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 اعتبارات مشاغل جذب نشود 
سهمیه استان برمی گردد

سرمقاله

فرهنگ در آتش

*هرم پور

همه ی سطرهای این سر مقاله بدون استثنا تحت 
تأثیر تصویر وحشتناکیست که شب قبل بعضی از ما 
در فضای مجازی دیده ایم؛  ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

الریجانی: 
چالش های کشور 

به هم تنیده شده است

رئوفیان:
 شرایط سیاسی کشور

 خوب نیست

سید حسن خمینی:
 از دعواهای سال 88 تا دعواهای 96 

تفاوت های زیادی وجود دارد

حسین قربان زاده:
 چرا رئیس جمهور باید

نقش بابابرقی را ایفا کند؟!
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

100 دستگاه خودروی گشت محسوس ترافیک نوروزی جاده ها را کنترل می کنند/دوچرخه سوار بیرجندی بر سکوی نخست تریال کشور/ اسکیت باز بیرجندی نایب قهرمان کشور/ توزیع اعتبارات و خدمات در استان عادالنه باشد  صفحه 7

استفاده از مواد منفجره غیرمجاز در معابر عمومی جرم است

ضرب االجل دادستان به هنجارشکنان چهارشنبه آخرسال

دادستان مرکز خراسان جنوبی: استفاده از مواد منفجره و محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد در معابر عمومی جرم است. 
مقدس گفت:استفاده از مواد منفجره و محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد در میدان ها و معابر عمومی شهر با توجه به 
اینکه عالوه بر ایجاد سرو صدای مهیب و آزار و اذیت مردم سبب حریق و خسارت مالی و صدمات جانی به شهروندان 
می شود، برابر قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز و قانون... مشروح در صفحه 7

تمدید پرداخت 
تسهیالت سرمازدگی

 برای سال 97
 صبح دیروز نشست خبری مدیر ستادی بانک کشاورزی 
استان برگزار شد. قزلباش هدف از برگزاری این نشست 
را اطالع رسانی به بهره برداران   ... مشروح در صفحه7

در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان مطرح شد:

مدیران و کارشناسان بانک های استان حتی برای یک ریال کمتر در پرداخت تسهیالت اشتغال بازخواست خواهند شد* همه آنچه در استان به آن می بالیم تنها صدور پروانه بهره برداری از معادن است این 
در حالی است که میزان اشتغال در معادن پایین است* اگر چند کارخانه خوب فرآوری در استان فعال باشد عالوه بر جلوگیری از خام فروشی، زمینه اشتغال بسیاری از جوانان نیز فراهم خواهد شد* بانک ها 

در پرداخت تسهیالت روی نوع پروژه ها اظهارنظر نکنند* معادن خراسان جنوبی مورد بی توجهی قرار گرفته است* سهم تسهیالت صنعت و معدن در بانک های استان قابل قبول نیست/ مشروح در صفحه 7

در دیدار فرزند  امام خمینی )ره( با 
نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد:

دفتر جمعیت دفاع از 
ملت فلسطین در استان 

راه اندازی می شود
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین با بیان اینکه 
آمریکا و اسرائیل به دنبال ضربه زدن به اسالم هستند 
گفت: خراسان جنوبی ششمین استان است که دفتر 
جمعیت دفاع از ملت فلسطین در آن راه اندازی می شود.
امام  کرد:  اظهار  دیروز  ظهر  مصطفوی  زهرا 
خمینی )ره( همواره تاکید داشتند که نباید نسبت 
به فلسطین بی تفاوت بود.  ... ) مشروح در صفحه 7 (

در دیدار مدیران رسانه ها و خبرنگاران 
و بانوان  فعال رسانه ای  با نماینده
 ولی فقیه دراستان مطرح شد؛ 

قدم اول در جنگ رسانه ای  
تیر خالص به اندیشه 
مردم است
زهرا  حضرت  والدت  مناسبت  به  گذشته   روز 
خبرنگاران  و  ها  رسانه  مدیران  زن  روز  و  )س( 
عبادی  ا...  آیت  با  بانوان   ای  رسانه  فعاالن  و 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار کردند. 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی... ) مشروح در صفحه 7 (

  تلفن رزرو
دفتر بیرجند:  32319595 056-  32314010 056 

دفترکرمان : 03432152699
برگشت از کرمان ساعت 10/30 شب
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جناب آقای دکتر اسماعیلی 
معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری

درکمال احترام و افتخار حضور سر زده جناب عالی در جمع همکاران و اعضای 
هیئت تحریریه که موجب تقویت روحیه همکاران گردید را قدر می دانیم.

 بی تردید اهتمام شما بزرگوار به امور فرهنگی به عنوان زیر بنای مسائل اجتماعی 
و پش شرط توسعه اقتصادی نقش موثری در بهبود فضای کسب وکار و همگرایی 

اجتماعی خواهد داشت.

روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای دکترسید محمد آذرکار 
مدیر محترم هتل مجلل سپهر بیرجند
جناب آقای سید حسین اصغری

پیشکسوت محترم ورزشی
با احترام تالش ارزشمند شما عزیزان را در برپایی و میزبانی مراسم تجلیل 
 جمعی از پهلوانان و پشکسوتان این مرز و بوم )یاد یاران و شب خاطره گویی

 پیشکسوتان ورزشی شهرستان بیرجند( را ارج می نهیم.
 توفیق بیشتر شما را از خداوند مسئلت داریم.

جمعی از پیشکسوتان ورزشی بیرجند

همکاران محترم
 جناب آقای محمدرضا قاسمی برگزیده اول بخش گزارش و موضوعی

جناب آقای سید حسین هرم پور برگزیده اول بخش سرمقاله 
جناب آقای امین جعفرپور مقدم برگزیده سوم  بخش سرمقاله

جناب آقای سید محسن سربازی برگزیده سوم  بخش خبر
سرکار خانم  عصمت برزجی برگزیده اول بخش تیتر 

سرکار خانم  سیده الهام حسینی  برگزیده بخش موضوعی اقتصاد مقاومتی
درخشش شما همکاران ارجمند این رسانه را در چهارمین جشنواره مطبوعات استان 

تبریک گفته و از خداوند منان توفیق بیش از پیش شما را آرزومندم.
مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی

قابل توجه ادارات منزل ویالیی 2 طبقه ، سه نبش 
بین میدان قدس و معلم        09369346613 ن و

ره
ره

ـا
اج

 

معاینه فنی خودروهای بنزینی              معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز
آدرس: باالتر از ترمینال - میدان قائم - سمت راست 
جنب آهن آالت حاجی رضایی     تلفن : 32338399

برای رفاه حال همشهریان عزیز 
ساعت کار معاینه فنی ایران 
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سند تحول سالمت ديجيتالي مي شود

ايسنا- وزيرارتباطات و فناوري اطالعات پيشنهاد تشکيل کارگروهي مشترک ميان دو وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطالعات و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي براي استخراج سند تحول ديجيتال در حوزه سالمت را داد. آذري جهرمي ضمن معرفي اپليکيشني که با اخذ 

نسخه از کاربر، داروها را تحويل مي دهد.

فرهنگ در آتش

*هرم پور

  همه ی سطرهای اين سر مقاله بدون استثنا 
شب  که  وحشتناکيست  تصوير  تأثير  تحت 
قبل بعضی از ما در فضای مجازی ديده ايم؛  
تصويری از يک زن جوان که در حين بازی 
با آتش در چهارشنبه سوری سال قبل، ماده 
می  و  شود  می  منفجر  صورتش  در  محترقه 
شود آنچه نبايد می شد. من و شما نمی دانيم 
اينکه  شده؟  چه  يکسال  از  بعد  او  سرنوشت 
زنده است يا نه؟ اينکه با آن همه سرزندگی،  
اينکه  نه؟  يا  دارد  زندگی  به  حاالاميدی 
شرمش در مقابل تصويرش از خودش قبل از 
اين ماجرا چگونه زندگی برايش ساخته است؟ 
امسال  شايد  سرنوشت،  اين  که  دانم  می  اما 
هم برای  افراد ديگری چه در گوشه و کنار 
دوباره  خودم،   ديار  و  شهر  در  چه  و  کشور 
در  اما  ديگر،  نفر  چند  دانم  بخورد.نمی  رقم 
دوباره  رو،  پيش  سوری  چهارشنبه  مراسم 
رفت  خواهند  شهر  های  حاشيه  به  تعدادی 
و  اجتماعی  هنجارهای  شکستن  کنار  در  و 
به کف  را  ارزشی، سالمِت جانشان  و  قانونی 
تقديم  عزرائيل  به  و  گرفت  خواهند  دست 
ما  جوانی  معتقديم  شما  و  من  کرد!  خواهند 
حيف است که اين طور مفت، آن هم به پای 
برود، لحظه های  از دست  يک لحظه غفلت 
سهل  با  که  حيفند  امسال  عيد  در  شادمان 
هايش  شادی  حسرت  و  شوند  تلخ  انگاری 
حيف  سالمتمان  بگذارد،  باقی  برايمان  را 
آتش  در  آسان  و  راحت  اينچنين  که   است 
خسارتی  آنچنان  و  برود  بين  از  مراسم  يک 
بر جسممان وارد کند که روزگاری نه چندان 
و  آبرو  ببرد،  ياد  از  هم  را  خودمان  بعدش، 
بودنمان حيف  درکنار هم  لحظه های خوش 
و  غفلت  ای  لحظه  ارزاِن  قيمت  به  که  است 
ريخته  دريا  به  خاکستری  چون  يادی،   بی 
شادمانی  و  شادی  نماند!  آن  از  هيچ  و  شود 
مردم شهرم را تا آنجا که هنجارها را نشکند و 
ارزش ها لگدمال نشود و مزاحمت ها آنچنان 
فراوان نباشد که نفرين و لعنت پيامدش باشد 
که  آنجا  اما  دفاع.  قابل  و  دانم  می  حقشان 
خواهر  برادرو  يا  شود  قانونی  بی  است  قرار 
استفاده  يا سو  ما  آتش غفلت  در  ما  کم سن 
نابود  و  بسوزند  طلب  فرصت  ای  عده  های 
شوند، هم من مدعی هستم و هم شما. همه 
ی ما مطالبه ی پيشگيری، برخورد قانونی و 
اين ها و  داريم. در کنار همه ی  را  مجازات 
در کنار همه ی پيش بينی ها، اما سد محکم 
و قابل اعتماد و اطمينان برای کاهش حادثه 
خود  انگيز،  حادثه  شب  اين  احتمالی  های 
مردم، شعور باالی آنان، فرهنگ وااليشان و 
حساسيت های ويژه ی آنها به تأمين سالمت 
اما سؤال  همديگر به ويژه فرزندانشان است. 
اين است؛»آيا واقعًا نمی توان چهارشنبه  من 
فرهنگ  کنارش،  در  و  باشيم  داشته  سوری 
شادی  و  قانون  به  احترام  دوستی،  همنوع 
بگذاريم؟  نمايش  به  را  شکنی  هنجار  بدون 
ما در چهارشنبه آخر سال، غم هايمان را می 
سوزانيم؟ خودمان را می سوزانيم؟ سنتهايمان 
را؟  مان  اسالمی  و  ايرانی  ناب  فرهنگ  را؟يا 
چرا و به چه قيمتی؟«   )لطفا نظر و پيشنهاد 
را  روزنامه  های  يادداشت  با  رابطه  در  خود 
فرماييد(  ارسال   09304943831 شماره  به 

سرمقاله

آستان نيوز- قائم مقام توليت آستان قدس رضوی در برنامه 
آستان  ساله  اقدامات 2  تشريح  به  ويژه خبری  گفت وگوی 
قدس رضوی پرداخت. سيد مرتضی بختياری در گفتگوی 
ويژه خبری شبکه دوم سيما با موضوع اقدامات 2 ساله آستان 
قدس رضوی، ضمن تبريک به مناسبت فرارسيدن ايام والدت 
حضرت زهرا)س(، اظهار داشت: همه مردم حق دارند بدانند 
در اين 2 سال عملکرد آستان قدس رضوی چگونه بوده زيرا 
امام رضا)ع( متعلق به همه است. وی افزود: رسيدگی به زائران 
و تسهيل زيارت يکی از مأموريت های اصلی آستان قدس 
رضوی است که در دوره توليت جديد اين آستان مقدس جزو 
سياست های راهبردی قرار گرفت تا بر همه فعاليت ها سايه 
انداز شود. قائم مقام توليت آستان قدس رضوی تصريح کرد: 
همچنين در بند دوم حکم رهبر معظم انقالب در انتصاب توليت 
آستان قدس رضوی به نيازمندان و مستضعفان اشاره شده است 
که جزو مأموريت های جديد اين آستان است. وی ادامه داد: اين 
نکات مأموريت های جديدی است که بر دوش آستان قدس 
رضوی قرار گرفته و بر همين اساس زائر محوری به صورت از 
مبدأ تا مبدأ به عنوان يک سياست اصلی مطرح شد. بختياری 
با بيان اينکه زائر از نقطه آغاز حرکت خود در سراسر کشور به 
نيت زيارت حضرت رضا)ع(، تا زمانی که زيارت می کند و به 
دوباره به مبدأ بازمی گردد بايد مورد حمايت آستان قدس رضوی 
قرار بگيرد، گفت: در اين راستا بايد اقدامات وسيعی انجام داد 

که برنامه ريزی ها و فعاليت های زيادی صورت گرفته است.

فاز دوم زائر شهر رضوی 
شهریور 97 افتتاح می شود

وی خاطرنشان کرد: زمين 35 هکتاری در نزديکی شهر مشهد 
حدود 250 سال قبل برای خدمت به زائرين وقف شده است تا 
زائرينی که به مشهد مراجعه می کنند بتوانند در آنجا استراحت 
کنند که اين زمين تبديل به زائر شهر رضوی شد. قائم مقام 
توليت آستان قدس رضوی افزود: اين زائر شهر در 3 فاز طراحی 
شد که بخشی از فاز اول آن در دهه کرامت سال 96 افتتاح و 
تا امروز بيش از 30 هزار زائر اولی در آنجا اسکان داده شده اند و 
تا پايان امسال کل فاز اول آن شامل 28 بلوک 25 واحده و 6 
سالن اجتماعی مورد بهره برداری قرار می گيرد. وی ادامه داد: 
فازم دوم هم تا پايان شهريور سال 97 بهره برداری می شود 
که مشابه فاز اول شامل 28 بلوک و 6 سالن اجتماعی خواهد 
بود. بختياری با بيان اينکه فاز سوم هم به عنوان يک بخش 
جديد با وقف مشارکتی و کمک مردم و خيرين آغاز می شود، 
گفت: مجموعه کامل اين زائر شهر می تواند 20 هزار زائر را 
اين زائرشهر مخصوص  اسکان دهد. وی خاطرنشان کرد: 
زائرين است و به دليل نيت واقفات به هيچ وجه غير از زائرين 

در آنجا پذيرش نمی شوند.
بختياری همچنين درباره ساخت زائر سرای رضوی گفت: 
نفر در حال  با ظرفيت 8 هزار  زائرسرای رضوی  مجموعه 
ساخت است که فاز اول آن تا پايان سال مورد بهره برداری 
قرار می گيرد که فاز اول اين زائر سرا با کمک خيرين ساخته 
شده است. وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره نحوه 
تردد زائران تا حرم مطهر رضوی، تصريح کرد: ايستگاه متروی 
مشهد تا نزديکی زائر شهر رضوی ايجاد شده است و با مکاتبات 
صورت گرفته با شهرداری مشهد از شهرک ابوذر تا زائر شهر که 
حدود 2 کيلومتر است به مترو متصل خواهد شد، ضمن اينکه 
برای جلوگيری از ايجاد ترافيک توسط وسايل نقليه شخصی از 
ظرفيت های شرکت اتوبوسرانی هم استفاده می کنيم. قائم مقام 
توليت آستان قدس رضوی با تأکيد بر اينکه بنای فعاليت زائر 
شهر رضوی عمل به نيت واقفان است، نه منفعت مالی، گفت: 
از آغاز انتصاب توليت آستان قدس رضوی تا ماه گذشته بيش 
از 600 هزار زائر زيارت اولی به مشهد مقدس سفر کرده اند و 
3 روز مهمان امام رضا)ع( بوده اند که اين کار بزرگ با کمک 
بسيج و کميته امداد و با محوريت و پشتيبانی آستان قدس 
رضوی انجام شد.وی همچنين درباره نوع زائرانی که از زائر 

شهر استفاده می کنند، گفت: زائرشهر رضوی هيچ لطمه ای به 
مشاغل مرتبط با هتلداری وارد نخواهد کرد زيرا ميزبان زائرانی 
است که اگر اين زائر شهر وجود نداشت در چادرهای شخصی 
در کنار خيابان اسکان داشتند و اين زائر شهر و زائر سرا برای 

تکريم زائرين ايجاد شده است.

مأموریت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی
سراسر کشور را دربرمی گیرد

بختياری با تأکيد بر اينکه رهبر معظم انقالب در حکم انتصاب 
به  رسيدگی  بر  بخش   4 در  رضوی  قدس  آستان  توليت 
محرومان و مستضعفان تأکيد کرده اند، خاطرنشان کرد: امروز 

اين مأموريت برای آستان قدس رضوی تکليف شده است و 
تمام بضاعت اين آستان مقدس برای رسيدگی به محرومان 
بايد به ميدان بيايد. وی اشاره به اينکه مأموريت محروميت 
زدايی آستان قدس رضوی فقط مخصوص مجاورين نيست 
علی رغم  امروز  برمی گيرد، گفت:  در  را  بلکه سراسر کشور 
گذشت چندين ماه، خادمان بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( 
امام  قرارگاه  عنوان  با  و  هستند  مستقر  کرمانشاه  در  هنوز 

رضائی ها به زلزله زدگان خدمت رسانی می کنند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوی تصريح کرد: در هرجايی 
که حوادث غيرمترقبه رخ دهد، آستان قدس رضوی حضور 
پيدا می کند اما چون دارايی های آستان قدس کفاف خدمت به 
همه محرومين و مستضعفين را نمی کند، مأموريت جديدی را با 
ابتکار توليت آستان قدس رضوی در پيش گرفتيم که موضوع 
توسعه مفهوم خادم، خدمت و مخدوم است. وی تشريح کرد: 
معنای اين توسعه اين است که هر کسی می تواند در سراسر 
کشور با خدمت افتخاری به محرومان و مستضعفان منطقه 
سکونت خود به عنوان خادم امام رضا)ع( محسوب شود. وی 
ادامه داد: در برخی از استان ها پزشکان فوق تخصص به صورت 
رايگان به نام حضرت رضا)ع( بيماران را معالجه می کنند و امروز 
خادمان علمی، فرهنگی و... در سراسر کشور در حال خدمت 
به محرومين و مستضعفين هستند. بختياری گفت: نمونه ای از 
اين خدمت رسانی، حضور جمعی از پزشکان متخصص مشهد 
با عنوان خادم يار رضوی در شهرستان مرزی سرخس بود که 
به صورت رايگان به بيش از 3200 بيمار خدمات پزشکی ارائه 
کردند و همچنين در ماه مبارک رمضان گذشته با کمک 

خادمان افتخاری حضرت رضا)ع( سفره های اطعام در مناطق 
محروم کشور پهن شد. وی در بخش ديگری از سخنان خود 
به ساختار جديد آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: به 
دليل ابالغ مأموريت های جديد به اين آستان ملکوتی نيازمند 
برنامه ريزی های جديدی برای ساختار و برنامه های آتی بوديم 
که در ماه های ابتدايی انتصاب توليت آستان قدس رضوی بر 
اساس کارگروه های تخصصی، سياست های راهبردی آستان 
قدس در 6 سرفصل و 30 بند تبيين شد که همه برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نذورات، موقوفات و... اين آستان 
زير سايه اين سياست ها انجام می شود. قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوی افزود: بر اين اساس برای اولين بار توانستيم در 

اواخر سال گذشته 175 عامل حياتی و 485 شاخص موفقيت 
را استخراج کنيم که در همه عرصه ها بر اساس آن بودجه 96 
را تدوين کرديم و باز هم برای اولين بار بودجه بندی بر اساس 

برنامه بود.

