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همراهي براي يک انتخاب شايسته

*سردبير

جاري  سال  سياسي  رويداد  ترين  مهم  انتخابات،   
برقراري  آن،  دقيق  برگزاري  که  ماست  کشور  در 
 امنيت و حضور حداکثري مردم، از جمله مؤلفه هاي 

اولويت دار براي اجراي آن به شمار مي روند. 
 حوزه انتخابيه استان خراسان جنوبي هم براي انتخاب 
و  رهبري  خبرگان  مجلس  در  استان  نماينده  تنها 
 نمايندگان خود در مجلس شوراي اسالمي، از مدت ها 
 قبل به فراخور شرايط، تکاپويي آغاز کرده و فعاليت هاي 
پنهان و آشکار کانديداهاي احتمالي براي حضور در 

اين رقابت سياسي و اجتماعي را شاهد است. 
 در اين ميان مردم به عنوان اعضاي تشکيل دهنده 
هاي  پايه  عنوان  به  آفريني  نقش  بر  عالوه  جامعه 
را  مطلوب  و  مناسب  انتخاب  حق  حکومت،  قوام 
محروم  استانهاي  در  حداقل  که  انتخابي  دارند؛  نيز 
جنوبي،  خراسان  مانند  اي  يافته  توسعه  کمتر  و 
خصوص  به  است.  برخوردار  تري  ويژه  اهميت  از 
اخذ  در  شهرستانها  و  استانها  نمايندگان  نقش  آنکه 
بودجه، شناساندن توانمندي ها و در يک کالم تعيين 
سرنوشت سياسي و اجتماعي و اقتصادي استان بسيار 

حائز اهميت و منحصر به فرد است.
 در اين بين رسانه ها به عنوان رکني از ارکان نظام 
مردم ساالري ديني و نيز به عنوان مساعدت کننده 
انتخابي  براي  شهروندان  تصميم  کننده  تسهيل  و 
جامعه  بين  ارتباطي  پل  عنوان  به  همچنين  و  مهم 
و  استقالل  به شرط حفظ  منتخبين،  يا  کانديداها  و 
پرهيز از جناح بازي و گروه گرايي هاي مرسوم، نقش 

بسيار مهم و اساسي دارند. 
 رسالت واقعي يک رسانه به ويژه رسانه اي مکتوب، 
نيز  و  قانون  به  التزام  بر  تأکيد  و  شناخت  به  کمک 
گونه  هر  از  فارغ  انتخاب  يک  انجام  براي  تالش 

دغدغه است. (ادامه در صفحه٢) 

يادداشت

توسعه استان معطل طرح هاى اجرايى
عيد قربان؛
 روز ذبح نفس با تيغ تقوا

عيد قربان كه پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا (سرزمين آرزوها، 
رسيدن به عشق) فرا مى رسد، عيد رهايى از تعلقات است...

صفحه ٧

سردار شفائى : نيروهاى مسلح 
يك قدم از دستاوردهاى نظام 
و انقالب عقب نمى نشينند
سردار شفائى جانشين فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) گفت: ...
7

ديمه ور ، معاون وزير آموزش و پرورش : 

براى كمبود مدرسه با توجه به افزايش 
دانش آموزان ابتدايى بايد تدبير شود
ديمه ور ، معاون وزير آموزش و پرورش ، در مراسم جشن 
شكوفه هاى دبستان دخترانه شاهد بيرجند اظهار كرد: ...
7

5

قائم مقام نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى در مراسم رژه نيروهاى مسلح ؛

رضايى : مسئوالن كشور هم وقتى به استانمان مى آيند از ما طرح اجرايى مى خواهند

رژه نيروهاى مسلح استان
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس

جناب آقاى مهندس محسن شخمگر
با كمال مسرت قبولى شما را در

 آزمون دكترى تخصصى
 كه نشان از لياقت و شايستگى جناب عالى دارد، تبريك عرض نموده 

 موفقيت و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

احمدى تبار ، على آبادى ، شهريارى ، آرين ، بازديدى ، بستانى

جناب آقاى دكتر رضا كميلى 
انتخاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رئيس سازمان نظام دامپزشكى خراسان جنوبى

صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون شما را آرزومنديم.

