. وی بیان کرد: در دهه اول اردیبهشت 
۹۷ بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز که با رویکرد 
جذب جوانان در این حوزه برگزار می شود که امیدواریم 
زمینه ای برای جذب گروه های جدید و مخصوصاً قشر 
شود. فراهم  ساز  مدرسه  خیرین  حوزه  در  جوان 

مسابقات انتخابی تیم
 جودوی نونهاالن استان

خراسان  نونهاالن  جودوی  تیم  انتخابی  مسابقات 
این  در  برگزار شد.  بیرجند  در  امروز  جنوبی صبح 
جودو   ٣۵ تعداد  جودو  انتخابی  مسابقات  از  دوره 
کار از شهرستان های بیرجند، فردوس و قاین در 
مختلف  وزن  در ۷  بیرجند  جودوی  مدرسه  سالن 
با هم  رقابت کردند.افراد برتر این مسابقات برای 
اعزام به مسابقات قهرمانی کشور که اسفند امسال 
در خراسان رضوی برگزار می شود معرفی می شوند.
سلطانی، خاتمی، اسماعیلی، کارکن، غفاری، راعی 
اوزان مختلف ۲۷  در  پور  احمدی و حاجی  ا  فرد، 

تا ۷٣  کیلوگرم مقام اول تا هفتم را کسب کردند.

اعزام پهلوانان نوجوان کشتی گیر 
خراسان جنوبی به مسابقات کشوری

پهلوانی  کشتی  تیم  استان،  کشتی  هیأت  رییس 
علی  محمدی،  سجاد  ترکیب  با  استان  نوجوانان 
موسی پور، محمد شهرکی، امیرحسین ابراهیمی و 
رضا اسماعیل پور به مربیگری و سرپرستی مهدی 
به  نصرتی  صادق  محمد  سرمربیگری  و  عمادی 
مسابقات کشوری تهران ۱۲ تا ۱۴ بهمن در محل 

سالن کشتی ۷ تیر اعزام شدند.
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 امنیت و آرامش امروز جامعه،  مدیون خون شهداست

 در بازدید از حاشیه روستای حاجی آباد بیرجند مطرح شد

طرح مقابله با آسیب های اجتماعی در هزار محله اجرایی می شود

رئیس سازمان بسیج مستضعفان عنوان کرد:

شکوفایی انقالب اسالمی در خدمت صادقانه به مردم  

»خطبه های آدینه«
نیاز امروز کشور خدمت جهادی و متعهدانه 

به مردم است
کشور  امروز  نیاز  گفت:  بیرجند  موقت  جمعه  امام 
مردم  به  متعهدانه  و  جهادی  صادقانه،  خدمت 
از  نباید  را  لحظه ها  حتی  زمینه  این  در  و  است  
دست داد. حجت االسالم مختاری ظهر جمعه در 
خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: دشمن و 
استکبار جهانی در سه مرحله جنگ نرم خود علیه 
افزود:  پیگیری می کند. مختاری  را  اسالمی  نظام 
مسئوالن و حاکمان در قوای سه گانه باید زخم های 
اقتصادی و اجتماعی جامعه و مردم را درمان کنند 
و نگذارند دشمن از  مشکالت اقتصادی در کشور 
به نفع اهداف شوم خود بهره برداری کرده و زمینه 

ناامنی را به وجود آورد.
همراهی ملت رمز ماندگاری انقالب است

انقالب  ماندگاری  رمز  گفت:  بشرویه  جمعه  امام 
اسالمی ایران به جهت همراهی و وحدت ملت ایران 
بوده است. حجت االسالم محمد شمس الدین در 
خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان به اهمیت 
و جایگاه مساجد اشاره کرد و گفت: مساجد سنگرهای 
جبهه های جنگ نرم هستند و باید این سنگرها را به 
منظور مقابله با دشمنان تقویت کرد. وی از عموم مردم 
و خیرین بشرویه خواست تا بخشی از کمک های نقدی 
و غیر نقدی خود را در جهت آبادانی و ساخت مساجد 
هزینه و خرج کنند تا ذخیره دنیا و آخرتشان شود.
انقالب مردم را از اوج ذلت به اوج عزت رساند
امام جمعه قاین با اشاره به ظلم وستم دوران رژیم 
شاهنشاهی گفت: انقالب اسالمی توانست ،مردم را 
از اوج ذلت به اوج عزت برساند. حجت االسالم علی  
رحمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: : 
دوران انقالب دوران بسیار مبارکی بود.دورانی که همه 
با هم برادر و خواهر شده بودند و با وحدت و پیروی از 
رهبری فرزانه کاخ ستمشاهی و شاهی را که هزاران 
سال بر مردم سوار شده بودند و مردم را تحقیر می 