گستره فعالیت سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی جهانی است

وی با تأکيد بر اينکه با وجود اين شاخصه ها تداخلی در برنامه ها 
رخ نمی دهد و حوزه فعاليت هر بخش خط کشی شده است، 
از حلقه های مفقوده، سازمان فرهنگی بود که  گفت: يکی 
کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان فرهنگی تشکيل شد 
و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نتيجه آن ايجاد 
سازمان فرهنگی بود تا بتواند فعاليت های جزيره ای را به عنوان 

سازمان فرهنگی سازماندهی کند.
وی ادامه داد: در گذشته معاونت تبليغات آستان قدس رضوی 
بيرون از حرم هم فعاليت فرهنگی داشت اما امروز مأموريت 
سازمان فرهنگی آستان قدس، فعاليت فرهنگی در خارج از 
حرم و در گستره جهانی است و مأموريت معاونت تبليغات فقط 

فعاليت فرهنگی در داخل حرم رضوی تعريف شده است.
بختياری درباره فعاليت شرکت های آستان قدس رضوی خاطر 
نشان کرد: محوريت آستان قدس در فعاليت های اقتصادی، 
اقتصاد مقاومتی و حمايت قاطع از توليد داخلی است و به همين 
دليل، سازمان اقتصادی رضوی بر اساس دستور توليت آستان 
مأموريِت تشکيل شناسنامه کامل هر  قدس رضوی چهار 
شرکت، آسيب شناسی، شناسايی راهکارهای رفع آسيب ها و 

برنامه زمانبندی رفع آسيب ها را برای هر شرکت تعيين کرد. 
وی افزود: اين چهار مأموريت تحولی در شرکت های آستان 
قدس به وجود آورد و گام هايی در جهت افزايش بهره وری 
شرکت ها برداشته شده است، امروز هيچ حقوق معوقه کارگر 
و کارمند مشغول به فعاليت در شرکت های اقتصادی آستان 
قدس وجود ندارد و اگر در برخی بخش ها احتمااًل معوقاتی 
وجود داشته باشد تا پايان سال پرداخت می شود و در سال 97 
پيش بينی مثبت شدن ترازهای شرکت های اقتصادی تابعه را 
داريم. بختياری با بيان اينکه در راستای مأموريت ساماندهی 
اين  مجامع  تمام  رضوی  قدس  آستان  تابعه  شرکت های 
شرکت ها را در سال 95 و 96 در موعد مقرر برگزار کرديم و 
مجامع بايد برای سال 97 برنامه های خود را اعالم کنند، تأکيد 
کرد: همچنين از مؤسسه حسابرسی مفيد راهبر که از مؤسسات 
برتر کشور در حسابرسی است و هيچگونه وابستگی به آستان 
قدس رضوی ندارد کمک گرفتيم تا عملکرد تمام شرکت ها 
مورد بررسی قرار بگيرد و در کنار اين شرکت هم حسابرس 
داخلی آستان قدس رضوی فعاليت می کند و بر عملکردها از 
طريق مجامع و حسابرس داخلی نظارت داريم. وی همچنين 
خاطرنشان کرد: شرکت های آستان قدس رضوی يا موقوفه 
است و يا از محل درآمد موقوفات ايجاد شده و به همين دليل 
با شرکت های بخش خصوصی تفاوت هايی دارد اما برای اينکه 
عدالت و رقابت در بازار از بين نرود، از همه شرکت های تابعه 
ماليات جمع آوری می شود و به همين دليل بخش خصوصی 
می تواند با اين شرکت ها رقابت کند. بختياری با تأکيد بر اينکه 
مديران پروازی در آستان قدس رضوی وجود ندارد، تصريح 
کرد: تمام مديران ارشد آستان قدس رضوی مأموريت های 
محوله خود را در مشهد پيگيری می کنند و جهت پيگيری امور 

مربوطه، روزهای محدودی در تهران حضور دارند.

توسعه مفهوم خادم، خدمت و مخدوم
قائم مقام توليت آستان قدس رضوی در بخش ديگری از 
سخنان خود به برنامه ريزی های صورت گرفته برای توسعه 
گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  سراسر  در  محرومان  به  خدمت 
توسعه خادمياری برای ما بسيار حائز اهميت است که برای 
اين کار نمايندگی های آستان قدس رضوی در سراسر کشور 
تأسيس شد تا سازماندهی خادمياران رضوی را انجام دهند تا در 
تمام استان های کشور عالقه مندان بتوانند به نام امام رضا)ع( 
به محرومان و مستضعفان خدمت کنند که اين خادم ياران 
در زمان های مشخصی در سال در حرم مطهر هم خدمت 
می کنند. وی ادامه داد: در اين قالب تخصص های گوناگون 
به کار گرفته می شود که در بخش اردوهای جهادی بيش 
از 2300 گروه جهادی در مناطق مختلف کشور داشتيم که 
خدمات مختلفی به روستاهای محروم کشور ارائه کردند که 
با فعاليت های صورت گرفته، رسيدن به يک ميليون خادميار 

رضوی در سراسر کشور دست يافتنی است.

در انتظار تأیید بانک مرکزی برای 
تأسیس بانک بدون ربای رضوی هستیم

بختياری درباره تالش آستان قدس رضوی برای ايجاد بانک 
بانک  می توان  که  دهيم  نشان  می خواهيم  گفت:  رضوی 
بانک  و  بگيريم  سودی  اينکه  بدون  داشت  قرض الحسنه 
اسالمی بدون ربا داشته باشيم. وی افزود: اين بانک به دنبال 
خدمت به محرومين از طريق وام های قرض الحسنه است که 
تقاضای تأسيس آن به بانک مرکزی ارسال و مراحل آن هم 
طی شده است و منتظر موافقت بانک مرکزی هستيم تا در 
شورای عالی پول بررسی و تأييد شود. بختياری تأکيد کرد: 
در اين موضوع بررسی ها و کارشناسی های دقيقی با حضور 
متخصصين انجام شده است و به اين جمع بندی رسيده ايم که 
امکان تأسيس بانک با اين ويژگی ها وجود دارد البته ما به دنبال 
ايجاد شعب در سراسر کشور نيستيم و فقط چند شعبه در برخی 

نقاط کشور تأسيس می شود.

سامانه یکپارچه غذای متبرک حضرت رضا)ع( 
راه اندازی می شود

وی درباره وضعيت اراضی موقوفه حضرت رضا)ع(، تصريح 
موقوفه  رضوی  قدس  آستان  به  متعلق  اراضی  تمام  کرد: 
رعايت  با  تنها  و  ندارد  آنها وجود  فروش  امکان  و  هستند 
چندين شرط می توان آنها را تبديل به احسن کرد که امروز 
همه فقها و قانون اجازه فروش اين اراضی را به ما نمی دهد 
اما در راستای کمک به مردم 700 هکتار باغ در مشهد که به 
عنوان شش های تنفسی شهر حفاظت می شوند و بخش هايی 

مانند پارک ملت مشهد مورد استفاده عموم مردم قرار دارد.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوی در بخش ديگری از 
از  رضا)ع(  حضرت  متبرک  غذای  داد:  ادامه  خود  سخنان 
طريق نذورات تأمين می شود که ما در سال 96 بيش از 7 
ميليون و 500 هزار پرس غذا در مهمانسراهای حرم مطهر 
رضوی پذيرايی کرديم که باعث افزايش نذورات شد و در 
سال 95 بيش از 24 درصد نسبت به سال 94 افزايش نذورات 
داشتيم. وی خاطرنشان کرد: به زودی سامانه يکپارچه برای 
ساماندهی پذيرايی غذای متبرک حضرت راه اندازی می شود 
تا هر زائری که قصد تشرف به حرم مطهر رضوی را دارد 
با ثبت نام در آن بتواند از غذای متبرک حضرت رضا)ع( 
بهره مند شود همچنين به زودی در کنار زائرشهر رضوی 
آشپزخانه مرکزی حضرت رضا)ع( ساخته می شود که هر 
وعده می تواند 50 هزار پرس غذا طبخ کند تا هر زائر حرم 
مطهر رضوی بتواند يک وعده از اين سفره با برکت متنعم 
شود. موافق بلند مرتبه سازی ها در اطراف حرم مطهر نيستيم. 
پيرامون حرم مطهر رضوی  بافت  اينکه  بيان  با  بختياری 
متعلق به آستان قدس نيست، خاطر نشان کرد: در گذشته 
طرح جامعی برای اطراف حرم مطهر پيش بينی شده بود 
که رهبر معظم انقالب تأکيد کردند که در اطراف و آنچه به 
حرم مطهر مرتبط است هر اقدامی بخواهد صورت بگيرد بايد 
نظر توليت آستان قدس رضوی تأمين شود اما در اين 2 سال 
در اقداماتی که صورت گرفته هيچگونه هماهنگی با توليت 
آستان قدس انجام نشده است. وی تأکيد کرد: ساختمان های 
مرتفع  اطراف حرم مطهر مورد نظر توليت آستان قدس نبوده 
است و حتی اعتراض کتبی هم انجام شد و در آينده مجوز 
بلند مرتبه سازی در اطراف حرم صادر نمی شود. وی افزود: 
تالش هايی در حال انجام است که در آينده اين ساخت و 
سازها صورت نگيرد و امروز متأسفانه وضعيت اطراف حرم 

با خود حرم متناسب نيست.

مشهد باید تبدیل به 
مرجعیت علمی جهان اسالم شود

قائم مقام توليت آستان قدس رضوی تصريح کرد: 200 اتفاق 
متفاوت و جديد در اين 2 سال در آستان قدس رضوی انجام 
شده است که يکی از آن ها تبديل شدن مشهد به مرجعيت 
علمی در جهان اسالم است. وی ادامه داد: معاونت علمی 
آستان قدس رضوی هم در همين راستا تالش هايی را با 
و  است  داده  انجام  رضا)ع(  علمی حضرت  خادمان  کمک 
بايد تالش کنيم با حضور متخصصين، مشهد را به مرجعيت 

علمی جهان اسالم تبديل کنيم.

دانشگاه جامع رضوی تأسیس می شود
بختياری خاطرنشان کرد: يکی از برنامه های آستان قدس 
جا  همه  از  بتواند  که  است  رضوی  جامع  دانشگاه  ايجاد 
معاونت  گفت:  برنامه  اين  پايان  در  وی  بپذيرد.  دانشجو 
امداد در سال جاری 126 ميليارد تومان به محرومان و زائر 
اولی ها کمک کرده است که 41 ميليارد تومان آن از بودجه 
آستان قدس بوده است و بيش از 80 ميليارد تومان خيرين 
و نهادها کمک کرده اند که اين کمک ها با توسعه مفهوم 

خدمت صورت گرفته است.

از بانک بدون ربا تا خدمت به محرومان در سراسر کشور

فراخوان مشموالن متولد سال 79 برای 
تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی

سازمان وظيفه عمومی ناجا در اطالعيه ای اعالم کرد: مشموالن غايب و غير 
غايب متولد سال های 55 تا 79 با توجه به قانون خدمت وظيفه عمومی، 
می بايست برای تعيين تکليف وضعيت خدمتی خود از طريق دفاتر خدمات 
الکترونيک انتظامی )پليس+10( اقدام کنند. الزم به ذکر است؛ افرادی که 
قبل از سن مشموليت ترک تحصيل کرده و يا فارغ التحصيل شده اند، 
با ورود به سن مشموليت )18 سال تمام(، 6 ماه مهلت دارند تا وضعيت 
خدمتی خود را مشخص کنند. مشموالن دارای معافيت موقت پزشکی و 
يا کفالت، پس از انقضای مدت اعتبار آن، بايد ظرف مدت يک ماه برای 

رسيدگی مجدد به وضعيت خدمتی خود به دفاتر مذکور مراجعه کنند.

تصحیح اوراق امتحانی الکترونیکی شد
عمادی، رئيس سنجش وزارت آموزش و پرورش  از تصحيح الکترونيکی 
اوراق امتحانی برخی دروس خبرداد عمادی با بيان اينکه برای خرداد، شهريور 
و دی ماه 97 اين برنامه به صورت آزمايشی اجرا می شود تصريح کرد: تالش 
می شود در اين سه دوره تمام اشکاالت طرح تصحيح الکترونيکی برگه های 
امتحانی گرفته و در خرداد 98 که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در 
امتحان نهايی پايه دوازدهم شرکت می کنند آمادگی الزم وجود داشته باشد. 
رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش افزود:در مدت اين سه دوره که 
آزمون به صورت الکترونيکی تصحيح می شود اشکاالت را بررسی می کنيم 
تا برای خرداد 98 که دانش آموزان بصورت ميليونی در آزمون سال دوازدهم 

شرکت می کنند آمادگی کامل ايجاد شده باشد.

صدور چک های »حامل« ممنوع می شود
عضو کميسيون قضايی مجلس با اشاره به تغيير قانون صدور چک 
گفت: براساس مصوبه امروز کميسيون قضايی ديگر چک حامل صادر 
نخواهد شد و چک ها از اين پس فقط به نام افراد صادر می شود. 
عضو کميسيون قضايی مجلس گفت: همچنين براساس اين مصوبه، 
اطالعات تمام چک های صادرشده در سامانه بانک مرکزی )سياد( ثبت 
و دراختيار تمام بانک ها قرار می گيرد. پورمختار در پايان خاطرنشان 
کرد:  در مورد چک های برگشتی نيز اطالعات مربوط به آنها در سامانه 
بانک مرکزی ثبت می شود و همه حساب های متعلق به فرد صاحب 
چک مسدود و وجوه مورد نظر از ديگر حساب های وی برای پر کردن 

حساب جاری مبالغ برداشت می شود.

ارزش سهام عدالت اعالم شد
رئيس سازمان خصوصی سازی با بيان اينکه ارزش سهام عدالت يک 
خانوار 5 نفره اکنون 12.5 ميليون تومان است، گفت: به خانوارهايی که 
مشمول تخفيف در دريافت سهام بودند، نفری 150 هزار تومان سود 
داديم. وی افزود: برای نخستين بار سود قانونی به سهام عدالت پرداخت 
شده و برای خانوار 5نفره 750 هزار تومان سود سهام عدالت پرداخت 
گرديده است، اين در حالی بود که فرصت 8ماهه شرکت های سرمايه پذير 
برای پرداخت سود هنوز به پايان نرسيده است. وی گفت: در حال حاضر 
برای ساماندهی سهام عدالت اليحه ای به مجلس ارائه شده و اميدواريم 
مجلس اجازه فعاليت صندوق های قابل معامله در بورس را صادر کند تا 
مردم احساس بهتری نسبت به سهام عدالت و مالکيت آن داشته باشند.

زمان واریز یارانه نقدی اعالم شد

نقدی  يارانه های  واريز  از  مرحله  پنجمين  و  هشتاد 
که مربوط به اسفند 96 است روز شنبه به حساب 
سرپرستان خانوار واريز می شود و از ساعت 24 همان 
روز )26 اسفند( قابل برداشت خواهد بود. گفتنی است 
مبلغ يارانه همچون ماه های قبل همان مبلغ 45 هزار و 

500 تومان خواهد بود.

مبلغ دیه کامل در ماه های غیر حرام 
سال 97 اعالم شد

آيت ا... آملی الريجانی، رئيس قوه قضائيه با صدور 
دادسراهای  و  قضايی  واحدهای  به  بخش نامه ای 
سراسر کشور قيمت ديه سال 1397 را اعالم کرد. 
طبق اين بخشنامه در اجرای ماده 549 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 و با توجه به بررسی های به 
عمل آمده قيمت ديه کامل در ماه های غير حرام از 
ابتدای سال 1397، مبلغ دو ميليارد و سيصد و ده 

ميليون ريال تعيين  می شود.

   
ن(

رزا
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره

 و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی 

 نبش رجایی 15 
09155614880  

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
صادره  ملی 0653236417  شماره  و  شناسنامه 15877  به  باقر  محمد  فرزند  صابرتنها  ناصر  آقای  به  بدینوسیله 
از بیرجند ابالغ می گردد: خانم سمیه شریفی مستند به سند شماره 18426 - 1388/09/22 نزد دفترخانه ازدواج 
شماره 3 بیرجند راجع به وصول تمامی صداقیه خویش به میزان یکصد و پنجاه عدد سکه کامل طالی بهار آزادی 
تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9601109 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 

رسمی شهرستان بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ 1396/10/25 مامور اجرا آدرس متن سند به شرح بیرجند، 
خیابان جمهوری اسالمی 31، زنگویی 2، پالک 28 شناسایی نگردیده و طی گزارشات مورخ 1396/11/09 و 1396/12/05 مامور 
 امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس های اعالمی متعهدله به شرح: بیرجند، سه راه اسدی، خیابان جمهوری، کوچه بانک تجارت 
میوه فروشی صابرتنها و بلوار شعبانیه، نرجس 21، پالک 35، منزل آقای محمدباقر صابرتنها میسر نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی 
آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای متعهد له )زوجه(  و مستند به ماده 18- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 

این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.
غالمرضا دادی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجندتاريخ انتشار: 1396/12/21

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9500253 و 9500254 و 9500255
به موجب پرونده اجرایی کالسه های فوق: ششدانگ یک باب منزل به مساحت 249/90 مترمربع )دویست و چهل و نه متر و نود صدم مترمربع( به شماره پالک ثبتی 1641 فرعی از 1589- 
اصلی بخش 11 قاین )یکهزار و ششصد و چهل و یک فرعی از یکهزار و پانصد و هشتاد و نه اصلی( واقع در قاین، خیابان پیروزی 8، جنب انبار هالل احمر که ذیل ثبت 16642 صفحه 22 
دفتر 100 به نام آقای علی راستگو فرزند عباس با کد ملی 0889651655 سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. با حدود اربعه شماال به طول 22/70 متر دیوار به دیوار به پالک 1647 
فرعی، شرقا به طول 10/70 متر دیواریست به زمین تصرفی مهدی خزاعی از پالک 1589 اصلی، جنوبا به طول 23/15 متر دیوار به دیوار محوطه تصرفی هادی راستگو از پالک مذکور، غربا 

 به طول 11/10 متر درب و دیواریست به کوچه و حقوق ارتفاقی ندارد که برابر نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 96001784 - 96/9/21 دارای عرصه به مساحت 249/90 
مترمربع - اعیانی: مجموع دو طبقه )همکف و اول( حدودا 268 مترمربع )اعیانی طبقه همکف حدودا 140 مترمربع و طبقه اول به همراه بالکن 128 مترمربع( با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی اجرا گردیده 
است که از نظر استحکام بنا در حد ساختمان های با مصالح بنایی فاقد کالف )افقی - عمودی( می باشد. همچنین ساختمان مزبور دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نمای سنگ می باشد و فاقد 
بیمه می باشد و با مشخصات فوق به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون )1/850/000/000( ریال ارزیابی گردیده است که اصل پالک مذکور طبق سند رهنی شماره 31623 - 1393/10/20 
دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین در قبال مبلغ 637/500/000 ریال و مازاد اول آن برابر سند رهنی شماره 31624- 93/10/20 دفترخانه یک قاین در قبال مبلغ 638/000/000 ریال و مازاد دوم 
آن برابر سند رهنی شماره 31625 - 93/11/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین در قبال 489/000/000 ریال در رهن بانک ملت قاین قرار گرفته و بانک مزبور مستند به ماده 34- اصالحی قانون 
ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای علی راستگو به عنوان راهن پرونده های مذکور و هادی راستگو با کد ملی 0889699372 به عنوان وام گیرنده پرونده اجرایی کالسه 
9500253 و سند رهنی 31623  و علیه آقای محمد حسین عاقل با کد ملی 0889686033 به عنوان وام گیرنده پرونده اجرایی 9500255 و سند رهنی شماره 31624 و علیه خانم اکرم اسدآبادی با کد 
ملی 0889901287 به عنوان وام گیرنده پرونده اجرایی 9500254 و سند رهنی شماره 31625 در اجرای ثبت قاین تشکیل و به بدهکاران وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط 
متصدیان مربوطه گواهی شده است به دلیل اینکه متعهدین ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجرائیه بدهی خود را تودیع ننموده اند، به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی و قطعیت 
ارزیابی پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در مقابل مطالبات بستانکار از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1397/01/19 در اداره ثبت اسناد و امالک قاین 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده حضوری و از مبلغ 1/850/000/000 )یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطع آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مزایده به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 

حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
علی صفايی فر- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات تاريخ انتشار: 96/12/21                                          

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

قابل توجه همشهریان گرامی 
 افتتـــاح آژانس بـانوان یلــدا

آماده سرویس دهی به تمام نقاط شهر     
 58320777 -09157563230

  با مدیریت: یعقوبی 
آدرس:  چهکند - میدان پیامبر اعظم )ص(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
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تولید 120 هزار اصله درخت زینتی در خراسان جنوبی
صدا و سیما- 120 هزار اصله درخت و درختچه زینتی امسال در خراسان جنوبی تولید شد. معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی استان گفت: همچنین 
امسال 144 هزار و 600 شاخه گل و گلدان زینتی در واحدهای پرورش گل و گیاهان زینتی استان تولید شد. رضایی افزود: رز، شمعدانی، داوودی، رزماری، 

سالم  روز پنجشنبه با میهمانان شهرم از خیابان انواع پیچ ها، شمشاد، ترون، انواع کاج، انواع سرو، زبان گنجشک، زیتون تلخ، اقاقیا و عرعر ازجمله گیاهان و درختان تزئینی تولید شده در استان است.
حکیم نزاری می گذشتیم که چشمم به آرامگاه 
حکیم نزاری خورد و از آن مکان بازدید کردیم 
بردیم مخصوصا  لذت  بسیار  مکان  آن  دیدن  با 
که آ نجا با آثار هنرمند برجسته شهرمان استاد 
اسماعیلی مود به مکانی منحصر به فرد و دارای 
جاذبه گردشگری تبدیل شده و به داشتن چنین 
اسماعیلی  استاد  از   . کنم  افتخارمی   بزرگانی 
هم بخاطر اهدا آثار خوشنویسی از اشعار حکیم 

نزاری به میهمانان سپاسگزارم.
915...629
سالم آوا، الحق که هیئت پهلوانی و زورخانه ای 
استان امسال گل کاشتند، از همین جا به عنوان یک 
شهروند اهل خراسان جنوبی به این عزیزان خداقوت 
می گویم و تشکر می کنم که با این تالش هایشان 
اسم خراسان جنوبی را مطرح و ما را سربلند کردند. 
ان شاءا... که سال 97 نیز به همین شکل پرافتخار و 

درخشان پیش بروند. اجرتان با امام علی )ع(
933...905
با سالم. از شهرداری منطقه یک خواهشمندیم 
از کوچه عمار 31 مهرشهر بازدید کنند و دستور 
دهند این کوچه خاکی با گریدر تیغ زده شود و  
یک دیوار سنگی که از 5 سال پیش وسط کوچه 
سد معبر و حادثه خیز است را جمع آوری کنند.

صورت  که  اقداماتی  و  پیگیری  از  پیشاپیش  
خواهد گرفت سپاسگزاریم.

915...325
سالم و با تشکر از روزنامه مردمی آوای خراسان 
استان  مرکز  های  خیابان  آسفالت  واقعا  جنوبی، 
ها  خیابان  داره،جلوه  نگرانی  و  تاسف  جای 
زشت،جلو بندی ماشین داغون،دو سه جای دیگه 

هم پیام دادم ولی منعکس نشده، با تشکر
937...041

با سالم ، متاسفانه چندین سال است که  هیچ پروژه  
بزرگ و قابل توجه ای در شهرداری بیرجند شاهد 
نیستیم حتی زیبا سازی ورودی های شهر به عنوان 

مرکز استان ..... شهرداری گزارش و توضیح دهد
915...355
االن دو روز هست که تلفن خانه قطع شده ده 
سه  از  بعد  زدم  زنگ   20117 سامانه  به  مرتبه 
دقیقه که پشت خط نگه میداره و آهنگ پخش 
برقراری  امکان  حاضر  حال  در  میگه  میکنن 
و  داره  ما  برا  هزینه  کلی  و  ندارد  وجود  ارتباط 
گفتن  شد  وصل  مرتبه  چندین  از  بعد  باالخره 
که  هست  روز  دو  االن  و  کنترل  برای  میایم 
کسی نیومده و همچنان تلفن قطع می باشد. من 
نمیدونم برا وصل تلفن باید به کجا مراجعه کنم 

مخابرات که جواب گو نیست...
915...802

متاسفانه  شهر،  شورای  اعضاء  خدمت  باسالم 
تاکنون  کردید  انتخاب  که  شهرداری  این 
عملکرد خوبی از خود نشان نداده، ورودی های 
افتضاح. زیباسازی  نامناسب. آسفالت شهر  شهر 
خیابان  تعریض  نگرفته.  صورت  عید  برای 
که  خود  جای  درختان  نمودن  خشک  ندیدیم. 
بلوارها و فضاهای سبز را تبدیل به سنگ فرش 
می کنید. در ایام فاطمیه شهر هیچ رنگ و بویی 
دهه  ایام  در  هیئتها(  استثناء  نداشت)به  عزا  از 
فجر شهر هیچ رنگ و بویی از شادی نداشت نه 
پارچه رنگی ونه روشنایی. پیشنهاد می گردد با 
توجه به ترافیک روزهای پایانی سال شهرداری 
مانند  میتواند  را  زیباسازی  و  عمرانی  فعالیتهای 
شهرهای تهران و مشهد در شب انجام داده تا 
سبب افزایش ترافیک شهر در طول روز نگردد.
915...803

احداث  جهت  ترابری  و  راه  کل  مدیر  از  سالم، 
ورودی استاندارد و مهندسی روستای خراشاد که 
از زمان احداث تاکنون باعث حوادث متعدد گردیده 
خواهش  امکان  صورت  در  داریم،  فراوان  تشکر 
مندیم مسئولین سفر کوتاهی تا روستای خراشاد 
داشته و ضمن استفاده از طبیعت بهاری روستا از 

مسیر و پیچ های جاده لذت ببرند ، باتشکر از آوا
938...075

سالم آوا کاشکی یکی به فکر ورودی مهر شهر 
بگیر  خاکیش  از  خرابش  وضعیت  اون  با  باشد 
و  زن  شرمنده  باید  من  چرا  ها  کامیون  پارک   تا 
بچه ام باشم که شهرداری قسمت غفاری را گل و 
بلبل کند و قسمت مهر شهر را دست نزند، خدای 

من چرا عید ما با جنوب شهر فرق دارد.
915...038
با خط کشی  خواهشمندیم  مسولین  از  با سالم 
حافظ  جمهوری  خیابان  در  پیاده  عابر  خطوط 

جان آن ها باشند.
915...784
با چشم  را دیدم که  سالم چند روز پیش جوانی 
را  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران  التماس  گریان 
نگیرید  را  من  موتور  میکنم  خواهش  که  میکرد 
از  دریغ  ولی  میچرخانم  زندگی  موتور  این  با  من 
هرسال  پایان  به  هرچه  چرا  اخر  مروت  و  رحم 
نزدیک میشویم مامورین محترم شروع به توقیف 
و جریمه موتورسیکلت ها و خودروها میکنند بنظر 
من باید موتورهایی توقیف شوند که در شهر با این 
وضعیت خیابانها حرکات نمایشی انجام داده و در 
موقع تعطیلی مدارس ایجاد مزاحمت برای ناموس 
مردم میکنند جالب اینجاست که این اعمال جریمه 
و برخورد را در هیچ جای کشور ندیده و نشنیدم  
ناصری،پیامبر  بلوار  در  بعدی کمین کردن  نمونه 
اعظم.از همه نهاها و ادارات خواهشمندم باتوجه به 
اوضاع جامعه بیکاری گرانی نه در روزهای پایانی 

سال بلکه هروز مرهمی بر زخم مردم باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا

جوالن سگ های ولگرد در معابر عمومی و داخل شهر 
مسئوالن  هرچند  می شود  کودکان  وحشت  و  رعب  سبب 
مدعی هستند جمع آوری سگ ها انجام شده و شاهد کاهش 
آنها هستیم اما تاخت و تاز این حیوان در برخی نقاط شهر نیاز 
به همت بیشتر مسئوالن است. به گزارش تسنیم ، حفاظت 
و بهبود سیمای شهری همواره به عنوان یکی از دغدغه های 
برنامه ریزان و مدیران شهری مطرح بوده و فعاالن این حوزه 
می کوشند تا با استفاده از ابزارها و امکانات موجود، آرامش 

خاطر بیشتری را برای شهروندان به ارمغان بیاورند.
یکی  عنوان  به   گاهی  از  هر  ولگرد  سگ های  موضوع 
بهداشت  که  شهری  سیمای  حفظ  در  بازدارنده  عوامل  از 

شهروندان را نیز به مخاطره می اندازد، مطرح می شود.
شهر بیرجند یکی از نقاطی است که با موضوع حضور 
سگ های ولگرد در خیابان ها و معابر خود دست  به  گریبان 
بوده و این امر آرامش شهروندان را دچار مشکل کرده است.

جوالن سگ های ولگرد در بیرجند
شب و روز ندارد

جوالن سگ های ولگرد در ساعات پایانی شب و اوایل 
صبح در خیابان ها و معابر شهرستان بیرجند و بیشتر در مناطق 
حاشیه شهر و خیابان های ظفر، مالصدرا، امیرکبیر و بهمن به 
معظلی تبدیل شده و مردم از مسئوالن می خواهند که فکری 
برای این موضوع بیندیشند. هرچند جوالن سگ های ولگرد 
در شهر بیرجند پدیده ای است که اگر در سالهای گذشته 
هم وجود داشته است اما این روزها حضورشان را در تمامی 

ساعات شبانه روز در داخل شهر می توانی حس کنید.
گسترش زندگی شهرنشینی و ورود انسان در محدوده 
و  شهر  سطح  در  حیوانات  شده  سبب  حیوانات  زندگی 
معابر عمومی آزادانه حضور داشته باشند و روزانه افرادی 
از حضور حیواناتی  را  یا شهرها شکایات خود  در روستا 
یا  شهرداری  به  را  زندگی شان  محیط  در  سگ  نظیر 

نهادهای دولتی اعالم کنند.

تردد سگ های ولگرد در شهر سبب
نارضایتی مردم از عملکرد شهرداری شده است

اینکه  از  مرادی یکی از شهروندان بیرجندی با گالیه 
شب و روز در محل زندگیمان در شهر شاهد حضور سگها 
هستیم افزود: وجود حیواناتی مانند سگ، گربه و موش در 
خیابان های شهرمشکل جدیدی نیست اما افزایش تعداد 
آنها در سال های اخیر در بسیاری از شهرهای استان به 
ویژه بیرجند به خوبی احساس شده و موجبات نارضایتی 
شهروندان را فراهم می کند. وی بیان کرد: شهرداری ها 
به عنوان متولی اصلی شهرها، همواره راه هایی را برای 
مقابله با این حیوانات در پیش گرفته اند که در آن راهها 
هم نظر فعاالن حقوق حیوانات تامین شود و هم بهداشت 
شهروندان و رفت و آمد کودکان و بانوان در خیابان های 

شهرها به خطر نیفتد البته این طرح ها در اغلب موارد با 
بیرجندی  از شهروندان  است. یکی  مواجه شده  شکست 
در  ولگرد  مانند سگ های  حیواناتی  وجود  داشت:  اظهار 
برای  فراوانی  بهداشتی  مشکالت  ایجاد  سبب  شهرها 
شهروندان است که باید با فرهنگ سازی مناسب برای 
در  خود  زباله  بسته های  دادن  قرار  زمینه  در  شهروندان 

در  زباله  گذاشتن  بیرون  همچنین  و  مناسب  مکان های 
ساعاتی که شهرداری ها اعالم کرده اند تا حدودی با این 

معضل بهداشتی مبارزه کرد.

جوالن سگ های ولگرد 
سبب رعب و وحشت مردم شده

و  کوچه  در  ولگرد  سگ های  جوالن  افزود:  محمدی 
خیابان های شهر موجب بروز تنش و رعب و وحشت در بین 
مردم شده و آسایش شهروندان برخی از خیابان های شهر را 
تهدید می کند. وی اظهار داشت:  وجود این حیوان در شهر، 
نه تنها سالمت و آسایش و ایمنی مردم را به خطر می اندازد 
بلکه امکان دارد با حمله سگ های ولگرد به آن ها مشکالت 
بیان  بیرجندی  این شهروند  ایجاد کند.  برایشان  را  زیادی 
کرد: حضور سگ های ولگرد در خیابان و معابر شهر بیرجند 
موجب ترس برخی از شهروندان به ویژه بانوان می شود و باید 

مسئوالن در این زمینه فکری کنند.

محمدی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع مسئوالن برای 
حل این معضل افزود: از طرف دیگر حضور سگ های ولگرد، 
مشکالت و تبعات بهداشتی نیز به همراه دارد که می تواند 
برای سالمت شهروندان مشکل ساز شود، به همین خاطر 
انکارناپذیر  ضرورت  یک  موضوع  این  درباره  سریع  اقدام 
به حساب می آید. عصمتی دیگر شهروند ساکن خیابان بهمن 

بیرجند در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: شهرداری مسئول 
جمع آوری سگ های ولگرد است و باید با استفاده از ابزارها و  

امکانات نقش خود را به خوبی ایفا کند.

سگ های ولگرد
زیبنده شهر فرهنگی بیرجند نیست

ساعات  در  ولگرد  سگهای  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
نیست  بیرجند  فرهنگی  شهر  زیبنده  روز  و  مختلف شب 
اظهار داشت: این امر سبب نارضایتی شهروندان می شود 
و نباید اجازه داد تا سیمای شهری بیرجند خراب شود که 
رفع این معضل عزم جدی مسئوالن شهری را می طلبد. 
برای  بار  چندین  محله  اهالی  همراه  افزود:  عصمتی 
مراجعه  شهرداری  به  بالصاحب  سگ های  جمع آوری 
کردیم و بارها مطرح شده که شهرداری برای جمع آوری 
سگها در بیرجند طرح هایی اجرا کرده است اما به نظر بنده 
این طرح ها نتوانسته است موفق باشد چون هنوز حضور 

سگ های ولگرد را در خیابان های شهر شاهد هستیم.

نظارت شهرداری بر پیمانکاران بیشتر شود

وی اظهار داشت: اگر پیمانکارانی برای جمع آوری سگهای 
ولگرد در بیرجند مشخص شده است باید بر روند فعالیت 

آن نظارت جدی و کافی وجود داشته باشد تا مشخص شود 
چرا هنوز شاهد جوالن این سگ ها هستیم. حسن خانزاد 
در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: بر اساس آمار بیشترین 
سگهای ولگرد و بی صاحب در حاشیه شهر بیرجند دیده 
می شود. وی با بیان اینکه  در سطح شهر در روز به ندرت 
سگ دیده شده و حضور آنها بیشتر در حاشیه شهر است 
افزود: ماه گذشته از 25 دی ماه چون سگ های بالصاحب 
بیشتر شده بودند پیگیر شدیم و پیمانکار جدید وارد کار شده 

که بیش از 130 قالده از سطح شهر جمع آوری شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: پناهگاهی 
اگر  و  شده  تعبیه  سگها  نگهداری  برای  شهر  از  خارج 
شخصی بخواهد به این حیوانات کمک کند آمادگی داریم 
و همشهریان باید از دادن غذا در محدوده شهر و حاشیه 
که  سگ هایی  داشت:  اظهار  خانزاد  کنند.  خودداری  شهر 
جمع آوری می شوند به پناهگاه برده می شود و هر سگی که 
به پناهگاه تحویل داده شده صورت جلسه می شود و هزینه 
هر سگ پرداخت می شود. وی گفت: با توجه به اینکه در 

حواشی شهر امکان تهیه غذا کمتر است و گاهاً مشاهده 
می شود شهروندان به تغذیه حیوانات کمک می کنند که این 
باعث می شود حیوانات به مرکز و حاشیه شهر بیایند. معاون 
خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: سایت جدید در حال 
ساخت است و در کیلومتر 5 جاده بیرجند سرایان عملیات 
اجرایی آن آغاز شده و امیداریم هرچه زودتر سامان دهی شود 

و سگ هایی که جمع آوری می شود عقیم سازی می شود.

بیشترین گازگرفتگی حیوانات
مربوط به سگ های ولگرد است

مدیر بیماری های معاونت بهداشتی علوم پزشکی بیرجند 
نیز در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: بیشترین گازگرفتگی 
حیوان  این  و  است  ولگرد  سگ های  به  مربوط  حیوانات 
می توانند بیماری هایی را منتقل کنند. مجید شایسته افزود: 
سگ های ولگرد می توانند برخی بیماری های انگلی، هاری و 
کیست را به انسان منتقل کنند اما اگر قالده گذاری، واکسینه 
و مراقبت بهداشتی داشته باشند شاید از بروز این بیماری ها 
جلوگیری شود. وی اظهار داشت: بیشترین گروه سنی که 
دچار گزش از این حیوان شده بودند دانش آموزان بوده که  
توصیه می شود در صورت مشاهده گزیدگی حیوان ابتدا باید 
محل زخم را با آب صابون شست و سپس به نزدیک ترین 

مرکز بهداشتی درمانی مراجعه شود. 
شهرداری  به خصوص  شهری،  مسئوالن  امیدواریم 
زمینه برطرف کردن این معضل در سطح شهر را هرچه 
و  رضایتمندی  با  بتوانند  مردم  تا  کرده  فراهم  زودتر 
آسایش  با  و  کرده  تردد  شهر  سطح  در  کامل  اطمینان 
از جوالن سگ های  ترس   بیشترین  کنند چون  زندگی 
ولگرد در شهر از جانب کودکان است چراکه آن ها قدرت 
دفاع از خود را ندارند و معلوم نیست که در صورت حمله 

سگ به آن ها چه بالیی سرشان بیاید.
هرچند مسئوالن مربوطه معتقدند حضور سگ های بی 
کاهش  جدید  پیمانکار  وجود  با  بیرجند  شهر  در  صاحب 
یافته و سگها به سایتی در خارج از شهر منتقل می شوند 
اما نظارت های بیشتری بر سایت نیاز است چه بسا وجود 
توله  وجود  و  سگها  نگهداری  محل  در  مرده  سگ های 
عقیم  بر  مبنی  مسئوالن  حرف های  کوچک  سگ های 
که  داده  نشان  خوبی  به  تجربه  می کند.  رد  را  سازی 
کشتن  زنده گیری،  سازی،  عقیم  مانند  طرح هایی  اغلب 
مواجه  با شکست  چنینی  این  دیگر طرح های  و  سگ ها 
این  غذایی  منابع  مناسب  مدیریت  جز  راهی  و  می شود 
حیوانات و هماهنگی شهروندان و شهرداری برای جمع 
آوری مناسب زباله ها، نظارت بیشتر بر کار پیمانکاران و 
همکاری مردم برای مقابله با تعداد رو به افزایش سگ ها 
و گربه ها در مناطق شهری وجود ندارد. جوالن سگ های 
ولگرد در شهر، سالمتی مردم را به خطر خواهند انداخت 
برای  فوری  اقدام  باید  ذی ربط  مسئوالن  بنابراین 

جمع آوری سگ ها انجام دهند.

ترس از جوالن سگ های ولگرد در مرکز استان

عکس: اینترنت

عکس: اینترنت

باغ های تاریخی خراسان جنوبی به عنوان نمونه منحصر به 
فرد از معماری در مناطق کویری خراسان به یادگار مانده اند.  
به گزارش ایسنا، وجود آثار تاریخی متعدد و جاذبه های 
طبیعی همچون کویر، خراسان جنوبی را در ردیف استان های 
شاخص در این حوزه جای داده و باغ و عمارت اکبریه بیرجند 
باغ  قرار گرفته است. 119  نیز در فهرست میراث جهانی 
باغ آن  تاریخی شناسایی شده در خراسان جنوبی که 65 
در فهرست آثار ملی و یک باغ در فهرست میراث جهانی 
ثبت شده، نمادی از ذوق و هنر معماری ایرانی و اسالمی 
را به تصویر می کشد و با قرار گرفتن در حاشیه کویر زینت 
بخش شهر و روستاهای منطقه نیز شده است. توسعه صنعت 
گردشگری خراسان جنوبی با معرفی چنین باغهایی موجب 
رشد اقتصادی و ایجاد شغل در استانی می شود که سومین 
استان پهناور ایران به شمار می رود و خلق ثروت از منابع 
و  ها  از محرومیت  بسیاری  راهگشای  و طبیعی  خدادادی 
مشکالت است . با توجه به شرایط خراسان جنوبی به لحاظ 
خشکسالی متوالی، محرومیت و فقر، باید از ظرفیت اماکن و 

باغ های تاریخی برای درآمدزایی و اشتغالزایی استفاده شود.

باغ و عمارت اکبریه
میراث جهانی در بیرجند 

ویژگی  های  خراسان جنوبی،  استان  تاریخی  باغ  های 
منحصر به فردی دارند که همین ویژگی  ها موجب شده یکی 

از باغ ها به نام باغ اکبریه در میراث جهانی به ثبت برسد .
باغ و عمارت اکبریه مجموعه تاریخی در انتهای خیابان 
معلم در مرکز استان یعنی بیرجند و در داخل محدوده ی 

روستای تاریخی اکبریه قرار گرفته است .
تفاوت ویژگی های معماری در بخش های مختلف این بنا 
نشان دهنده ی ساخت بنا طی چند دوره است به نحوی که 
ساخت این مجموعه از اوایل دوره قاجار تا اواخر این دوره و 
در چند مرحله انجام شده است . این مجموعه شامل چند 
عمارت است که هرعمارت شامل طبقات متعددی است که 
به وسیله داالن های متعدد به یکدیگر راه دارد . در بخش هایی 
از این اتاق ها، تزئینات گچی دیده می شود و بخش هایی از 

آن نیز فاقد هرگونه تزئین است . هم چنین درهای موجود در 
این عمارت چوبی بوده که با شیشه های رنگی تزئین شده اند .

وجود درختان بلندقامت کاج در دو طرف خیابان اصلی 
عمارت مرکزی این مجموعه، بر زیبایی و طراوت باغ و 
نمای آن افزوده است . در طبقه ی هم کف عمارت مرکزی، 
تاالر زیبا با تزئینات گچی با طرح های اسلیمی و درب های 
در  عمارت  این  خانه  میانه ی  هم چنین  دارد  وجود  چوبی 

قسمت ساختمان مرکزی آن قرار دارد . بخش اداری این 
عمارت که جدیدترین قسمت آن است، در اوایل دوره ی 
پهلوی احداث شده، درختان و گیاهان استفاده شده در این 
باغ به دو نوع کلی تزئینی و میوه  دار تقسیم می  شوند که 
درختان  هم چنین  شمشاد  بوته های  کاج،  درختان  شامل 
زردآلو، پسته، انار و توت است . از بخش مرکزی که در 
دوره قاجار احداث شده به عنوان موزه ی باستان شناسی و 
مردم شناسی استفاده می شود. بخش ساخته شده در دوره ی 
پهلوی کاربری اداری دارد و باالخره دیگر بخش ها به عنوان 

سفره خانه و چایخانه سنتی اختصاص یافته است .

باغ و عمارت شوکت آباد
شاهکاری برای نمایش شوکت بیرجند 

باغ بزرگ و میوه  دار شوکت  آباد و عمارت زیبای وسط آن 
که هنرمندی معماران دوره قاجاریه را نشان می دهد در 5 
کیلومتری شرق بیرجند قرار دارد. از نظر معماری فضاهای 

احداث شده در باغ و عمارت شوکت  آباد ویژگی های خاصی 
می توان  کمتر  آن  مشابه  نمونه های  دیگر  در  که  دارند 
یافت طوری که فضاسازی در این باغ با هماهنگی خاصی 
از پیش تعیین  بیانگر وجود طرح و نقشه  انجام شده که 
همانند  نیز  مجموعه  این   . است  بنا  ساخت  برای  شده 
دیگر مجموعه ها شامل بخش های متعددی است که هر 
حوضخانه  جمله  از  دارد،  را  خود  خاص  تزئینات  بخش 
. این  که بیشترین ویژگی های معماری و تزئینی را دارد 
یک  آن  مرکز  در  که  است  بزرگ  گنبدی  دارای  قسمت 

کاله فرنگی با پنجره هایی که از طریق آن بخشی از نور 
حوضخانه تأمین شده تعبیه شده است .از دیگر فضاهای 
مهم تشکیل دهنده ی این مجموعه می توان به اندرونی یا 
محل خصوصی خانواده حاکم اشاره کرد. این بخش که در 
جنوبی ترین قسمت مجموعه قرار گرفته از لحاظ معماری 
در  واقع  مسکونی  خانه های  به  فراوانی  شباهت  طرح  و 
بافت قدیم بیرجند دارد . از مهم ترین تزئینات این عمارت 
رخبام های  اندرونی،  ایوان  گچی  قاب های  به  می توان 

تزئینی و طاق نماهای اطراف حوضخانه اشاره کرد .

شکوه انبوه تزئینات معماری
در باغ و عمارت رحیم آباد 

رحیم آباد)در  روستای  داخل  در  رحیم آباد  عمارت  و  باغ 
قرار  بیرجند  مدرس  خیابان شهید  در حاشیه ی  و  گذشته( 
گرفته، این باغ از بناهای دوره قاجار بشمار می رود و تاریخ 
ساخت این بنا سال 1315ه.ق است . این مجموعه شامل 
و  راهروها  با  اصلی  عمارت  جمله  از  متعددی  بخش های 
کاله  گنبدی  که  حوضخانه  و  اصطبل  متعدد،  اتاق های 
 فرنگی دارد . عمارت رحیم آباد دارای سه تاالر بزرگ است 
که به لحاظ کاربری به عنوان پذیرایی از مهمانان و تشریفات 
استفاده می شده و تزئینات مقرنس، آینه کاری و گچبری دارد .
امروزه بخشی از این باغ و عمارت به عنوان مرکز آموزش 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  اداره کل  سنتی  هنرهای 

خراسان جنوبی استفاده می  شود .

باغ و عمارت امیرآباد میراثی از دوره قاجار 
باغ و کوشک امیرآباد در غرب شهر بیرجند و در روستایی 
به همین نام )امیرآباد( در حاشیه ی جاده ی بیرجند به خوسف 
بیرجند واقع شده است.  و در فاصله ی 5 کیلومتری شهر 
کوشک امیرآباد دو طبقه دارد که در طبقه ی اول دو ایوان 
با ستون های متفاوت در دو ضلع شرقی و غربی بنا نظر هر 
بیننده  ای را به خود جلب می کند . احداث این بنا به دوره ی 
قاجاریه بر می  گردد. باغ و کوشک امیرآباد به شماره 1969در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .

باغ »بهلگرد« اصیل ترین باغ ایرانی
در منطقه بیرجند 

شمال  کیلومتری   30 فاصله ی  در  »بهلگرد«  باغ 
زاهدان«   - »بیرجند  جاده ی  امتداد  در  بیرجند  شرقی 
درب  با  ساده  سردری  دارای  باغ  ورودی  شده،  واقع 
با گل میخ  های کروی تزئین شده  چوبی و دو تکه که 
طاق  با  و  محدود  به صورت  که  هشتی  فضای   . است 
از  پس  می  پوشاند،  را  آن  کم  عمق  و  کم  عرض  نماهای 
در  که  اندرونی  محوطه ی  و  گرفته  قرار  ورودی  آستانه 
امتداد هشتی واقع شده فضای نسبتٌا وسیعی را به خود 
در  ایرانی  باغ سازی  اصول  .طبق  است  داده  اختصاص 
به  ضلعی  چهار  شکل  به  استخری  محوطه  این  میان 
در  بنا  اندرونی  جنوبی  قسمت  در  که  می  خورد  چشم 
بنای  این   . است  آمده  بوجود  اول  و  همکف  طبقه  دو 
تاریخی به علت جذابیت خاص و به لحاظ وجود اجزاء و 
هشتی  ورودی  سردر  جمله  از  اسالمی  معماری  عناصر 
با فضاهای ویژه خود بخش اندرونی باغ و بنای آن که 
شماره  با  مشخص  آجری  ستون  های  با  ترکی  بصورت 

2367 در فهرست آثار ملی ثبت شده است .

باغ و عمارت مود در حصار بیست برج مدور 
باغ و عمارت معصومیه هم در غرب بیرجند در دوره ی 
پهلوی ساخته شده و معماری آن به گونه ای طراحی شده که 
نمای اصلی عمارت در آب استخر مقابل آن کاماًل بازتاب 
داشته است، طوری که عمارت چهل ستون اصفهان را تداعی 
می کند .  تمام فضاها و اتاق های این عمارت هم چون دیگر 
بناهای تاریخی به یکدیگر راه دارند و ورود به داخل ساختمان 
از هر عمارت میسر است.  باغ و عمارت مود ) قلعه باغ ( واقع 
در شهرستان سربیشه از آثار مربوط به دوره زندیه و قاجار با 
مساحت 60 هزار و 270 مترمربع دارای یک حصار و بیست 
با فاصله های مشخصی در حصار باغ  برج مدور است که 
هستند . در داخل قلعه بقایایی از یک بنای قدیمی، عمارتی 
تشریفاتی، شامل چند ایوان، بقایای یک هشتی، راهروها و 

اتاق  ها برجا مانده است .

باغ های تاریخی خراسان جنوبی؛ نمونه منحصر به فرد معماری در مناطق کویری
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* حسين اسماعيلی

بلند شدم.سرديم كرده  دير  دهه ۶۰: كمی 
بود،ديشب با عيال ماست و خيار خورده بوديم.
رفتم،با  وزارت  نخوردم،به  چيزی  صبحانه 
جلسه  وزارت  جاری  امور  مورد  در  مشاور 
دادم. را  الزم  جنميه.تذكرات  با  داشتم،پسر 
قرمه  ناهار  خانم  خواندم.حاج  روزنامه  كمی 

سبزی برام گذاشته بود،خوشمزه بود.
دهه ۷۰: كمی ديرتر بلند شدم.ديشب شام 
... زنگ  نداشتم.به  بودم،حال  سنگين خورده 
بفرسته.مشكل  رو  متخصصم  پزشک  زدم 
زياده  كمی  سال  و  سن  اين  نبود،تو  خاصی 
ظهر  تا  صبح  های  بودم.برنامه  كرده  روی 
خانم  حاج  با  كردم.ظهر  كنسل  رو  وزارت 
شدم، سنگين  بود.باز  زديم،خوشمزه   جوجه 
برنامه های بعد از ظهر وزارت رو هم كنسل 
ها روزنامه  خوابيدم.شب  ساعت   كردم.چند 

خطر  مورد  در  روزنامه  كردم،چند  مرور  رو   
تنگ  بودن،خلقم  نوشته  گری  اشرافی 
دادم. رو  الزم  زدم،تذكرات  تلفن   ...  شد،به 
شدم. بيدار  خواب  از  ظهر  لنگ   :۸۰ دهه 
ديزی،چرب  با  بودم  خورده  كباب  ديشب 
بودم. شده  سنگين  بود،خيلی  چيل  و 

آمد،تذكرات  بالينم  به  متخصص  پزشک 
آينده  روز  سه  های  داد.برنامه  را  الزم 
استراحت  عصر  كردم.تا  كنسل  رو  وزارت 
نياوران  های  كوچه  در  كردم.كمی 
به  رفقا  با  آمدم.شب  حال  زدم،سر  قدم 
فرح)پهلوی(  به  متعلق  رفتيم،گويا  استخر 
زدم،بايد  قدم  استخر  در  است.كمی 
آمدم. حال  كردم،سر  می  آب  رو   شكمم 
بيدار  خواب  از  ظهر  از  بعد   :۹۰ دهه 
شدم،گرسنه بودم،برايم شيشليک آوردند،يک 
هفته است از امور وزارت خبر ندارم،عصر با 
... جلسه داشتم،به علت فشار كاری باال چند 
خانواده  با  خارجی  )تفريحی(  كاری  سفر 
اقتصادی  های  فعاليت  مورد  شد،در  تنظيم 
پورشه  واردات   ... كرديم،نظر  بحث  هم 
بيشتر  رو  كردم،المبورگينی  بود،مخالفت 
از  نرسيديم.قبل  بندی  جمع  دارم،به  دوست 
موفق  كردم،هنوز  مرور  را  ها  روزنامه  خواب 
ببنديم،بدجور چوب الی چرخ  رو   ... نشديم 

ما می ذاره.

طنز نگاشت

سپيده اكبری - خشونت )khoshounat(: خشونت به معنای 
ذهنی،فيزيكی،  روحی،  جسمی،  خشن  كار  هرگونه  انجام 
شيميايی، اجتماعی و فردی و … كه سبب آزار جسمی،روحی، 
ذهنی،فيزيكی، شيميايی، اجتماعی و فردی و … فرد می شود. 
اين تعريف بر اساس نگاه كامال برابر خواهانه شكل گرفته و به 
همين دليل خشونت را می توان به دو دسته ی خشونت عليه 

زنان و مردان تقسيم كرد.
خشونت عليه مردان:  طبق تعريف سازمان كامال بين الملی و 
جهانی موارد زير مصداق خشونت عليه مردان به شمار می آيند:

اعضای سر،  دردناک شامل  به صورت  قطع عضو  اصل۱- 
 دستان، هر دو پا از باالی زانو و … به صورتی كه سبب آزار شود.
تبصره۱: در صورتی كه قطع كردن سريع رخ دهد و دردی 

حس نشود، خشونت محسوب نمی شود.
اصل ۲- انفجار شخص به طوری كه كامال محو شود.

تبصره ۱: در صورتی كه انفجار سبب باقی ماندن قطعاتی از 
بدن شوند شامل خشونت نمی شوند.

تبصره ۲: در صورتی كه عمليات انتحاری با رضايت كامل فرد 
باشد، شامل اين اصل نمی باشد.

اصل ۳- خارج كردن امحا و احشای اصلی شامل مغز، قلب و 
كبد به صورتی كه سبب اختالل در زندگی روزانه فرد گردد.

 ۲۲۰ برق  اتصال  از  استفاده  با  فرد  زدن  آتش   -۴ اصل 
 ۹۹ باالی  كه سبب سوختگی  آهنين  قفس  در يک  ولت 

درصد شود.
در تمامی اصول مذكور، مجازات توسط قاضی تعيين و در 

صورت نياز عفو صورت می گيرد.
خشونت عليه زنان: طبق تعريف سازمان كامال بين الملی و 

جهانی موارد زير مصداق خشونت عليه زنان به شمار می آيند.
خشونت كالمی: اصل۱- استفاده از الفاظ احترام آميز همچون 
عزيزم، گلم به صورتی كه خشم در آن نهفته باشد كه معموال 

توسط مادر شوهر، خواهر شوهر و جاری صورت می گيرد.

تبصره۱: در صورتی كه اين الفاظ احترام آميز همچون عزيزم، 
خانومی، خانوم خوشگله توسط مردی برای امر خير به شخص 

گفته شود شامل اين اصل نمی شود.
اصل۲- استفاده از الفاظ پذيرش و تاييد نظر همچون چشم، 
حتما، به روی چشم ديرتر از حد مجاز توسط همسر به صورتی 

كه معنای نفی و رد به ذهن خطور كند.
تبصره۱: حد مجاز، ۱۵ صدم ثانيه از هنگام پايان يافتن صحبت 

زن تا تاييد آن توسط همسر می باشد.
اصل ۳- استفاده از الفاظ نفی و رد نظر درباره خريدن هر چيزی 

توسط همسر، خشونت كالمی محسوب می شود. 
تبصره۱: در صورتی كه زن در مقابل جاری، خواهر شوهر 
يا مادرشوهر وسيله، لباس و يا هرچيز ديگری برای مقابله 
با آنان و كور كردن چشم آنان نياز داشته باشد و همسر نفی 

كند، همسر به سه ماه حبس مجازات می شود.

نازک كردن پشت چشم و روی  خشونت جسمی: اصل۴- 
ازت”  مياد  بدم   .… “اييييش  به صورتی كه منظور  گردانی 

برداشت شود.
اصل۵- عدم حمايت همسر با دست، سر، صورت در تاييد لباس، 
 آرايش يا هركار جديدی كه توسط زن صورت گرفته باشد.

به كالم زن در هنگام خواندن  اصل۶- بی توجهی همسر 
روزنامه يا ديدن تلويزيون خشونت محسوب می گردد. 

تبصره۱: با توجه به شيوع اين اصل در بين مردان، قانون گذار 
برای هر بار صدا كردن توسط زن و بی توجهی همسر، يک 
ماه حبس در نظر گرفته است كه تا يكسال حبس مجازات 

صورت می گيرد.
سازی  آماده  ناهار،  شام،  پختن  اصل۷-  خانگی:  خشونت 
هرگونه دسر چه برای همسر چه برای مهمانان تنها توسط 
زن به صورت مداوم از جمله خشونت خانگی است و جزای 

نقدی دارد.
اصل۸- تميز كردن خانه همچون گردگيری، جارو، مرتب كردن 
 اتاقها تنها توسط زن به صورت مداوم خشونت محسوب می گردد.

 اصل ۹- خانه تكانی به طور كلی خشونت شديد محسوب می شود. 
تبصره ۱: خانه تكانی هرچند با تمايل خود زن صورت گرفته 
 باشد، همسر او از يک ماه تا يكسال به حبس محكوم می گردد.

اصل ۱۰: نگه داری از فرزند از هنگام تولد تا ۴۰ سالگی توسط 
مادر، خشونت محسوب می شود. 

 تبصره۱: تغذيه نوزاد از شير مادر خشونت عليه زن محسوب می گردد. 
تبصره ۲: نگه داری از فرزندان ۲ تا ۶ سال به طور مداوم در 
خانه و توسط مادر، خشونت محسوب می شود و كودكان بايد 

به مهدكودک ها سپرده شوند.

چند پرده از خشونت

کمتر بمیرید همیشه بمیرید!