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند

مثل يك پروانه در شمع نگاهت پنج سال   سوختم، اما عزيزم با تو من معنا شدم

گفته بودى در كنارت تا ابد هستم، ولى          باز رفتى، باز ماندم، باز من تنها شدم

در پنجمين سالگرد سفر آسمانى عزيزان مان

 بابك ، محبوبه ، مهال و دنيا 
به ياد همه خوبى هايشان پنجشنبه بر سر مزارشان اشك ماتم مى ريزيم.

خانواده رئيس زاده

عيد قربان پرشكوه ترين ايثار 
و زيباترين جلوه تعبد در برابر 

خالق يكتا است 

پيشاپيش عيد قربان و دهه واليت مبارك باد
روابط عمومى  سازمان  منطقه  ويژه اقتصادى  خراسان  جنوبى

مهر، آغاز رويش جوانه هاى معرفت و بصيرت در ضمير پاك فرزندان 
ايران اسالمى است؛ فرزندان برومندى كه با تالش و پشتكار، پله هاى 
ترقى را با هدايت و راهنمايى سكانداران دانش و بينش- معلمان بى 
ادعاى جامعه- طى مى كنند تا رسيدن به جامعه مهدوى (عج) را تدبير 
نمايند. سر آغاز مهر امسال مقارن است با عرفه و قربان كه خود از 

واالترين صحنه هاى آموزش انسانيت و پيام آور شادى مضاعف
 براى جامعه توحيدى است.

اين ايام همچنين يادآور هفته دفاع مقدس و 8 سال حماسه، مقاومت و ايستادگي ملت بزرگ 
ايران براي دفاع از ايران اسالمي و رشادت و شجاعت مردان مردى است كه با ايمان به خدا، درس 
عشق و دلدادگى را از مواليشان حسين بن على(ع) آموختند و نقشي ماندگار بر تارك تاريخ 

ايران رقم زدند. 
اينجانب ضمن تبريك اولين روز مهر، نوروز علم و دانايى، اين جشن ملى به محضر همه ملت 
 فهيم و بزرگوار ايران اسالمى به ويژه مردم فرهنگ مدار، متدين و واليت محور خراسان جنوبى
معلمان، دانش آموزان از تالش هاى صادقانه مديران دستگاه تعليم و تربيت استان و همراهى 
و همكارى ديگر دستگاه ها و نهادها در جهت آماده سازى مدارس براى سال تحصيلى جديد 

صميمانه تشكر و قدردانى مى نمايم.
تاكيد من به شما دانش آموزان عزيز، علم آموزي و تحصيل دانش و افزايش بصيرت و معرفت 
الهي و مراقبت لحظه به لحظه براي حفظ كرامت انساني و سالمتي روح و جسم تان از آفات 

و آسيب هاست 
معلمين زحمتكش و اولياى ارجمند هم كماكان در بسترسازي فضايي امن در مدرسه و خانه

 براي رشد اين عزيزان و بالندگي آينده سازان ايران اسالمي كوشا و پيگير باشند. 
از درگاه ايزد متعال سالى سر شار از موفقيت و بهروزى در جهت تحقق اهداف واالى نظام مقدس 
جمهورى اسالمى ايران ، منويات مقام معظم رهبرى (حفظه ا...) و سياست هاى دولت تدبير و اميد 

براى آينده سازان اين مرز و بوم مسئلت مى نمايم.

پيام  استاندار خراسان جنوبى
 به مناسبت بازگشايى مدارس

  وجه اله خدمتگزار
      استاندار و رئيس شوراى

 آموزش و   پرورش استان خراسان جنوبى

نور مهر دوباره درخشيدن مى گيرد و شميم خوش كالس و كتاب 
وزيدن.خواندن و نوشتن به فهم و شعور مى انجامد و جان هاى تشنه، 
 بارقه هاى اميد و شادابى را به تلمذ مى نشيند تا به بار نشستن ثمره هاى

 شيرين فردا را ضمانت كنند.
ماه مهر و شروع مدرسه، يادآور تمام خاطرات خوش دوران تحصيل 
مردان و زنان امروز است كه ديروز خود دانش آموز بوده اند و امروز 
اميد  براى  است  محبت  و  عشق  و  شور  دنيا  يك  آنها  براى   مهر، 

