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سرمقاله

صفحه 7

گردهمایی بزرگ انجمن بيرجندی های مقيم تهران برگزار می شود/  45000 اصله  نهال بين شهروندان توزیع خواهد شد/اختصاص 295 ميليارد ریال اعتبار اشتغال به بانک کشاورزی خراسان جنوبی/ تشدید بارش ها از عصرامروز در خراسان جنوبی/ تجهيز کارگاههای اتومکانيک  مراکز آموزشی استان/صفحه 7

 عباس سليمی نمين: 
اگر۸4و۸۸تکرارشود بازهم

 از احمدی نژاد حمایت خواهيم کرد

محمد دهقانی:
مسئولينی که ابتدای انقالب چيزی 

نداشتند ميلياردر شده اند

ناصری :
برخورد با احمدی نژاد به سمت

حصر نخواهد رفت

محمدباقر نوبخت:
با حوادث خانوادگی اخير

حصر به نوعی برطرف شد

اميری فر:
احمدی نژاد واطرافيانش اعتقادی

به امام و رهبری ندارند
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه  2 صفحه 2

عقب گرد عقربه های 
ساعت دیده بانی
* هرم پور

 در نظام اداری، خودرأیی، خودمحوری، عدم نظارت 
و یا نظارت های ناکافی و ناقص، بی تقوایی و عدم 
تمکین به قوانین و طمع ورزی، بدون شک فساد 
آور می شود. مصادیق و نمونه های فراوانی از این 
فساد را در دستگاههای اداری استان هم به وضوح 

و در اندازه و تراز مختلف می توان دید!  
هر کس منکر این ادعاست، یا خواب زده است یا 
 غفلت زده ای بی خبر یا خائنی پرمدعا که وظیفه اش
به حاشیه بردن واقعیت هاست ... ) مشروح سرمقاله در صفحه ۲ (

خراسان جنوبی رتبه 
نخست آزمون سراسری 
حفظ و مفاهيم قرآن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری آزمون 
در  اسفندماه   ۱۰ قرآن  مفاهیم  و  حفظ  سراسری 

خراسان جنوبی خبر داد و ... مشروح در صفحه ۷

داستان دنباله دار ورودی های بیرجند
در نشست روزنامه آوا با حضور مسئوالن و صاحب نظران مطرح شد :

صفحه ۳

صفحه ۷

امشب برگزار می شود

گلریزان
ُفتوت

دیدار وزیر جوانان
با جوانان فعال استان

عصر روز گذشته تعدادی از جوانان فعال اجتماعی  
فرهنگی استان با وزیر ورزش و جوانان و معاون 

ساماندهی وی دیدار و گفتگو کردند ... 

صفحه ۷

کاهش چشمگیر اعتبارات پرورشی 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی ؛ 

فعالیت  فقط با
25 میلیون تومان

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت : اعتبارات 
پرورشی این اداره کل از 4 میلیارد تومان هم اکنون 
به ۲5 میلیون تومان کاهش یافته ... مشروح در صفحه ۷

جناب آقای مهندس خوش آیند
مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان جنوبی
درگذشت پدر خانم گرامی تان را حضور شما، خانواده محترم 
و بازماندگان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 

و رحمت واسعه الهی را مسئلت داریم.

خانه کارگر و کانون بازنشستگان خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه بی بی طاهره سیادت 
)همسر مرحوم سید غالمرضا وجدان(

روز جمعه 96/12/11 ساعت ۸ صبح در مشهد- بهشت رضا 
بلوک 44- ردیف 27- شماره 153 بر سر مزار آن زنده یاد 

گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه و صلوات یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

از طرف خانواده وجدان و فامیل وابسته

جناب آقای دکتر محمد نجفی سمنانی
سرکار خانم دکتر ناهید قنبرزاده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ام الشهيد حاجیه خانم طوبی ایزدی

 )مادر شهید علیرضا نجفی سمنانی( 
را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

روابط عمومی بیمارستان ولی عصر )عج(

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه سروران ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شادروان کربالیی حسین حقیقی پور
 )بازنشسته آتش نشانی(

ما را همراهی نمودند، به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 آن مرحوم جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/12/9 از ساعت 14/15 الی 15/15 

در محل هيئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: حقیقی پور، مودی

استراکچر  کابل،  باطری،  و تجهيزات مخابراتی شامل؛  لوازم  انواع  قلم  فروش 2۸ 
خورشيدی، راک، رادیو سری 700 و 2000، فيوز باکس، تابلو برق استان خراسان جنوبی

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد: 28 قلم شامل لوازم خارج از رده و اسقاط استان خراسان جنوبی را به فروش برساند.
خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 با هماهنگی نماینده این شرکت آقای حسن جعفری به نشانی بیرجند، 
خیابان شهدا، حدفاصل شهدا 4و6، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی از اقالم مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را کتباً به 
همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 80/000/000 )هشتاد میلیون ریال( معتبر با اعتبار اولیه سه ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و با قید موضوع به نام 
شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانت نامه و کلیۀ اسناد، مدارک و لیست اقالم را که همه صفحات به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد و با ذکر نام و مشخصات مزایده گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه و کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد 
پستی ، شماره تلفن و همراه و دورنگار، در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 10 صبح روز شنبه 96/12/19 به نشانی فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
جلسه بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 11 روز یکشنبه 96/12/20 به نشانی فوق در محل اداره کل ارتباطات زیرساخت خراسان جنوبی برگزار می گردد.

شرایط:
1- مزایده گران )پیشنهاد دهندگان( یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و همراه داشتن مدارک شناسایی 

)اصل شناسنامه مکارت ملی( در جلسه بازگشایی پاکت ها و پیشنهادات حضور یابند.
2- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل وجه اقالم مذکور به وی مسترد خواهد گردید.

3- در صورت برنده شدن، مزایده گر موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور 

واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقالم اقدام نماید.
تلفن همراه  و  ثابت 32214470-1  تلفن  با شماره  یا  و  مراجعه   WWW.TIC.IR بیشتر می توانندبه سایت 4- متقاضیان جهت کسب اطالعات 

09151602186 )آقای حسن جعفری( تماس حاصل فرمایند.
      شناسه: 149178                                                                                                                            شرکت ارتباطات زیرساخت

 جناب مستطاب حجت االسالم والمسلمین حاج شمس الدین عارفی
با قلبی مملو از غم و اندوه، مصیبت درگذشت همسر مؤمنه و گرامی تان مرحومه مغفوره 

حاجیـه الهـه رضوانـی
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند سبحان برای آن
 تازه درگذشته، طلب رحمت، مغفرت و رضوان الهی و برای آن جناب و بازماندگان گرامی

 اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت داریم. ضمنا مراسم یادبود هفتمین روز مرحومه
 پنجشنبه 96/12/10 همزمان با وفات حضرت ام البنين )س( در محل هيئت محترم 

ابوالفضلی )سالن جدید( از ساعت 7/30 شب برگزار می شود.
شورای سرپرستی هیئت ابوالفضلی بیرجند- نمازگزاران مسجد مصلی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
اداره کل زندانهای خراسان جنوبی 

شرح در صفحه 2

شرکت مهندسین مشاور شهر آب خزر جهت تکمیل کادر فنی خود در پروژه های 
گازرسانی در سطح استان به افراد ذیل نیازمند است.

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل Info@shahrabkhazar.com  ارسال نمایید. 
برای کسب اطالعات با شماره های

 01333532553  - 09155208270 - 09111437568 تماس بگیرید.
* کارشناس صنایع یا مکانیک مسلط به MSP و آشنا به نرم افزارهای اتوکد و آفیس، 

آقا یا خانم  یک نفر 
* کارشناس مسلط به نرم افزار اتوکد، آقا یا خانم  یک نفر 

استان  کار در سطح  جهت   ، حداقل 2 سال سابقه  با  برداری  نقشه  کارشناس   *
خراسان جنوبی، آقا  یک نفر

* راننده با خودروی دو دیفرانسیل به صورت پاره وقت، آقا  یک نفر

به یک نفر نیروی آقا لیسانس نرم افزار کامپیوتر آشنا به سیستم 
دوربین مداربسته نیازمندیم.   3 -  32455602

بیرجنـد پـاور بانک اولین و تنها فروشگاه تخصصی پاور بانک 
در بیرجند افتتاح شد. 

حاشیه خیابان شهدا- بین شهدا 3 و 5 - ساختمان قائم
09151614398 

بـا قیـمت و
 کیفیت عالـی 

آگـهـی مزایـده  )حراج(

آغاز فعالیت مجهزترین مرکز تست مخازن

بیرجند- بلوارخلیج فارس- بعد از پمپ شعله مجتمع هدایت- 05632239000

avayekhodro.com :سامانه نوبت دهی

آوای سالمت خودرو

حسین راه رو
0915 561 61 61

دائمی صفــر فـیدائمی صفــر فـی

0915 161 4444
0915 161 ۸5۸5
0915 161 4030
0915 161 4040
0915 161 9030

23 م 

25 م

20 م

22 م

9 م

10 م

9 م

17 م

30 م

4 م 

0915 161 7770
0915 161 7771
091 51 61 71 ۸1
091 20 30 1000
0912 257 1613

خط رند 

ویژه مدیران
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ضرورت مراجعه به مراکز شماره گذاری هنگام خرید خودرو

معاوناجتماعیپلیسراهورناجابرضرورتمراجعهبهمراکزشمارهگذاریهنگامخریدخودروتأکیدکردوگفت:خیلیازخریدوفروشهایخودروخارجازاصولوضوابطقانونیانجاممیشود.
سرهنگجهانیمعاوناجتماعیپلیسراهورناجابااعالمخبرفوقاظهارداشت:درخیلیازموارد،خریدوفروشخودروهادرسطحکشورخارجازاصولوضوابطقانونیانجاممیشود.ویافزود:بارها

باافرادیمواجهشدیمکهبدونمراجعهبهمراکزشمارهگذاری،خودروخریداریکردهانداماایننکتهمهماستهافرادیکهقصدخریدوسیلهنقلیهرادارندبایدبهمراکزشمارهگذاریمراجعهکنند.

عقب گرد عقربه های
 ساعت دیده بانی!

*هرمپور

درنظاماداری،خودرأیی،خودمحوری،عدمنظارت
ویانظارتهایناکافیوناقص،بیتقواییوعدم
تمکینبهقوانینوطمعورزی،بدونشکفسادآور
میشود.مصادیقونمونههایفراوانیازاینفساد
رادردستگاههایاداریاستانهمبهوضوحودر
اندازهوترازمختلفمیتواندید!هرکسمنکر
اینادعاست،یاخوابزدهاستیاغفلتزدهای
بیخبریاخائنیپرمدعاکهوظیفهاشبهحاشیه
بردنواقعیتهاست.بهواقعمنهمجزوطرفداران
نظریهیرخنهورسوخفسادسیستماتیکدردستگاه
اداریکشورهستموبرایاینمدعا،مصادیقومثال
هاونمونههایمختلفیدارم،نمونههاومصادیقی
دانندو ازمنمی بیشتر کهمردموهمشهریانم
بهترازمنآنهارامیبینند.روزگاریخودمندر
همینستونبهکراتمینوشتمکهمدیراناستان
باهمدیگروحدتنظروتفوقنگاهوهمسراییو
همراستاییدراقدامداشتهباشند،امااینروزهااز
اینوحدتنظروتفوقوهمراستاییمیترسمو
میبینمومیدانمکهنهدرهمهیمواردولی
دربرخیموارداینرویکردفسادانگیزشدهوبا
ماجراهایدردناکتخلفآمیزاقتصادیومالیو
اجتماعیوسیاسیعجینشدهاست.بهواقعمن
دیگرازدعوتمدیراناستانبهوحدتواهمهدارم،
چونمیترسماینوحدتمنجربهتشکیلباندها،
جریانهایفکریومکتبهایاداریدارایفساد
شود.متأسفانهخودکنترلیهاودیگرکنترلیهادر
دستگاههایاداریاستانماهیچجایگاهویژهای
همانندقبلندارندواگربهمعدودکارمندانشریفی
کهاینروزهالقمهنانحاللیمیخورندوکارشان
رابرایخداومردمانجاممیدهندنتواندلخوش
کرد،بهچهچیزمیتوانامیدواربود؟ضعفنظارت،
سوءاستفادهازجایگاه،عدمبرخوردقاطعقانون،وجود
حلقههایمشاورینخیانتکارِبیاطالعومدام
درحالدورزدنمسؤولینومدیران،بیتوجهی
بهرضایتمردموفقداندلسوزیبرایرفعورجوع
مردم،منفعتطلبی،پارتیبازیهایوحشتآورو
اشرافیگریدرلوایقانونرامیتواناینروزها
ازیکصبحتاظهرحضوردربرخیاداراتاستانبه
واضحدید.عقربههایساعتدیدهبانی،ازساحِت
شعارگذشتهاندوالجرمبایدواردفضایاقداموعمل
شوند،زیراینساعت،اسامیدستگاههاونهادهای
مختلفینوشتهشدهاست،امادراینوانفسایدهن
کجیبرخیمسؤولینبهنظاموانقالبومردم)که
روزدوشنبهدرسرمقالهیروزنامهازآنهابهحق
بهعنوانمدیراِنیاغییادکردم(،بریدندستهای
خیانتی ها، نظارت دست کردن کوتاه و ناظرین
محضبهانقالبومردماست.درچنینفضایی،دور
ازذهننیستکهجریانهاییبارویکرددلسوزیامابا
رویههاوشیوههاینامناسبظهوروبروزیابندوبه
حقستانیودادخواهیبلندشوند.متأسفانهوعلیرغم
تأکیداتدوستانیکهگاهوبیگاهبهواسطهیاباواسطه
پیاممیفرستندوتأکیدمیکنندازسیاهنماییدوری
کن،منبهِجّدتأکیدمیکنم؛بیاناینوضعیت
وشرحاسفبارماوقعمدیریتیاستاندرردههای
مختلف،وظیفهماروزنامهنگارانورسالتیبردوش
همهیماست.رسالتیکهاگرَعلَمآنرابیندازیم،
معلومنیستکجاوچهکسیبتوانددوبارهبلندشکند.
)لطفانظروپیشنهادخوددررابطهبایادداشتهای
روزنامهرابهشماره09304943831ارسالفرمایید(

اینکه 22 بهمن، بیاییم و حرف از رفراندوم
 را مطرح کنیم این کار جالب نیست

نیازی کشور مشکالت حل اینکه بیان با باهنر
دوم و بیست روز اینکه گفت: ندارد، رفراندوم به
بهمندرجمعیتعظیمیکهآنحماسهراایجاد
کردند،بیاییموآنحرفحاشیهایدربارهرفراندوم
نیست.جایچنین اینکارجالب رامطرحکنیم
حرف زمانیکه در هم آن حاشیهای، های بحث
مردموحاکمیتومسئوالنهمهیکیاستکه
مشکالتراحلکنیمدرآنجانیست.اینحرفها
شود. بررسی و پیگیری آکادمیک محافل در باید

کاظم صدیقی: آنهایی که دغدغه نشاط 
جوانان را دارند، مشکل اشتغال را حل کنند

آنهاییکهدغدغه امامجمعهموقتتهرانگفت:
نشاطجوانانرادارند،بهفکرحلمشکلاشتغال
گناه ادامه در صدیقی کاظم اهلل آیت باشند. آنان
سیاسیراگناهیبزرگعنوانکردوافزود:کسانی
کهدرنظامباببیعفتی،فساد،رشوهوارتباطبا
بیگانهرابازکردهاند،تاروزقیامتدرهرگناهی
کهدرپیاقداماتآنهاصورتبگیرد،سهیمهستند.

آمریکا اگر می توانست، سردار سلیمانی 
را در سوریه و عراق ترور می کرد

نمایندهرهبرانقالبدرنیرویقدسگفت:آمریکاییها
اگرمیتوانستندسردارسلیمانیراترورکنندوسط
جنگسوریهوعراقاینکاررامیکردندکهجمهوری
نتوانستند. اما برسد اهدافش به نتواند اسالمی

برخی فقها در مساله حجاب حساسیت 
دارند اما در برابر اختالس چیزی نمی شنویم

حجتاالسالمحمیدزادهگفت:مندرشگفتهستم
مساله به نسبت که بزرگواریهستند فقهای که
حجابنهایتحساسیترانشانمیدهند،اماوقتی
صحبتازاختالس،کالهبرداری،کالهگذاری،سوء
استفادهازمدیریتوموقعیتهایسیاسیواجتماعی
بهمیانمیآیدچندانچیزیازآنهانمیشنویم.

ثبت نام قطعی حج تمتع ۹۷ آغاز شد

دارندگان نهایی ثبتنام و اطالعات تکمیل فرآیند
قبوضودیعهگذاریحجتمتعتاتاریخ30دیماه
1385کهعالقمندبهتشرفبهحجسال97هستند،
ازدیروزسهشنبههشتماسفندماهدرسراسرکشور
آغازشد.داوطلبانبامراجعهبهاینسامانهبهنشانی
https://reserve.haj.irنسبتبهتکمیل
اطالعاتاولیهخوداقدامکنند.همچنینمیزانهزینه
حجتمتع97اعالمشد،کهپایینترینقیمتکاروانها،
حدود12میلیونو100هزارتومانوقیمتگرانترین
کاروانحجسالآتی،حدود17میلیونو100هزار
توماناست.الزمبهذکراستکههزینهتمامشدهبرای
سفرحجباالترازارقامفوقبودهامادرراستایتامین
رفاهحجاجبیتا...الحرامباپیگیریسازمانحجوزیارت
ومساعدتبانکملیایران،مبلغیکمیلیونو400
هزارتومانتحتعنوانمساعدتبانکبهزائرانیکه
طیسالهایگذشتهدربانکملیثبتنامکردهبودند،
ازسرجمعهزینههایتمامشدهکسروبهرقمحداقل
12میلیونو100و17میلیونو100هزارتومان
رسیدهاست.درهنگامثبتنامعالوهبرمبلغثبتنام
اولیهزائراندربانک،سودودیعهحجایشاننیزمحاسبه
وازکلهزینهکاروانکسرخواهدشدوزائرانتنها
هزینهمابهالتفاوتراپرداختخواهندکرد.ضمناًبه
منظورتامینرفاهزائرانتمهیداتیاندیشیدهشدهتا
هزینهسفرحجدردومرحلهاززائراندریافتشود
کهبخشاولهزینههامبلغدهمیلیونتومانخواهد
بودکهمبلغثبتناماولیهزائراندربانکوهمچنین
سودسپردهحجازآنکسرخواهدشدوزائراندراین
مرحلهتنهاهزینهمابهالتفاوتتاسقفدهمیلیون
تومانراپرداختخواهندکرد.الزمبهتوضیحاستدر
خصوصپرداختبخشدومهزینههایسفرحجاوایل
سالآیندهاطالعرسانیالزمصورتخواهدپذیرفت.