راه  وزیر  گذشته،  روز  چند  مقدم-  کاظمی  ابراهیم 
یک کشور ناشناخته، پس از برخورد و َزد و خورِد 
جزئی با چند تن از خبرنگاران و همچنین پرتاب 3 

پاسخ  در  دوربین،  یک  شکستن  و  میکروفون  عدد 
بپرسیم  ازتون  چی  پرسید:”استاد  که  خبرنگاری  به 
خوبه؟” ابراز داشت: احسنت! شما به نظرم یه جو عقل 
تو سرت هست!  شما اصال الزم نیست چیزی بپرسی، 

بیا داخل وزارت خونه من خودم می گم بهت.
دادن  تکیه  و  بر کرسی وزارت  از جلوس  وی پس 
کامل و قرار دادن پای راست بر روی پای چپ ادامه 
داد که: ما چیز زیادی از مردم عزیزمون نمی خوایم 
برآورده  رو  ما  های  خواسه  تمام  االن  تا  مردم  که! 
و  میشن  سوار  هم  و  میخرن  پراید  هنوز  هم  کردن، 
از همه مهمتر، نماینده هایی انتخاب می کنن که می 

و...  استیضاح  و  سوال  و  کرد  مذاکره  باهاشون  شه 
بگذریم! ایشان در ادامه ی پاسخ به خبرنگار گفتند:

ما هم قیم مردم نیستیما... ولی وظیفه انسانی خودمون 
می دونیم که خدمت رسانی کنیم به مردم،ما دوست 
داریم این مردم رو، مثال کسی که تو قطار بمیره، ما 
اشو پرداخت می کنیم، جلسه مدیریت بحران  بیمه 
میزنیم و می گیم ارتش و سپاه برن کارا رو انجام بدن 

... در همین هنگام و بشکنی زده و ابراز داشت:
آها راستی! همین االن هم که هواپیما سقوط کرده 
ما گفتیم بچه های سپاه الشه ی هواپیما رو پیدا کنن 
و بچه های ارتش هم برن بیارنش و آخرشم گزارشا 

رو بدن ما به مردم اعالم کنیم . وزیر راه آن کشوِر 
پایین  چپ  پای  روی  از  را  راستشان  پای  ناشناخته، 
انداخته و اندکی تنه ی مبارک را به جلو خم نموده 
و افزودند: ما فقط می گیم یه خوره قیمت بنزین رو 
دو- سه برابر می کنیم تا مردم یه کم کمتر مسافرت 
کنند و کمتر از خونه بیان بیرون تا کمتر بمیرند! واال 
انقدر سرعت مرگ و میر مردم زیاد شده که ما رو از 

کار و زندگی انداخته!
یه سفر خوش لندن هم نمی زارن از گلوی آدم پایین 

بره، هی زنگ، هی پیام، هی ایمیل...
بابا یه کم کمتر بمیرید، همیشه بمیرید!

چالش اول شخص جمع

*  زهرا آراسته نيا, زهرا فرقانی, 
مينا گودرزی, ناهيد رفيعی, ياسر پناهی فكور

گفتمش روز زن است ای مرد،كم كاری نكن
غر نزن اينقدر ،هی ابراز ناداری نكن

اخم را درهم كشيد وگفت ،خانم گوش كن!
روز زن نه!روزمادرهست،پس زاری نكن

____
اخم را در هم كشيد و گفت خانم گوش كن
حرفهای خوب شوهر جان خود را نوش كن

روز زن امسال با خانه تكانی شد عجين
جای كادو فكر وايتكس و كف و روپوش كن

____
روز زن امسال با خانه تكانی شد عجين
ای خدا شانس بد تازه عروسان را ببين
جای سرويس طال و ادكلن های خفن
دولت آورده براشان كود انسانی چنين

____
جای سرويس طال و ادكلن های خفن

شد اسير شست و شوِی كل حجم خانه، زن
مرد خوبی باش و از خوبی او تقدير كن
با دالر البته تقديرش بكن نه با تومن

____
مرد خوبی باش و از خوبی او تقدير كن
با خريد، آتش بس يک ساله را تدبير كن

تو هم ای زن كم توقع باش، اگر كم پول بود 
كل سرتاپای او را در غل و زنجير كن

____
تو هم ای زن كم توقع باش، اگر بی پول بود

يا اگر حتی كمی هم تنبل و سوسول بود
شكر كن دايم كه مانده سايه ی او بر سرت
فرض كن از بدو خلقت همسرت معلول بود

____
شكر كن دايم كه مانده سايه ی او بر سرت

ور نه ميماندی هميشه در كنار مادرت
قحطی شوهر شده جانم در اين دوره زمان

عبرتت باشد عزيزم ۶۰ ساله خواهرت

شعر طنز

عتیقه جات

کار خوب اتفاقی نیست

مرکز تهیه و توزیع آبزیـان تـابع
انواع ماهی تازه جنوب همه روزه 

* ماهی قزل آال هر هفته   شنبه تا سه شنبه 
* مرغ، بوقلمون، شترمرغ ، بلدرچین

بلوار معلم
بین 14 و 16   

تلفن: 32204185

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 

 ثبت نام کربال زمیني - ویژه نوروز
اعزام 2 فروردین 97  )تعداد محدود( 

دفتر زيارتي عماد  آدرس: ميدان شهدا ساختمان آوا تلفن: 32224113

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمنان واقعی تقسیم کنیم و 

دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم. 
مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست همانند 

سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری- 1390 خانواده نیازمند 

روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009

شماره کارت مجازی: 603799189954160
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 32313472-056    09151631855 - طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:   به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای

 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.     
منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی:   6037707000024111
شماره کارت بانک ملی:  6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  
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بیادبهاهرگزموفقنمیشوند!

وقتی کسی در زندگی شکست می خورد، احتماال چیزی 
باعث شکستش شده است. این گرایشی منفی در مورد هر 
کس یا هر چیز باشد یا شخصیتی خوب. یا بی تفاوت که 
آن ها را به جایی که هم اکنون هستند رهنمون شده باشد، 
نیدو کوبین طی مطالعاتی دالیل شکست در ارتباطات 

شخصی،  چهار دلیل برای لغزش و اشتباه بر می شمارد:
1. اتکا به خود : هیچ کس دوست ندارد با شخصی که 
که  کسانی  باشد.  داشته  ارتباطی  است،  خودبزرگ بین 
خودشیفته هستند و بحث ها را به انحصار خود در می 
توانایی ها،   را به سمت نظرات،  آورند و اغلب موضوع 
کارهای خود می کشانند. آن ها آن قدر به عالیق خود 
بزرگ شان توجه دارند که جایی برای توجه به عالیق 

دیگران باقی نمی ماند. 
2. فرضیات عجوالنه : افرادی که به سرعت نتیجه گیری 
می کنند، به ندرت به سرزمین موفقیت گام می نهند. اغلب 
از روی ظاهر و بدون بررسی آن چه که در نهان وجود دارد، 

در مورد افراد و شرایط پیش داوری می کنیم. 
از طریق  را  بدشانسی  ها  آن  منفی:  گرایش های   .3  
گرایش های منفی با خود می آورند. آن ها می دانند که 
 همه چیز خراب می شود و این باور تبدیل به پیشگویی

می شود که خود آن را به انجام می رسانند. 
4. تمایل به دوست داشته شدن : طبیعی است که بخواهیم 
مردم ما را دوست بدارند. ما از دوستان مان قدرت و الهام 
می گیریم. محبت دوستی مایه دلگرمی ست. اما وقتی 
تالش می کنید که دوستی را به هر قیمتی به دست آورید، 
محصول خود را بی ارزش می کنید. در پایان احترامی برای 
خود باقی نمی گذارید و دیگران هم احترامی برای شما 
قائل نیستند. با قرار دادن استانداردهای باال و تالش برای 

رسیدن به آن ها، احترام به دست می آورید.

داستانعشقمادر
عجله  با  کوچکي  پسر   ، تابستان  گرم  روز  یک  در 
لباسهایش را در آورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه 
شادي  از  و  کرد  مي  نگاهش  پنجره  از  رفت.مادرش 
کودکش لذت میبرد. مادر ناگهان تمساحي را دید که 
به سوي پسرش شنا مي کرد. مادر وحشتزده به سمت 
دریاچه دوید و با فریادش پسرش را صدا زد . پسرش 
سرش را برگرداند ولي دیگر دیر شده بود.تمساح با یک 
چرخش پاهاي کودک را گرفت تا زیر آب بکشد، مادر از 
راه رسید وا زروي اسکله بازوي پسرش را گرفت. تمساح 
پسر را با قدرت مي کشید ولي عشق مادر آنقدر زیاد بود 
که نمي گذاشت پسر در کام تمساح رها شود.کشاورزي 
که در حال عبور از آن حوالي بود ، صداي فریاد مادر را 
شنید، به طرف آنها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح 
زد و او را فراري داد.پسر را سریع به بیمارستان رساندند. 
دو ماه گذشت تا پسر بهبودي پیدا کند. پاهایش با آرواره 
هاي تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روي بازوهایش 
جاي زخم ناخنهاي مادرش مانده بود.خبرنگاري که با 
کودک مصاحبه مي کرد از او خواست تا جاي زخمهایش 
را به او نشان دهد. پسر شلوارش را کنار زد و با ناراحتي 
زخمها را نشان داد ، سپس با غرور بازوهایش را نشان 
داد و گفت ، این زخمها را دوست دارم ، اینها خراشهاي 

عشق مادرم هستند.

موسیقی موزارت به قدری خالص
 و زیباست که من آن را به عنوان بازتابی

 از زیبایی درونی جهان می بینم.

به عنوان یک کارآفرین، شما باید 
بزرگ رویاپردازی کنید 

و بعد بزرگتر رویاپردازی کنید.

بهاری داری از وی بر خور امروز     
که هر فصلی نخواهد بود نوروز

گلی کو، را نبوید، آدمی زاد    
چو هنگام خزان آید برد، باد 

هر تالشی که در زندگی کرده ام،
 با تمام وجود تالش کردم 

که آن را به خوبی انجام دهم.

تفاوت اصلی بین ساخت و خلق دقیقا اینست: چیزی 
که ساخته می شود تنها بعد از ساخته شدن می تواند 

دوست داشته شود؛ ولی چیزی که خلق می شود 
پیش از پیدایش دوست داشته می شود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدیهایشان را به نیکیها 
تبدیل می  کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. سوره الفرقان، آیه 70

حدیث روز  

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشکارکننده کار بد سرافکنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.
امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

پاسداشت نظامی گنجوی؛ فلک ُجز عشق محرابی ندارد 
21 اسفند، روز بزرگداشت حکیم نظامی است؛ شاعری که 
از ارکان شعر فارسی تلقی می شود و پنج گنجش، ُشهرتی 
عالمتاب دارد. او حکیم جمال الدین ابو محمد مشهور به 
نظامی گنجه ای یا نظامی گنجوی است؛ متولد سال ۵2۵ 
هجری قمری در شهر گنجه که در سال ۶14 هجری قمری 
هم در همان شهر رحلت کرد و به خاک سپرده شد.از زندگی 
وی، نکات زیادی در دست نیست؛ اما آنچه مسلم است، این 
است که وی در کمتر کالسی و نزد کمتر استادی حضور 
از ارکان شعر  با این حال، خود را به عنوان یکی  یافته و 
و ادب پارسی جاودانه ساخته است.مشهورترین اثر حکیم 
یا همان خمسه نظامی شامل کتابهای  نظامی، پنج گنج 
مخزن االسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر 
و اسکندرنامه است که در کنار هم، بالغ بر 20 هزار بیت را 
شامل می شود.نظامی را بی شک باید در شماراستادان مسلم 
زبان و شعر فارسی دانست. اگرچه داستان سرایی در زبان 
فارسی به وسیله نظامی شروع نشده است، لیکن تنها شاعری 
که تا پایان قرن ششم هجری توانست شعر تمثیلی را در زبان 

فارسی به حد اعالی تکامل برساند، نظامی است.
پنجگنج

نظامی غیر از دیوانی که دولتشاه عدد ابیات آن را، بیست 
هزار بیت نوشته و اکنون مقداری از آن در دست است، پنج 
مثنوی مشهور به نام پنج گنج دارد که آن ها را خمسه ی 

نظامی می گویند.

مثنوی اول از پنج گنج، مخزن االسرار است که مشتمل بر 
حدود 22۶0 بیت است و شاعر آن را به نام فخرالدین بهرام 
شاه بن داوود، پادشاه ارزنگان نامیده است. فخرالدین بهرام 
شاه نیز در برابر این تحفه پنج هزار دینار و پنج سر استر رهوار 
به نظامی جایزه داد.مثنوی دوم منظومه خسرو و شیرین است 
که در ۶۵00 بیت سروده شده است.مثنوی سوم منظومه 
لیلی و مجنون است که در 4700 بیت سروده شده است.
مثنوی چهارم بهرام نامه یا هفت پیکر یا هفت گنبد است که 
در ۵13۶ بیت ساخته شده است. پنجمین مثنوی از پنج گنج 
اسکندر نامه است. این کتاب مجموعا در10۵00 بیت سروده 
شده و شامل دو قسمت است که نظامی نخستین را، شرفنامه 
و دومین را اقبالنامه نامیده است.نظامی گنجوی در سال ۵۹1 

هـ.ق وفات یافت.
والدینوانساب

نظامی به سال ۵30 یا ۵40 هجری در گنجه متولد شد. 
پدر او، یوسف بوده و مادرش رئیسه نام داشت. برخی اصل 
او را از عراق، نواحی قم و تفرش می دانند. هر چند که او 
از زادگاه خود خشنود نبود، اما تمام عمر خود را در گنجه 

سپری کرده است.
تحصیالترسمیوحرفهای

نظامی نیز مانند تمام بزرگان دانش و ادب در زمان جوانی به 
دانش اندوزی و کسب هنر و کمال اشتغال داشت. او به دلیل 
کوشش و رنج بسیار در راه فراگرفتن دانش و ادب به آن مقام 

و مرتبه عالی در فرهنگ و سخنوری رسیده است.با مروری 
در آثار نظامی اهتمام بسیار او در کسب دانش های زمان را 

می توان مشاهده کرد.
همسروفرزندان

نظامی با زنی که امیر در بند او را تحفه فرستاده بود، ازدواج کرد 
و او را عاشقانه دوست می داشت. مثنوی خسرو شیرین را متاثر 
از دوران خوش زندگی با همسرش می داند که آفاق نام داشت 
که در جوانی چشم از جهان فرو بست. حاصل این وصلت 
پسری بنام محمد است. نظامی پس از مرگ آفاق دوبار ازدواج 

نمود که علت آن مرگ زودهنگام همسرانش بود.
چگونگیعرضهآثار

مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبانزد همگان است. به 
عنوان مثال، یان ریپکا، هفت پیکر نظامی را به زبان فرانسوی 
ترجمه کرده است. ویلهلم باحز، خاورشناس آلمانی نیز درباره 
نظامی بحث و تحقیق کرده، و همچنین ویلسون خاورشناس 

انگلیسی، هفت پیکر نظامی را به انگلیسی برگردانده است.
در سال 1۸12 میالدی دو نفر از فضالی هند بنام های 
نام  با  را  اسکندرنامه  علی،  میرحسین  و  علی  بدرالدین 
بر  عالوه  رساندند.  چاپ  به  اسکندرنامه  شروح  منتخب 
آن برتلس، دانشمند روسی نیز در مورد نظامی تحقیقاتی 

انجام داده است.
یک خاورشناس روسی دیگر به نام فرانسوا اردمان منتخبی 
از اسکندرنامه نظامی را تحت عنوان جنگ روس و روم به 

چاپ رسانیده است. بعد از آن یک مستشرق دیگر روسی به 
نام لوئی اسپیتز ناجل کتابی به نام لشکرکشی اسکندر کبیر 
نوشت که مطالب آن را از اسکندرنامه نظامی اقتباس کرده 
بود. هربرت دودا، مستشرق چکسلواکی نیز کتاب فرهاد و 

شیرین را چاپ و منتشر کرده است.
سبکنظامی

وی از آن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی 
توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست 
یابد. اگرچه داستانسرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی 
پایان قرن ششم  تا  تنها شاعری که  لیکن  نشده  شروع 
توانسته است شعر تمثیلی را به حد اعالی تکامل برساند 

نظامی است.
وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص 
تازه و ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات 
با نیروی تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و 
اشخاص و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در 

شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است.
با وجود آنکه آثار نظامی از نظر اطناب در سخن و بازی با 
لفاظ و آوردن اصطالحات علمی و فلسفی و ترکیبات عربی 
فراوان و پیچیدگی معانی بعضی از ابیات، قابل خرده گیری 
است، ولی »محاسن کالم او به قدری است که باید او را 
یکی از بزرگترین شعرای ایران نامید و مخصوصاً در فن خود 

بی همتا و بی نظیر معرفی کرد.
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 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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

اولین سانتافه 2017 صفـر بیرجند 
قیمت استثنایی  09151630158

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

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

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک، عناب

 رب،انار، قروت
 09151641301 - شرافتی

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به تعدادی راننده با خودرو ترجیحا سمند و پژو 
برای کار در آژانس پارک به صورت تمام و نیمه 
وقت نیازمندیم.   09365613536- واحدی

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی نیرو

 )با روابط عمومی بسیار باال( دارد
بازاریاب - مدیر فروش  

 09155628902
32357311 

اجاره یا رهن یک واحد تجاری
 به مساحت 120 متر 

حاشیه طالقانی 
مناسب جهت بانک
09120848388

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

فروش انواع الستیک نو و دست دوم
 با نازلترین قیمت،  با اقساط 12 ماهه ویژه 

فرهنگیان  در الستیک فروشی مقدم 
نبش کوچه پارک آزادی   056-32223323

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

09304447248

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

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

09011251205

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

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

نقاشی ساختمان
 تهران پــارس
اجرای انواع رنگ های نانو 
)مولتی کالر، اکرولیک و ...( 

رنگ های صنعتی )اپوکسی و ...( 
رنگ های روغنی، پالستیک و کناف 

09156705323 - عبدالهی
09157417205- بخشایی

آژانس بانوان یلدا  به تعدادی 
راننده خانم با ماشین نیازمند است. 
58320777 - 09157563230
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فرادید- یکی از محبوب ترین غذا های ایرانی کباب است و کمتر کسی 
است که آن را دوست نداشته باشد. اما این خوراک محبوب و معروف 
که تماما گوشت خالص است در کنار مزایایی که دارد معایبی هم دارد و 
نباید در خوردن آن زیاده روی کرد.خوردن کباب و گوشت در کنار بعضی 
خوراکی های دیگر اثرات منفی در بدن ایجاد می کند. با خواندن این گزارش 
با این خوراکی ها آشنا می شوید.مصرف سماق با کباب دارای فواید بسیاری 

است سماق کاهش دهنده اسید اوریک خون است و استفاده از آن موجب 
تقویت دستگاه گوارش می شود. استفاده از سماق موجب تقویت دستگاه 
گوارش و کبد می شود و از سوء هاضمه، تورم معده و التهاب در دستگاه 
گوارش جلوگیری می کند. سماق دارای خاصیت سم زدایی و ضدالتهاب 
برای کبد است در موارد تهوع، استفراغ و اسهال به خصوص اسهال خونی 
استفاده از سماق بسیار موثر است.مصرف ماست، دوغ و کفیر همراه غذا های 

گوشتی توصیه نمی شود، ضمن این که مداومت بر مصرف همزمان گوشت 
با ماست به دلیل تولید بلغم می تواند احتمال ابتال به لک و پیس را افزایش 
دهد. اما اگر مجبور به استفاده از کباب رستوران های بین راهی شدید حتما 
همراه غذا دوغ و ماست کاکوتی دار، نعنادار یا موسیردار بخورید. چون این 
چند سبزی ضدعفونی کننده قوی مجاری گوارشی هستند و تا حدود زیادی 

از خطرات احتمالی گوشت مسموم و فاسد کم می کنند.

با گوشت چه بخوریم، چه نخوریم؟

سنگ پا و این فواید

استفاده از سنگ پا در حمام برای رفع سردرد 
و  مفید  )مغزی(  دماغی  بیماری های  اکثر  و 
انسولین خون را تنظیم می کند. به موارد زیر 
توجه کنید: 1- به طور ناگهانی زیر دوش نروید و 
ابتدا از آب نیم گرم استفاده کنید 2- هنگام ُپری 
معده و گرسنگی، استحمام ممنوع 3- خوردن و 

نوشیدن در حمام و یا بالفاصله بعد از خروج، 
زیان آور است 4- پودر سدر مخلوط با آب بسیار 
موثر برای رفع چرک  بدن 5- هنگام خروج از 
حمام گرم  مزاجان پاهای خود را با آب سرد 
و سرد مزاجان پاهای خود را با آب گرم بشویند 
6- حمام رفتن بعد از غذا، به چاق کردن بدن 
و حمام با شکم خالی موجب الغری می شود 

و همچنین حمام کردن هنگام تب، مضر است

پوست خود را در خانه بوتاکس کنید
 

شما می توانید با مصرف برخی میوه ها و انجام 
موارد زیر، پوست صورت خود را بوتاکس طبیعی 
کنید: 1- انواع توت ها 2- لوبیا 3- فلفل تند 
4- دانه سویا 5- سیر 6- طالبی 7- سبزی های 
قرمز رنگ )چغندر قرمز، فلفل، گوجه فرنگی و 
غیره( 8- ماهی سالمون 9- حمام های گیاهی 

)حمام کردن با عصاره یا اسانس گیاهان دارویی 
اسطوخودوس،  عصاره  رز،  گل  عصاره  مانند 
و  پامچال  گل  عصاره  شیرین،  بادام  عصاره 
عصاره لیمو یا روغن آواکادو را یک بار در هفته 
و به مدت 30 دقیقه( 10- ماسک سبز رنگ 
لوتئین )مخلوط 200 گرم اسفناج و 200گرم کلم 
پیچ سبز پخته، به همراه روغن زیتون و خامه 

ترش استفاده کنید .

اگر خواب تان نمی برد 
خودتان را مجبور نکنید

دراز کشیدن در بین روز نیز به اندازه ی خوابیدن 
مفید است. محققان دو گروه داوطلب را تحت 
نظر گرفتند. گروهی که چرت زدند و گروهی 
که صرفاً دراز کشیدند. گروه اول 61 درصد زمان 
دراز کشیده را خواب بودند و گروه دوم به خواب 

نرفتند. نتایج نشان می دهد بهبود خوبی در خلق 
و خوی و راندمان کاری هر دو گروه حاصل شد. 
یعنی اینکه دراز کشیدن بدون به خواب رفتن نیز 
به اندازه ی خوابیدن باعث شارژ شدن بدن نیز 
می شود. بنابراین اگر موقعیت خوابیدن ندارید 
دراز بکشید.  روید، کمی  نمی  به خواب  یا  و 
احساس  افقی  حالت  در  بدن  گرفتن  قرار 
خوابیدن طوالنی مدت را به بدن می دهد.

 فواید دوش آب سرد

سرد  به  مایل  ولرم  آب  دوش  فواید  به  لطفاً 
بیشتر توجه کنید: 1- تنظیم دمای بدن 2- 
مقابله با افسردگی 3- افزایش سوخت و ساز 
بدن 4- زیبایتان می کند 5- تنفس بهتر 6- 
افزایش ترشح هورمون ها 7- مسکنی طبیعی 
8- حفاظت از محیط زیست : دوش آب سرد 

اینکه  خاطر  به  است.  زیست  محیط  نفع  به 
الزم  مدت  طوالنی  و  گرم  حمام  یک  برای 
است که حدود 110 لیتر آب مصرف کنید. در 
حالی که برای یک دوش آب سرد نصف این 
میزان آب را مصرف خواهید کرد.عالوه بر این 
زود  خیلی  باشد،  سرد  یا  ولرم  آب  که  زمانی 
برای  زیادی  انرژی  و  ترک کرده  را  حمام 

گرم کردن آب حمام، به هدر نمی رود.

با این ادویه ها چربی را محو کنید

همیشه از گیاهان و ادویه ها برای طعم و مزه 
بخشیدن به غذاها استفاده می کنیم اما این مواد 
محبوب و مورد استفاده، برای الغر شدن هم 
مفید هستند: 1- دارچین )قند خون را تنظیم 
می کند. همچنین تری گلیسیریدها، چربی بد 
و میزان کلسترول کل بدن را در افراد مبتالبه 

زردچوبه   -2 می دهد  کاهش  دوم  نوع  دیابت 
3-  زیره )ضد اضطراب و نیز تقویت حافظه( 4- 
زنجبیل )جلوی اشتها را می گیرد( 5- قاصدک 
)حاوی فیبر، بتا کاروتن و نیز انواع ویتامین ها و 
مواد معدنی است( 6- خردل )میزان متابولیسم 
را تا 25 درصد به ناگهان افزایش می دهد. با 
مصرف روزانه 3 و نیم قاشق چای خوری خردل 

می توانید روزانه 45 کالری اضافی بسوزانید(

یادداشت

گفتمان تحول علوم انسانی باید 
بر هویت ایجابی اش تکیه کند
*معینی پور

عرف غلطی که در نظام علمی ما وجود دارد این است که اشخاص مهم تر 
از نظراتشان می شوند و همگرایی تمدنی در شکل گرفتن یک نظریه کالن 
و مبنا خیلی ضعیف تر تعریف می شود و این باعث می شود که این تعایش 
و همزیستی معرفتی پیش نیاید.: توجه کنیم که ما در یک مسیر صیرورت 
ایجاد بستر گفتمان تحول علوم انسانی هستیم. رقیب ما در داخل کشور بر 
تراکم معرفتی و دانشی غرب نشسته و ما االن بعد از چهل سال تازه در 
حال شدنیم تا سنت موجودمان را استحصال کنیم و دست به تولید بزنیم 
و مسئله های خودمان را بشناسیم و تازه زمینه های معرفتی پاسخگویی به 
مسئله ها را ایجاد کنیم. اگر قرار باشد در این مسیر معتقد به یک دیالکتیک 
معرفتی نباشیم، معلوم نیست بتوانیم در عرصه موجود )عرصه موجود داخلی 
نه دستآوردهای تمدن بیرونی( رقابت کنیم.نکته بعد که به ذهن می رسد این 
است که متأسفانه گفتمان تحول علوم انسانی و گفتمان علم دینی بیشتر 
از این که بر هویت ایجابی خودش تکیه کند، بر شناخت خودش از تمدن 
غرب تکیه کرده است. بله، جدال دو تفکر و دو تمدن حق و باطل این که 
ما چه چیزی را نمی خواهیم و چه نمی خواهیم باشیم، مهم است اما تمرکز 
چهل ساله ما بر غیریت و ساختن هویت خودمان بر اساس جدی گرفتن 
بیش از حد غیر خودمان، باعث می شود که آن هویت ایجابی شکل نگیرد.

ما بیش از حد در نقد غرب و در این مواجهه غیرمحورانه ای که در حقیقت 
هویت خودمان را هم به واسطه آن تعریف می کنیم، گیر کرده ایم. اگر یک 
نگاه رو به جلو داشته باشیم و کمی ایجابی تر حرف می زدیم و به مسئله های 
جمهوری اسالمی در دوره پس از انقالب اسالمی جدی نگاه می کردیم چه 
بسا امروز دچار این نمی شدیم که بنشینیم بگوییم چهل سال کارهایی که 
کردیم بی ثمر بوده و همه  چیز یک فرآیند سیاسی بوده است. این در حقیقت 
مواجهه بنده است با بحثی که این چند وقت وجود دارد علی رغم علقه علمی 
و معرفتی که به این اساتید دارم و از آنها بهره می گیرم.ایده تحول علوم 
انسانی و علم دینی از ایده گذر کرده و به یک جامعه علمی و به یک سرمایه 
اجتماعی رسیده است. خیلی هم سریع پیش رفته است. ا پایه هایمان را آن 
بزرگواران درست کردند، مفاهیم را شکل دادند و فکر می کنم نسل جدیدی 
که جامعه  علمی بر اساس آن شکل گرفته دارد پیش می رود. چهار، پنج 
سال پیش اگر شما از تحول علوم انسانی و علم دینی حرف می زدید کاماًل 
در حاشیه و انزوا بودید ولی در حال حاضر این بحث کاماًل تبدیل به یک 
گفتمان شده است و سرمایه اجتماعی داردمهم ترین مشکل علوم انسانی و 
گفتمان تحول علوم انسانی در وضعیت موجود از دیدگاه بنده این است که 
این گفتمان عمومی نشده است یعنی ما رسانه مناسب برای انتقال پیام و 
ادبیات مناسب برای انتقال پیام گفتمان علم دینی در دست نداریم و باید 

بررسی کنیم که مسئله انتقال پیام را چگونه به وجود آوریم.

تیم فوتبال آزاد شهرستان بیرجند سال 1345 محل برگزاری مسابقات زمین خاکی هنگ کهنه.ایستاده از راست 
آقایان:کیانفر،مرحوم محمدعلی نژاد، محمدیعقوبی، مرحوم الهیارسرهنگی، غالمرضاپوشیده رو،مرحوم منوچهرشمشیری، 
مرحوم علی نژاد، خردپیشه، ناشناس ازگناباد و ناشناس. نشسته از راست آقایان: علی عباس نیا ، مرحوم هوشنگ مهرور، 

پهلوان استاد محمدمهرور، استوار حقیقی )دروازه بان(

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
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تفاهم نامه همکاری بین کانون های مساجد و دفتر روستایی امضا می شود

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و این دفتر خبر داد. عالیه خواجوی در حاشیه 
سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور اظهار کرد: این نمایشگاه امسال از 15 تا 18 اسفند در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. وی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی امسال حضور پر رنگی در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور داشته است، گفت: از خراسان جنوبی 11 شهرستان شامل 80 نفر در نمایشگاه شرکت کردند.

نگین ورزشی استان نیازمند 7 و نیم میلیون 
اعتبار برای تجهیز و نگهداری

امور  پور مدیرکل  افضل  اسماعیل  کاری - محمد 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی  روز گذشته در تور 
رسانه ای خبرنگاران عنوان کرد: پروژه استادیوم 15 
هزار نفری غدیر بیرجند در اسفند 85 آغاز به کار کرد  
که فضای خوبی برای توسعه ورزش های فوتبال و 
دومیدانی و سایر ورزش های فعال در استان است.

وی با بیان اینکه این استادیوم ظرفیت بی نظیری 
که در استان ما  وجود دارد افزود: باالی ۲0 میلیارد 
تومان از سال 85  برای ساخت و تجهیز آن هزینه 
اساسی  مشکل  را  اعتبار  کمبود  وی  است.  شده 
استادیوم غدیر دانست و ادامه داد: تاکنون اعتبارهای 
الزم از جمله برق و گاز و تامین نیروی انسانی از 
محل اعتباری مختلف تامین شده است. افضل پور 
خاطر نشان کرد: این مکان که نگین ورزشی استان 
است ساالنه بین 300 تا 400 میلیون تومان هزینه 
برای نگهداری و جلوگیری از تخریب آن الزم  است. 

حوادث استان

ضرب االجل دادستان بیرجند 
به هنجارشکنان چهارشنبه 
آخرسال
دادستان مرکز خراسان جنوبی: استفاده از مواد منفجره 
و محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد در معابر عمومی 
منفجره  مواد  از  گفت:استفاده  مقدس  است.  جرم 
و محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد در میدان ها و 
معابر عمومی شهر با توجه به اینکه عالوه بر ایجاد 
سرو صدای مهیب و آزار و اذیت مردم سبب حریق 
و خسارت مالی و صدمات جانی به شهروندان می 
شود، برابر قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 
قانون  و  غیرمجاز  مهمات  و  سالح  دارندگان  و 
افزود:  است.وی  )تعزیرات(جرم  اسالمی  مجازات 
دستگاه قضایی استان و دادستانی ضمن اتخاذ تدابیر 
پیشگیرانه و اولویت در پیشگیری از جرم، باهرگونه 
و  مجرمانه  هنجارشکن  و  غیرمتعارف  رفتارهای 
خالف شوونات اسالمی که حقوق شهروندان را در 
معرض تضییع قرار دهد در روزهای پایانی سال بویژه 
چهارشنبه پایان سال طبق موازین قانونی و قاطعانه 
برخورد خواهد کرد و به همین منظور شعبه ویژه 
رسیدگی در دادسرای مرکز استان تعیین شده است 
و به سرعت به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد. 
دادستان بیرجند افزود: استفاده متعارف از محصوالت 
تولیدشرکت های  استاندارد  دارای  نورافشانی مجاز 
داخلی ،در صورتی که موجبات آزار و اذیت شهروندان 
و اخالل در نظم و آرامش عمومی نشود ، منع قانونی 
ندارد. وی افزود: خودروهای افراد هنجارشکن بویژه 
در مواردی که اقدام به حمل و توزیع و نگهداری 
مواد محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد خطرساز کنند 
تا 15فروردین  انتظامی حداقل  نیروی  با همکاری 
شد. خواهد  منتقل  پارکینگ  به  و  توقیف   1397

توزیع اعتبارات و خدمات 
در استان عادالنه باشد

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان جنوبی با تأکید بر تقویت روحیه بسیجی در 
بین مردم و مسئوالن گفت: در بحث موضوع اعتبارات 

و خدمات در سراسر استان باید عادالنه نگاه شود.
علی اسماعیلی صبح دیروز در  مجمع عالی بسیج 
کارمندان استان که به میزبانی شرکت گاز خراسان 
جنوبی برگزار شد اظهار کرد: در انتخاب افراد نباید 
به نگاه جناحی و حزبی افراد را مدنظر قرار داد بلکه 
باید نوع عمل افراد مدنظر باشد. اسماعیلی تصریح 
داشته  حضور  مردم  میان  در  فرمانداران  باید  کرد: 
باشند و تا جایی که می توانند کارها را انجام دهند و 
جایی هم که امکان انجام کاری وجود ندارد با مردم 
درمیان بگذارند. سرپرست دفتر برنامه ریزی، نوسازی 
و تحول اداری استانداری نیز  گفت: در حال حاضر 
رتبه استان در برخورد با ارباب رجوع در اداره های 
دولتی مطلوب نیست و باید تالش شود این بهبود 
یابد. رئیس سازمان بسیج کارمندان هم هم در این 
همایش گفت: بخش مهمی از سرنوشت هر جامعه 
در دست مدیران آن جامعه است و برای تحقق تمدن 
اسالمی باید دولت اسالمی ایجاد شود.احمدی افزود: 
سال آینده با توجه به برگزاری کنگره ۲ هزار شهید 
خراسان جنوبی، از مدیران استان تقاضای مساعدت 
حداکثری برای اجرای مطلوب این مراسم را داریم.

مرگ عابر پیاده در برخورد
 با پژو 405

سرهنگ نیک مرد جانشین رئیس پلیس راه استان 
گفت: ساعت 19 شب گذشته برخورد سواری پژو با 
عابر پیاده در کیلومتر 1 محور سربیشه نهبندان منجر 
به مرگ عابر پیاده شد وی علت حادثه را عدم توجه به 

جلو از جانب راننده اعالم کرد.

توقیف  خودرو حامل 700 گیلوگرم 
ماهی در طبس

در  تازه  خوراکی  ماهی  حامل 700کیلوگرم  خودرو 
پست قرنطینه دیهوک شهرستان طبس متوقف شد.

تازه های ورزشی استان

اسکیت باز بیرجندی نایب قهرمان کشور

اسکیت باز بیرجندی با کسب مدال نقره نایب قهرمان 
کشور شد. محمدمنیب احمدی مقدم در مرحله سوم 
لیگ برتر فری استایل مدال نقره بخش تایم تریل را 
به ارمغان آورد.منیب در بخش دوئل به فینال راه پیدا 
نکرد و مقام پنجم را نیز در این بخش کسب کرد.این 

مسابقات به مدت یک روز در کرج برگزار شد.

دوچرخه سوار بیرجندی بر سکوی 
نخست تریال کشور

علی اختر نماینده خراسان جنوبی در آخرین مرحله لیگ 
تریال کشور در کالس ۲۶، مدال طال را از آن خود کرد و 
قهرمان کشور شد.پیمان آزادی از تهران و  امیر محمدی 
نژاد از هرمزگان در رده های دوم و سوم ایستادند.این 
مسابقات 17 و 18 اسفند در پارک آبشار تهران برگزار شد.
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 اعتبارات مشاغل جذب نشود سهمیه استان برمی گردد

قدم اول در جنگ رسانه ای تیر خالص به اندیشه مردم است

بررسي طرح منطقه گردشگري بند دره ودرخواست 
تسریع در بازنگري طرح جامع بیرجند

بیرجند  دره  بند  گردشگري  منطقه  بررسي  جلسه 
ودرخواست تسریع دربازنگري طرح جامع شهربیرجند 
راه  کل  اداره  درخواستهاي  از  مورد  دو  و  برگزارشد 
وشهرسازي شامل: بررسي منطقه گردشگري بند دره 
بیرجند و تسریع دربازنگري طرح جامع شهربیرجندمطرح 
وبررسي گردید. درادامه معاونت هماهنگي امورعمراني 
بهمراه مدیرکل راه وشهرسازي  وهیات همراه  دیدارهایي 
هم بامدیرکل سرمایه گذاري وزارت راه وشهرسازي 
درخصوص وضعیت فاینانس راه آهن خراسان جنوبي 
و پیگیري احداث آزادراه بیرجند به قاین، دیداربامدیرکل 
ابالغ  درخصوص  وشهرسازي  راه  وزارت  بودجه 
وتخصیص اعتبارات پروژه ها ،دربرنامه کاري خود دارند.

تمدید پرداخت تسهیالت سرمازدگی
 برای سال 97

 حسینی- صبح دیروز نشست خبری مدیر ستادی 
بانک کشاورزی استان برگزار شد. قزلباش هدف از 
برگزاری این نشست را اطالع رسانی به بهره برداران 
بخش کشاورزی در حوزه مطالبات و بخشودگی ها 
اعالم و گفت: بدهکاران تسهیالت زیر یک میلیارد 
ریال ، در صورت پرداخت اصل اولیه ، سود و متفرعات 
تسهیالت بخشیده می شود. به گفته وی از زمان ابالغ 
این دستورالعمل 4 هزار و 974 فقره مورد بخشیدگی 
قرار گرفتند که ارزش ریالی آن ۶70 میلیارد ریال است. 
مدیر ستادی بانک کشاورزی اضافه کرد: حدود 5 هزار 
نفر دیگر مشمول این قانون هستند که هنوز مراجعه 
نکردندکه ، تقاضا می کنیم تا پایان سال 9۶ برای 
بخشودگی اقدام کنند.قزلباش در ادامه با اشاره به این 
که سهم بانک کشاورزی از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری بالغ بر 1۲ هزار میلیارد تومان است ، افزود: 
تاکنون 10۲ طرح به بانک کشاورزی با اعتباری بالغ 
545 میلیارد ریال ارسال شده است و که حدود 30 
میلیارد ریال آماده پرداخت به متقاضیان و مابقی در 
حال بررسی است. مدیر ستادی بانک کشاورزی با بیان 
این که اکنون۲۲ هزار نفر خسارت دیده سرمازدگی به 
بانک کشاورزی معرفی شده است، یادآور شد: تاکنون 
از این تعداد به 13 هزار و 834 نفر متقاضی به مبلغ 
۶58میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است . به 
گفته قزلباش مهلت این تسهیالت تا پایان 9۶ بوده 
که بنا به درخواست فرمانداران شهرستان ها و رایزنی 
بانک کشاورزی این مهلت برای سال آینده نیز تمدید 
شد.مدیر ستادی بانک کشاورزی به اعتبارات ابالغی 
برای رفع موانع تولید و راه اندازی بنگاه های کوچک 
و متوسط از سال گذشته اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۲ 
هزار و ۶00 میلیارد ریال اعتبار براساس معرفی ستاد 
تسهیل استان به بانک ها پرداخت شده است. قزلباش 
همچنین از بیمه محصوالت کشاورزی سخن گفت 
و بیان کرد: از کشاورزان ۲90 میلیارد ریال حق بیمه 
اخذ شده در حالی که بالغ بر 871 میلیارد ریال غرامت 
برای جبران خسارت به کشاورزان پرداخت کردیم.  وی 
از صدور 8 هزار و 749 فقره بیمه نامه در بخش دام 
استان خبر داد و گفت: در سال جاری در بحث بیمه دام 
رتبه اول کشور را خراسان جنوبی کسب کرده است.

دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در 
خراسان جنوبی راه اندازی می شود

خانم زهرا مصطفوی دختر امام خمینی)ره( با نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار کرد. آیت ا... عبادی 
در این دیدار گفت: حمایت از فلسطین و همدلی با 

مردم مظلوم، ستمدیده و رنجدیده اقدامی بزرگ است.
وی با بیان اینکه اگر بنا به فرمایش امام راحل همه 
مسلمانان همدل شوند می توانند این جرثومه فساد 
رسید  روزی خواهد  افزود:  بردانند  زمین  روی  از  را 
رژیم  از  دیگر  و  دریابند  را  خودشان  مسلمانان  که 
دبیرکل  مصطفوی  زهرا  نباشد.  خبر  صهیونیستی 
تشکل نشر معارف فلسطین در جمهوری اسالمی 
ایران هم هدف از سفر خود به استان را افتتاح دفتر 
جمعیت دفاع از ملت فلسطین عنوان کرد و گفت: این 
دفتر با هدف روشن گری و تبیین گفتمان مقاومت راه 
اندازی می شود.گفتنی است صبح دیروز سرکار خانم 
دکتر زهرا مصطفوی فرزند حضرت امام خمینی )ره( 
وارد خراسان جنوبی شد ودر بدو ورود مورد استقبال 
استاندار،معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی و مدیران 

کل ستادی استانداری قرار گرفت.

 استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران بانک 
ها و مسئوالن دستگاه های اجرایی نباید در 
پذیرش و پرداخت تسهیالت اشتغال تعلل کنند 
و در اسرع وقت باید طرح های معرفی شده 
به بانک، بررسی و نسبت به پرداخت آن اقدام 
شود. محمدمهدی مروج الشریعه شنبه شب در 
نشست کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون 
هماهنگی بانک های استان خراسان جنوبی با 
تاکید بر اینکه حتی یک ثانیه تاخیر در پرداخت 
تسهیالت اشتغال جایز نیست گفت: مدیران 
برای  حتی  استان  های  بانک  کارشناسان  و 
یک ریال کمتر در پرداخت تسهیالت اشتغال 
کرد: چشم  تاکید  بازخواست خواهند شد.وی 
انداز استان و بانک ها باید روشن باشد تا به 
هدف مورد نظر در زمینه اشتغال برسیم. وی 
گفت: مدیران بانک های تمام تالش خود را 
برای جذب سهیمه اشتغالزایی به کار گیرند چرا 
که تا پایان تیر 97 اگر این رقم جذب نشود 
اختیار  در  و  حذف  استان  سهمیه  آینده  سال 
سایر استان ها قرار خواهد گرفت.نماینده عالی 
دولت در استان خراسان جنوبی ادامه داد: تنها 
مشکل ما این است که رقم ابالغی با تقاضای 
مردمی همسو نیست و میزان طرح های ارایه 
اختصاص  رقم  از  عامل  های  بانک  به  شده 
یافته بیشتر است که این مشکل رفع خواهد 
شود. حتما جذب  ابالغی  رقم  باید  فقط  شد 

برگزاری جلسات  با  این مهم  اگر  وی گفت: 
گوناگون به نتیجه نرسد یا کاهش داشته باشد 
قابل قبول نیست و در این زمینه باید مدیران 
بانک ها و دستگاه های اجرایی پاسخگو باشند.

نوع اطالع رسانی مهم و موثر است
استاندار نوع اطالع رسانی ها را بسیار موثر و 

مهم دانست و گفت: از اینکه مشکل طرح و 
متقاضی نداریم خوشحالیم و طرح های زیادی 
در سامانه کارا روزانه ثبت می شود ولی توزیع 
تسهیالت  برای  الزم  راهنمایی  و  متوازن 
است. اجرایی  دستگاه  مهم  وظایف  از  یکی 

معادن یکی از ظرفیت های
استان است

معادن  را  استان  های  ظرفیت  از  یکی  وی 
 1۲0 امسال  بهمن   ۲۲ روز  گفت:  و  دانست 
مشغول  نهبندان  منطقه  در  تریلر  دستگاه 
خارج  به مقصد  معدنی  بارگیری سنگ های 
باید مورد  این ظرفیت ها  بودند که  استان  از 
توجه واقع شود.مروج الشریعه نسبت به خروج 
سنگ های خام از استان گالیه کرد و گفت: 
همه آنچه در استان به آن می بالیم تنها صدور 
پروانه بهره برداری از معادن است این در حالی 
است که میزان اشتغال در معادن پایین است.

وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به نوع برنامه 
ریزی ها سریع و عمیق عمل کرد افزود: اگر 
چند کارخانه خوب فرآوری در استان فعال باشد 
عالوه بر جلوگیری از خام فروشی، زمینه اشتغال 
شد.وی  خواهد  فراهم  نیز  جوانان  از  بسیاری 
ادامه داد: هرچند استان در فقر برخی امکانات 
و تجهیزات است اما حداقل باید خیلی سریع 
تر و خاضعانه تر کار سرمایه گذار را راه بیندازیم 
در غیر اینصورت ثروت های استان آرام آرام از 
استان خارج می شود.مروج الشریعه گفت: گاهی 
اوقات به دست خود هزار و یک زیبایی استان 
را نمی بینیم و یک مرتبه برای یک معدن طال 
که بخشی از آن در ۲ شهرستان واقع شده ابتدا 
به سمت تقسیم سهم االرث می رویم که تاثیر 
بر جذب سرمایه گذار می گذارد.وی  مخربی 

اضافه کرد: کسانی که در کشور دنبال فرصت 
فرصت  و  وقت  هستند  گذاری  سرمایه  های 
شنیدن این مشکالت را ندارند و سرمایه گذار 
کند. می  استفاده  خویش  عمر  ثانیه  ثانیه  از 

معادن خراسان جنوبی مورد
بی توجهی قرار گرفته است

نماینده مردم طبس، بشرویه، سرایان و فردوس 

در مجلس  گفت: خراسان  جنوبی یکی از استان  
های معدنی کشور است ولی معادن این استان 
مورد بی  توجهی قرار گرفته است. محمدرضا 
تخصصی  کارگروه  نشست  در  امیرحسنخانی 
اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک  های استان 
افزود: در حالی که این استان دارای ظرفیت ها 
خوبی در حوزه معدن است اما با مشکل جدی 
زمینه  در  باید  گفت:  روبروست.وی  اشتغال 
فرآوری و سایر فعالیت های معدنی در صنعت 
این  صورت  این  در  و  بگیرد  شکل  پایداری 
صنعت مدت ها پایدار خواهد بود.امیرحسنخانی 
تاکید کرد: باید ظرفیت  های خالی استان تکمیل 
و اشتغال بخش صنعت و معدن از آنچه اکنون 

است بیشتر شود.وی همچنین بخش کشاورزی 
در  گفت:  و  کرد  توصیف  بار  اسف  را  استان 
پرداخت تسهیالت اشتغال به طرح های اشتغالزا 
باید کشاورزی و دامداری صنعتی مد نظر قرار 
گیرد.امیرحسنخانی از مدیران بانک   های عامل 
به  تسهیالت  پرداخت  ممکن  حد  تا  خواست 
سال  فروردین  به  را  اشتغالزا  تسهیالت  ویژه 
آینده موکول نکنند.مدیر شعب بانک کشاورزی 

استان نیز در این نشست گفت: تاکنون 10۲ 
طرح اشتغالزا به مبلغ 54 میلیارد تومان به بانک 
کشاورزی معرفی شده است.امیرحسام قزلباش 
افزود: براساس قانون طرح های معرفی شده به 
بانک ها، حداکثر طی مدت یک ماه باید مورد 
اقدامات  مدت  این  در  که  گیرد  قرار  بررسی 
و  انجام  تومان  میلیارد  سه  مبلغ  به  طرح   ۶
تسهیالت طرح  ها هفته آینده پرداخت می  شود.

در  معدن  و  صنعت  تسهیالت  سهم 
بانک های استان قابل قبول نیست

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی گفت: سهم تسهیالت بخش 

قابل  استان  های  بانک  در  معدن  و  صنعت 
کرد:  بیان  نیز  شهرکی  نیست.داوود  قبول 
در  معدن  و  صنعت  بخش  تسهیالت  سهم 
بانک ها قابل قبول نیست.وی با بیان اینکه 
باید سهم خراسان جنوبی در صنعت در یک 
بانک متمرکز شود، افزود: همچنین باید وثایق 
طرح های صنعتی مشخص شده و وثیقه ای 
خارج از طرح نگذارند.شهرکی با بیان اینکه در 
حال حاضر 39 طرح مصوب در حوزه اشتغال 
متقاضی  تومان  میلیارد   ۲50 افزود:  داریم، 
داریم که هنوز به بانک ها معرفی نشده اند.
وی با بیان اینکه طرح های موجود مبنی بر 
فرآوری مواد معدنی است، گفت: تنوع سنگ 
برای سنگ بری ها مهم است بنابراین عالوه 
با  داریم.شهرکی  نیز  ورود  سنگ،  خروج  بر 
مواد  استخراج  برای  نگرانی  اینکه  بیان 
رضوی  قدس  آستان  گفـت:  نداریم،  معدنی 
کارخانه سنگ بری خود را در راستای افزایش 

ظرفیت، تجهیز می کند.

روی  تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها 
نوع پروژه ها اظهارنظر نکنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
هم در این جلسه بیان کرد: بانک ها نباید بر 
روی نوع پروژه ها در پرداخت تسهیالت اظهار 
نظر کنند.هاشم ولی پور مطلق بیان کرد: اگرچه 
صالحیت فرد برای اجرای پروژه به عهده بانک 
بوده اما نباید در نوع پروژه نیز تصمیم گیری 
کنند.وی خواستار تسهیل پرداخت تسهیالت به 
طرح های اشتغال شد و بیان کرد: از مدیران 
بانکی تقاضا داریم پرونده ها را در صورت نقص 
برگشت ندهند و فرصتی برای تکمیل برای 

متقاضی فراهم کنند.

والدت  مناسبت  به  گذشته   روز   - کاری 
حضرت زهرا )س( و روز زن مدیران رسانه 
ها و خبرنگاران و فعاالن رسانه ای بانوان  با 
آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان 

جنوبی دیدار کردند. 

۱۱۲ نفر از بانوان خبرنگار استان
 در خانه مطبوعات عضو هستند

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  محبی؛   احمد 
با  جلسه   این  در  جنوبی  خراسان  اسالمی 
در  فعال  رسانه   10۶ اکنون   اینکه  بیان 
این  از  افزود:  دارد  وجود  جنوبی  خراسان 
 ، بیرجند  شهرستان  در  رسانه   ۶9 تعداد 
طبس،  در  رسانه  پنج  قاین،  در  رسانه   13
سه  کدام  هر  سرایان  و  بشرویه  فردوس، 
رسانه، سربیشه و نهبندان هر کدام دو رسانه، 
خضری یک رسانه و زیرکوه دو رسانه مجوز 
در  روزنامه   ۶ فعالیت  از  دارند.وی  فعالیت 
افزود: همچنین 1۲ هفته  و  داد  استان خبر 

چهار  ماهنامه،   ۲4 نامه،  دوهفته   10 نامه، 
دوفصل  هشت  نامه،  فصل   ۲۲ دوماهنامه، 
در  خبرگزاری  و  تحلیل  پایگاه   ۲۲ و  نامه 
به  اشاره  با  وی  کنند.  می  فعالیت  استان 
اینکه  11۲ نفر از بانوان خبرنگار استان در 
ادامه داد  1۲  خانه مطبوعات عضو هستند 
استان  نشریات  مسئول  مدیر  بانوان  از  نفر 
هستند.  محبی همچنین یادآور شد: سه نفر 
از بانوان مسئول سرپرستی نشریات و دو نفر 
نیز مسئول سرپرستی خبرگزاری ها هستند.

جامعه از بیان و قلم شما 
خبرنگاران تغذیه می شود

حجت االسالم عبادی؛نماینده ولی فقیه در استان 
در این مراسم با بیان اینکه  جامعه بشری مثل 
قطعات یک ماشین است،افزود:  باید هماهنگی 
میان قطعه ها وجود داشته باشد تا هدف اصلی 
محقق شود. وی تاکید کرد: رحمت خدا شامل 
انسانی می شود که جایگاه خود را بشناسد و 
انسان باید بداند برای رسیدن به اهداف عالی چه 

کاری را باید انجام بدهد.عبادی خاطر نشان کرد:  
دنیا امروز در قرن انفجار اخبار خالصه می شود 

چون جامعه از بیان و قلم شما خبرنگاران تغذیه 
می شود؛ سعی کنید که این تغذیه سالم باشد و 

انتشار خبر حق، بزرگترین خدمت به جامعه و 
مردم است.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 

یادآور شد:  نسل های آینده جریانات تاریخی را 
بر اساس خبر و نشریات قضاوت خواهند کرد، 

میدان خبر و رسانه شبیه
میدان جبهه است

وی با بیان اینکه  میدان خبر و رسانه شبیه 
میدان جبهه است افزود: در جنگ رسانه ای 
مردم  اندیشه  به  خالص  تیر  آن  اول  قدم 
در  دشمن  که  کنید  می  مشاهده  است، 
رسانه های خود از نظر تکنیک و تاکتیک و 
روان شناختی تمام همت خود را برای تغییر 
اندیشه ها به کار گرفته است.آیت ا... عبادی 
دشمن  برای  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در 
مراعات نکنید، گفت: به آنچه که حق و خیر 
برای جامعه است توجه کنید و باطل را رسوا 
دستان  در  قیامت  روز  در  شما  قلم  تا  کنید 
شد:  یادآور  باشد.وی  شما  گر  یاری  و  شما 
شما فعاالن رسانه ای به عنوان فرماندهان، 
افسران و سربازان جنگ نرم محسوب می 
شوید و دشمن به هیچ چیز رحم نمی کند و 
به دنبال تسلط بر جهان و جهانیان است و 

هیچ شوخی با کسی ندارد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه   
محسوس  گشت  خودروی  دستگاه   100
می کنند،  کنترل  را  جاده ها  نوروزی  ترافیک 
سایبری  جرائم  جاری  سال  در  کرد:  اظهار 
در استان، 85 درصد افزایش و کشف جرائم 
متهمان  دستگیری  و  درصد   40 سایبری 
سایبری 90 درصد افزایش داشته است. سردار 
اصحاب  با  خبری  نشست  در  شجاع،  مجید 
خودرو  سرقت  جاری  سال  در  گفت:  رسانه، 
9 درصد کاهش و کشف سرقت ها 17 درصد 
افزایش داشته است.وی از کشف 43 تن انواع 
مواد مخدر طی سال جاری در خراسان جنوبی 
خبر داد و افزود: 38 هزار خودرو و موتورسیکلت 
طی سال جاری در استان شماره گذاری شده 
با  خراسان جنوبی   انتظامی  فرمانده  است. 

کشفیات  درصدی   1۶0 افزایش  به  اشاره 
کرد: صدور  تصریح  استان،  در  محترقه  مواد 

گذرنامه در استان افزایش 50 درصدی داشته 

است.شجاع با بیان اینکه 4300 تصادف طی 
سال 9۶ در استان رخ داده است، اظهار کرد: 

این تصادفات، 5۲00 مجروح در معابر شهری 

با  و جاده های استان در پی داشته است.وی 
اشاره به کاهش 11 درصدی متوفیان شهری 
در  جاده ای  متوفیان  درصدی   ۲0 افزایش  و 
نفر  افزود: در سال جاری، ۲40  سال جاری، 
از  را  خود  جان  شهری  برون  جاده های  در 
دست داده اندو   عامل اصلی تلفات تصادفات 
انتظامی  است.فرمانده  بوده  انسانی  عامل 
دستگاه   100 کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
خودروی گشت محسوس و ۲0 دستگاه گشت 
ترافیک  نوروز  تعطیالت  ایام  در  نامحسوس 
جاده های استان را کنترل خواهند کرد.شجاع با 
بیان اینکه در سال جاری انتقادات، سه درصد 
کاهش و تقدیر از کارکنان فرماندهی انتظامی 
استان ۲3 درصد افزایش داشته است، تصریح 
کرد: در سال جاری جرائم سایبری در استان، 

سایبری  جرائم  کشف  و  افزایش  درصد   85
40 درصد و دستگیری متهمان سایبری 90 
داد:  ادامه  است.وی  داشته  افزایش  درصد 
کالهبرداری های  غیرمجاز،  برداشت های 
انتشار  و  اینترنتی  مزاحمت های  اینترنتی، 
فضای  جرائم  بارزترین  از  خصوصی  تصاویر 
است. بوده  گذشته  سال  طی  سایبری 

فضای  فعال  ادمین   ۱59 شناسایی 
مجازی در استان و نظارت بر آن ها

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی توسط معاونت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان طی سال 
جاری، افزود: شناسایی 159 ادمین فعال توسط 
پلیس فتا  شناسایی و برکار آن ها نظارت می شود.  

عکس: اکبری

عکس:احسان توال

عکس:مقامی

مطالبهگریمردمکمکبهتوسعهاستاناست
اسماعیلی  دکتر  گذشته  امیرآبادیزاده-شب 
و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
محمودی مدیر کل امور اجتماعی استانداری 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  از  سرزده 
بازدید کردند،علی اسماعیلی در این بازدید 
گری  مطالبه  کنیم  می  تالش  کرد:   عنوان 
مردم را در راستای کمک به توسعه استان 
کاری  را  نگاری  روزنامه  کنیم.وی  تقویت 
تالش  و  دانست  ارزشمند  و  خطیر،دشوار 

فعاالن این عرصه را ستود. معاون سیاسی 
در  کرد  امیدواری  ابراز  استاندار  امنیتی 
برای  بیشتری  تعامالت  و  ارتباطات  آینده 
بر  با رسانه ها  آینده  حل مسائل استان در 
قرار گردد.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
با  دیدار  ضمن  جنوبی  خراسان  استانداری 
و  کار  جریان  در  آوا  تحریریه   مجموعه 
برنامه های  هفتگی این روزنامه قرار گرفت.

)Ava.news20@gmail.com(
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 حضرت علی علیه السالم فرمودند :
ِجهاُد الَْمْرأَةِ ُحْسُن التَّبَُعِّل

جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است.
)بحار األنوار : ج 103، ص 252(

رحمانی فضلی : به صداوسیما گفتم 
اعتراض ها را پخش کنید؛ اول هم 

آتش سوزی ها را نشان دهید 

اعتراض های دی  مورد  در  گوید:  وزیر کشور می 
ماه، به این نتیجه نرسیدیم که یک گروه، طیف و 
از  را  اعتراض ها  انقالب ها  معاندین و ضد  یا  جناح 
بیرون سازماندهی کرده باشند. این حرف به معنای 
اعتراض ها  از  مخالفان  و  معاندین  که  نیست  این 
سوء استفاده نکرده باشند چون هم در تشدید، هم در 
هدایت و هم برای بهره برداری نهایت تالش خود را 
کردند. وی در ادامه گفت بنده به عنوان رئیس شورای 
امنیت به معاون سیاسی صدا و سیما زنگ زدم و گفتم 
همه آنچه را که در خیابان ها اتفاق افتاده، پخش کنید 
تا مردم ببینند اینهایی که در خیابان هستند، دنبال 
امنیت و اقتصاد و... نیستند. اگر خاطرتان باشد وقایع 
روز پنجشنبه شروع شد، اما نخستین تصاویر روز شنبه 
دو روز بعد پخش شد. وقتی به صدا و سیما گفتم 
پخش کنید، با تعجب پرسیدند: »آتش سوزی ها را 
را  آتش سوزی ها  »اول  گفتم:  دهیم؟«  نشان  هم 
نشان دهید« چرا؟ چون معتقدیم مردم امنیت شان 
را دوست دارند و نمی خواهند امنیت به هم بخورد.