به فرداى بهتر فرزندان شان.
چندان  صد  ما  معرفت  تا  دارد  عرفه  بوى  و  رنگ  امسال  مهر 
امتحان  و  آموزش  صحنه  ترين  بزرگ  از  بينديشيم،  قربانى  و  قربان  به  و  شود 
ماندن  حسينى  و  شدن  كرباليى  براى  كه  بياموزانيم  و  بياموزيم  ها  درس  خداوندى 
سال  هشت  در  كه  باصفايى  جوانان  همانند  كرد،  زمزمه  عاشقانه  را  توحيد  درس  بايد 
گشتند جانباز  و  اسير  و  شهيد  و  گذراندند  موفقيت  با  را  بندگى  امتحان  مقدس   دفاع 

به خود مى باليم كه آغازگر مهرى ديگر در زندگى خود و فرزندان مان هستيم تا دست 
در دست هم با همدلى و همزبانى به سوى نور و روشنايى حركت كنيم. با نابودى ديو جهل 
و تاريكى، مرزهاى نور و معرفت را درنورديم، فرزندان ايران اسالمى را به اين باور سوق 
دهيم كه فرداى جامعه و بلكه فرداى جهان مهدوى(عج) را بايد با سرانگشت تدبير خويش 

بسازند.
اين جانب ضمن تبريك حلول نوروز خردورزى به همه آحاد جامعه، مراتب ارادت خود را به 
معلمانى ابراز مى دارم كه با تمام توان و عليرغم كم و كاستى هاى موجود، سر در گرو عشق 
به آموختن و آموزش دادن دارند تا چراغ بصيرت و نور ايمان را در دل جامعه برافروخته نگه 
دارند. همچنين شروع سال تحصيلى را به تك تك دانش آموزان عزيز- اين اميدهاى آينده ساز- 

تبريك گفته، درخشش پرفروغ شان را بر صحيفه كهكشان بشريت آرزومندم.

پيام مديركل آموزش و پرورش
 خراسان جنوبى

 به مناسبت بازگشايى مدارس

عباس المعى

مديركل آموزش و پرورش

 استان خراسان جنوبى
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عالوه  خوب،  انتخاب  يک  صفحه١)  از  (ادامه   
شرايط  ايجاد  و  استان  توسعه  به  کمک  بر 
ها،  محروميت  از  بخشي  رفع  براي   مناسب 
به تحکيم پايه هاي نظام و دلگرمي مسئوالن براي 

انجام وظيفه اي مطلوب نيز کمک مي کند. 
و  سياسي  فضاي  رفته  رفته  که  شرايطي  در  حال   
آواي  روزنامه  است،  انتخاباتي در حال غالب شدن 
خراسان جنوبي بر آن شده تا با در اختيار قرار دادن 
در  فعال  فکري  هاي  طيف  همه  به  برابر  فرصتي 
شرايطي  ايجاد  و  اسالمي  نظام  با  همسو  و  استان 
انتخاب  يک  انجام  به  کمک  هدف  سه  مناسب، 
شهروندان  حداکثري  حضور  براي  تالش  مناسب، 
مساعدت  نيز  و  شور  و  اميد  با  همراه  انتخابات  در 
از  اطالع  و  شناخت  شرايط  ايجاد  براي  کوشش  و 
و  عمران  تأمين  راستاي  در  تفکرات  و  ها  برنامه 

آباداني خراسان جنوبي را دنبال نمايد. 
 از همين جا و در همين فرصت به حضور همه شهروندان 
نماييم  مي  اعالم  نيز  سياسي  هاي  طيف  و   محترم 
سالهاي  طي  جنوبي،  خراسان  آواي  روزنامه  که 
حضورش در بين مردم و در قلب آنان، نشان داده که 
خوشبختانه رسانه اي مستقل است و به هيچ طيف و 
گروه و جناح خاصي وابسته نيست. بنابراين وام دار هيچ 
 جريان سياسي نبوده و نخواهد بود و فرصت پيش رو 
را صرفًا براي کمک به انتخابي که نهايتًا توسط خود 
مردم با کمال دقت و آزادي و توجه به شرايط حساس 

کشور انجام خواهد گرفت، مهيا مي نمايد. 
 لذا از همه طيف هاي سياسي و جريانهاي فکري 
و حتي اشخاص حقيقي که به نوعي در اين صحنه 
نوعي  به  يا  بود  خواهند  آفرين  نقش  حساس 
نمايندگان  نقش  تعيين  براي  نظراتي  و  راهکارها 
در توسعه استان و نيز ارائه معيارهاي يک انتخاب 
توسعه  هاي  برنامه  ارائه  رويکرد  با  دارند  مناسب 
شهروندان  توسط  بررسي  و  نقد  هدف  با  و  استان 
محترم و کارشناسان گرامي، به بهره مندي از اين 

فرصت مناسب دعوت مي کنيم. 
اقدام،  اين  که  نماييم  مي  تأکيد  نيز  جا  همين  از   
عالوه بر يک فرصت مساوي و برابر، اقدامي براي 
انجام تبليغ زود هنگام نيست، چرا که هنوز هيچگونه 
ساز و کاري براي معرفي افراد در اين صحنه وجود 
نخواهد داشت و آنچه مورد توجه و تأکيد خواهد بود، 
صرفًا نگاه به نظرات و پيشنهادات و راهکارها براي 
براي  مناسب  فضاي  ايجاد  هدف  با  استان  توسعه 
کمک به انتخابي مطلوب، شايسته و کمک به حضور 

حداکثري مردم شهيدپرور استان است. 
 اميدواريم در اين راه، همراهمان باشيد و در شرايطي 
که خراسان جنوبي بيش از هر چيز به آباداني و رفع 
 محروميت هايش نياز دارد، فارغ از هر گونه حاشيه اي، 

همگي اصل مطالب را مد نظر داشته باشيم.

يادداشت
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رئيس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واکسن وزارت بهداشت از اضافه شدن واکسن تزريقي فلج اطفال به برنامه 
واکسيناسيون ملي خبر داد. دکتر محسن زهرايي در گفتگو با ايسنا، درباره زمان اجراي برنامه تزريق اين واکسن نيز گفت:

 از شهريور ماه امسال، اين واکسن به برنامه واکسيناسيون جاري اضافه شده است. 

واكسن تزريقى فلج اطفال به برنامه واكسيناسيون ملى وارد شد 

امروز ١ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٩ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٢٣ سپتامبر ٢٠١٥

تولد «حضرت امام خميني» رهبر انقالب و بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران در ُخمين (١٢٨١ ش).

روز بازگشايي مدارس.
روز دهقان.

و  مفسر  اديب،  زمخشري»  «جاُرا...  درگذشت 
محدث معروف اهل ُسنَّت(٥٣٨ ق).

ارتحال عالم كبير «عالمه طبرسي» مفسر شهير 
قرآن كريم(٥٤٨ ق).

شهادت حضرت «مسلم بن عقيل» نماينده   امام 
حسين(ع) در كوفه(٦٠ ق).

روز عرفه(روز نيايش).

تقويم مناسبت هاى  روز

عرضه گازوئيل به ازاى پيمايش از امروز آغاز مى شود

نفتي  مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
ازاي  به  اينکه طرح عرضه گازوئيل  بيان  با  ايران 
شود،  مي  اجرا  کامل  طور  به  امروز  از  پيمايش، 
ماهانه  سهميه  از  نيمي  مهرماه،  ابتداي  در  گفت: 
سوخت  کارت  در  اعتباري  صورت  به  را  گازوئيل 
خودروهاي عمومي شارژ مي کنيم و نيم ديگر بر اساس اطالعات بارنامه 
واريز مي شود، تا بدين ترتيب خللي در حمل و نقل عمومي بار و مسافر 
ايرنا، اظهار کرد: قرار است براساس  با  ايجاد نشود. سجادي در گفتگو 
اطالعات مربوط به بارنامه و صورت مسافر، براي آنها سوخت اختصاص 
پيدا کند. در گام دوم اين طرح که از سال آينده اجراي مي شود، ميزان 

پيمايش براساس جي پي اس و رديابي ماهواره اي کنترل خواهد شد.