کم محلی مردم به سفر نوروزی با اتوبوس

رئیسسازمانراهداریوحملونقلجادهایبااشاره
بهآغازطرحسفرهاینوروزیاز24اسفندماهگفت:
امسالباوجودعدمافزایشقیمتبلیتاتوبوسو
پیشفروشبلیتاز17بهمنماهمتاسفانهاستقبال
مناسبیازسفرباحملونقلعمومیجادهاینشد.

عوارض خروج از کشور گران شد

سخنگویکمیسیونتلفیقالیحهبودجهسال97گفت
کهعوارضخروجازکشوربرایسفرهایغیرزیارتی
مییابد.علیاصغریوسفنژاد افزایش آینده سال در
اظهارکرد:طبقپیشنهاددولتدرالیحهبودجهکهبه
تصویبمجلسرسید،دولتدرسالازمحلعوارض
خروجازکشور1200میلیاردتوماندرآمدخواهدداشت.
ویافزود:مجلساینپیشنهاددولتکهباعثافزایش
مبلغعوارضخروجازکشورمیشودراتصویبکرده
امابرایسفرهایعتباتعالیات)زیارتی(اینرقمرا
37هزارو500تومان)سفرهوایی(و12هزارو500
تومان)سفرزمینی(درنظرگرفتهکهمشابهرقمسال
جاریاست.مجلسهمچنیندرمصوبهخودزائران
اربعینراازپرداختعوارضخروجمعافکردهاست.
تاکنونعوارضسفرهایخارجیغیرزیارتی75هزار
تومانبودهکهبااینمصوبهدرسال97افزایشمییابد
البتهنحوهتعییننرخآنبهدولتبستگیدارد. و

چه شرکت هایی مشمول
 معافیت مالیاتی می شوند؟

مدیرکلدفترسیاستگذاریمعاونتعلمیوفناورینهاد
ریاستجمهوریگفت:امسالشرکتهایدانشبنیان
از2هزارمیلیاردریالمعافیتمالیاتیبهرهمندشدند.

سرمقاله

تخفیف 25 درصدی در طرح بیمه منازل فرهنگیان

دیرکلتعاونوپشتیبانیآموزشوپرورشازتخفیف25درصدیطرح
شدن عملیاتی درباره کریمیفر داد.گودرز خبر فرهنگیان منازل بیمه
طرحبیمهمنازلخانهفرهنگیانعنوانکرد:اینطرحباهدفافزایش
است. شده گرفته نظر در آنها امنیت و فرهنگیان به خدماترسانی
ویادامهداد:دراینسیاستچهارطرحبامبالغ50میلیونتومان،92
میلیونتومان،135میلیونو500هزارتومانو179میلیونتومانیدر
نظرگرفتهشدهاستکهبهازایهرکدامازاینمبالغبهترتیبسه،شش،
9و12هزارتوماندرماهبازپرداختدرنظرگرفتهاست.مدیرکلتعاونو
پشتیبانیآموزشوپرورشبااشارهبهاینکهسهماهاولاجرایطرحبرای
متقاضیانرایگاندرنظرگرفتهشدهاستگفت:متقاضیانبرایبهرهمندی
ازاینطرحمیتواننددراسفندیافرودیننسبتبهثبتناماقدامکنند.

اعالم افزایش تاثیر امتحان نهایی 
در »کنکور« تا پایان سال

وزیرآموزشوپرورشبابیاناینکهجدولدروسامتحاننهاییهنوزبسته
نشدهولیاصرارماایناستکهتعداددروسافزایشپیدانکند،زیرابرایدانش
آموزانبارروانیدارد،گفت:دربارهافزایشمیزانتاثیردروسامتحاننهایی
درکنکورسراسرینیزجلساتیبرگزارشدهاماهنوزبهجمعبندینرسیدهایم،
البتهاینمیزانپیشازاسفندماهمشخصخواهدشد.محمدبطحاییدر
حاشیههمایشبزرگباغبانانبوستانتربیتبابیاناینکهبخشیازمطالبات
فرهنگیانبهزودیپرداختخواهدشد،دربارهطرحرتبهبندیفرهنگیانگفت:
رتبهبندیمعلمانیکتکلیفقانونیاستکهمجلسشورایاسالمی
برعهدهوزارتآموزشوپرورشگذاشتهاست.ویعنوانکرد:رسیدگی
بهآسیبهایاجتماعیصرفامختصآموزشوپرورشنیست.امسال
طرحنمادراباپوششباالتریآغازکردیمپایانامسالمشخصمیشود.

پرداخت تسهیالت ویژه روستاییان

معاونتوسعهروستاییومناطقمحرومکشورباتاکیدبرتوانوفرصت
موجوددرکشوربرایتولیدگیاهاندارویی،گفت:گیاهانداروییثروت
بزرگیهستندکهبایدبهپولوسرمایهتبدیلشوند.ابوالفضلرضوی
اظهارداشتمشکالتاصلیاینحوزهرابهسهبخشکشتگیاهان
دارویی،تولیداینگیاهانوبازارفروشوسرمایهگذاریآنهامعرفیکرد
وافزود:بیتردیددرحوزهتولیدگیاهانداروییوکشتآنهاکهازنظر
قانونبهوزارتجهادکشاورزیمرتبطمیشودجلساتمشترکیراباوزیر
جهادکشاورزیبرگزارخواهیمکردودرحوزهتولیدگیاهاندارویینیزبا
رئیسسازمانغذاودارومشکالتشمارامطرحخواهیمکرد.همچنین
درحوزهبازارفروشوسرمایهگذارینیزدرصورتمشارکتروستاییان،
آمادگیاعطایتسهیالترادرحوزهتوسعهگیاهانداروییخواهیمداشت.

ناصری :برخورد با احمدی نژاد به سمت  حصر نخواهد رفت

ناصری،درپاسخبهسوالیدرخصوصنظربرخیافراد
کهمیگویندمحموداحمدینژادبهدنبالآناست
کهبااوبرخوردقضاییشودتاچهرهیکاپوزیسیون
کاملرابهخودبگیرد،گفت:حتیاگراینتحلیل
درستباشدطبیعتامسئوالننظامهمبهاینتحلیل
رسیدهاندومنطقیایناستکهبهاینسمتنروندوپیشبینیمنهماین
استکهبرخوردقضاییبااحمدینژادبهسمتحبسوحصرنخواهدرفت.

احمدی نژاد واطرافیانش اعتقاد به امام و رهبری ندارند

امیریفرهمچنینبابیاناینکهاحمدینژادواطرافیانشاعتقادیبهرهبری
وامامندارندگفت:»براینمونهایشاندریکیازجلساتخصوصیکهدو
سالقبلدرجمعبرخیازوزرایسابقبوددربارهشخصیتیکهامامگفته
بودنداومسلمنیستتشکیکواردکردندوگفتندامامبعداًازحرفخود
برگشتندوحرفخودراپسگرفتند!کهمنبهایشاناعتراضکردم.«او
بایادآوریاقداماتاحمدینژاددردوراندولتهاینهمودهماظهارکرد:
»ایشانامروزبیانیهمیدهندکهبایدهمهراآزادکنیدوزندانیسیاسینباید
داشتهباشیمدرحالیکهخودشانقباًلتندترینمواضعرادربارهمخالفانشان
و موسوی مهندس آقایان با باید که بودند معتقد ایشان مثاًل داشتند.
مهدیکروبیخیلیشدیدبرخوردشودوحتینظرشانبراعدامآنهابود.

توئیت عارف درباره نقش موسوی و کروبی در انقالب

امیدواری ابراز مجلس امید فراکسیون رئیس
شود. رفع حصر مساله زودتر هرچه که کرد
آخرین در تهران نماینده عارف محمدرضا
موسوی آقایان سهم و نقش نوشت: خود توئیت
هر است. انکار غیرقابل انقالب، در کروبی و
زودتر امیدوارمهرچه دارند. انقالب در اینعزیزانیکعقبهقوی دوی
انقالبشده،حلشود. باعثچالشهاییدرونخانواده مسالهحصرکه

مسئولینی که ابتدای انقالب چیزی نداشتند میلیاردر شده اند

محمددهقانیازافزایشامضاهایطرحاعادهاموال
نامشروعمسئوالنخبرداد.اوباانتشارپستیدرصفحه
تویئترشنوشت:»نظربهمطالبهعمومیموجوددر
جامعهوباعنایتبهاینکهبررسیهایابتدایینشان
ابتدایانقالبهیچمالینداشته میدهدافرادیدر
وامروزثروتهایمیلیاردیانباشتهکردهاند،الزماستاموالمسئولینبهصورت
دقیقموردبررسیقرارگیرد....طرحاعادهاموالنامشروعمسئولینبهبیتالمال«

نیکی هیلی: مجبوریم به تنهایی علیه ایران اقدام کنیم

در خبرنگاران درجمع ملل سازمان در آمریکا نماینده هیلی«، »نیکی
سپر روسیه باشد قرار »اگر گفت: هندوراس پایتخت »تگوسیگالپا«،
اگر کنند. اقدام تنهایی به شریکانش و آمریکا است بشود،الزم ایران
اقدامات مجبوریم کنیم اقدام امنیت شورای در نتوانیم است قرار
منظور هیلی نیکی نوشته رویترز دهیم.«خبرگزاری انجام را خودمان
خودرادربارهاینکهچهاقداماتیدردستبررسیخواهندبودمشخص
آمریکا شریکان کرده تالش همچنین گذشته ماههای در نکرد.هیلی
هستهای توافق چارچوب در ایران علیه سختگیرانه اقدامهای به را
رئیسجمهور با همراستا او، فرابخواند. )برجام( 5+1 گروه و ایران
است. شده هستهای توافق این بندهای اصالح خواستار آمریکا

اگر باب نقد بسته نمی شد، شاهد برخی بحران ها نبودیم

یکفعالسیاسیاصالحطلبدرواکنشبهنامهاحمدینژادبهمقاممعظم
رهبریگفت:احمدینژادفکرمیکندبارفتارهایعوامفریبانهمیتواند
عملکردخودراپاککندملتماحافظهبسیارخوبیداردوهشتسال
راازیادنمیبرد.شهربانوامانیتاکیدکرد:اگربابنقدواعتراضبسته
نمیشدقطعاکشورامروزبهجایینمیرسیدکهباهراعتراضاینگونه
مردموشرایطبههمبریزد.اگرحقوقشهروندیرعایتمیشدامروزما
شاهدنیمیازایناتفاقاتنبودیم.امانیبایادآوریحضوراحمدینژاددر
شهرداریتهرانگفت:زمانیکهآقایاحمدینژادشهرداربودبیانضباطی
مالیوفساددردرشهرداریبیدادمیکردوحتیاخبارآننیزمنتشر
کنیم؟ چه را مالی اسناد که نوشت نامه او به سابق شهردار حتی شد

دولت نوبختسخنگوی محمدباقر
اظهارکرد:آرزومیکنیمرفعحصرزودتر
بیفتدخصوصااینکهباحوادثخانوادگی
برطرف نوعی به حصر این اخیر
شد.زمانخیلیچیزهارانشانمیدهد،
مثلهمیناتفاقیکهمنبایکجمله
ازکنارشگذشتم.باشتاصبحدولت
بدمد،اینهمهازنتایجسحراست.
بعضیازدوستانوعزیزانماکجروی
میکنندواقداماتیانجاممیدهندکه
خودشانونظامرابهدردسرمیاندازند
لذاآرزومیکنیمآنهاهممنافعملیرابا
وجوداینهمهدشمنخارجیتشخیص
دهندودرداخلبهجانهمنیفتیمواین
حصربزودیبرطرفشود.ویدرباره
نامهاحمدینژادبهرهبریودرخواست
ریاستجمهوری انتخابات برگزاری
حرف این داد موعد:پاسخ از پیش
وجاهتقانونینداردودرحدینیست

کهدراینجلسهوقتیبهآناختصاص
درخصوص وی کند.همچنین پیدا
سوالازرئیسجمهور:اینگونهپاسخداد
اینامرحقنمایندگانمجلساستو

ماازخدایماناستکهسوالبپرسند
وماهمجوابدهیم.بایدطرحسوال
بهنحویباشدکههدفآنمشخص
شود.سوالدرکمیسیونهایمربوطهبا
نمایندگاندولتدرحالبررسیاست.
نوبختدربارهطرحاعادهاموالنامشروع

مسئوالندرمجلسواستقبالدولتاز
آنگفت:حتماماموافقیمواگرثابتشد
نامشروعاست،قبولداریم.چهکسی
بایداینرامشخصکند؟یکمرجعی

بایدرسیدگیکندوهیچکسیبااین
مسئلهمخالفنیستواینامرچیز
جذابیاستوهمهاستقبالمیکنند
هرمالنامشروعیرادادستانعمومی
میتوانداعالمکردهوپیگیریکندما
حرفهایکارشناسیخودرامیزنیم

عباسسلیمینمیندرمصاحبهایبا
روزنامهاعتماددرپاسخبهاینسوال
احمدينژاد با احمدينژاد9٦ آیا که
88تغییريکردهاست؟پاسخداد:خیر.

احمدينژاد9٦هماناحمدينژاد88
است.زیادهخواهيهاياودرسال88،
در9٦بهگونهايدیگرنمودپیداکرده
است.همچنیندرپاسخبهاینسوال
کهاگراحمدينژادتغییرينکردهاست،
چراجریاناصولگرایيازاوحمایتکرد؟

پاسخداد:اگرجریاناصولگرایيدرسال
88ازاوحمایتکردبهآندلیلاست
کهاومنتخبمردمبود.احمدينژادنه
تنهادرسال88بلکهدرسال84نیز

نقاطضعفيداشتاماتصورميکنم
ضعفهاياحمدينژادهنوزهمقابل
مهاراست.زیادهخواهيهاياحمدينژاد
آیتاهلل خواهيهاي زیاده به شبیه
هاشمياستزیراهردومعتقدهستند
قانوننبایدشاملحالاطرافیانشان

احمدينژاد و هاشمي آیتاهلل شود.
تفاوتهایيبایکدیگرداشتند.تفاوتاین
دودرآناستکهچونمرحومهاشمي
درانقالبدارايمنزلتباالیيبود،به
ضعفهاي با داشت امکان سختي
ایشانبرخوردشودامادرمقابل،دربرابر
احمدينژادشاهدهستیدضعفهاي
احمدينژادرابهراحتيميتوانکنترل
کردواونميتواندکاريازپیشببرد.
اودرنهایتانامهنگاريهایيميکندکه
تاثیريدرجامعهندارد.بههمیندلیل
استکهماخطراحمدينژادرادرسال
84کمترازآقايهاشميميدانستیم
واکنوننیزبهاینمهمقائلهستیم
واگربهسالهاي84و88بازگردیم
بازهمازاوحمایتخواهیمکردامااین
شرایطبرايآنسالهااستاستنه
امروزکهاحمدينژادبهصورتکامل
است. کرده طغیان قانون برابر در

 نوبخت :با حوادث خانوادگی اخیر، حصر به نوعی برطرف شد؛
برگزاری انتخابات پیش از موعد وجاهت قانونی ندارد

سلیمی نمین: اگر۸۴و۸۸تکرارشود بازهم
 از احمدی نژاد حمایت خواهیم کرد

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
شماره  به  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
961378 محکوم علیهم 1- صغری فدایی 2- 
لیلی فدایی هر دو محکومند به پرداخت مبالغ 

توجه  با  و  زنگویی  رضا  مرحوم  ماترک  محل  از  متعددی 
صنعتی  کارگاه  تحت  زمین  قطعه  یک  توقیف  و  تعرفه  به 
رجایی  شهید  خیابان  در  واقع  مترمربع   250 مساحت  به 
کارگاه صنعتی  به صورت  که  غربی  شرقی  دوم  قطعه   17 
می باشد مساحت عرصه 250 مترمربع و اعیان تقریبی 50 
 مترمربع با سقف طاق ضربی در طبقه همکف و 150 متر مربع
 1/2 آب  انشعاب  یک  دارای  با سقف سبک  اول  طبقه  در 
توجه  با  ارزش ملک  و کاربری ملک کارگاهی  برق  و  اینچ 
به مراتب فوق به مبلغ 2/750/000/000 ریال کارشناسی 
تاریخ  یکشنبه  روز  در  مزایده  طریق  از  که  است  شده 
احکام  اجرای  الی 10 در دفتر  از ساعت 9   1396/12/27
حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
نمایند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی
 دادگستری بیرجند

 خدای عزوجل را شاکریم که شاهد حضور بی مانند و غیر قابل
توصیف مردم انقالبی و والیتمدار و خدمتگزارانی چون شما 
بزرگواران در مراسم استقبال و تشییع پیکرهای شهدای 
گمنام بودیم. به خدمتگزاران و مردمانی این چنین افتخار 
می کنیم. با این استقبال بی نظیر خود از شهدا نشان دادید 
که فرهنگ ایثار و شهادت روز به روز در وجودتان زنده و 
پایدارتر گشته و خواهد ماند. به عنوان خدمتگزارانی کوچک 

از حضور حماسی و پرشور و کم نظیر همه مردم و مسئولین محترم در این مراسم با شکوه تقدیر و تشکر می نماییم. 
1 -    سردار باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

2-   نماینده محترم  ولی فقیه در استان خراسان جنوبی       3-   استاندار محترم خراسان جنوبی و همکاران
4-   فرماندهی محترم سپاه انصارالرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی و همکاران

5-   فرماندهی محترم  انتظامی استان خراسان جنوبی  و همکاران
6-   فرماندهی محترم ناحیه مقاومت سپاه بیرجند و هیئت همراه

7-   فرماندهی محترم یگان ویژه خراسان جنوبی  و همکاران   8-   فرماندهی محترم پلیس راه خراسان جنوبی و همکاران
9-   مدیرکل محترم حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و همکاران

10-   مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه    11-   مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی
12-   مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاران

13-   مدیرکل محترم سازمان تبلیغات اسالمی 
14-   فرماندار محترم شهرستان بیرجند و هیئت همراه   15-   بخشدار محترم مرکزی شهرستان بیرجند و همکاران 

16-  جناب آقای محبوب معاون محترم امور موزه ها و هیئت امناهای دفاع مقدس
17-   مدیر محترم بنیاد شهید شهرستان بیرجند و همکاران   

 18-   فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج پیامبر اعظم )ص(و همکاران  19-   فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج کربال و همکاران 
 20-   فرمانده محترم گردان امام علی )ع( و همکاران      21-    فرماندهی پلیس پیشگیری  فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

22-   فرماندهی محترم پلیس فتا خراسان جنوبی      23-   فرمانده محترم پاسگاه مرک و همکاران
24-   فرمانده محترم پاسگاه حاجی آباد و همکاران     25-  رئیس محترم شورای اسالمی شهرستان بیرجند

26-   رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند   27-   رئیس محترم شورای بخش مرکزی شهرستان بیرجند 
28-   سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهرداری بیرجند     29-  روزنامه آوای خراسان جنوبی 

30-   روزنامه امروز خراسان جنوبی  31- مداحان محترم آقایان هامونی و اکبرپور  32- چاپ قمر بنی هاشم )ع(  
33-   مردم شریف روستاهای مرک،کالته بجدی،شریف آباد، میاباد، حاجی آباد،پسوج،پیرنج،زیراچ و ...    