کردند ،سرنگون کردند.
انقالب هیمنه استکبار را در هم شکست

امام جمعه موقت طبس گفت: انقالب اسالمی ایران 
بود که هیمنه استکبار را در هم شکست و حیاط خلوت 
آمریکا و جایی که از آن حق توحش می گرفت امروز 
آمریکا را به استیصال کشانده است. حجت االسالم 
احمد مؤدب گفت:  ۹۵ درصد فضای مجازی کشور 
در اختیار تلگرام است فضایی که مسئول آن در کشور 
خودش جزو اغتشاشگران شناخته می شود، بنابراین 
انتظار نداشته باشید که اطالعات محرمانه کاربران 
کشور در اختیار سرویس های جاسوسی قرار نگیرد 

و باید برای این تدبیر اندیشیده شود.
نظام جمهوری اسالمی ایران،الگوئی برای 

سایر کشورهای منطقه است
خطیب نماز جمعه نهبندان؛با بیان اینکه مهمترین 
دستاورد انقالب اسالمی سقوط ستم شاهی ۲۵۰۰ 
ولی  نظام  راس  در  و  اسالمی  نظام  ساله،تاسیس 
فقیه،استقالل و شکست هیمنه آمریکا در این منطقه 
است افزود: نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل به 
یک الگو برای سایر کشورها ی منطقه شده است. 
انقالب   : گفت  خزاعی  عباسعلی  االسالم   حجت 
جمهوری اسالمی دستاوردهای بسیاری داشت که 

این دستاوردها در امور مادی خالصه نمی شود
مردم و مسئوالن در راه حفظ انقالب باید 

مقاومت کنند
امام جمعه فردوس درخطبه های نماز جمعه این هفته 
در بین مردم نماز گزار عنوان کرد: یکی از صفات مهم 
متقین پاکدستی وحالل خور بودن آن هاست چرا که 
مال حرام رشدی ندارد واگر داشته باشد هم برکتی 
در رزق وروزی آن نخواهد داشت. حجت االسالم 
بابایی با اشاره به روز فن آوری فضایی نیز گفت: ایران 
در ردیف ۹ کشور پیشرفته صنعتی قرارگرفته است 
وتوانسته تا با سوخت جامد ماهواره ای به آسمان 

پرتاب کند که این برای دشمن غیر قابل باور بود.

دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج 
تمتع اطالعات خود را تکمیل کنند

دادرس مقدم-مدیرحج وزیارت استان گفت:دارندگان 
آبان  تاریخ ٣۰  تا  تمتع  حج  گذاری  ودیعه  قبوض 
سال  در  حج  به  تشرف  عالقمند  که   ۱٣8۵ ماه 
خود  اطالعات  تکمیل  به  نسبت  باشند،  می   ۹۷
زیارت  و  مدیرحج  نوفرستی  کنند.ابوالفضل  اقدام 
خراسان جنوبی گفت: با عنایت به ضرورت فراهم 
سازی مقدمات تشرف به حج تمتع سال ۱٣۹۷ و 
دارندگان  از  وسیله  بدین  بعدی،  ارتباطات  تسهیل 
قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ٣۰ آبان ماه 
۱٣8۵ که عالقمند تشرف به حج در سال ۹۷ می 
 باشند، با مراجعه به سامانه اینترنتی حج به نشانی
و  دفاتر  ویا    https://reserve.haj.ir  
شرکت های خدمات زیارتی در سطح استان نسبت به 
رویت و تکمیل اطالعات اولیه خود در سامانه مذکور 
اقدام نمایند.شایان ذکر است جهت راهنمایی بیشتر با 
شماره های ۴۴-۰۵6٣۲۴۲۰۰۲۲ و ۰۵6٣۲۴۲۴۴۱۰ 
نمایید.  حاصل  تماس   ۰۹۱۵۱6۴۰6۱۲ و 
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 امام مهدی عجل ا... تعالی فرجه فرمودند :
َِّذیَن آَمنُوا ال تَْسئَلُوا َعْن أَْشیاَء  و أَمَّا ِعلَُّة َما َوقََع مَِن الَْغیْبَِة فَإِنَّ ا... َعزَّ َو َجلَّ یَُقوُل : » یا أَیَُّها ال

إِْن تُبَْد لَُكْم تَُسْؤُکم 
و اما علت وقوع غیبت )که درک آن برای شما مشكل است( آن است که خداوند در قرآن 

فرموده: » ای مؤمنان از چیزهایی نپرسید که که اگـر آشكارتان شـود، بدتان آید .
)بحار األنوار: ج 78 ، ص 380(

افتتاح و کلنگ زنی دو پروژه خدمات شهری شهرداری بیرجند 

ایستگاه مرکزی آتش نشانی مهرشهر و بوستان سایت اداری

جواد قوسی - صبح روز گذشته به مناسبت دهه فجر، دو پروژه 
شهردار  و  استاندار  حضور  با  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات 