قيمت سى ان جى به 600 تومان بازگشت

ساعت ۲۴ دوشنبه زمان مصوبه هيئت دولت درباره 
کاهش ۱۰۰ توماني قيمت CNG به پايان رسيد و 
با توجه به تمديد نشدن اين مصوبه از سوي دولت، 
قيمت آن به کيلويي ۶۰۰ تومان بازگشت. به گزارش 
فارس، ساعت ٢٤ دوشنبه گذشته زمان مصوبه هيئت 
دولت درباره کاهش ١٠٠ توماني قيمت گاز فشرده طبيعي CNG به پايان 
رسيد و با توجه به عدم تمديد اين مصوبه از سوي دولت، قيمت CNG به 
٦٠٠ تومان در هر کيلوگرم بازگشت.هيئت دولت با توجه به سفرهاي تابستاني 
و مصرف باالي سوخت در فصل تابستان تصويب کرده بود که هر کيلوگرم 
در فصل تابستان با قيمت ٥٠٠ تومان در هر کيلوگرم عرضه شود. اين کاهش 

قيمت تاثير محسوسي بر باال رفتن مصرف CNG داشت.

وعده خروج از ركود در نيمه دوم سال 
 

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تاکيد بر مقيد 
بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابيري 
امسال  نيمه دوم  از رکود، در  براي خروج کشور 
اظهار  طيب نيا،  علي  ايسنا،  گزارش  به  داد.  خبر 
کرد: دولت همچنان خود را مقيد به کنترل نرخ 
تورم در سطح کنوني مي داند، اما اولويت اصلي آن در نيمه دوم سال 
اقتصاد  کامل  خروج  فرايند  و  تسريع  جهت  در  تدابيري  اتخاذ  جديد 
کشور از رکود است. وي افزود: در حال حاضر به دليل شرايط تحريم 
و انتظار بازار براي رفع آن در شرايط خاصي قرار داريم، اما در آينده 
نزديک و پس از رفع تحريم ها، دولت قطعا سياست ارز تک نرخي را 

اجرا خواهد کرد. 

 يک مقام آگاه برخي جزئيات حذف يارانه بگيران غيرنيازمند و 
شاخص هاي اين حذف را شامل خودروي باالي ۸۰ ميليون 
توماني و حقوق باالي ۳ ميليون تومان دانست. يک مقام 
آگاه در گفتگو با فارس، با اشاره به حذف غيرنيازمندان در 
راستاي اجراي قانون بودجه سال جاري کشور اظهار کرد: 
برنامه ريزي شده تا در صورت امکان، حدود ٦ ميليون نفر غير 
نيازمند تا پايان سال از جمع يارانه بگيران حذف شوند.وي با 
تاکيد بر اينکه مسئوالن تمام تالش خود را براي حذف دقيق 
افراد انجام خواهند داد، گفت:  کار حذف غيرنيازمندان واقعي 
با زحمت در حال انجام است، اما اين موضوع خطا نيز دارد و 
به همين علت سامانه يارانه ١٠ براي آن طراحي شد. اين مقام 
دولتي با بيان اينکه تاکنون حدود ٢ ميليون نفر حذف شده اند،  

بيان کرد: افرادي که ماشين باالي ٨٠ ميليون تومان و ملک 
و امالک به همراه حقوق ٣ تا ٤ ميليون تومان داشته باشند، 
به همراه ديگر اطالعات به دست آمده، حذف خواهند شد.وي 
تصريح مي کند: افرادي که خانه باالي ٢٠٠ ميليون تومان 
داشته باشند و در ديگر شاخص ها وضعيت خوبي داشته باشند، 
نيز از فهرست يارانه بگير کنار گذاشته خواهند شد.وي در 
مورد اينکه چه تعداد از حذف شدگان مجددا به فهرست يارانه 
بگيران بازگشتند، عنوان کرد: بيش از ٢٠ هزار نفر از حذف 
شدگان با اعتراضات انجام شده و بررسي هاي صورت گرفته 
به فهرست پرداخت ها بازگشتند. در بودجه سال جاري ٣ هزار 
ميليارد تومان از اعتبار يارانه نقدي کاهش يافته و طبق قانون 

دولت موظف است، افراد غير نيازمند را حذف کند.

  جزئيات حذف يارانه بگيران غيرنيازمند/ خودروى 80 ميليونى و حقوق 3 ميليونى مالك حذف

مقامات بانک مرکزي مي گويند تغيير مصوبه 
روزانه  توماني  هزار   ۲۰۰ برداشت  امکان 
از کارت هاي بانکي در دستور کار است که 
مبلغ  اين  زودي  به  نهايي شدن  در صورت 
يافت.  خواهد  افزايش  تومان  هزار   ۴۰۰ به 
از  يکي  اخير  سالهاي  در  مهر،  گزارش  به 
برداشت  سقف  افزايش  عدم  اصلي  داليل 
مرکزي  بانک  مسئوالن  که  خودپردازها  از 

نقدي  پول  ميزان  کنند،  مي  اعالم  را  آن 
است که در اختيار سيستم بانکي بوده تا از 
طريق دستگاه هاي خودپرداز در اختيار مردم 
دليل  به  مرکزي  بانک  اصل  در  گيرد.  قرار 
محدوديت هاي تامين پول نقد اين سقف را 
اما  نبرده  باالتر  تومان  از ۲۰۰ هزار  تاکنون 
مرکزي  بانک  مسئوالن  سخنان  بار  اين 
درباره افزايش سقف برداشت از عابربانک ها 

احتمال  از  آنها  و  است  ديگري  جنس  از 
هاي  دستگاه  مبلغ  برداشت  سقف   افزايش 

خودپرداز تا ۴۰۰ هزار تومان خبردادند. 
محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي با بيان 
اينکه بررسي ها و محاسبات بانک مرکزي 
نياز به افزايش مبالغ  حاکي از آن است که 
دريافتي از طريق خودپردازها براي مردم وجود 
دارد که اين رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه 

شده اما به دليل مالحظاتي اين اقدام فعال 
صورت نگرفته است، افزود: افزايش مبلغ در 
دستگاه هاي خودپرداز در حال بررسي است. 
براساس گفته هاي وي به احتمال زياد تا يک 
ماه آينده بايد در انتظار ابالغ بخشنامه بانک 
مرکزي در اين رابطه باشيم؛ اقدامي که پيش 
از اين چند بار توسط برخي از بانک ها به ويژه 

بانک هاي بزرگ انجام شد.

سقف برداشت از خودپردازها 2 برابر مى شود

تمديد تاريخ اعزام به خدمت سربازى 
با درخواست مشموالن

عمومي  وظيفه  سازمان  اعزام  و  احضار  معاون   
تاريخ  تمديد  تسهيالت  ارائه  از  انتظامي  نيروي 
ايرنا،  گزارش  به  داد.  خبر  به خدمت سربازي  اعزام 
تدابير  اساس  بر  گفت:  عليدوست  رحمان  سرهنگ 
سازمان وظيفه عمومي ناجا تمام مشموالن متقاضي 
مراجعه  با  توانند  مي  خدمت  به  اعزام  تاريخ  تمديد 
 (١٠+ (پليس  انتظامي  الکترونيک  خدمات  دفاتر  به 
 درخواست خود را ثبت کنند تا اين سازمان بر اساس 
ظرفيت هاي موجود نسبت به تمديد تاريخ اعزام آنان 
از  بعضي  ظرفيت  اينکه  به  اشاره  با  وي  کند.  اقدام 
مراکز آموزش نيروهاي مسلح در برخي از تاريخ هاي 
افزود:  است،  شده  تکميل  آينده  هاي  ماه  در  اعزام 
مشموالن مي توانند به تمديد تاريخ اعزام به خدمت 
کنند.  اقدام  ظرفيت  داراي  هاي  تاريخ  در  سربازي 
تسهيالت  ارائه  با  سازمان  اين  گفت:  وي همچنين 
به مشموالني که داراي معاذير (فوت بستگان درجه 
يک، بيماري مشمول ) هستند، امکان تمديد تاريخ 
فراهم  اعزام  روز  در  را حتي  آنان  به سربازي  اعزام 
کرده است و با توجه به تکميل ظرفيت تاريخ هاي 
آن  از  بعد  هاي  ماه  به  متقاضيان  اعزام  شده،  ذکر 

موکول مي شود.

پيش فروش خودرو مشروط مى شود 

ايسنا: با اجرايي شدن يک قانون جديد، عرضه کنندگان 
خودرو تنها پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان 

مجاز به پيش فروش محصوالتشان خواهند بود.