34-   بزرگان و ریش سفیدان روستای دستگرد    35-   روحانیت معظم و معزز روستای دستگرد
36-   خانواده محترم شهدا و جانبازان و ایثارگران دستگرد       37-   پایگاه های مقاومت مساجد روستای دستگرد

38-   مدارس و پیش دبستانی امام سجاد)ع( روستای دستگرد  39-    مرکز جامع سالمت روستای دستگرد   40-  پست 
بانک روستای دستگرد   42- مجاورین محترم بوستان شهدای گمنام دستگرد   43-   مدیر محترم آتلیه  یلدا  )دستگرد(   
44-    ساکنین محترم بلوار شعبانیه  ، مهرشهر و ...  45-کانون هدایت دستگرد   46- ستاد مردمی تشییع و تدفین شهدای 

گمنام دستگرد
شورای اسالمی و دهیاری روستای دستگرد    

اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان 
با ارزیابی کیفی )فشرده( محوطه سازی زندان فردوس را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1396/12/09

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 96/12/14
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 96/12/24

زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت 9 روز شنبه تاریخ 96/12/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند، خیابان معلم، 7 ، اداره کل زندانهای 
خراسان جنوبی می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره فنی 

و عمرانی از طریق شماره 32231989 تماس حاصل نمایند. 
 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارخانجات تولید لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1204

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
مذکورکه ساعت 9 روز شنبه مورخ 1396/12/26 در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند - کیلومتر 12 

جاده کرمان بعد از شهرکت صنعتی - جنب کویرتایر برگزار می گردد، حضور بهم برسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره        2- انتخاب بازرسین     3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار   
هیئت مدیره شرکت4- تصویب تراز و حساب سود و زیان سالیانه

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن 
و بخاری، نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،
نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیساتی
 دهشیــبی

 شماره تماس:
09151633903 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 9  اسفند 1396* شماره 4017

ارسال فرشهای مددجویان براي فروش
صدا و سیما- 263 تخته فرش صادراتی دستباف هنرمندان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( استان، برای فروش در سایر استانها و صادرات به خارج از کشور به تهران ارسال شد. معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: این فرش ها به متراژ هزار و 136 مترمربع  و ارزش 625 میلیون تومان است. به گفته حسینی عالوه بر تهران، مقصد برخی فرشهای 

دستباف بانوان خراسان جنوبی، کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس است. ریزه ماهی، گل فرنگ، بته جقه، نائین و افشان را از نقوش پروفروش فرش های تولیدی استان می باشند.
بند  اگر  اخیر  بارندگی های  به  با توجه  با سالم 
بیشتری  آب  روبی می شد  امیرشاه الیه  و  دره 

ذخیره نمیشد؟کاش ...
930...454

شهرداری محترم. چرا بعضی از قسمتهای جوبها 
شهر دربهایی کشویی مانند قدیم نصب نمی شود 
درختان  پای  به  باران  آب  و  شود  آب  راه  سد  تا 
هدایت شود که حداقل از آب باران درختان استفاده 
کنند.و این خودش باعث میشود آب باران رسوب و 
شوری روی ریشه درختان را از بین ببرد و سیر آب 
شود. با کمی خالقیت میشود خیلی از مشکالت را 

حل کرد.فقط کمی همت میخواهد.
915...597
سالم آوا، ایده آقای مجیدی برای استفاده از نهال 
به جای سبزه بسیار عالی و زیباست، از همین جا از 
همه همشهریان عزیز دعوت می کنم با انجام این 
کار به ایجاد فضای سبز بیشتر آن هم در استان 

کویری خودمان کمک کنید.
ارسالی به تلگرام آوا 
باسالم جناب آقای شهردار اعضای محترم شورای 
تنبیهی  راهکار  بجای  نبود  بهتر  آیا  بیرجند  شهر 
تشویقی  راهکار  از  نوسازی  عوارض  اخذ  جهت 

استفاده می کردید مردم را بهتر ببینید ؟
915...348

مردم  برای  محترم سالم شماکه خدمتی  شهردار 
انجام نمی دهید پس چرا قبض می فرستید و بهای 
خدمت می گیرد؟ شما هنوز بعد از این همه پیام و 
زنگ نتوانستید دستفروشان کنار مصلی را جمع کنید 

کدام خدمت را برای مردم این محله انجام دادید؟
915...582

عمومی  نقل  و  حمل  راننده  بعنوان   ، سالم 
تشکر میکنم از مسؤالن بابت احداث مسیرهای 
چشمگیر  کاهش  باعث  که  راست  به  گردش 

ترافیک و تصادفات می شود.
915...842
سالم وضع رانندگی در شهر و استانی که داعیه 
فرهنگی بودن دارد؛ اسف بار است. چه نسل جدید 
و چه قدیم نه اطالعی از حق تقدم در میدان و... 
دارند و نه از راهنما و... استفاده می کنند طلبکار 
هم هستند. مسئول این وضع چه کسانی هستند؟
915...384

آواسالم. در 7 اسفندماه 96 روزنامه آقای استاندار 
در زیرکوه فرموده )برای جلوگیری ازخسارت به 
شودو....( حفظ  مرزی  روستاهای  کشورجمعیت 
جناب استاندار از دل مردم خبر ندارید! که برخی 
آورند می  مردم  بسر  چه  مسؤلین  و   مدیران 
چون در بطن مردم نیستید و برگزارشات واصله یا 
 حضوری تشریفاتی نظاره می کنید. اگر نامحسوس
دنبال کنید به واقعیت خواهید رسید. شهروند له 

شده ی برخی مدیران...
915...707

و  قاینات  فوالد  تعهدات  و  قول  آیا   . آوا  سالم 
شترمرغ  و  طبس  وکک  خوسف  فوالد  چدن 
تایر و  آباد وتوسعه کویر  نهبندان وگندله مهدی 
آهک فرزاد برای دل جوانان و جیب شان سال 
نود و هفت رونمایی می شود فکر حقوق پانزده 

ماه عقب افتاده سیمان باقران بی گریه نیست ؟
915...703
چرا  احوال  ثبت  مسئوالن  توجه  قابل  سالم 
را به دفاتر پیشخوان واگذار  تعویض کارت ملی 
کردید که جوابگوی مردم نیستند آیا این انصاف 
است که بنده بعد از یه هفته که مدارکم راتحویل 

دادم وهزینه را گرفتند ثبت نامم نکردند.
915...223

سالم آوا، لطفا آدرس موزه مفاخر خراسان جنوبی را 
اعالم فرمایید، تا فرزندان، مهمانان،گردشگران و... با 

افتخار آفرینان این استان آشنا شوند. خیلی ممنون.
935...579

این  مردم  حق  در  مخابرات  استاندارعزیز،  آقای 
آیا  پولی  بی  اوضاع  این  با  کند.  می  جفا  منطقه 
درست است که هم خطوط تلفن را گران بکنند و 
هم اجازه جابجایی آن را ندهند.من خط تلفن دارم 

و انتقال نمی دهند لطفا بررسی کنید
915...212
از شهرداری محترم تقاضا دارم سطل های زباله 
را در ساعات پایانی شب خالی نکنند با ایجاد سرو 
آسایش ساکنین حاشیه خیابان   باعث سلب  صدا 
را  اینکار  نشوند همیشه ساعت یک شب  امامت 

انجام میدهند همزمان با موقع استراحت مردم
915...506
 سالم به نظرم شهر بیرجند را بعنوان سخت گیرترین
اینه که  سیستم اداری در دنیا معرفی کرد جالب 
مسوالن ادارات وسازمانهای شهرمان باید همیشه 
یک مسئول یا یک رییس غیربومی باالی سرشان 
کل  در  که  بیرجندی  بومی  مسئولین  شاید  باشد 
کشور بسیار آدمهای متشخصی و کارآمدی هستند 
و  واقعأ حرفی برای گفتن دارند و دلسوزتر هستند 
به مذاق بعضی ها خوشایند نیست. مشکل متحد 
نبودن ما بیرجندی هاست و خودخواهی و پارتی 

بازی و روابط و باندبازی و...  
935...167

با عرض سالم. با توجه به مطلب درج شده معاون 
امور عمرانی شهرداری بیرجند در روزنامه اوا مورخ 
96/12/07 که شهرداری آمادگی اسفالت معابری 
پس  دارد  را  شده  انجام  فاضالب  انشعابات  که 
خواهشا پیاده رو های خیابان فرعی مانند اجتهاد 
را اسفالت یا سنگ فرش نمایند. اگر نمیخواهند 
انجام بدهند اطالع رسانی کنند که خود ساکنین 

برای رفع این مشکل اقداماتی انجام دهند.
ارسالی به تلگرام آوا

قسمت اول
حسینی- قطعا برای هر فردی پیش آمده است که هنگام 
خرید، زیبایی ویترین اولین عامل برای جذب وی به داخل 
مغازه شده و اثر مثبت اولیه را وارد کرده است. ورودی های 
هر شهر نیز به مثابه ویترین آن می باشد که هر چه زیباتر 
و دارای معماری مناسب تری باشد می تواند نظر مسافران 
بیشتری را به بازدید از داخل شهر جلب کند. اما سال هاست 
که ویترین های شهر بیرجند خاک خورده و بی رنگ و لعاب 
هستند، سه ورودی مشهد، کرمان و زاهدان که با توجه به 
موقعیت شهر بیرجند در مسیر تجاری چابهار به مشهد و 
همچنین مسیر زائران امام رضا )ع( ، باالخص در ایام نوروزی 
پر تردد محسوب می شوند، مدت هاست که یا خاکی بوده 
یا بدون هیچ گونه سازه ای مانند بازارچه های صنایع دستی، 
رونق  دیگر  از طرف  و  به شهر  مسافران  ورود  در  تاثیری 

گردشگری و اقتصادی ایجاد نکرده اند.
بررسی  آوا،  روزنامه  نشست  موضوع  راستا  همین  در 
با  که  بود   97 نوروز  استانه  در  بیرجند  شهر  زیباسازی 
اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس  مجیدی  حضور 
میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون  عربی  بازرگانی، 
معاون  خانزاد  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
عامل سازمان  مدیر  خدمات شهری شهرداری، شاکری 
انصاری   ، ورزشی شهرداری  و  اجتماعی  امور  فرهنگی، 
شهرداری،  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل 
رضایی نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل استان، 
خامسان مدیر عامل جمعیت هالل احمر، بی باک استاد 
اکبرپور  نوروزی،  المان  انتخاب  داوران  از  و  دانشگاه 
صاحب نظر و صدرا از هنرمندان شهر بیرجند برگزار شد.

راهداری نمی تواند در زیباسازی
میادین ورودی دخالتی کند

این  در  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  نماینده  رضایی 
کار  عید،  به  شدن  نزدیک  با  ساالنه  کرد:  عنوان  باره 
رنگ آمیزی، شستشوی عالئم و جمع آوری زباله انجام 
و  راه  پلیس  سمت  از  کار  نیز  گذشته  هفته  از  شود،  می 
 فرودگاه شروع شده است. وی با اشاره به این که این نهاد 
 ، کند  دخالتی  ورودی  میادین  زیباسازی  در  تواند  نمی 
اضافه کرد: زیرا که ورودی های شهر مخصوصا میدان 
عبادی، المان و فضای سبز مرتبی می خواهد که از حوزه 
کار پیمانکاران راهداری و حمل و نقل خارج است. به لحاظ 
نیرو و تجهیزات آماده کمک هستیم. اگر نظر خاصی درباره 

ساماندهی به این محورها دارید، نیز عنوان کنید.

جای خالی بیلیوردهای معرفی جاذبه های شهر 
در ورودی ها

عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری که از منتقدین اصلی به وضع ورودی 
های شهر بود، اما نظر دیگری داشت، وی سخن خود را این 
گونه شروع کرد: “هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز 
اندر خم یک کوچه ایم” این مصداق جایگاه ما در موضوع 
گردشگری است. وی با بیان این که هر ساله هر نهاد وظایف 
ذاتی خود را انجام می دهد ، اضافه کرد: اما این کارها برای 
زیباسازی شهر بیرجند به عنوان مرکز استان کافی نیست. به 
گفته عربی ساالنه تعداد زیادی مسافر به سمت شهر بیرجند 
می آیند اما در ورودی شهر اثری مانند یک بیلبورد که نشان 
دهنده جاذبه های شهر از جمله باغ اکبریه باشد نمی بینند. 

بخشی از ضعف کار به اوقاف بازمی گردد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، با تاکید بر 
برای آن کار  باید  و  دیار هستیم  این  به  متعلق  این که 
کنیم، ادامه داد: میراث متوالی و سیاست گذار است در 
حالی که کار گردشگری فرابخشی است و همت همه را 
می طلبد. بخشی از ضعف کار به اوقاف نیز بازمی گردد. 
اداره میراث فرهنگی مبلغ زیادی را برای باغ رحیم آباد 
هزینه کرد ولی به آن رسیدگی نمی شود و در آن بسته 
است. این در حالی است که 90 درصد حجم مسافران به 

این باغ و باغ اکبریه می روند.

باید فراتر از وظایف دستگاه ها کار شود

وظایف  از  فراذاتی  باید  که  این  بر  تاکید  با   عربی 
اول  قدم  کرد:  خاطرنشان  شود،  انجام  کار  ها،  دستگاه 
برندی  و  سبک  هایی  سازه  با  شهر  ورودی  زیباسازی 
برای شهر، استفاده از محصوالت راهبردی تک مکانی 
و  نهبندان  سرایان،  خوسف،  ببینید  است.  زمانی  تک  و 
قائن در ورودی های شهری چه کرده اند! وی به نصب 
راهداری  توسط  گردشگری  ای  قهوه  زمینه  تابلوی   36
جذاب  قدری  به  تابلوها  این  گفت:  و  کرد  اشاره  طبس 
و بزرگ هستند که مسافر را به راحتی جذب می کنند، 
ولی ما این جا به آن صورت نداریم. کمتر از یک سال 
دیگر تمام شهرهای استان به این حد از جذب گردشگر 

می رسند و ما همانگونه باقی خواهیم ماند.

قبل از ورود شهرداری، راهداری قدمی بردارد

وی خطاب به نماینده راهداری و حمل و نقل گفت: قبل 
پمپ  پشت  فضای  بردارید،  قدم  شما  شهردای  ورود  از 

مشمئز  فضایی  کنید،  بازدید  را  دولتی  کارکنان  بنزین 
که  را  خودمان  رها،  های  سرنگ  از  پر  کثیف  و   کننده 
نمی خواهیم گول بزنیم! تقاضا دارم بیایید خاطره خوش 

برای مسافران ایجاد کنیم. 

دور بودن ورودی های شهر از لب جاده

کرد:  بیان  سخنان  این  به  پاسخ  در  راهداری  نماینده 
شهرهایی مانند خوسف و سرایان به گونه ای است که 
یک مسیر ارتباطی دارد و نبود کمربندی موجب می شود 
از داخل شهر عبور کنند، مشکل در بیرجند متفاوت است، 
برای مثال مسافر از سمت زاهدان داخل بیرجند نمی آید 

و از کمربندی خارج می شود. 
نیز  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  خامسان 
لب  استان  دیگر  شهرهای  ورودی  که  این  به  اشاره  با 
دیده  بیرجند  در  موضوع  این  داد:  ادامه  دارد،  قرار   جاده 
نمی شود ، همانطور که ما برای راه اندازی پایگاه جوانان 
و هدایت مردم در همان ابتدای ورودشان به داخل شهر 
بر سر همین موضوع مشکل داشتیم. به گفته وی باید دید 
که آیا بیرجند ظرفیت گردشگری دارد یا خیر و اگر دارد 
آن را دنبال کنیم که به عقیده من هم ظرفیت دارد و هم 
از عید جلسه ای درباره  بعد  را توسعه داد.  می توان آن 

برندسازی برای شهر بیرجند بگذارید. 

صرف هزینه یک سال نصب المان
برای زیباسازی ورودی های شهر

نبودن  جذاب  احمر  هالل  جمعیت  عامل   مدیر 
برای  چه  عملکردی  لحاظ  به  شهر  های  ورودی 
مسافران نوروزی و چه در طول سال را واقعیت دانست 
که  هایی  ماشین  اقامت  برای  مکانی  ایجاد  افزود:  و 
هنر  این  و  است  کشور  شرق  نیاز  آیند  می  چابهار  از 

، بیرجند باشد.  آنان  شماست که محل استراحت 
خامسان با اشاره به این که مشهد به دلیل جایگاه معنوی 
جاذبه  آن صدها  کنار  در  اما  است  پذیر  مسافر  دارد  که 
دیگر را هم ایجاد کرده است، ادامه داد: اما این جا اگر دو 
هتل ساخته شود تصور می کنیم کار زیادی انجام شده 
فکری  پایه  اگر  باالست  شهر  این  ظرفیت  که  حالی  در 

درست شود. به عقیده من اگر یک سال در شهر المانی 
نصب نکنید و همان مبلغ را برای زیباسازی ورودی شهر 

اختصاص دهید بیشتر اثر خواهد کرد.