بیرجند افتتاح و کلنگ زنی شد. 
استاندار خراسان جنوبی، شهرداران را متولی اصلی بهترین الگوی 
زندگی سکونت شهری دانست و گفت: شهرداران با کفایت، اقتدار، تدبیر 
و دور اندیشی، سیاست های دولت تدبیر و امید را محقق می سازند. 
مروج الشریعه افزود: ساکنان منطقه مهرشهر حق زیادی بر گردن ما 
دارند لذا باید تالش کنیم تمامی استانداردهای زندگی شهرنشینی را 
برای این منطقه از مرکز استان در شهر فرهنگی بیرجند فراهم آوریم. 
وی یادآور شد: امروزه جمعیت شهری ایران و ساکنان شهرها رو به 
 افزایش است که از طرفی دارای نکات مثبت و از طرفی با چالش های

زیادی مواجه است. مقام عالی دولت در استان بیان کرد: افزایش 
جمعیت شهری کشور، خدمات استاندارد و مبلمان شهری مناسب 
 را نیز طلب می کند که این وظایف شهرداران را چند برابر می کند. 
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: بعد از برجام 40 میلیارد دالر 
تقاضای سرمایه گذاری خارجی در کشور رقم خورد که 30 میلیارد 

دالر به مرحله انعقاد قرارداد رسید و این افتخار و قوت جمهوری 
اسالمی ایران در برجام است. مروج الشریعه با اشاره به این که در 
4 سال گذشته تحوالت شگرفی در کشور روی داد، افزود: در چند 
سال اخیر استخراج و تولید نفت به 3 میلیون و 900 هزار بشکه در 
روز رسید در حالی که قبل از آن این رقم به حدود 50 درصد هم 
نمی رسید. وی بیان کرد: اکنون کشور بی نیاز از گاز وارداتی است، 
شاید در برخی نقاط کشور با افت فشار گاز مواجه شویم، اما نیازی 
به واردات گاز در شرایط بحرانی نداریم. نماینده عالی دولت تاکید 
کرد: موفقیت به دست نمی آید مگر این که ملتی هوشمند و سراپا 
هوشیار و مقتدر در همه صحنه های فرهنگی، اقتصادی و نظامی 

جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم. 
افتتاح دو پروژه از منابع داخلی شهرداری 

در ادامه شهردار بیرجند نیز گفت: در ایام دهه فجر 2 پروژه در حوزه 
خدمات شهری در شهرداری بیرجند افتتاح و کلنگ زنی می شود 
که پروژه اول بهره برداری از ایستگاه مرکزی آتش نشانی مهرشهر 
به مساحت 1550 مترمربع و با اعتبار 1.5 میلیارد تومان است که 

از محل منابع داخلی شهرداری تامین شده است. جاوید ادامه داد: 
پروژه دوم در حوزه توسعه فضای سبز و پارک های شهر بیرجند، 
کلنگ زنی بوستان سایت اداری به مساحت 30هزار مترمربع و با 
اعتبار 3 میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری است. وی اضافه 
کرد: کارهای طراحی و مطالعاتی آن انجام شده و در صورت عدم 
 معارضات و در برنامه زمان بندی تعیین شده این پروژه تکمیل 

می شود و تقدیم شهروندان بیرجندی خواهد شد.
شهردار بیرجند با اشاره به این که سرانه فضای سبز شهر بیرجند 
در حال حاضر 12 مترمربع است، خاطرنشان کرد: بخشی از زمین 
پارک در سنوات گذشته از طریق کمیسیون ماده 5 و اداره کل راه 
و شهرسازی تغییر کاربری داده شده که پیشنهاد شد در زمین های 
همجوار آن، معادل این متراژ تغییر کاربری داده شده، اضافه شود 
تا سرانه فضای سبز افزایش یابد. جاوید افزود: این آمادگی برای 
شهرداری وجود دارد اگر زمینی از طریق اداره کل راه و شهرسازی 
در محدوده مهرشهر به ما واگذار شود، پارکی تقریبا با وسعت پارک 

توحید را در دستور کار قرار دهیم.
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»آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«
تاریخ: 96/11/14                    شماره: 11325            شماره شناسه: 136627

  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد: عملیات اجرایی خطوط آبرسانی در شهر 
قاین را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت واگذار نماید.
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حداقل 
پایه5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی 
برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت 
به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود. پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر 

می  توانند با شماره های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:

1- مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ساعت 15 روز پنجشنبه 96/12/03 می باشد 
و ارسال مدارک فقط از طریق سایت  www.setadiran.ir  امکانپذیر است.

2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
3- تامین اعتبار پروژه فوق از محل اوراق مشارکت خواهد بود.

4- پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 
قیمت خواهند شد. 

5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.

* مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات الزم برای ثبت نام 
و راهنمایی به آدرس بیرجند- خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - طبقه همکف 
اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفترخدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با شماره 

05632221220 تماس حاصل نمایند.     
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.

                                                                                                                                                                                       www.setadiran.ir
    دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی