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم "
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/7/1
جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم " شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند در تاريخ 
94/7/17 ساعت 9 صبح در محل بيرجند - خيابان شهيد آوينى خيابان نارنج - بين نارنج 7 و 9 - مجتمع 
انوشه برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين 
مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان 
با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى 
باشد. دستور جلسه: اصالح ماده 23 اساسنامه قديم و 21 اساسنامه جديد مبنى بر تقليل اعضاى هيئت 

مديره از 5 به 3 نفر 
هيئت مديره شركت
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى
فروشگـاه    كـودك 

 ا ميـــر
متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 

 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 
تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 

از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 

محل ثبت نام:
بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 

آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم "
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند    تاريخ انتشار: 94/7/1

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى مسكن فرهنگيان 
درميان بيرجند در تاريخ 94/7/17 ساعت 10 صبح در محل بيرجند - خيابان نارنج - بين نارنج 
7 و 9 - مجتمع انوشه برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند 
حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ 
وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو 

سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - بررسى و تصويب ترازنامه و صورت 
هاى مالى سال 93 - تصويب بودجه مالى سال 94 - تصميم در مورد سود و زيان سال 93

تصميم گيرى در مورد نحوه انتقال اسناد واحدهاى تجارى و مسكونى پروژه نارنج
تصميم گيرى در خصوص عقد عقود اسالمى با بانك ها، صندوق ها و موسسات مالى و اعتبارى

تعيين خط مشى آتى شركت                      
 هيئت مديره شركت

كالسه 2544/93  اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول  " نوبت دوم"

چون مقرر گرديده: اموالى شامل سه دستگاه ركتى فاير سه فاز ايران ترانس مدل IT400A به مبلغ 26/500/000 
ريال و 400 عدد زانو 45*63 به مبلغ 6/000/000 ريال جمعا به مبلغ 32/550/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى شركت 
تعاونى مسكن مهر 3 به مديرعاملى روح ا... زراعتكار به مبلغ 30/815/000 ريال در حق آقاى محمدحسين آذرنوش و مبلغ 1/500/000 
ريال حق االجرا  در حق دولت از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/7/19 ساعت 9 الى 10 صبح صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع 
شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت 
به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا 
متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع 

شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دعوت مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى پروفيل بيرجند

جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى پروفيل بيرجند يكشنبه 94/7/12 
راس ساعت 18/30 در محل دفتر شركت واقع در ميدان شهدا برگزار مى گردد. لذا از كليه اعضا 

دعوت مى شود در جلسه فوق حضور به هم رسانده يا وكيل خود را از بين اعضا معرفى نمايند.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت

هيئت مديره

فروش ويژه پاييزه و تابستانه
انواع لباس هاى ترك زنانه و بچگانه ، لباس هاى مجلسى و شب

براى اطالعات بيشتر با شماره ذيل تماس حاصل فرماييد.
خيابان منتظرى- خانه لباس  09011446420

 1- آپارتمان 110 مترى – صفر- تخليه – سند آزاد- طبقه ششم- حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس
 165 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر   30 رهن تا 50 ميليون مى توان وام گرفت

2- واحد 380 مترى دوبلكس شيك - خيام -  600 ميليون -  معاوضه با واحد كوچكتر
3- مغازه درحال ساخت 30 متر زمين 60 متر بنا (زيرزمين و كف) حاشيه بيست مترى خيام -  160 ميليون

4- واحد 130 مترى بيست مترى دوم مدرس - شيك -  200 ميليون يا معاوضه با كوچكتر
5- وياليى 90 متر زمين 120 متر بنا - قابل بازسازى – مدرس 21 -  120 ميليون

6- پيش فروش سپيده كاشانى -  100 مترى - آورده اوليه 36 ميليون
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امالك آسمان فروش فورى ملك 

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"



پيام شمااختصاص يك ميليارد تومان به مدارس شبانه روزى خراسان جنوبى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 1 مهر 1394* شماره 3326
قابل توجه اداره برق بيرجند. پايه چراغ هاى بلوار 3

ميالد 2 چهار ماه پيش نصب شده ولى هنوز 
تا  بيفته  اتفاقى  بايد  حتمًا  نشده!  وصل  آن  برق 

دست به كار شويد؟
915…134

با سالم و خسته نباشيد، ما اهالى معصوميه پايين از 
سازمان اتوبوسرانى خواهشمنديم با توجه به فرا رسيدن 
فصل مدارس، اتوبوسى را از معصوميه پايين به 
براى  فرزندانمان  تا  دهد  اختصاص  ابوذر  ميدان 

رفت و آمد به مدرسه اينقدر دچار مشكل نشوند.
915…295

اند  ميزان  مؤسسه  پيگير  مسئوالن  اينكه  از 
جاى قدردانى و تشكر دارد!