میدان عبادی در محدود
 خدمات شهری قرار نداشت

وگرنه نگهداری و زیباسازی انجام می شد

خانزاد معاون خدمات شهری شهرداری هم به سه ورودی 
شهر اشاره کرد و گفت: هر سه ورودی شهر در قدیم کم 
همان  مشکل  این  شهرداری  ورود  با  ولی  بودند  عرض 
ابتدای کار حل شد. وی با بیان این که کار طراحی میدان 
شهدای عبادی را اداره راه انجام داده است، اضافه کرد: 
مساحت میدان 30 هزار متر مربع است، از آن جاییکه آن 
زمان این میدان در محدوده خدمات شهری قرار نداشت 
ما  با  کار  اگر  ولی  دهیم،  انجام  کاری  توانستیم   نمی 

می بود نگهداری و زیباسازی هم انجام می شد. 
به گفته وی شهرداری مسیر میدان آوینی به دانشگاه 
که خارج از حوزه خدمات شهری است را نیز خاکریزی 
بازه  یک  از  پس  شد  قرار  است،  کرده  کاری  نهال  و 
و  دانشگاه  را  آبیاری  و  نگهداری  کار  ماهه  زمانی چند 
آن چه که  متاسفانه  اما  بگیرند  بر عهده  ترابری  و  راه 
عیان است چه حاجت به بیان است! در میدان شهدای 
سیستم  حال  این  با  داد.  رخ  اتفاق  همین  نیز  عبادی 
فاضالب در میدان اجرا شده است. و در دستور کار ما 

نیز هست که میدان را سرو سامان بدهیم.

قرار گرفتن تابلوهای معرفی شهر
قبل از رسیدن به کمربندی

تمام  کرد:  اضافه  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
کمربندی بیرجند و خیلی از خیابان ها هنوز با تانکر آب 

افزایش  وجود  با  که  حالیست  در  این  شود،  می  رسانی 
بخش  از  نکردند،  پیدا  افزایش  امکانات   ، سبز  فضای 
اما این کار هم محدودیت  خصوصی هم کمک گرفتیم 
بودجه ای دارد. خانزاد نیز یکی از مشکالت شهر را وجود 
کمربندی هایی دانست که مسافر آنان را ترجیح می دهد. 
معرف  و  راهنما  بیلبوردهای  و  تابلوها  داد:  پیشنهاد  وی 

جاذبه های شهر باید قبل رسیدن به کمربندی قرار گیرند. 

ورود سرمایه گذار خصوصی
برای ایجاد بازارچه در ورودی شهر

نیازمند  شهر  ورودی  ابتدای  در  را  بازارچه  اندازی  راه  وی 
حضور سرمایه گذار دانست و گفت: خارج از حریم راه اراضی 
دارای مالک خصوصی هستند و تملک و استفاده از آن ها 
توسط شهرداری، نیاز به طرح دارد، زیرا که خارج از حوزه 
خدمات شهری است. خانزاد خاطرنشان کرد: رسانه ها برای 
کشاندن سرمایه گذار به این جا تبلیغ کنند، از طرف دیگر 
سرمایه گذارانی مانند آستان قدس ورود پیدا کنند و همانند 
خضری نیز این جا هم مکانی را احداث کنند تا در کنار آن 
بازارچه هم فعال شود، همان گونه که این کار موجب شده 

روستایی مانند “باغچه” به شهر گسترش یابد.

جز شهرداری کسی روی میدان عبادی
کار نخواهد کرد

سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر  انصاری 
شهرداری هم با اعتقاد بر این که شهرداری درباره ورودی 
یادآور شد: 11 سال  است،  واقع شده  های شهر مظلوم 
پیش اداره راه طرح ترافیکی میدان عبادی را ایجاد کرد،  
5 هزار و 500 کامیون خاک آن جا خالی شد. آن زمان 
پیش  با  ولی  نبود  شهری  خدماتی  حوزه  در  میدان  این 
از  به شهردار تحویل داده می شود  این که روزی  بینی 
پارک جنگلی که آن هم تحویل شهرداری نشده بود یک 
خط لوله آب به میدان کشیدیم. خیلی ها هم آن زمان 
مال شهرداری  که  مکانی  برای  چرا  که  کردند  مخالفت 
نیست هزینه کنیم اما این کار را به امید این که روزی 

زیباسازی آن جا را هم انجام دهیم، اجرا کردیم.
راه و شهرسازی  بین  این سالها  تمام  اختالفی که  از  وی 

هم  شهرداری  داد:  ادامه  و  گفت  بود، سخن  شهرداری  و 
نمی تواند خارج از محدوده شهری کاری انجام دهد مگر 
این که مصوبه داشته باشد، االن هم جز شهرداری کسی 
روی بلوار شهدای عبادی کار نخواهد کرد، میدان و بلوار 
زیباسازی خواهد شد آن هم فقط توسط شهرداری! انصاری 
از آیلند گذاری بلوار ورودی شهر از سمت زاهدان خبر داد و 
عنوان کرد: سال هاست قرار است میدان فرودگاه تقاطع غیر 
همسطح شود و این کار بسیار هم الزم است، به همین دلیل 
نمی توانیم فعال کار عمرانی و زیباسازی سنگین انجام دهیم 

آن هم زمانی که می دانیم که قرار است تخریب شود.

تا مدت ها در ورودی شهر شاهد
تپه های خاکی خواهیم بود

وی به تپه های و زمین های خاکی در ورودی های شهر 
داخل  به  فرودگاه که  بلوار  از سمت  افزود:  و  اشاره کرد 
راه  بینیم که  را می  قدیم  پادگان  تپه های  بیاییم،  شهر 
قطعا  ولی  است  آنان  آماده سازی  حال  در  و شهرسازی 
سال ها طول خواهد کشید و تا مدت ها شاهد این تپه ها 
خواهیم بود. زمین های ورودی شهر از سمت کرمان هم 
میدان  اگر  بنابراین  است.  مالکیت خصوصی  با  مزروعی 
آن  اطراف  خاکی  فضای  با  کنیم  زیباسازی  را  بلوار   یا 
و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر  کرد.  کاری  توان  نمی 
فضای سبز شهرداری اما اطمینان داد: به هر سختی که 
خواهد  خوبی  اتفاقات  شهر  اصلی  کریدور  چند  در  باشد 
آیلند  با  حسام  ابن  میدان  سمت  از  هم  کارها  این  افتاد 
گذاری شروع شده است. کار میدان آیت ا... عبادی هم با 

وجود زمان بر بودن ، اجرایی خواهد شد.

تصور نکنید با زیباسازی ورودی شهر
هزاران نفر به داخل بیرجند بیایند

وی با انتقاد از این که در تمامی جلسات مدام از باید ها 
و نباید ها صحبت می شود، افزود: این که با زیباسازی 
غیر  تقریبا  کاری  برسیم  مسافر  جذب  به  شهر  ورودی 
ممکن است، برای مثال کسی که می خواهد از بیرجند 
مقصد  مگر  رود  نمی  کرمان  داخل  برود  عباس  بندر  به 
همان جا باشد. کسی که واقعا قصد بیرجند را داشته باشد 
باغ اکبریه می رود و این جا زیباسازی باغ مطرح است. 
از زیباسازی ورودی های شهری فقط یک هدف داریم، 
آن هم آبرومند کردن شهر است و تصور نکنید با این کار 

هزاران نفر به داخل شهر می آیند.

نابودی گردشگری روستایی
با وجود ویالهایی به سبک شمال کشور

با  پارک ها و فضای سبز شهرداری  مدیر عامل سازمان 
اشاره به این که این استان وقتی که 850 روستا فقط با آب 
تانکر آبرسانی می شوند فقط دو راه نجات دارد خاطرنشان 
ترانزیت است. ده ها  ایجاد  کرد: یکی گردشگری و دوم 
روستای بسیار زیبا داریم که ظرفیت باالیی هم دارند، برای 
مثال “خور” که البته زیباسازی هم شده است، ولی زمانی 
کار انجام گرفت که دیگر کسی آن جا زندگی نمی کند. 
انصاری با تاکید بر این که برخی افراد در روستاها شروع به 
ویالسازی کرده اند، ادامه داد: این کار خوب است اما نحوه 
اجرای آن گردشگری را نابود می کند، ویالهایی با سقف 
ایرانیت و شیروانی  با نمایی از خانه های شمال با چوب و 
بتن! در حالی که این سازمان خانه ای را با خشت و نمای 
سنتی و کامال مقاوم به زلزله به طور نمادین ساخت تا نشان 
دهد می توان از این معماری هم استفاده کرد، پس از این 
کار چندین تماس هم داشتیم که افرادی مایل به ساخت 
وی  گفته  به  بودند.  خود  باغ های  در  ها  خانه  مدل  این 
فقط سازمان پارک های شیراز دو برابر شهرداری بیرجند 
بودجه دارد، اضافه کرد:  شهرداری بیرجند نمی تواند با 

بودجه 69 میلیارد تومانی خارج از شهر هم فعالیت کند.

ایجاد مجتمع رفاهی، تفریحی و اقامتی
در پارک جنگلی

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با 
و  آزادی   ، ثامن  پارک  در  بیشتر  مسافران  که  این  بیان 
توحید و کم و بیش در پارک جنگلی مستقر می شوند، 
بدون  و  هکتاری   39 مساحت  با  پارک  این  کرد:  اضافه 
مشکل پارکینگ مکان بسایر خوبی برای ساخت مجتمع 
اقامتی برای مسافران و حتی مردم  ، تفریحی و  رفاهی 
شهر است، در همین راستا کار رسیدگی به پارک شروع 
شده و اکنون روشنایی 27 هکتار تحویل شهرداری، به 
برای تکمیل کار، حدود 10  اجرا شده است.  طور کامل 
تاکنون حدود 2  نیاز است و  اعتبار  تا 12 میلیارد تومان 

میلیارد و 500 میلیون تومان خرج شده است.
انصاری افزود: برای اطالع رسانی هم می توان با کمک 
راهداری در ابتدای شهر تابلو نصب کرد که این کار را در 

این مدت مانده به تعطیالت انجام خواهیم داد.

داستان دنباله دار  ورودی های بیرجند
در نشست روزنامه آوا مطرح شد:

انصاری: جز شهرداری کسی روی زیباسازی میدان و بلوار ورودی شهر کار نخواهد کرد

* اداره راهداری و حمل و نقل نمی تواند در زیباسازی میادین ورودی شهر دخالتی کند، زیرا که المان و فضای سبز مرتبی می خواهد که از حوزه کار 
پیمانکاران راهداری و حمل و نقل خارج است. * انجام وظایف ذاتی دستگاه ها برای زیباسازی شهر کافی نیست. * میراث متوالی و سیاست گذار است 
در حالی که کار گردشگری فرابخشی است و همت همه را می طلبد.  * اداره میراث فرهنگی مبلغ زیادی را برای باغ رحیم آباد هزینه کرد ولی به آن 
رسیدگی نمی شود و در آن بسته است. * کمتر از یک سال دیگر تمام شهرهای استان به این حد از جذب گردشگر می رسند و ما همانگونه باقی خواهیم 
 ماند. * ورودی شهرهای دیگر استان لب جاده قرار دارد، در حالی که بیرجند این گونه نیست. * ایجاد مکانی برای اقامت ماشین هایی که از چابهار 
می آیند نیاز شرق کشور است و این هنر شماست که محل استراحت آنان به جای نهبندان و سربیشه، بیرجند باشد. * اگر یک سال در شهر المانی 
نصب نکنید و همان مبلغ را برای زیباسازی ورودی شهر اختصاص دهید بیشتر اثر خواهد کرد. * از آن جاییکه زمان طراحی میدان عبادی در محدوده 
خدمات شهری قرار نداشت شهرداری نمی توانست کاری انجام دهد. * تابلوها و بیلبوردهای راهنما و معرف جاذبه های شهر باید قبل رسیدن به 
کمربندی قرار گیرند.  * خارج از حریم راه اراضی دارای مالک خصوصی هستند و تملک و استفاده از آن ها توسط شهرداری، نیاز به طرح دارد. 
* شهرداری درباره ورودی های شهر مظلومانه واقع شده است. * با پیش بینی این که روزی به شهردار تحویل داده می شود از پارک جنگلی 
که آن هم تحویل شهرداری نشده بود یک خط لوله آب به میدان عبادی کشیدیم. * جز شهرداری کسی روی بلوار شهدای عبادی کار نخواهد 
کرد. * سال هاست قرار است میدان فرودگاه تقاطع غیر همسطح شود، به همین دلیل نمی توانیم فعال کار عمرانی و زیباسازی سنگین انجام 
دهیم آن هم زمانی که می دانیم که قرار است تخریب شود. * تا مدت ها در ورودی شهر شاهد تپه های خاکی خواهیم بود. * اگر میدان یا 
بلوار را زیباسازی کنیم با فضای خاکی اطراف آن نمی توان کاری کرد. * این که با زیباسازی ورودی شهر به جذب مسافر برسیم کاری تقریبا غیر 
ممکن است، از زیباسازی ورودی های شهری فقط یک هدف داریم، آن هم آبرومند کردن شهر است. *  شهرداری بیرجند نمی تواند با بودجه 
69 میلیارد تومانی خارج از شهر هم فعالیت کند. *  پارک جنگلی با مساحت 39 هکتاری و بدون مشکل پارکینگ مکان بسایر خوبی برای ساخت 

مجتمع رفاهی ، تفریحی و اقامتی برای مسافران و حتی مردم شهر است.

چکیده گزارش

عکس: رضایی
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مجوز رهبری برای اشتغال زایی نیازمندان

نیازمندان  به  امداد درباره مجوز جدید مقام معظم رهبری برای کمک  فارس- رئیس کمیته 
گفت: با مجوز مقام معظم رهبری بخشی از صدقه جمع آوری شده در قالب منابع قرض الحسنه 

برای اشتغال زایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اختصاص یافت. چهارشنبه *9 اسفند  1396 * شماره 4017

روزچین - سعیده قدس بنیانگذار خیریه محک و یکی از ۵۰ 
زن برتر منتخب روزنامه وال استریت در سال ۲۰۰۸ است. 
داستان جالب این بانوی خیر را بخوانید و ببینید. بانو سعیده 
قدس متولد تهران در سال ۱۳۳۰ است. سعیده قدس بعد 

از تولد پسرش مهربد در سال ۵۷ به دلیل شغل همسرش به 
آلمان می روند و تا سال ۶۱ آنجا می ماند. 

ماجرا از بیماری دخترش شروع می شود
کیانا دخترش ، در دو سالگی دچار سرطان می شود. سعیده 
قدس در این باره می گوید: »بیماری کیانا در فاز طالیی کشف 
پروسۀ  فقط  نمی کرد.  تهدیدش  هیچ خطری  و  بود  شده 
درمان اش دردناک بود، چون در آن سال ها شیمی درمانی با 
شدت بیشتری انجام می شد. یک بار از دکترش پرسیدم آیا 
این درمان ها روی آینده اش تأثیر دارد، دکترش خیلی راحت 
جواب داد حاال بگذار ببینیم عمر این بچه به یک سال دیگر 

می کشد.«

بعد از درمان دخترم ایدۀ محک شکل گرفت
درمان دو سال طول کشید. پنج سال هم برای قطعی شدن 
درمان باید هر چند وقت یکبار چکاپ می شد تا روزی که با 
اطمینان گفتند درمان تمام شده و کیانا دیگر هیچ نشانه ای از 

بیماری ندارد. در همان پنج سال بعد از درمان کیانا بود که ایدۀ 
محک شکل گرفت.

انجمنی در آلمان باعث شکل گیری ایده شد
می گوید : چون در آلمان زندگی کردم خیلی وقت ها برای 
تکمیل آزمایش ها به آنجا می رفتیم. در آنجا با انجمنی آشنا 
شدم که برای حمایت از پدر و مادرهایی بود که بچه های 
چنین  جای  که  کردم  احساس  داشتند.  سرطان  به  مبتال 
انجمنی در ایران خالی بود. در آن زمان ۱۰ سال از تأسیس 
این انجمن می گذشت. اتفاقاً افراد آن انجمن برای بازدید از 
محک آمدند و اصاًل باورشان نمی شد که چنین مجموعه ای 
شکل گرفته باشد. آن ها در حد همان انجمن مانده  بودند چون 

نیازی نداشتند که بزرگ تر شوند. 

نتیجه گرفتیم در ایران 
هزینه های درمان حرف اول را می زند

با صحبت هایی که با پزشک معالج کیانا و افراد دیگر داشتم 

به این نتیجه رسیدم که ابعاد این قضیه در ایران فرق می کند 
و هزینه های درمان حرف اول را می زند. پس به این نتیجه 
رسیدم که باید به فکر تأسیس یک کار زیربنایی باشم که 

به نوعی خّیرین را درگیر کند.

 دو سال درگیر کار ثبت محک بودم
مقدمات ثبت محک را با همراهی دوستان، اقوام و پزشکان 
معالج کیانا فراهم کردم. دو سال درگیر کار ثبت محک بودم، 
بعد از دو سه سال فهمیدیم محک بر پایه نیازهای واقعی 
شکل گرفته و مسیر خودش را پیدا می کند. این یک نیاز 
را  همراهانم  من  شده،  خوب  کیانا  چون  حاال  بود.  واقعی 
فراموش نمی کنم، چون شرایط بسیار بسیار سخت تری از 
دختر من وجود دارد. این دغدغه با وجود من آمیخته است 
طوری که دیگر نمی توانم خارج از این دغدغه زندگی کنم.«

این بود داستان شکل گیری محک به دست یک بانوی موفق 
امید روزی که هیچ کودک و خانواده ای درگیر  به  ایرانی. 

بیماری سرطان نباشد.

علمی

عبور یک شهاب سنگ از کنار
 زمین با فاصله کمتر تا ماه

سیناپرس - یکی از تئوری های بسیار محبوب درزمینه 
انقراض دایناسورها، برخورد یک شهاب سنگ با زمین 
بسیاری  که  است  شده  موجب  تئوری  این  است. 
از انسان ها از برخورد شهاب سنگ با زمین و تبعات 
این امر واهمه داشته باشند. به این ترتیب وقتی که 
یک شهاب سنگ قرار است تا از فاصله ای نزدیک به 
کره زمین عبور کند، بسیاری از ساکنان سیاره ممکن 
است ترس مهیبی را تجربه کنند.با این حال ظاهرا این 
اتفاق افتاده است ولی اثرات آن به هیچ عنوان به حدی 
نبود که بخواهیم ترسی از آن را تجربه کنیم.یک 
شهاب سنگ دور روز پیش از کنار کره زمین رد شده 
است. این شهاب سنگ فاصله بسیار اندکی با سیاره ما 
داشته است و بر پایه اطالعات منتشر شده، این فاصله 

کمتر از فاصله زمین و ماه بوده است.

من از این عشق
 به دام غزل ناب شدم

*علی دستگردی

من از این عشق به دام غزل ناب شدم
به ُسرای غزل از عشق چه بی تاب شدم
لعن بر آن شب تاریک که خوابت دیدم

که از آن شب همه شب سوخته بی خواب شدم
تو مرا جذب خودت ساختی همچون مرداب
غرق در این ِگل و سنگ و نم مرداب شدم
بینم آن روز که مرگ از غمت آویخت تنم

عکس با گوشه ی مشکین به دری قاب شدم
بِر دریای دلت جامی به دست آوردم

خوش همان روز که از کوی تو سیراب شدم
تو به دنبال دری پشته ی دیواره ی عشق
من از این عشق برایت خود آن باب شدم

همه ی قصه ی عشقم ز غمت هفت کالم
که سمیرم بِر تو یخ بدم و آب شدم

شعر و ادب

هشدار بانک مرکزی درباره 
پرداخت های اینترنتی

 با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش 
استفاده از کارت های بانکی، پیش بینی می شود 
جرائم و کالهبرداری  های مرتبط با خدمات پرداخت 
الکترونیکی افزایش یابد و نکات ذیل برای افزایش 

امنیت اعالم می شود.
۱. هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد کردن 
پرداخت  »درگاه  به  اینکه  از  کارت،  اطالعات 
اینترنتی« معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل 

کنید.
خدمات  کننده  فراهم  همراه  های  برنامک   .۲
پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و 

استفاده کنید..
 ۳. از درج اطالعات کارت خود در کانال ها و گروه  
های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی یا هر شبکه 
نشده  تایید  شاپرک  یا  بانک  توسط  که  اجتماعی 

باشند، خودداری فرمایید.
 ۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در 

اختیار دیگران قرار ندهید.
از فروشگاه های  اینترنتی خود را   ۵. خرید های 

مطمئن انجام دهید.
 ۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه
صورت  به  را  کارت  دوم  و  اول  رمز  شود  می   

دوره های تغییر دهید.
 ۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطالعات کارت 
خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، 
 )USSD(  #...* دستوری  های  کد  و  پیامک 

خودداری کنید
۸. درصورتی که از اینترنت WiFi اماکن عمومی 
 ... مانند رستوران ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و 
تراکنش  توانید  آنجا که می  تا  استفاده می کنید، 
مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از 
آن به برنامه های همراه بانک و اینترنت بانک خود 

وصل نشوید.

اینترنت ماهواره ای برای 
هواپیما فراهم می شود

خطوط  از  بسیاری  امروزه  تلگراف،  گزارش  به 
می  فراهم  هواپیماها  در  را  فای  وای  هواپیمایی 
گرانقیمت  و  کند  شده،  ارائه  خدمت  اما  کنند. 
ارزان  اینترنت در پرواز  است. سیستم های فعلی 
قیمت نیستند و نیازمند تجهیزات زیادی هستند.

به  مربوط  موانع  و  های کالن  هزینه  پروژه  این 
دستیابی، نصب و عملیاتی کردن زیربنای دسترسی 

به اطالعات را می کاهد.

فناوری اطالعات

سینما و چهره ها

پروانه معصومی:
 می خواستند کتکم بزنند!

با  دیدار  در  پروانه معصومی می گوید حرف هایش 
رهبری را تقطیع کرده اند و بعد طوری منتشر کردند 
از  بزنند.  بود در خیابان کتکش  نمانده  که چیزی 

روزهای کودکی لیال حاتمی و بازی های دخترانه او 
با دخترش در پاریس گفت و تاکید کرد:»کاش لیال 
این حرف ها را جای برلین در تهران می زد تا خودم 
پشت سرش فریاد بزنم زنده باد!«وی در پاسخ آیا 
شما به این اعتقاد دارید که هنرمند باید اظهارنظر 
هر  ؟گفت:صددرصد.  بکند  اجتماعی  یا  سیاسی 
هنرمندی و هر انسانی در هر مملکتی که زندگی 
می کند حق دارد اعتراض کند. کمااینکه خود من 

خیلی اعتراض دارم.

آخرین خبر از فیلمی با بازی 
جواد عزتی و سعیدآقاخانی

ابراهیمیان که سال گذشته فیلم »آآدت نمی کنیم« 
چهارمین  در  می شود  گفته  داشت،  اکران  در  را 
رفته  متفاوتی  ساخته سینمایی اش سراغ مضمون 
است.  جوادعزتی، حمیدرضا آذرنگ و سعیدآقاخانی 
بهدخت  معرفی  با  و  نظریه  پریوش  حضور  با 
را  پیلوت«  بازیگران اصلی »دو طبقه روی  ولیان 
ویشکا،  گیلدا  شومون،  بانیپال  می دهند.  تشکیل 
بازیگران  دیگر  از  جعفری  علی  و  محمدی  صفر 
فیلم هستند.همچنین تدوین فیلم که همزمان با 
فیلمبرداری در حال انجام بود توسط ژینوس پدرام 
به پایان رسید و سایر مراحل فنی فیلم به زودی 
با  نیز  شاکردوست  الناز  این  از  می شود.پیش  آغاز 
این پروژه همکاری داشت که به دلیل مصدومیت 
از پروژه کناره گیری کرد.گفتنی است این فیلم پس 

از ۴۵ جلسه در تهران به پایان رسید.

* فردوس-سربازی
 امروز قدم گذاشتن در وادی پر رمز و راز و با برکت قرآن 
کریم، توفیقی است که نصیب هر کس نمی شود چندین سال 
است که مقام معظم رهبری تاکید بر تربیت حافظان و قاریان 
قرآن کریم در ایران اسالمی به عنوان ام القرای جهان اسالم 
دارند. در این میان کسانی هستند که خداوند این توفیق را به 
آنها داده تا وقت و سرمایه مادی و معنوی خویش را صرف 
ترویج فرهنگ قرآن کنند و در مسیرقرآن گام بردارند. دکتر 
حبیب اله دعایی از افرادی است که با حمایت های بی دریغ 
خود از فعالیت های قرآنی در شهرستان فردوس، موجب شده 
جوانان تشنه فرهنگ ناب قرآن بتوانند در استان سرآمد شده 
ودر زمان حاضر هزار نفر در حوزه حفظ قرآن کریم مشغول 
فعالیت هستند.حمایت مستمر وی از موسسه قرآنی ریحانه 
النبی، خریداری قریب به ۲ هزار متر مربع زمین و ساختمان و 
وقف آن برای فعالیتهای این موسسه، تنها بخشی از اقدامات 

خاندان دکتر دعایی برای ترویج قرآن درجامعه است. 

چهره برگزیده قرآنی کشور

فعالیتهای چشمگیردکتر دعایی در حوزه قرآن کریم موجب 
شد در سال جاری از سوی دارالقرآن کشور در دوازدهمین 
مراسم ملی تکریم از چهره های قرآنی کشور به عنوان 
تنها برگزیده قرآنی از استان خراسان جنوبی از وی تجلیل 
شود. به همین مناسبت در یک گفت و گوی صمیمی پای 
فردوس  شهر  داشتنی  دوست  چهره  این  های  صحبت 

نشستیم تا از دغدغه ها و برنامه هایش برای پیشبرد قرآن 
را  از عمر خویش  بهار  اکنون ۶۶  او که  بگوید.  ما  برای 
پشت سرگذاشته بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد است 
و مدیریت یک موسسه فرهنگی را در شهر مشهد بر عهده 
دارد.در ابتدای کالم دکتر دعایی خود را یک معلم دانست، 
معلمی که به وطنش فردوس عالقه ای وافر دارد و معتقد 
است تمام فردوسیها باید هم و غم خود را معطوف پیشرفت 
شهرشان کنند. وی که نزدیک به یک دهه مسئولیت برنامه 
کارنامه کاری  در  را  آستان قدس رضوی  راهبردی  های 
است.”  مردم  فرهنگی  هدایت  اش  دغدغه  دارد،  خویش 
یک جامعه نیازهای ضروری زیادی دارد اما باید همیشه در 
برنامه ها اولویت ها را درنظر بگیریم که فرهنگ یکی از این 
اولویت ها است” دعایی با بیان اینکه با اخالص، همدلی و 
اتحادی که در میان جامعه قرآنی فردوس وجود دارد اکنون 
برای افراد باالی ۴ سال در  موسسه قرآنی ریحانه النبی، 
برنامه های آموزش روخوانی، روان خوانی، حفظ، تجوید 
النبی  ریحانه  کرد: موسسه  تصریح  داریم  قرآن  تفسیر  و 
با اساتید متخصص و با تجربه ای که دارد توانسته است 
ارتباط خوبی برای فهم مفاهیم قرآن به تناسب سن افراد با 
مخاطب خود برقرار کند و تمام تالش ما جذب نونهاالن و 

نوجوانان به سوی قرآن است.

لزوم تمرکز برنامه های قرآنی
کودکان  برای  موسسه  این  در  کرد:  دعایی خاطرنشان   
خردسال ۴ سال به باال تا افراد کهنسال برنامه های ویژه 

قرآنی وجود دارد که برگزاری کالسهای آموزشی سبک 
زندگی قرآنی، تفسیر قرآن، بیان داستانهای آموزنده قرآن 
، شعرهای قرآنی، بازی های جذاب و آموزش تخصصی 
از  کرد:  عنوان  وی  برد.  نام  توان  می  را  قرائت  و  حفظ 
دستگاههای دولتی مانند آموزش و پرورش که اعتبارات 
قرآنی دارند، انتظار داریم که در بحث برون سپاری برخی 
خدمات، امکانات و اعتبارات قرانیشان را در اختیار ما قرار 
دهند تا بتوانیم متمرکز و به دور از هر گونه موازی کاری، 
در کناراساتید با تجربه و با اخالصی که داریم در آینده 
تبدیل  قرآنی  شهری  به  را  فردوس  شهرستان  نزدیک 
کنیم. وی تاکید کرد: بدون تردید اگر تمام برنامه های 
قرآنی شهرستان در این موسسه انجام شود درآینده برکات 

و ثمرات زیادی برای فردوس خواهد داشت. 

طرحی برای کادرسازی اساتید قرآنی
 و ترویج سبک زندگی اسالمی

این خیر قرآنی گفت: در نظر دارم طرح آموزش سبک 
مقطع  به  که  آموزانی  دانش  برای  اسالمی  زندگی 
کنم. وی  اجرا  فردوس  در  را  وارد می شوند  دبیرستان 
افزود: در این طرح در مرحله اول ۵۰ نفر از دختران ورود 
خواهند  انتخاب  پسران  تعداد  همین  به  و  دبیرستان  به 
شد و سبک زندگی اسالمی که برخاسته از قرآن است 
آموزش  آنها  به  زندگی  کاربردی  های  زمینه  تمام  در 
داده خواهد شد. به گفته وی این افراد در کنار آموزش 

قرآن، مهارت های زندگی را نیز بر اساس آموزه های 
اسالمی و قرآنی و روشهای جدید فرا خواهند گرفت تا 
نسل  آموزش  در  استاد  عنوان  به  بتوانند  خود  آینده  در 
جدید بکوشند. وی تاکید کرد: برای ترویج فرهنگ قرآن 
باید به فکر کادرسازی برای آینده باشیم که  این طرح 
در همین راستا است و اجرای آن کمک همه مسئوالن 
کنون  تا  اینکه  بیان  با  دعایی  طلبد.  می  را  شهرستان 
برای تامین هزینه های این موسسه مشکلی بنام پول 
نداشته ام گفت: تمام هزینه های این طرح را نیز خودم 
با روشهایی که مد نظر دارم تامین خواهم کرد. وی در 
پایان تاکید کرد: نسل امروز تشنه معارف قرآن است و 
 ، کنیم  مردم  زندگی  وارد  را  قرآن  فرهنگ  بتوانیم  اگر 
با تهاجم فرهنگی دشمنان  بهترین راه  را برای مقابله 
است که تک تک  ای  این وظیفه  و  ایم  انتخاب کرده 
باید در مقابل آن احساس مسئولیت  مردم و مسئوالن 
کنند. دعایی این را هم اضافه کرد: تا کنون آنچه برکت 
و موفقیت درزندگی فردی و اجتماعی داشته ام را مدیون 
قرآن می دانم و جوانان بدانند اگر رستگاری دنیا و آخرت 
می خواهند به قرآن پناه ببرند و سبک زندگی قرآنی را 

در در زندگی های خود پیاده کنند.

 گفت و گو با دکتر دعایی چهره برگزیده قرآنی کشور؛

  نسل امروز تشنه معارف قرآن است

در ذیل بخشی از گفتگوی محمدرضا عارف با روزنامه 
اصالح طلب شرق را می خوانید:

* درباره حاشیه هایی که به دنبال فیلم پسر شما منتشر 
شد، آن زمان مصاحبه ای کردید و خیلی به صحبت هایی 
که در شبکه های مجازی گفته می شد پاسخ ندادید، اما 
مخدوش  خیلی  شما  چهره  اتفاق  آن  از  بعد  نظرم  به 

چون  کنید  عذرخواهی  حداقل  که  بود  این  انتظار  شد. 
فیلم جالبی نبود.

- ببینید، من در این باره در نشستی خبری که در مجلس 
فرزندم  کرده ام.  مطرح  را  خودم  موضع  شد  برگزار 

شخصیت حقیقی مستقلی دارد... .
* اما گاهی هم نمی توان جدا کرد. شکل سخنان ایشان 

نوعی خودبزرگ بینی را به مخاطب منتقل می کرد.
خودبزرگ بینی  احساس  واقعا  ایشان  نیست،  این طور   -
ولی  زده،  حرفی  اجتماعی اش  ظرفیت  درباره  ندارد. 
که  است  این  می گوید  همیشه  خودش  که  نکته ای 
کامل  به صورت  را  آن مصاحبه ۲۵دقیقه ای  کاش همه 
موضع گیری  درباره  قضاوت  برای  مالک  می دیدند.  
خارج  شرایط  در  ثانیه ای  چند  مصاحبه  نباید  انجام شده 

از استانداردهای یک مصاحبه باشد. 

اظهارات جدید عارف درباره »ژن برتر« پسرش

داستان جالب تاسیس 
موسسه خیریه محک

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

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

جدید،کاغذ دیواری

۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱- باقری

تزئینات داخلی ساختمان

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 

یک بار تجربه کنید
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه

 با 15 درصد تخفیف
بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس 
۵ و ۷نرسیده به چهارراه عدل  

32۴۵۰۴6۹    
۰۹۱۵86۱2۴6۵- محمدیان

فروش پوشاک با قیمت باورنکردنی

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
۰۹۱۵۱63۰۷۴۱-  رحیمی

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی ۱۵   ۰۹۱۵۵6۱۴88۰

س : سربازی
عک
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کمک به نوجوان در روزهای شکست

اما  شود.  می  ناکامی  و  ناراحتی  موجب   شکست 
می توانیم از آن به عنوان پلی برای موفقیت استفاده کنیم. 
مهارتهای حل مسئله را در نوجوان افزایش دهیم، اعتماد 
و اطمینان به  شایستگی و توانمندیهایش را افزایش 
دهیم.در زندگی هر کسی شکست و ناکامی وجود دارد 
و موجب ناراحتی، ناکامی و دل آزردگی فرد می شود. 
شکست و ناکامی در تمام مراحل زندگی فرد وجود دارد 
اما در هر مرحله از رشد نوعی از ناکامی و شکست دارای 
اهمیت است.بعنوان مثال، شکست در مسائل مالی در 
دوران بزرگسالی مهم است اما شکست در دوست یابی، 
تحصیل در دوران نوجوانی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
نوجوانان در مرحله میانی کودکی و بزرگسالی قرار دارند 
و هنوز از پختگی الزم فکری و ذهنی برخوردار نیستند. 
البته خودشان فکر می کنند که از لحاظ فکری، ذهنی 
و تجربی توانایی های الزم را بدست آورده اند. بنابراین 

بیشتر در معرض خطا و آسیب قرار می گیرند.
نوجوانان به شکست و پیروزی بیش از بزرگساالن حساس 
هستند. یعنی گاهی از کاه، کوه می سازند و گاهی با مسایل 
برخورد متعادلی ندارند و از دریچه واقعیات زندگی را نمی 
بینند و ایده الی فکر می کنند و شکست و موفقیتهای خود 

را بزرگ جلوه می هند. 
بعنوان مثل اگر در درس شکست بخورد یا ارتباطش 
با دوستش بهم بخورد، مثل اینکه در زندگی شکست 
خورده است و زندگی برایشان تیره و تار می شود. البته 
زمانیکه چتر حمایتی خانواده و دوستان برای نوجوان 
وجود داشته باشد، تاثیر شکست بر نوجوان کمتر است. 
و  مشکالت  با  والدین  برخورد  اگر  دیگری،  طرف  از 
شکستهای نوجوان درست نباشد. حالتی از مقاومت در 

او ایجاد می شود.

گوهر و گردو
می گویند کشاورزی افریقایی در مزرعه اش زندگی 
خوب و خوشی را با همسر و فرزندانش داشت. یک 
روز شنید که در بخشی از افریقا معادن الماسی کشف 
شده اند و مردمی که به آنجا رفته اند ، با کشف الماس 
به ثروتی افسانه ای دست یافته اند.او که از شنیدن این 
خبر هیجان زده شده بود ، تصمیم گرفت برای کشف 
معدنی الماس به آنجا برود. بنابر این زن و فرزندانش را 
به دوستی سپرد و مزرعه اش را فروخت و عازم سفر 
شد .او به مدت ده سال افریقا را زیر پا می گذارد و 
عاقبت.به دنبال بی پولی ، تنهایی و یاس و نومیدی 
خود را در اقیانوس غرق می کند.اما زارع جدیدی که 
مزرعه را خریده بود ، روزی در کنار رودخانه ای که از 
وسط مزرعه میگذشت ، چشمش به تکه سنگی افتاد 
که درخشش عجیبی داشت . او سنگ را برداشت و به 
نزد جواهر سازی برد . مرد جواهر ساز با دیدن سنگ 
گفت که آن سنگ الماسی است که نمی توان قیمتی 
بر آن نهاد.مرد زارع به محلی که سنگ را پیدا کرده بود 
رفت و متوجه شد سرتاسر مزرعه پر از سنگهای الماسی 
است که برای درخشیدن نیاز به تراش و صیقل داشتند.
مرد زارع پیشین بدون آنکه زیر پای خود را نگاه کند، 
برای کشف الماس تمام افریقا را زیر پا گذاشته بود، حال 

آنکه در معدنی از الماس زندگی می کرد !

من هیچ وقت رویه خاصی نداشتم.
 تنها سعی کرده ام هر روز بهترین 

کاری که از دستم بر می آید را انجام دهم.

بخشی از راز موفقیت در زندگی اینست 
که چیزی که دوست داری را بخوری 

و بگذاری غذا خودش در درونت مبارزه کند.

تن داده ام در این نبرد از پا بیفتم
حتی اگر از چشم خیلی ها بیفتم

دیگر نمی خواهم برای با تو بودن
چون بختکی بر جاِن این دنیا بیفتم

ابتدا اندیشه می آید؛ بعد سازماندهی آن اندیشه به ایده 
ها و طرح ها؛ بعد تبدیل آن طرح ها به واقعیت. آغاز، 
همانطور که مشاهده خواهید کرد، در تخیل شماست.

قهرمان واقعی همیشه به اشتباه قهرمان شده
 است؛ او رویای این را دارد که مثل 
هر کس دیگری، بزدلی راستگو باشد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و بترسید از روزی که در آن ، به سوی خدا بازگردانده می  شوید، سپس به هر کسی )پاداش ( 
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حدیث روز  

پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبی باشد، و بهترین پیوند خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان است.
امام رضا )ع(

سبک زندگی

چهکسیازدیدنماخوشحالمیشود؟!
اینطور که به نظر می رسد کسانی که با زبان بدن و رفتارهای 
غیر کالمی آشنایی دارند و قدرت تفسیر زبان بدن را دارند در 
مقایسه با کسانی که با این مهارت آشنایی ندارند موفق تر 
هستند. بدن در آن واحد می تواند هزار سیگنال یا پیام متفاوت 
غیرکالمی از خود خارج کند.در این مقاله به بیان چند نمونه از 
نمادهای غیرکالمی یک فرد خوشحال یا کسی که از دیدن 

ما خوشحال می شود، می پردازیم.
ازخوشحالیجیغمیکشم

می شوم،  خوشحال  او  دیدن  از  که  می بینم  را  کسی  وقتی 
نمی توانم خودم را کنترل کنم و حتما عکس العمل نشان می دهم 
یا جیغ می کشم. هیچ وقت نمی توانم خوشحالی ام را بروز ندهم و 

تظاهر به این کنم که در آن لحظه خوشحال نیستم.
ازدیدنکسیناراحتنميشوم

وقتی در موقعیتی قرار می گیرم و از دیدن شخصی خوشحال 
نمی شوم تمام سعی خودم را می کنم تا آن شخص متوجه 
نشود و معموال ظاهرم را حفظ می کنم. به این فکر می کنم 
باشد و  از دیدن من خوشحال  واقعا  که شاید آن شخص 
نمی خواهم احساس آن فرد تغییر کند، هر چند معموال از 
دیدن افراد خوشحال می شوم و خیلی کم پیش می آید از 
دیدن کسی شاد نباشم. تاکنون برایم پیش نیامده که از دیدن 

کسی ناراحت شوم.
تغییرموضعنمیدهم

برایم پیش آمده که به دیدن کسی بروم و احساس کنم او از 

دیدن من خیلی خوشحال نشده است. معموال در این مواقع 
تغییر موضع نمی دهم و همچنان از دیدن آن فرد خوشحالی ام 
را بروز می دهم اما به تازگی احساس می کنم که من هم 
باید به اندازه طرف مقابلم ابراز خوشحالی کنم و همانقدر 
که دیگران از دیدن من خوشحال می شوند من هم به همان 

اندازه از دیدن آنها خوشحال شوم.
مدت ها به دنبال یکی از معلم هایم بودم

چیزی که بیش از حد مرا خوشحال می کند دیدن دوستان 
قدیمی ام است. در این لحظه احساس می کنم تمام دنیا را 
بهترین  به من می دهند. دیدن دوستان دوران دبیرستانم 
اتفاقی است که ممکن است برای من بیفتد. حتی برای 
پیدا کردن و دیدن آنها تالش می کنم. مدت ها دنبال یکی 
دوم  سال  که  شفیعی  خانم  راهنمایی ام  دوره  معلمان  از 
راهنمایی معلم علوم مان بود، مي گشتم اما موفق نشدم او 
را پیدا کنم. در آن دوران ارتباط خاصی با او داشته و عالقه 
مهرباني  با  هم  او  دارم.  و  داشتم  وي  به  نسبت  شدیدی 
خاصی با من رفتار می کرد و همیشه هوای مرا داشت اما 
هرگز موفق نشدم او را پیدا کنم و اگر پیدایش کنم حتما از 

دیدنش خیلی خوشحال می شوم.
همخوشحالیهاوهمناراحتیها

درزندگیکمککنندههستند
وقتی کسی را می بینم با اینکه بسیار خوشحال می شوم اما 
متاسفانه فراموشکار هستم و یادم می رود که تا چه حد از 

دیدن آن فرد خوشحال شده ام مگر اینکه روابطم با آن فرد 
بعد از آن دیدار زیاد باشد، به همان اندازه هم اگر از دیدن 
کسی ناراحت باشم زود فراموش می کنم. هر چند تمام این 
اتفاقات خوب و بد است که زندگی را می سازد و به نظر من 
الزم است که هم اتفاقات خوب در زندگی انسان ها باشد 
و هم اتفاقات بد چون همیشه اتفاقات خوب کمک کننده 
هم  کننده  ناراحت  و  بد  اتفاقات  مواقعی  در  بلکه  نیستند 
باعث  زیرا  باشد  کننده  زندگی کمک  در  به شدت  می تواند 
می شود گاهی آدم ها بایستند و به گذشته نگاهي داشته باشند 

و تجربیات خود را مرور کنند.
برایاینکهازدیدنمخوشحال

شوندهرکاریمیکنم
خوشحالی اطرافیانم بسیار برایم مهم است و برای اینکه آنها 
از دیدن من خوشحال شوند هرکاری می کنم. به عنوان مثال 
تاریخ تولد همه دوستانم را می دانم و هرگز فراموش نمی کنم 

و حتی با یک هدیه کوچک به دیدن آنها می روم. 
در رفتار با آدم هایی هم که نمی شناسم محتاطم تا ناراحت 
نشوند حتی اگر با یک کار کوچک باشد مثل اینکه در حال 
رانندگی حتی اگر حق تقدم با من باشد به دیگران اجازه رد 
شدن می دهم و حتی یک دست تکان دادن افراد برای تشکر 
حالم را خوب می کند و مطمئن هستم آن فرد هم خوشحال 

خواهد بود و در جایی دیگر همین کار را انجام خواهد داد. 
برعکس این ماجرا اگر کسی از من نارحت باشد تمام تالشم 

را برای برطرف کردن ناراحتي او انجام می دهم چون اصال 
حس خوبی ندارم وقتی کسی از من ناراحت باشد.

کاندیدايجایزهبرایبازیگریدرتئاترشدم
یکی از خوشحال کننده ترین اتفاقاتی که در زندگی ام افتاد همین 
بازیگر شدنم بود. خانواده من با این مسئله مخالف بودند و من 
برای رسیدن به این هدف بسیار تالش کردم و موانع زیادی را 
پشت سر گذاشتم و وقتی به هدفم رسیدم خیلی برایم خوشحال 
کننده بود. هر کس مرا می دید کامال از حرکات من متوجه 

می شد که تا چه حد خوشحال هستم. 
یکی دیگر از اتفاقات خوب در دنیای بازیگری ام این بود که 
برای تئاتر متولد شصت و یک کاندیداي جایزه برای بازیگری 
شدم در جشن خانه تئاتر و به دلیل عالقه زیادی که به آن کار 
داشتم و تمام عکس العمل هایی که از اطرافیان و چهره های 

مهم و سرشناس تئاتر می گرفتم بسیار خوشحال بودم.
مشکالتجسمانیبدترین
اتفاقیاستکهمیافتد

بدترین اتفاقی که ممکن است برای من بیفتد اتفاقاتی است 
که به سالمت مربوط می شود؛ مشکالتی که برای جسم هر 
کسی پیش می آید به نظر من می تواند بدترین اتفاقی باشد 
که برای هر فرد ممکن است، بیفتد. جسم سالم بهترین نعمت 
برای هر شخص است و مشکالت جسمانی که برای من 
پیش مي آید به شدت مرا به هم می ریزد حتی یک سر درد 

کوچک یا دندان درد مرا به شدت ناراحت می کند.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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879426513

342591768

615837429

536184297

498275136

721369845

164753982

253948671

987612354

جدول سودوکو

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـیآبادی

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 

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

09011251205

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش جوجه در سنین مختلف

09151609429
09157269528

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

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

کافه فست فود مون جهت تکمیل کادر 
آشپزخانه به یک نفر آشپز و یک نفر  

صندوقدار خانم نیازمند است.
نشانی: چهارراه محالتی - معلم

09011213441
05632454454

به یک مدیر فنی بند الف و ب 
جهت همکاری در دفتر 
هواپیمایی نیازمندیم.

  32224344 
ساعت تماس: 8 الی 14

شرکت پرداخت نوین آرین جهت تکمیل کادر 
خود به تعدادی بازاریاب و پشتیبان برای امور 

بانکی )کارت خوان( نیازمند است.
 طالقانی 2، ساختمان آلما، واحد 203

056-32233854 / 056-32236199  

به تعدادی بازاریاب حرفه ای با حقوق ثابت + 
پورسانت، بیمه / مسئول مطالبات / منشی )خانم( 

نیازمندیم . سپیده کاشانی 15- قطعه دوم 
 شرکت گلچکان خراسان      09158156090

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب
 در اسرع وقت 

 09153637507  - حسینی 

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

 )myBaby( شرکت زریـن رویـا 
در سال جدید به تعدادی بازاریاب جهت 

همکاری نیازمند است. * شرایط استخدام:
داشتن تجربه  بازاریابی
 دارا بودن فن بیان باال

 مسئولیت پذیری
 شناخت بازار خراسان جنوبی

* شرایط حقوق و دستمزد:
حقوق قانون کار و بیمه
پورسانت فوق العاده
طرح انگیزشی ماهیانه

در صورت داشتن شرایط با شماره 
ذیل تماس حاصل فرمایید.

32327317
 09196779089 - حقیقی 

فروش انواع الستیک نو و دست دوم با 
نازلترین قیمت در الستیک فروشی مقدم 

نبش کوچه پارک آزادی
056-32223323

کار خوب اتفاقی نیست

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

به یک نفر مجرب در تعویض 
الستیک و باالنس سواری نیازمندیم. 

09304447248

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

دعوت به همکاری
 به تعدادی مدرس زبان خانم و 

آقا جهت تدریس سطوح پیشرفته 
زبان نیازمندیم. 

056 -32317334 
ساعت تماس : 8 تا 14
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پیاز یکی از گیاهان بسیار قدیمی است که انسان آن را شناخته و در غذای 
خود استفاده می کرده است در کتاب های پزشکان قدیم از پیاز به سبب 
داشتن الیاف و ویتامین ها و فلزات به عنوان داروخانه ای کامل نامبرده 
شده است. پیاز سرشار از ویتامین C، کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، 
گوگرد و اسید فولیک و مقدار کمی آهن، مس و روی است که تاکنون 
تحقیقات زیادی برای اثبات خواص آن صورت گرفته است. خوردن پیاز در 

پیشگیری از پوکی استخوان مؤثر است؛ چرا که پیاز با جلوگیری از کاهش 
مواد معدنی به ویژه کلسیم موجود در سلول های استخوانی از بروز پوکی 
استخوان جلوگیری می کند. همچنین پیاز به دلیل داشتن گوگرد باعث 
افزایش رشد موهای سر می شود. پیاز به دلیل داشتن آهک، دندان ها را 
محکم می کند و باعث استحکام استخوان بندی بدن می شود... بنابراین 
خوردن پیاز در کودکان مبتال به نرمی استخوان و سالمندان مفید است. این 

گیاه خوراکی از بیماری آب مروارید در چشم نیز جلوگیری می کند، اگر 
سرما خورده اید، چند پیاز را برش داده و در نقاط مختلف خانه قرار دهید. 
پیاز مانند یک دستگاه تصفیة هوا از ابتالی سایر اعضای خانواده به این 
بیماری جلوگیری خواهد کرد. پیاز منبع غنی نوعی اکسیدان است که از 

بروز سرطان در افراد جلوگیری می کند.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیاز سرشار از ویتامین ها

نارنج میوه ای با خواص زیاد

1- جوشاندة برگ درخت نارنج براي اختالالت 
نارنج  برگ  کردة  دم   -2 است  مفید  کبدي 
ضدعفوني کننده، ضد تشنج و صفرابر مي باشد 
3- کساني را که عقرب زده است تخم نارنج 4 
گرم + تخم لیمو ترش 4 گرم کوبیده به عقرب 
گزیده بدهید 4- دم کردة بهار نارنج براي رفع 

سکسکه به کار مي رود 5- نارنج براي بیماران 
قلبي مفید است 6- کساني که دچار تورم گلو و حلق 
شده اند آب نارنج را غرغره کنند 7- عرق بهار نارنج 
مقوي جسم و روح است 8- آب بهار نارنج باعث 
بسته شدن منافذ پوست مي گردد 9- براي رفع ترشي 
معده غذاي خود را همراه نارنج بخورید 10- عرق بهار 
نارنج براي رفع غم و افسردگي مفید است 11- آب 
آن همراه با شکر، کم کنندة کلسترول خون است. 

با ورزش این سرطان ها
 را از بین ببرید

 
تنها چند ساعت ورزش در هفته می تواند ریسک 
ابتال به سرطان های سینه، روده بزرگ و ریه را 
کم کند. هرچه بیشتر ورزش کنید احتمال بروز 
این سرطان ها در شما کمتر می شود و این حد و 
نهایتی ندارد. حتی وقتی روزی دو ساعت ورزش 

می کنید اگر تنها چند دقیقه به آن اضافه کنید 
باز احتمال بروز سرطان در شما کمتر می شود. 
بروز سرطان هایی مانند لوسمی، میلوم، سرطان 
مری و کبد و کلیه و معده و اندومتر و رکتوم و 
روده بزرگ و ریه و سینه و مثانه و سر و گردن 
فعالیت  میزان  با  نزدیکی  ارتباط  همه و همه 
بدنی ما دارند. بنابراین هرچه بیشتر فعالیت 
کنیم کمتر به این سرطان ها مبتال می شویم.

غذای پر نمک روی مغز اثر می گذارد
 

ضعف  با  نمک  از  سرشار  غذاهای  خوردن 
عملکرد شناختی در ارتباط است و استفاده از 
برنامه غذایی سالم عالوه بر باال بردن سطح 
نیز  مغز  روی عملکرد شناختی  قلب  سالمت 
به  معموال  پزشکان  گذارد.  می  مثبت  تاثیر 
نمک  مقدار  کنند  می  توصیه  خود  بیماران 

مصرفی خود را کاهش دهند و مرتب ورزش 
محققان  بیاید.  پایین  خونشان  فشار  تا  کنند 
غذایی  برنامه  کنند  می  توصیه  همچنین 
مغز  روی  باشد  مفید  قلب  سالمت  برای  که 
این  نتایج  گذارد.  می  را  خود  مثبت  تاثیر  نیز 
تحقیقات به ما نشان می دهد که می توانیم با 
کمی تغییر خطر بیماری های قلبی و هم چنین 

زوال عقل را بسیار کاهش دهیم. 

دارچین را از یاد نبرید

برابر  در  محافظت   -2 کلسترول  کاهش   -1
بیماری های قلبی 3- موثر در درمان بیماری 
های لنفاوی 4- جلوگیری از بوی بد دهان 5- 
درمان سنتی دندان درد 6- درمان سرفه مزمن 
7- آرامش سیستم اعصاب 8- دارای خواص 
باکتریایی، ضد  ویروسی، ضد  ضدقارچی، ضد 

عفونی 9- درمان سنتی زخم معده 10- درمان 
ضد  خواص   -11 یائسه  زنان  در  گرگرفتگی 
سر 13-  شپش  درمان  در  موثر  التهابی 12- 
تجمع  از  جلوگیری  مفاصل 14-  درد  کاهش 
سیستم  افزایش   -15 خون  پالکت  ناخواسته 
ایمنی بدن 16- درمان سوءهاضمه 17- کاهش 
خستگی 18- کاهش عفونت های ادراری 19- 

سرشار از فیبر، آهن و منگنز است

برای قلب شما این غذاها ضرر دارد

1- نوشابه: سبب افزایش فشار بر دیواره رگ 
شود  می  قلبی  بیماری  ریسک  افزایش  و  ها 
شده:  پخته  شیرین  دسرهای  و  ها  کیک   -2
می توانند سبب گرفتگی رگ ها، افزایش فشار 
بیماری های  انواع  و سایر  قلبی  ایست  خون، 
قلبی شوند3- کربوهیدرات های اصالح شده : 

چاشنی هایی نظیر کچاپ و سس ساالد، سس 
پاستا، نان و ماست کم چرب 4- بیکن و گوشت 
های پر از چربی: تکه های چربی گوشت نظیر 
دنبه و گوشت دنده می توانند برای قلب شما 
دردسرساز باشند 5- هات داگ ها: گوشت هایی 
که عملیات فرآوری زیادی بر روی آن ها انجام 
می شود نظیر هات داگ ها، سوسیس ها وغیره، 

دارای مقادیر زیادی از مواد افزودنی هستند

یادداشت

کرسی های آزاداندیشی 
ضامن کارآمدسازی
 و کارآمدنمایی است

* بابایی 

هر جا بشر به معنای واقعی کلمه آزاد بود فرصت بر زیست الهی یافت و 
مگر فطرت خداخواه بشر جز این اقتضا دارد و هرجا به راست و چپ منحرف 
شد ازقضا آنجا بود که آزادی اش سلب شد. دین الهی اولین منادی آزادی و 
آزاداندیشی است هرچند آزادی عامل و نه آزادی مطلق عمل تا آنجا که خداوند 
َماَواِت  خطاب به شخص رسول ا... )ص( می  فرماید: “ُقْل َمْن َیْرُزُقُکْم ِمَن السَّ
َواْلَْرِض ُقِل ا...  َوإِنَّا أَْو إِیَّاُکْم لََعلَی ُهًدی أَْو ِفی َضاَلٍل ُمبِیٍن )سبأ/24( یعنی 
در مقام شناخت باید آزاد از هرگونه جهت  گیری پیشینی و دخالت عوامل 
غیر معرفتی بود. کفر به فرث تحجر و جمود و همین طور دم خودباختگی و 
تقلید بی شک لذت نوشیدن لبن خالص نشاط اجتهادی و اندیشه  ورزی آزاد 
از لوث مغالطات را برای انسان فطری فراهم می  آورد. طبیعت ثانوی انسان 
نیز که به تعبیری علم راسخه یا ملکات نفسانیه است به شرط رعایت حریم 
فطرت، منادی اندیشه  ورزی است. چرخش نخبگان به معنای چرخش اندیشه 
ایشان در فرایند حکمرانی است و این اندیشه نخواهد .رسی های آزاد اندیشی 
و نظریه  پردازی محملی است برای تفکر؛ تفکر خواه به صورت فردی و خواه 
به شکل جمعی مطلوب است به شرطی که در ساحت فردی انتزاعی نشده و 
در ساحت جمعی از فشارهای گروه  فکری اجتناب شود.آنچه در تفکر جمعی 
رخ می دهد پرسشگری عالمانه و مواجهه اندیشمندانه است؛ احیای هر سنت 
فکری در گرو پرسشگری است از یکسو و مرهون مواجهه علمی است از 
سوی دیگر. پرسشگری، ذهن راکد را به جوالن و جنبش وامی دارد و مواجهه 
و حوار علمی، افقهای نو در مقابل ذهن ساخته و می  گشاید و عقل جمعی را 
بیدار می  سازد تا از آن رهگذر اشراف معرفتی نیز حادث شود.جامعه نخبگانی 
متفطن باشد که نظام اسالمی هم نیاز به کارآمدسازی دارد در مقام ثبوت و 
هم نیاز به کارآمدنمایی دارد در مقام اثبات. هرکدام فرایند مختص به خود 
را دارد. کرسی  های آزاداندیشی در هر کدام از ساحات سه  گانه خود یعنی 
کرسی نظریه  پردازی، مناظره و پاسخ به سؤاالت و شبهات سهمی در تحقق 
هر دو هدف ایفا می  کند.نظام  سازی نیاز به نظریه پردازی دارد و تا نظریه 
اقتصاد اسالمی تدوین نشود اصالح نظام اقتصادی جمهوری اسالمی میسور 
نخواهد بود؛ سایر نظامات اجتماعی نیز به همین منوال.کرسی مناظره به دنبال 
مواجه نمودن اندیشه ها و رویکردهای رقیب جهت شناسایی ابعاد مختلف 
نظری و عملی مسائل اجتماعی است لذا هرچه تنور مناظره ها داغ تر شود 
مسئله بیشتر تدقیق می یابد البته به شرط رعایت اخالق مناظره و حوار علمی.

مبادی قابلی و جوامع هدف نظامات اجتماعی دچار سؤال یا شبهه نسبت به 
فرایند نظام سازی هستند و پاسخ دهی به سؤاالت و شبهات آنها به اصالح 
و پاک سازی دریافت ایشان از خروجی های سیاستی نظامات مختلف اجتماعی 

کمک شایانی خواهد کرد.

 تیم  ورزشی شهرستان بیرجند مسابقات المپیاد قهرمانی خراسان سال 1348کاریکاتور جواد تکجو 
ایستاده ازراست: جمشیدمهرور بسکتبال. افغانی بسکتبال. علی اصلی کشتی.مرحوم مهدی علوی کشتی. مرحوم اصغرفالح کشتی. مرحوم محمدپرنده ژیمناستیک.

نشسته ازراست:محمدراسی فوتبال.مرحوم مسعود نعمتی بوکس.علی شرقی نژاد ژیمناستیک.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

 فروشگـاه کـاظمی
پخش لوله و اتصاالت

 فروش ویژه شیرآالت اهرمی       
فقط 220 هزار تومان

 با 5 سال گارانتی تعویض 

آدرس: بین مدرس 35 و 37
09151638890
09123024066

نقاشـی ساختمانفقط تعداد  محدود
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی
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ورود 3 میلیون و 700 مترمکعب آب به سدهای خراسان جنوبی

3 میلیون و 700 مترمکعب آب در پی بارشهای اخیر به سدهای مخزنی و تغذیه ای  وارد شد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: بارندگی چند روز گذشته سبب وقوع سیالب در برخی از دشت های استان شد 
که 2 درصد به حجم  4 سد مخزنی استان اضافه کرد.حسین امامی افزود: این سدها شامل فرخی قاین، شهید پارسای فردوس ،کریت و نهرین طبس است که یک میلیون و 200 هزار مترمکعب آب وارد آن شد.هشت 

سد مخزنی با ظرفیت 60 میلیون متر مکعب در خراسان جنوبی وجود دارد.وی گفت: 87 درصد از ظرفیت سدهای مخزنی استان خالی است که با افزودن 2 درصد بارندگیهای اخیر، این رقم به 85 درصد کاهش یافت.

لرزاند.اولین زلزله در  را  * زلزله شهرستان خوسف 
ساعت 11:46 به بزرگی 2.3 ریشتر و در عمق 11 
کیلومتری و زلزله دیگر هم ساعت 11:57 به بزرگی 

2.9 ریشتر و در عمق 8 کیلومتری زمین بوده است.
* رونمایی از کتاب نقش دانش آموزان بیرجند در 8 

سال دفاع مقدس
* ارسال فرشهای صادراتی مددجویان کمیته امداد

* 4 هزار و 969 هکتار از عرصه های بیابانی خراسان 
جنوبی امسال احیاء شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

سقوط کامیون از روی پل در شهر 
مود سربیشه موجب مرگ راننده شد

 رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر سقوط 
یک دستگاه کامیون بنز در پل ورودی شهر مود، 
کیلومتر 32 جاده سربیشه - بیرجند راننده کامیون 
کشته شد. رضایی افزود: بر اثر سانحه سقوط کامیون 
بنز یخچالدار حامل مواد لبنی در ساعت 45 دقیقه 
بامداد دیروز کامیون پس از سقوط داخل پل دچار 
حریق شد و راننده کامیون بر اثر سوختگی جان باخت. 

نجات موتورسیکلت سواران
 گرفتار شده در کویر نهبندان   

 فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان اظهار داشت: با 
تالش پلیس و نیروهای امدادی هفت موتورسیکلت 
  . یافتند  نهبندان نجات  سوار گرفتار شده در کویر 

انهدام باند قاچاق مواد مخدر
 در بیرجند

فرمانده انتظامی استان از انهدام باند قاچاق مواد مخدر 
و دستگیری شش نفر از اعضای این باند در بیرجند 
خبر داد. سردار شجاع گفت:قاچاقچیان با انتقال مواد 
مخدر از استان های همجوار با سه دستگاه خودروی 
کشور  شمالی  های  استان  به  را  مخدر  مواد  پژو، 
منتقل می کنند. وی  افزود: با عملیات انجام شده در 
بازرسی از خودروها 112 کیلوگرم تریاک کشف شد.

حفاظت از دام جزو 
بارزترین منافع ملی است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه کار 
شما در دام پزشکی اهمیت زیادی دارد گفت: حفاظت 
از دام جزو بارزترین منافع ملی است و باید بررسی شود 
که علت سقط جنین دام در شهرستان طبس گلشن 

و طبس درمیان چیست.عبادی در دیدار با مدیرکل 
دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: مسئولیت در 
بخش های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. 
عبادی تاکید کرد: موضوعی که سبب سقط جنین 
در دام در شهرستان طبس شده است پیگیری شود 
چون از بین رفتن نسل حیوان عوارض دارد.مدیرکل 
دامپزشکی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه چند سال 
تجربه  استان  در  را  حاد  فوق  آنفوالنزای  که  است 
درگیر  همجوار  استانهای  اینکه  با  گفت:  نکردیم، 
بیمارهای دامی  انسان و  بیمارهای مشترک دام و 
هستند اما استان خراسان جنوبی از این نظر پاک است.
محمد اصغرزاده با اشاره به اینکه ماهیت دامپزشکی 
اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: صنعت زنجیره 
طیور استان بیش از یک هزار میلیارد تومان است که 
قسمت عمده آن بر عهده دامپزشکی است که سالمت 
آنان را تایید می کند که تولید کننده متضرر نشود.

تازه های ورزشی استان
صعود کوهنوردان استانی

 به قله شیر کوه یزد

ارتفاع  به  یزد  کوه  شیر  قله  به  مشترک  صعود 
افق  کوهنوردی  گروه  صعود  دراین  4075متر 
آهنگر  .اتحادیه  کاران  خودرو  کارگاهی  مجتمع 

تاکسیرانیاعضای  اتومبیل وسازمان  ومیزان فرمان 
گروه:1.محمدتقی چاجی2.مهدی چاجی3.جالالدین 
آخوندی4.حمیدرضا یوسفی5.هادی فرهنگ دوست 
نخعی8.مرتضی  مقدم7.امین  حسینی  6.عباس 
خدایی وسرپرست گروه علیرضاخدمتی  انجام گردید

5 مدال رنگارنگ دانشجویان در
رقابت های دوومیدانی منطقه 9

دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در رقابت های 
دوومیدانی منطقه 9 کشور، پنج مدال رنگارنگ از 

آن خود کردند.  

برگزاری مسابقات والیبال بسیج بیرجند 
یادواره2000شهیداستان 

شهید   2000 یادواره  والیبال  مسابقات  پور-  قلی 
با  بسیج  فجر  سالن  در  شب  دوشنبه  از  استان 
کانون  مسئول  شد.نوفرستی  اغاز  8تیم  حضور 
بیرجند در گفتگو  فرهنگی ورزشی جوانان بسیج 
با خبرنگار ما گفت در این مسابقات که به مدت 
تیم  این  شد  خواهد  برگزار  روزه  همه  هفته  یک 
میپردازند. رقابت  به  با هم  بازی  انجام 24  با  ها 

ری
 می

س :
عک

می
مقا

س : 
عک

می
مقا

س : 
عک

   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی عنوان کرد

خراسان جنوبی رتبه نخست آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن
دیدار وزیر ورزش و جوانان با جمعی از 
جوانان فعال اجتماعی،فرهنگی  استان

فعال  جوانان  از  تعدادی  عصر  دیروز   - جم  امین 
اجتماعی،فرهنگی خراسان جنوبی با وزیر ورزش و 
جوانان و معاون ساماندهی وزارت ورزش و جوانان 
کشور دیدار و گفتگو کردند.بر اساس این خبر جوانان 
استان از وزیر ورزش و جوانان خواستاراعطای امتیازاتی 
به جوانان فعال و نخبه در استانها و بکارگیری انها 
در سازمانها بعنوان مشاور شدند.توجه ویژه به نشاط 
اجتماعی جوانان خراسان جنوبی به دلیل محرومیت  
از فضای تفریحی واختصاص بودجه ویژه در حوزه 
نشاط شادابی در استان و پرهیز از برگزاری همایش ها 
و جشنواره های مختلف با اسم نشاط شادابی و اوقات 
فراغت از دیگر خواسته های جوانان خراسان جنوبی 
بود.همچنین توجه به ویژه به موضوع ازدواج،اعتیاد 
و اشتغال جوانان خراسان جنوبی به دلیل محرومیت 
با  بانوان  فراکسیون  تاسیس  استان،  بودن  مرزی  و 
تکلیف دولت  وتعیین  بانوان  به حقوق  تاکید  هدف 
دیگرموضوعات  از  استان  در  جوان(  یاران)مشاوران 
مطرح شده بود.گفتنی است افزایش اعتبارات حوزه 
جوانان در حوزه گردشگری،کارآفرینی برای جلوگیری 
از مهاجرت جوانان و تاسیس خانه کارآفرینی با رویکرد 
بکارگیری60نفر برای اشتغال و انتخاب خراسان جنوبی 
به عنوان پایلوت نیزتوسط جوانان استان  مطرح شد .

امشب گلریزان ُفتوت
در آیین محبت

در  ساعت 19  امشب  گلریزان  - جشن  جم  امین 
سالن مخابرات بیرجند برگزار می شود.جشن گلریزان 

یکی از آیین های تاریخی در ورزش های زورخانه 
مشکالت  رفع  برای  االیام  قدیم  از  که  است  ای 
برگزار می شد.این جشن  به دالیل مختلف  مردم 
در سالهای اخیر برای تهیه لباس نو برای کودکان 
نیازمند شهرستان بیرجند از کمی مانده به عید برپا 
می شود و از شروع آیین گلریزان در بیرجند حدود 
سه دهه می گذرد.جشن گلریزان امسال نیز به همت 
زورخانه امیر عرب و ورزشکاران زورخانه اي، هیئت 
ابوالفضلي )ع( و ستادمردمي غدیر  برگزار می شود.

گرامی داشت سالگرد ارتحال
 آیت ا... عبادی

چهاردهمین سالگرد ارتحال آیت ا... سید مهدی عبادی 
و روز گرامی داشت خوسف با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان در هیئت حسینی خوسف برگزار شد. معاون 
هماهنگ کننده ولی فقیه در سپاه انصارالرضای استان 
در این مراسم گفت:یاد و خاطره خاندان عبادی علی 
از  ا... سید مهدی عبادی هیچگاه  الخصوص آیت 
ذهن مردم خوسف پاک نخواهد شد زیرا کسی که 
خودش را وقف دین کند هرگز از ذهن مومنین پاک 
نمی شود.حجت االسالم اکبرپور با بیان این که این 
ا... سید مهدی  ایت  افزود:  بود  عالم سرباز والیت 
عبادی در استان سیستان و بلوچستان منشا خیرهای 
فراوانی بود که یکی از مهمترین اقدامات وی تاسیس 
حوزه علمیه بود که درآن شاگردان فراوانی تربیت شد.

 نمایشگاه بهاره به مدت
 یک هفته برگزار می شود

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی از برپایی نمایشگاه 
بهاره در بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه از 9 لغایت 
15 اسفندماه با 100 غرفه به مردم ارائه خدمت خواهد 
کرد. مرتضی یزدان شناس در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: نمایشگاه بهاره امسال از 9 لغایت 15 اسفندماه 
در نمایشگاه بین المللی بیرجند برپا می شود.رئیس اتاق 
اصناف گفت: اجناس عرضه شده در نمایشگاه بهاره با 
تخفیف 5 تا 15 درصد زیر قیمت بازار ارائه خواهد شد 

تجهیز کارگاههای اتومکانیک
  مراکز آموزشی استان 

آموزشی  کارگاههای  تجهیزات  ارتقاء  راستای  در 
و  تجهیز کارگاهها به تکنولوژی روز جهت انطباق 
آموزشهای فنی و حرفه ای  با نیاز بازار کار  مراسم  
تحویل 13 دستگاه خودرو به کارگاههای آموزشی 
استان با حضور جمعی از مسولین اداره کل و مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد. حسین 
کرد:  اظهار  مراسم  این  در  امروز  ظهر  آیند  خوش 
اشتغال یک موضوع فرابخشی است بنابراین همه ما 
به عنوان دستگاه های متولی در موضوع اشتغال وظیفه 
کنیم.  بیکاری تالش  معضل  رفع  در جهت  داریم 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
غیر  نهال  انواع  توزیع  از  بیرجند  شهرستان 
تلخ،زبان  )کاج،سرو،زیتون  قبیل  از  مثمر 
داد. خبر  اقاقیا(  و  گنجشک،ارغوان،آسماندار 

علی پور با بیان اینکه امسال 45000 اصله نهال 
گفت  شد  خواهد  توزیع  شهرستان  سطح  در 

:توسعه و افزایش فضای سبز پایدار،حفظ،حراست 
و صیانت از این ذخایر و سرمایه های عظیم 
باشد  می  مردم  آحاد  وظیفه  ملی  خدادادی  
فرهنگ  تعمیق  و  ترویج  اشاعه  خواستار  وی 
شد. درختکاری  حسنه  و  نیک  سنت  و 

وی با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ مشارکت 

شهروندان در توسعه فضای سبز و درختکاری در 
جامعه تشویق مردم به کاشت نهال در امالک 
و منازل شخصی را گامی مهم و تاثیر گذار در 
تامین هوای پاک و ارتقای فضای سبز دانست.
علی پور با اشاره به نقش و اهمیت منابع طبیعی 
در حفظ سالمت انسان و محیط زیسیت،توسعه 

بوستان های روستایی و شهری را یکی از برنامه 
ها و رویکردهای مهم و محوری اداره در راستای 
توسعه فضای سبز ،حفظ و صیانت از سرمایه 
منابع طبیعی برشمرد و گفت:برای دهیاری ها و 
شهرداری ها به صورت رایگان توزیع خواهد شد.
توان  می  نهال  کاشت  با  اینکه  بیان  با  وی 

و  بخشید  طبیعت  به  را  طراوت  و  سرسبزی 
و  نشاط  و  سالمتی،شادابی،پویایی  ضامن 
و  مردم  گفت:عموم  بود  جامعه  افراد  بالندگی 
ارگانهای دولتی برای دریافت نهال می  کلیه 
و  طبیعی  منابع  اداره  به  اکنون  هم  از  توانند 
نمایند. مراجعه  بیرجند  شهرستان  آبخیزداری 

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی: 
میلیارد  از 4  اداره کل  این  پرورشی  اعتبارات 
به  اکنون  هم  گذشته  سال  چند  در  تومان 
25 میلیون تومان کاهش یافته است. المعی 
دیروز در مراسم گرامیداشت روز امور تربیتی 
و هفته تربیت اسالمی با بیان اینکه آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی به لحاظ اعتبارات 

اعتبار  این  گفت:  است  شده  واقع  مظلوم 
اندک، هر چند جوابگوی حجم باالی برنامه 
اما  نیست  شهرستانی  ادارات  پرورشی  های 
مربیان پرورشی با وجود این کمبودها، کار را 
روی زمین نگذاشته اند و رسالتشان را به نحو 
احسن انجام می دهند. وی افزود: مفتخریم که 
امروز دانش آموزان استان به همت معلمان و 

مربیان پرورشی، در مسابقات قرآنی، فرهنگی 
و هنری و پرسش مهر رتبه های اول تا سوم 
کشوری را کسب می کنند.مدیر کل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی رویکرد پرورشی را 
مقدم بر آموزش دانست و گفت: امروز تمام هم 
و غم آموزش و پرورش توجه به ابعاد تربیتی و 
پرورشی دانش آموزان است چرا که معتقدیم 

اهداف  باشیم،  موفق  پرورشی  حوزه  در  اگر 
با  به خوبی محقق می شود.المعی  آموزشی 
اشاره به اقدامات این اداره کل در حوزه های 
قرآنی و مشاوره ای هم گفت:احیای دار القرآنها، 
تجهیز و ارتقای آنها و مشاوره های راهگشای 
هدایت تحصیلی، به همت نیروهای توانمند و 
است. پرورش حاصل شده  و  آموزش  متعهد 

 مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: به استناد مصوبه هیئت وزیران، در مرحله 
به  اعتبار  ریال  میلیارد  از 295  بیش  نخست 
منظور توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها 
محروم  و  عشایری  مرزی،  مناطق  اولویت  با 
یافت. اختصاص  استان  کشاورزی  بانک  به 

امیرحسام قزلباش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تسهیالت مذکور در مناطق مرزی با نرخ 

چهار درصد، در مناطق غیر مرزی با نرخ 6 درصد 
و در خصوص تسهیالت سرمایه در گردش با 
است.وی  گرفته شده  نظر  در  درصد  نرخ 10 
بیان کرد: متقاضیان استفاده از تسهیالت مذکور 
باید درخواست خود را در سامانه ثبت اطالعات 
متقاضیان ) سامانه کارا( ثبت کنند.مدیر شعب 
بانک کشاورزی استان ادامه داد: درخواست ثبت 
شده در سامانه مذکور در کارگروه اشتغال استان 

بررسی و در صورت تایید به منظور طی مراحل 
پرداخت به بانک معرفی می شود.قزلباش قبل 
از این اعالم کرده بود، این بانک از ابتدای سال 
جاری تاکنون 101 میلیارد ریال تسهیالت به 
عشایر استان پرداخت کرده است. وی میزان 
با توجه به تعداد دام و  پرداختی تسهیالت را 
اراضی موجود عشایر متفاوت دانست و گفت: 
234 نفر از عشایر استان از تسهیالت اعتبارات 

صندوق توسعه ملی و 355 نفر نیز از تسهیالت 
شدند.وی  مند  بهره  خشکسالی  قیمت  ارزان 
یادآور شد: همچنین 152 میلیارد ریال سود و 
متفرعات تسهیالت بیش از چهار هزار و 75 
نفر بدهکار بخش کشاورزی استان توسط بانک 
کشاورزی بخشوده شد.وی ادامه داد: از ابتدای 
سال جاری تا پایان دی ماه، چهار هزار و 75 نفر 
بدهکار بخش کشاورزی مبلغ 138 میلیارد ریال 

سود و 14 میلیارد ریال 6 درصد جرایم وجه التزام 
تسهیالت مورد بخشودگی قرار گرفتند 

انجمن  مدیره  هیئت  عضو  و  دبیر  کاری- 
بیرجندی های مقیم تهران در گفتگو با خبرنگار 

انجمن   این  آوا عنوان کرد:  در سال 1370  
تشکیل  از  اصلی  هدف  و   رسید  ثبت  به  را 
دانست.محمد  استان  توسعه  به  کمک  آن  
کمک  و  توانمندیها  معرفی  افزود:  نوخنجی 
مشاهیر  از  تجلیل  گذاری،  سرمایه  جذب  به 
وشخصیتهای خدوم کمک به موسسات خیریه 
اهداف  جمله  از  خیرین  جذب  و  نیازمندان  و 
دیگر انجمن است.نوخنجی با تاکید بر اینکه 
فعالیت انجمن بیرجندی های مقیم تهران غیر 

سیاسی بوده و هرگز به دنبال فعالیت سیاسی 
افراد  از  بسیاری  نشان کرد:  باشد خاطر  نمی 
توانمند در شکل گیری و تداوم فعالیت سی 
ساله این انجمن دخیل بوده اند.وی ادامه می 
داد: انجمن بیرجندی های مقیم تهران از ابتدای 
فعالیت در جهت توسعه و آبادانی منطقه رایزنی 
ها و ارتباطات خود را با مسئوالن منطقه ای و 
کشوری حفظ کرده و ادامه می دهد. وی با بیان 
اینکه بعد از گذشت  سالها  از تشکیل انجمن 

به  آن  های  گردهمایی  و  جلسات  همچنان 
صورت ماهانه و فصلی  برقرار است افزود:  روز 
جمعه یازدهم اسفند  از ساعت 10:30 صبح در 
محل باشگاه پیام تهران )خیابان شریعتی باالتر 
از چهار راه قصر روبروی پارک اندیشه، سالن 
گردد.نوخنجی  می  برگزار  اصلی(گردهمایی 
ضمن دعوت از حضور همه همشهریان و هم 
استانی های مقیم تهران در این جلسه ادامه داد: 
سخنران اصلی این گردهمایی آقای دکترجمالی 

مدیر کل سرمایه گذاری خارجی وزارت امور 
اقتصاد و دارائی است. وی یادآور شد: هم استانی 
ها می توانند  از غرفه ارائه محصوالت بیرجند 
شامل انواع شیرینی خانگی و نان محلی و آجیل 
وتنقالت  خریدهای نوروزی خود را انجام دهند. 
عضو انجمن بیرجندی های مقیم تهران خاطر 
نشان کرد: با توجه به پایان سال کمکهای نقدی 
ارسال  جهت  را  خود  مازاد  وپوشاک  وجنسی 
بیاورید  همراه  منطقه  وایتام  نیازمندان  برای 

  45000 اصله  نهال بین شهروندان توزیع خواهد شد

گردهمایی بزرگ انجمن بیرجندی های مقیم تهران برگزار می شود

کاهش چشمگیر اعتبارات پرورشی ؛ فعالیت با 25 میلیون تومان!

اختصاص 295 میلیارد ریال اعتبار اشتغال به بانک کشاورزی خراسان جنوبی

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سراسری  آزمون  برگزاری  از  خراسان جنوبی 
حفظ و مفاهیم قرآن 10 اسفندماه در خراسان 
جنوبی خبر داد و گفت: تاکنون 6 هزار و 700 
نفر در خراسان جنوبی برای شرکت در آزمون 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن ثبت نام کردند. 
احمد محبی اظهار کرد: امسال آزمون سراسری 
و  همکاری  با  کریم  قرآن  مفاهیم  و  حفظ 
مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار 
بخش  دو  در  آزمون  این  افزود:  می شود.وی 
حفظ و مفاهیم در روز پنج شنبه 10 اسفندماه 
ساعت 8:30 و ساعت 10:30 در سالن شهید 
احمدی روشن دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  می شود.مدیرکل 
برای  ذهاب  و  ایاب  سرویس  اینکه  بیان  با 
شرکت کنندگان در محل میدان ابوذر در نظر 
گرفته شده است بیان کرد: هیچ محدودیتی 
برای ثبت نام افراد در این آزمون وجود ندارد.

محبی با بیان اینکه این آزمون در هر نقطه از 
استان که بیش  از 10 نفر شرکت کننده داشته 
باشد برگزار می شود تصریح کرد: افراد ثبت نام 
سراسری  آزمون  سامانه  به  می توانند  شده 
کارت  و  کنند  مراجعه  قرآن  مفاهیم  و  حفظ 
کنند. دریافت  را  خود  آزمون  جلسه  به  ورود 

وی از ثبت نام 6 هزار و 700 نفر در خراسان 
جنوبی برای شرکت در آزمون سراسری حفظ 
و مفاهیم قرآن خبر داد و خاطرنشان کرد: با 
توجه به تعداد افراد ثبت نام  کننده در این آزمون 
به نسبت جمعیت استان، خراسان جنوبی رتبه 
داده  اختصاص  خود  به  کشور  در  را  نخست 
است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  یادآور 
این  نخستین بار  برای  اینکه  به  توجه  با  شد: 
ارشاد  اوقاف و فرهنگ و  با مشارکت  آزمون 
انجام می گیرد در راستای فراهم کردن بستر 
شده  تالش  قرآن  حوزه  در  تبلیغ  و  ترویج 

است.محبی گفت: 80 درصد معادل 5 هزار و 
308 نفر از مجموع ثبت نام کنندگان در آزمون 
از  استان  در  قرآن  مفاهیم  و  حفظ  سراسری 

بانوان هستند و همچنین 20 درصد ثبت نام 
از  نیز  نفر   340 و  یک هزار  معادل  کنندگان 
آقایان هستند.وی از فعالیت74 مؤسسه قرآنی 
در سطح استان خبر داد و افزود: تمام مؤسسات 
توسعه  شورای  ذیل  در  استان  فعال  قرآنی 
طرح های  و  می کنند  فعالیت  قرآنی  فرهنگ 
قرآنی خود را به این شورا ارائه می دهند و پس 
از بررسی، طرح های مورد نیاز استان انتخاب 
و بودجه برای آن مشخص می شود.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
مؤسسات  برای  امسال  که  بودجه ای  میزان 
قرآنی استان از طریق شورای توسعه فرهنگ 
میلیون  پرداخت شده است 74  استان  قرآنی 
تومان است.محبی بیان کرد: در مجموع امسال 
حدود 280 میلیون تومان به مؤسسات قرآنی 

اینکه  بیان  با  است.وی  اعتباری شده  کمک 
سراسری  آزمون  برگزاری  و  قرآنی  فعالیت 
حفظ و مفاهیم قرآن توسط فرهنگ و ارشاد 

اسالمی فعالیتی مستمر است که از سال 87 
هر ساله صورت می گیرد افزود: این آزمون قبل 
از سال 95 در دو نوبت و در اردیبهشت ماه و 
آبان ماه برگزار می شد اما امسال این آزمون در 
یک مرحله برگزار می شود.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: همچنین 
تا سال92 کمتر از یک هزار نفر در این آزمون 
در استان شرکت می کردند اما بعد از سال 92 
استقبال مردم از این مسابقات بیشتر شده است 
به طوری که در سال 93 تعداد 2 هزار و 500 
نفر، در سال 94 تعداد 3 هزار نفر و در سال 
گذشته تنها از کارکنان دستگاه های دولتی و 
هزار  استان 13  پرورش  و  آموزش   مجموعه 
نفر در این آزمون شرکت کردند.محبی با بیان 
اینکه در بحث محتوای این دوره از مسابقات 

نیز تالش شده است توسط مؤسسات قرآنی 
اوقاف و فرهنگ و ارشاد اسالمی پوشش کامل 
داده شود تصریح کرد: برای نخستین بار یک 

دوره الکترونیک به آزمون حفظ و مفاهیم قرآن 
ظرفیت  از  بخش  این  برای  که  شده  اضافه 
بخش مردمی و مؤسسه نورالهدی قم استفاده 
شده است.وی به جوایز این دوره از مسابقات 
اشاره و خاطرنشان کرد: برای این آزمون بیش  
از 3 هزار جایزه نقدی از 300 هزار تومان تا 
است  شده  گرفته  نظر  در  تومان  یک میلیون 
عتبات  و  مقدس  مشهد  به  سفر  شامل  که  
مقدسه و جوایز نقدی است.مدیرکل فرهنگ 
از پیش بینی  ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  و 
سرانه حمایتی برای مؤسسات قرآنی خبر داد 
بیشترین  براساس  سرانه  این  شد:  یادآور  و 
سطح مشارکت مؤسسات در آزمون و باالترین 
میانگین نمرات افراد شرکت کننده از سوی این 

مؤسسات پرداخت می شود.

نخست  رتبه  دارای  جنوبی  خراسان 
کشور در حوزه قرآنی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
گفت: این استان در حوزه قرآنی و بقاع متبرکه 
دارای مقام نخست و در حوزه موقوفات جزو 
سه استان برتر کشور است. حجت االسالم 
و  اوقاف  ادارات  افزود:  روز  هاشمی  منصور 
امور خیریه سه ماموریت ویژه در حوزه بقاع 
دارند. عهده  بر  قرآن  و  موقوفات  متبرکه، 
در  قرآنی  مسابقات  برگزاری  کرد:  بیان  وی 
بر  الملل  بین  و  استان  شهر،  بخش،  سطح 
عهده اوقاف و امور خیریه است که به صورت 
را  مسابقات  مختلف  های  بخش  تخصصی 
سطح  در  کرد:  عنوان  وی  کند.  می  برگزار 
برگزاری مسابقات بین المللی، ایران باالترین 
سطح را در بین مسابقات کشورهای مختلف 

جهان به خود اختصاص داده است.

پیشگامی خراسان جنوبی
در شانزدهمین آزمون سراسری

حفظ و مفاهیم قرآن
مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ 
گفت:  خراسان جنوبی  اسالمی  ارشاد  و 
 600 و  هزار   6 از  بیش  با  خراسان جنوبی 
آزمون  شانزدهمین  در   کننده  ثبت نام  نفر 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم نسبت 
به جمعیت، در کل کشور پیشگام است.محمد 
جعفری، مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی ،هم 
آزمون  شانزدهمین  کتبی  آزمون  کرد:  اظهار 
به   کریم  قرآن  مفاهیم  و  حفظ  سراسری 
صورت همزمان و سراسری، در 10 اسفندماه 
آزمون  حوزه  افزود:  شد.وی  خواهد  برگزار 
شفاهی نیز در شهرستان بیرجند آستان مبارک 
است. شده  گرفته  نظر  در  باقربه  شهدای 

تشدید بارش ها از
 عصرامروز در خراسان جنوبی

بارندگی ها از عصر امروز در خراسان جنوبی شدت 
می گیرد. کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه 
به نفوذ تدریجی سامانه بارشی جدید به جو استان، تا 
اواخر هفته رگبار و رعد و برق گاهی با وزش باد شدید 
لحظه ای پیش بینی می شود که بیشترین بارش ها از 
عصر امروز تا ظهر پنجشنبه خواهد بود.فاطمه زارعی 
افزود: با توجه به ماهیت رگباری این بارش ها احتمال 
جاری شدن رواناب در برخی مناطق پیش بینی می 
شود و همچنین تشکیل مه و احتمال بارش تگرگ در 

مناطق کوهپایه ای دور از انتظار نیست.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، 
زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9(

پس از کسب عناوین و افتخارات استانی، درخشش در سطح ملی

دان و علوفه شرق  )صادرکننده برتر صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران(

عنوان برتر این مجموعه به 
عنوان صادر کننده برتر صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
و همچنین صادر کننده برتر استان برای 

چهارمین سال متولی خبر داد و گفت: این 
موفقیت در سایه تالش های کارکنان مجموعه 
و استفاده از نیروهای متخصص حاصل شده 
با  محمدی  ساتلیخ  بهرام  مهندس  است. 
اشاره به پیشنیه شرکت دان و علوفه شرق به 
خبرنگار آوا گفت: این شرکت که جزو سهامی 
با  خاص محسوب می شود در سال 1383 
هدف تولید  انواع مکمل ، کنسانتره و خوراک 
پلت صنعتی دام ، طیور و آبزیان در شهرک 
ادامه  وی  گردید.  تاسیس  بیرجند  صنعتی 
داد: دان و علوفه شرق با احداث کارخانه ای 
عظیم در زمینی به مساحت 20.000 مترمربع 
فعالیت تولیدی خود را در سال 1386 آغاز 
نمود و از آنجا که تولید و عرضه محصوالت 
دستاوردهای  آخرین  با  مطابق  و  کیفیت  با 
خود  رسالت  و  آرمان  را  دنیا  روز   علمی 
می داند، با  به کارگیری نیروهای متخصص و 
مجرب در تمامی بخش ها ، اجرای طرح های 
توسعه ای و افزایش ظرفیت توانست در کوتاه 
ترین زمان ممکن انواع محصوالت خود را به 
نقاط مختلف کشور ارسال و ایجاد بازارهای 
پایدار خارجی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

درخشش 
نام دان

 و علوفه شرق 
در بازارهای جهانی

حضور  از  محمدی  ساتلیخ  مهندس 
محصوالت دان و علوفه شرق  در بازارهای 
تاجیکستان،  جمله  از  خارجی  هدف 
افغانستان و عراق یاد کرد و افزود: پس از 
شناسایی این بازارها،  صادرات محصوالت 
شرکت از سال 89 آغاز گردید. مدیرعامل 
به  اشاره  با  شرق  علوفه  و  دان  شرکت 
در  شرکت  این  صادراتی  های  موفقیت 
بازارهای خارج از استان و کشور عنوان کرد: 
این موفقیت ها سبب شد که شرکت دان 
و علوفه شرق صادرکننده برتر سال های 
استان  در  1392، 1393، 1394و 1395 

شناخته شود. 

کیفیت راز ماندگاریست
مهندس ساتلیخ محمدی تصریح کرد: اکنون 

شرکت 
 بیش  از  یک دهه فعالیت ،دان و علوفه شرق با 

داخلی  بازارهای  در  مستمر  حضور  با   
و  کیفی  افتخارات  و  عناوین  کسب  و 
عالمت  کاربرد  پروانه  توانسته  مدیریتی 
محصوالت، تمامی  برای   استاندارد 

کد بهداشتی بین المللی IR  و  عنوان صادر 
برای  جنوبی  خراسان  استان  برتر  کننده 
کند.  خود  آن  از  را  متوالی  سال  چهارمین 
وی ادامه داد: این شرکت همچنین در سایر 
با  مرتبط  بازرگانی  و  تولیدی  های  فعالیت 
صنعت مرغ و طیور گام های بلندی برداشته و 
با ایجاد کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان 
های فروشگاه  و  سحر  مرغ  برند  با   قاین 

زمینه  جوان  دکتر  پروتئین  ای  زنجیره 
اشتغال بیش از 300 نفر از جوانان و نیروهای 

متخصص استان را فراهم نموده است. 

مدیر عامل دان و علوفه شرق عنوان کرد: 
کسب این عناوین بدون همکاری و 

استانداری  مساعدت همه جانبه  
سازمان  جنوبی،  خراسان 

تجارت،  و  معدن  صنعت، 
کشاورزی،  جهاد  سازمان 
های شهرک   شرکت 

  صنعتی، اداره کل دامپزشکی ،
، جنوبی  خراسان   گمرکات 

اتاق  استاندارد،  کل   اداره 
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 

ماهیرود  مرزی  بازارچه  بیرجند، 
استان  های  بانک  مجموعه   و 

و  توسعه صادرات  بانک  الخصوص  علی 
بانک صنعت و معدن امکان پذیر نبود و وظیفه 
خود می دانم از همکاری همیشگی این ارگان 

ها با شرکت دان و علوفه شرق تشکر نمایم.

 دان و علوفه شرق پیشگام در خدمت و کیفیت

مدیر عامل
شرکت

 دان  و علوفه
 شرق از کسب

سرکـار خانم صائبی  مدیر محترم مهد کودک آیدین
سرکار خانم نصیری  مدیر محترم مهد کودک بهار

سرکار خانم حجت پناه  مدیر محترم مهد کودک مادر
از همکاری ها ، تالش ها و حمایت های بی شائبه شما بزرگواران و یکایک عوامل 

زحمتکش که در جهت رفاه عزیزان و نوباوگان ما نهایت اهتمام را مبذول نموده اید 
سپاسگزاری نموده، اجر بی پایان الهی را برای عزیزان آرزومندیم. 

موسسه خیریه مهر ماندگار

حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید محمود موسوی رستگار

حسن اعتماد جامعه دامداران کشور و انتخاب جناب عالی را به عنوان 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران 
که حاصل پیگیری های مجدانه شما در جهت احقاق حقوق دامداران 
کشور می باشد، خدمت شما و همه دامداران تبریک عرض نموده، 

موفقیت و سالمتی روز افزون تان را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نهبندان
مدیر فنی بند )ب( گردشگری )ترجیحا خانم( با حداقل سه سال 
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