معصومه ابتکار: ایرادی ندارد که پسرم 
در آمریکا درس می خواند؛
من همان خواهر مری هستم

ابتکار با گالیه از رسانه هایی که او و خانواده اش را 
از  دفاع  در  سابقه اش  از  داده اند  قرار  هجمه  مورد 
انقالب گفت و یک بار دیگر تأکید کرد با وجود حمله  
رسانه های جریان  ضدانقالب، همچنان با افتخار خود 
را دانشجوی خط امام می دانم. وی افزود: پسرم از 
نسل دهه 60 و 70 است و در ایران فوق لیسانس 
گرفت و ازدواج کرد. بعد تغییر رشته داد اما در ایران 
امکانش نبود که رشته جدید را در مقطع باالتر ادامه 
بدهد. بررسی کرد و چند جا را برای پذیرش امتحان 
کرد و در آمریکا پذیرفته شد. خیلی ها برای تحصیل 
می روند خارج از کشور. از نظر من مغایرتی ندارد. بعد 
هم فرزندان با نسل قبل متفاوت هستند البته نه لزوما 
مغایر. پدر من،  مرحوم تقی ابتکار هم در آمریکا درس 
خوانده بود اما مسلمان و بسیار پایبند بود. وی در ادامه 
افزود: سازمان ملل جایزه قهرمان زمین را در سال 
2006 به من داد در حالی که می دانستند من همان 
به جهت  عقب نشینی  هیچ   و  هستم  مری  خواهر 
اعتقاداتم نکرده ام. اولین بار بود که این جایزه را یک 

زن و یک ایرانی می گرفت.

انتقاد مطهری از صداوسیما: ظاهرا 
داریم به قبل از انقالب برمی گردیم، 
انگار کار دست علی عسکری هم نیست

شهید  بزرگداشت  ستاد  نشست  در  مطهری  علی 
مطهری، اظهار کرد: عملکرد صداوسیما درباره شهید 
مطهری بسیار کم رنگ شده است، شاید فکر می کنند 
زمانش گذشته است در حالی که باید دقت بیشتری 
در این زمینه صورت بگیرد البته منظور ما این نیست 
که فقط در ایام سالگرد شهید مطهری به افکار ایشان 
توجه شود بلکه اندیشه های ایشان باید مطرح شود. 
توصیه های مقام رهبری هم نشان می دهد ایشان 
چقدر به افکار شهید مطهری حساسیت دارند. فرزند 
شهید مطهری اضافه کرد: متاسفانه صداوسیما مدتی 
است که توجه الزم به این موضوع ندارد. من این 
ولی  گفته ام  هم  علی عسکری  آقای  به  را  مساله 
انگار کار دست ایشان هم نیست. وی همچنین به 
پخش برخی ترانه ها و سرودها در صداوسیما اشاره 
کرد و گفت: قبال آثار فاخرتری در حوزه موسیقی از 
صداوسیما پخش می شد اما االن ظاهرا داریم به قبل 
از انقالب بر می گردیم البته اشکالی ندارد که ترانه 

عاشقانه داشته باشیم اما بعضا ترانه ها محتوایی ندارد.

نتانیاهو :  توافق هسته ای با ایران
 را یا اصالح کنید یا نابود

نخست وزیر اسرائیل در سخنانی بی اساس نسبت به 
 راه افتادن رقابت هسته ای در خاورمیانه هشدار داد.
به گزارش ایلنا »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل  
در جلسه اعضای کابینه وزرای خود خواستار اصالح و 
یا نابودی برجام شد. وی در این جلسه مدعی شد که 
اگر توافق هسته ای ایران اصالح یا نابود نشود، خطر 
رقابت تسلیحات هسته ای در خاورمیانه وجود دارد. وی 
همچنین گفت: در شرایط کنونی هیچ برنامه صلح 

آمریکایی روی میز وجود ندارد.

رئیسی: رهبری فرمودند آستان قدس 
مالیات بدهد، رقیب بخش خصوصی نیستیم، 

به ما تهمت ناروا می زنند

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه اداره این 
آستان، کامال مردمی است، گفت: منشاء همه امکانات 
و اساس آستان قدس رضوی، وقف و نذر است. سید 
ابراهیم رئیسی گفت: تا 2 سال قبل طبق استفتایی 
که از امام خمینی )ره( داریم که آستان قدس مالیات 
پرداخت نمی کردو امام فرموده بودند آستان قدس 
رضوی و شرکتهای تابعه از پرداخت مالیات معاف 
هستند اما بنده در زمان انتصاب به تولیت از مقام معظم 
رهبری استعالم کردم و نتیجه این شد که آستان 
قدس باید مالیات پرداخت کند. در حال حاضر 2 سال 
است که آستان قدس مالیات پرداخت می کند. سید 
ابراهیم رئیسی در پایان گفت: تا جایی که بنده شمرده 
ام حدود یازده تهمت ناروا به آستان قدس زده شده 
که عدم پرداخت مالیات هم از آن دست است. مردم 
باید بدانند ما رقیب کسب و کار مردمی و یا بخش 
خصوصی نیستیم بلکه حامی آنها هستیم. ما بنا را بر 
این گذاشته ایم که هیچ کارخانه ای تعطیل و کارگری 
بیکار نشود ما سعی کرده ایم میان دانشگاه و بازار 
رابطه ای متقابل در راستای ایجاد اشتغال و بازاریابی 
برای ارائه تولیدات به مصرف کنندگان ایجاد شود.

ایمانی: مردم اختالف بین مسئوالن را 
ببینند ناامیدتر می شوند

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا در مورد دغدغه 
در  ناامیدی  حس  القای  مورد  در  کشور  مسئوالن 
جامعه می گوید: موضع دولت را در این زمینه کامال 
تایید می کنم. به این معنا که دولت در مساله ناامید 
کردن جامعه حساس است و این نکته مهمی است. 
مسئوالن باید سیاستی را در پیش بگیرند تا مردم را 
امیدوار سازند. ایمانی، به رئیس جمهور توصیه می کند 
که به تمامی وزرا و مدیران دولت تحکما اعالم کند 
که اخبار و اطالعات منفی را به هیچ عنوان به جامعه 
ادامه داد: واقعا االن منتقدان  ایمانی  تزریق نکنند. 
دولت  تخریب  به  و  کنند  می  انتقاد  چقدر  دولت 
 دست می زنند. من حجم آن را خیلی کم می دانم

و نمی دانم چرا دولت تا این میزان در این شیپور 
می دمد و چرا این موضوع برایش حساس است؟ 

الریجانی: عفاف، جامعه را از دریدگی 
نجات می دهد

علی الریجانی گفت: عفاف جامعه را از دریدگی و 
گسستگی نجات می دهد. جامعه ای که مبنایش بر 
عفاف نباشد گسستگی و سوء ظن ها افزایش می یابد. 

دریدگی قبح است نه حسن.

رئوفیان: شرایط سیاسی کشور خوب نیست

رئوفیان با اظهار اینکه »شرایط سیاسی کشور به لحاظ 
سیاست داخلی شرایط خوبی نیست« گفت: کسانی که 
دغدغه نظام و کشور را دارند باید دست به دست هم دهند 
تا مشکالت مردم حل شود چون در این صورت است که 
انقالب آسیب نمی بیند. رئوفیان با تأکید بر اینکه »دغدغه 
دلسوزان نظام و کسانی که برای آینده کشور نگرانند همان دغدغه مردم است« 
توضیح داد: باید به سمتی حرکت می کردیم که با یک برنامه جامع مطالبات مردم را 
برآورده کنیم تا امروز مشکالت بر مردم اینقدر فشار نیاورد که تا این حد معترض شوند.

ضرغامی:  حرمت حکم رهبری را نگه دارید

 ضرغامی در کانال تلگرامی خود نوشت: مهم ترین 
مصلحت نظام فهم و درک مصالح کشور و ترجیح آن 
بر منافع فردی و گروهی است. اعضای محترم مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ویژه روسای قوا، باید آیینه 
تمام نمای این هویت باشند.شایعات روزهای اخیر در مورد 
عدم شرکت سران قوا در جلسه مجمع، به دلیل اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد 
با هیچ معیاری قابل پذیرش نیست.شایسته است که آقایان با حضور خود در جلسه 
بعدی و یا تکذیب این شایعات، حرمت حکم و توقع رهبری معظم از آنان را نگه دارند. 

 نوری:برای مردم نان شب مهم است نه رفع حصر 

ندارند،  شب  نان  که  مردمی  برای  گفت:  نوری  عبدا...  االسالم  حجت 
ندارد  انتظار  و هیچکس  است  کمتر مطرح  رفع حصر  مانند  دغدغه هایی 
کسی که چند جوان بیکار در خانه دارد، اولویتش رفع حصر باشد. وی گفت: 
درباره بسیاری از تصمیم هایی که با منافع کشور در ارتباط مستقیم است به 
ویژه در سیاست خارجی و روابط بین المللی و منطقه ای برای مردم توضیح 
اقناعی ارائه نمی شود و این ها می تواند برای  امنیت کشور خطر آفرین باشد.
وی گفت: »خوشبختانه رئیس جمهور محترم در  بیاناتش   از نقد استقبال 
شده  است.   متوجه  دولت  نقدها  به  سمت  همه  دلیل  همین  به  و  کرده 

کمالوندی: برجام نباید بازشود

همه  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
یکی  بتواند  که  است  این  مقابل  طرف  تالش 
شرایط  تا  کند  احیا  را  قبلی  های  قطعنامه   6 از 
طرف  من  نظر  به  بازگرداند؛  را  قبلی  تحریم 
بهروز  کند.  می  اشتباه  صد  در  صد  دارد  مقابل 
جمهور  رئیس  ترامپ  های  لفاظی  و  برجام  به  اشاره  با  کمالوندی 
قرار  که  است  ای  بسته  مشخِص  پکیِج  »برجام«،  کرد:  اظهار  آمریکا 
نیست باز شود چون اگر باز شود، عماًل چیزی از آن باقی نخواهد ماند.

کنایه حبیبی به روحانی؛ مردم سخنگو نمی خواهند

به  واکنش  در  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
سخنان رئیس جمهور که خود را سخنگوی ملت 
نمی خواهند،  سخنگو  مردم  گفت:  بود،  نامیده 
پایان  در  نبی حبیبی  خدمتگزار می خواهند. محمد 
کم  کرد:  اظهار  متبوعش  حزب  دبیران  نشست 
عقل خواندن مخالفین دولت از طرف آقای رئیس جمهور جز حاشیه سازی 
افزود:  وی  ندارد.  وی  شخص  و  دولت  برای  فایده ای  هیچ  دولت  برای 
شد. نخواهد  تکرار  گذشته  دولت  کژروی  که  بود  داده  قول  روحانی  آقای 

الریجانی:  چالش های کشور به هم تنیده شده است

 رئیس مجلس با اشاره به اینکه چالش هایی در کشور وجود دارد که به هم 
تنیده شده است، گفت: در این رابطه باید تعقل، توجه کافی و دقت نظر وجود 
داشته باشد تا این چالش ها حل شود و قطعا با شعار و سروصدا قابل برطرف 
شدن نیستند. علی الریجانی گفت: : اگر بخواهیم آداب را رعایت کنیم تحت 
هیچ شرایطی نباید آبروی کسی را ببریم و یا به کسی ظلم کنیم، رعایت آداب 
ظاهری در واقع احترام به دیگران است. وی با بیان اینکه عدالت یعنی قانون 
را اجرا کردن، گفت: یکی از ویژگی های تحقق عدالت این است که قانون اجرا 

شود اما باالتر از آن، این است که انسان گذشت داشته باشد.

 کواکبیان: استیضاح حق مجلس است
 نماینده مردم تهران گفت: هدف نمایندگان از استیضاح 
وزرا حاکمیت قانون است و آنان دنبال باج خواهی نیستند. 
کواکبیان اظهار کرد: اخیرا در برخی از سایت ها در مورد 
استیضاح سه تن از وزرای دولت طوری جلوه می دهند 
که گویا برخی از نمایندگان می خواهند باج خواهی کنند. 
وی با تأکید بر اینکه استیضاح حق مجلس است، ادامه داد:  البته بنده این استیضاح ها 
را امضا نکرده ام و شاید هم رأی مخالف دهم. اما این سایت ها نیز به ناحق 
می نویسند ، مجلس دنبال این حرف ها نیست و به دنبال حاکمیت قانون است.

مطهری  اعاده  اموال  نامشروع  مسئوالن  را  زیر سوال برد

علی مطهری در یادداشتی نوشت:»طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن کشور یک طرح تبلیغاتی و بلکه 
انتخاباتی است و اهداف سیاسی را دنبال می کند. 
این طرح نوعی بدبینی نسبت به مقامات و مسئوالن 
جمهوری اسالمی از ابتدا تا امروز را به مردم القا می کند 
در حالی که مقامات و مسئوالن جمهوری اسالمی در مجموع پاکدست و سالم 
بوده اند و اقلیت ناچیزی ممکن است دچار تخلفاتی شده باشند. همچنین این 
طرح را موجب بی اعتمادی مردم به نظام و بدبینی نسبت به مسئوالن دانست.

موسوی خوئینی ها : کروبی هم دارد روانی می شود

موسوی خوئینی ها  آقای  به  گوید:  می  روحانی  حمید  حجت االسالم 
می رود.  دست  از  دارد  کروبی  آقای  می کنم  احساس  من  کردم  عرض 
با خنده ای گفت: »پدرش  این حرف من  به  واکنش  در  آقای خوئینی ها 
آخر عمری روانی شده بود او هم  دارد به این سرنوشت دچار می شود« 
ابراز تاسف و نگرانی نکرد. آقای کروبی به دلیل ممارست و  یعنی هیچ 
راه   تدریج  به  بود  گرفته  را  اطرافش  که  سازش کار  افراد  با  معاشرت 
امام)ره(  را گم کرد. البته باید صریحا بگویم که آقای کروبی راه امام را 
کشف نکرده و نشناخته بود. چون برخورد او با امام )ره( خیلی محدود بود.

حسین قربان زاده گفت: ما روی کاغذ 
به  عنوان قوانین و زیر زمین به عنوان 
دانش،  حیطه  در  همچنین  و  منابع 
مغز متفکر و سرمایه نیروی انسانی از 

کشورهای پیشرفته چیزی کم نداریم. 
اما این سرمایه ها را هرز کردیم و تقصیر 
آن را به پای اصل حاکمیت نوشتیم! 
ناجوانمردانه بی عملی و سوء مدیریت 
خودمان را به گردن نظام انداختیم و 
منبر رفتیم که ایها الناس می خواهند در 
خیابان دیوار بکشند! یک مثال روشن 

بزنم 13 سال است که همه اختیارات 
برای ساماندهی نظام غیرمتشکل پولی 
در قانونی به همین نام، به نهادهای 
رسمی و در راس آنها بانک مرکزی 

رئیس جمهور  چرا  است.  شده  اعطا 
نقش  باید  مدت  همه  این  از  بعد 
این  جای  به  و  کند  ایفا  را  بابابرقی 
ساماندهی و عمل به تکلیف قانونی 
در تلویزیون به مردم توصیه کند که 
در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری 
را  تقصیر  مسئوالن  همه  نکنند؟!  

گردن هم می اندازند. 13 سال یعنی 
گرایش های  با  دولت هایی  زمان  در 
سیاسی متفاوت و الحمدا... همه آنها 
تفاهم  سوءمدیریت،  محور  این  در 
عمل داشته اند! در حوزه شفاف سازی 
که درمان ریشه ای فساد در ساختار 
منوال  همین  به  وضع  است  اداری 
است، در حوزه رفع انحصارها و تسهیل 
کسب وکار و خصوصی سازی واقعی 
نیز به همین ترتیب قوانین را یا دور 
زدیم یا نادیده گرفتیم. وی در ادامه 
گفت: نواصولگرایی یعنی راهبرد درمان 
این زخم! که از اعتقاد راسخ به نقش 
مردم شروع می شود و تا مطالبه گری 
امن، سالم  برای تحقق یک جامعه 
و معنوی که مهم ترین شاخصه آن 
برقراری عدالت است، ادامه پیدا می کند 
و حتی در سازوکارهای سیاسی مقاطع 
مختلف مانند انتخابات ها نیز این تغییر 
و تحول باید نمود عینی داشته باشد.

آستان  تولیت  خمینی  حسن  سید 
)ره(  خمینی  امام  حضرت   حرم 
از  وقتی  مردم  اینکه  گوید:  می 
موضوعی به درد آمدند، داد بزنند و 
اگر از صنفی خوش شان نیامد بتوانند 
بایستند و پرخاش کنند، خیلی بهتر از 
این است که یک روز دیگر به جایی 
باشد.  نداشته  بازگشتی  که  برسیم 
نشانه  و  مردم  را حق  اعتراض  وی 
پویا بودن جامعه می داند و تاکید دارد 
که نباید با ممانعت از بیان اعتراضات 
جامعه را سرخورده کرد چرا که تبعات 
پس از آن مطلوب نیست.وی افزود: 
از دعواهای سال 88 تا دعواهای 96 
حتی  دارد؛  وجود  زیادی  تفاوت های 
مثال در نحوه برخورد نیروی انتظامی. 
این برخورد از انتهای مسیر شعارهای 
سال 88 )یعنی تندترین شعارها( شروع 
شد. وی در ادامه گفت: امروز دارای 
یک طبقه ضعیف اقتصادی هستیم 

که بزرگ تر شده است و مطالباتش 
مطالبات  این  نیست.  سیاسی 
غیرسیاسی یا غیرفرهنگی، اگر برآورده 
نشود، فارغ از یأس و ناامیدی که پدید 

می آورد می تواند زمینه ساز دو پدیده 
باشد؛ یا فروپاشی و یا حاکمیت نوعی 
یک  معنای  به  اقتدارگرا،  پوپولیسم 
حکومت بسیار خشن ولی در کوتاه 
سرکوب گر.  و  فریب  عوام   مدت، 
در چنان وضعیتی شورش ها خاموش 
می شود، توزیع به ظاهر برابر صورت 

می گیرد و گشایش های کوتاه مدتی 
رخ می دهد ولی معلوم نیست که در 
بلند مدت چه نتیجه ای در حوزه آزادی 
های مدنی و حتی استقالل سیاسی 

حاصل  اقتصادی  توسعه  و  رشد  و 
می شود. وی در ادامه گفت: به نظر 
می رسد که عکس العمل مسئوالن 
به این فریاد ها باید سریع و مناسب 
باشد، وگرنه ممکن است اعتراض ها 
نفرت  و  خشم  به  دردها  بیان  یا 
بیانجامد که پر هزینه تر خواهد شد. 

قربان زاده: نواصولگرایی یعنی راهبرد درمان زخم ناکارآمدی،
 چرا رئیس جمهور باید نقش بابابرقی را ایفا کند؟!

سید حسن خمینی: از دعواهای سال 88 تا دعواهای 96 تفاوت های زیادی 
وجود دارد؛  بی توجهی به مطالبات مرم می تواند منجر به فروپاشی شود

حضور دست جمعی  دانش آموزان دبیرستان شهیدچمران بیرجند در میدان سفیران امید بعد از درختکاری                عکس: غالم دوست بازدید سرزده معاون سیاسی امنیتی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی از روزنامه آوای خراسان جنوبی                                                                                                                                                             عکس:محمدی سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی فرزند حضرت امام خمینی )ره( در بدو مورد استقبال استاندار،و مدیران کل ستادی استانداری قرار گرفت

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم 
کنیم و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز 
کنیم.  مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری 
هموطنان نوع دوست همانند سال  های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی 

شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری- 1390 

خانواده نیازمند روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند
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شماره کارت مجازی: 603799189954160
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(

 داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 32313472-056    09151631855 - طاهری

مرکز نیکوکاری 
جواد االئمه )ع( بیرجند

تدریس زبان ویـژه بـانوان  دوره راهنمایی و دبیرستان     
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