915...826
تقاضا  حصارسنگى  روستاى  اسالمى  شوراى  از 

داريم براى لوله كشى آب قدمى بردارند.
935...324 

با سالم در يك شهر مثل قاين تعميرگاه هاى سنگين 
در خارج از شهر به صورت گاراژ در كمربندى مستقر 
هستند اما در مركز استان با اين وسعت در ورودى شهر 
در پياده روها و اين در شأن مركز استان نيست. ورودى 

شهر بايد پر از جاذبه هاى گردشگرى باشد
915…622

بن  موسى  مسير  كه  شهردارى  سالم.  با 
در  آيا  بسته  رو  كاظميه  سمت  به  جعفر(ع) 
جعفر    بن  موسى  از  مردم  كه  هست  جريان 
12 تا آخر كاظميه پياده بايد بروند.آيا شهردارى 
براى اين موضوع راهكارى انجام داده يا خير. لطفًا 

جواب بدهيد تا مردم هم اطالع يابند.
936…802

زمزمه سفر آقاى شهيدى رئيس بنياد شهيد كشور و 
افتتاح مجتمع ايثار به گوش مى رسد ايشان مهر 
سال گذشته فاز يك اين مجتمع را افتتاح كردند اما 
تا امروز يك ثانيه هم كسى نتوانسته از آن استفاده 
كند چون آماده نبوده اكنون يك نفر بررسى كند 
آن  از  ايثارگران  و  هست  افتتاح  آماده  ببينند 

بهره مند خواهند شد؟
937…276

لطفاً آموزش و پرورش اطالع رسانى كند چرا ساختمان 
مدرسه 6 كالسه تهامى 4 ساله كه تكميل در 
در  شده!  رها  ظفر  راهى  سه  غفارى  خيابان 

صورتيكه با كمبود فضاى نوساز آموزشى مواجهيم؟
915…077

در گزارش خانه هايى از جنس معرفت و ايمان درباره 
وجود دو قبله در مسجد قاين ذكر شده بود كه يكى 
از اين قبله ها رو به بيت المقدس است كه اين مطلب 
استنادى ندارد چون تغيير قبله در زمان پيامبر (ص) 
صورت گرفته و اين مسجد چند قرن بعد ساخته شده 
به نظر مى رسد اصل اين موضوع اين است كه چون 
قبله اول در مسجد با ابزارهاى ابتدايى تشخيص داده 
شده در سال هاى بعد با تكميل ابزارهاى جهت يابى 
به  رو  دوم  قبله  و  شده  معلوم  قبله  تر  دقيق  مكان 

مسجداالقصى نيست!
بنى اسدى مقدم

مدير كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى گفت: يك ميليارد تومان براى مدارس شبانه روزى اختصاص يافته كه به زودى 
توزيع مى شود. المعى در بازديد از مدارس شهرستان زيركوه گفت: در آستانه سال جديد تحصيلى 600 ميليون تومان سرانه 
دانش آموزى به حساب مدارس واريز مى شود. وى كسب رتبه اول در زمينه جذب خير را از توانمندى هاى آموزش و پروش زيركوه 

عنوان كرد و گفت: تالش جهادى براى رسيدن به نهضت علمى مهم ترين هدف آموزش و پرورش خراسان جنوبى است.

* رحيم زاده

مهرشهر از مناطقى است كه به دنبال ساخت و سازهاى 
طرح  اجراى  در  و  اخير  ساله  چند  در  مختلف  و  متنوع 
استان  مركز  جمعيت  پر  نواحى  از  يكى  به  مهر  مسكن 
تبديل شده است اما گويا پيشرفت سريع ساخت و سازها 
در اين نقطه از شهر، با توسعه امكانات شهرى و رفاهى 
همراه نبوده است و اين موضوع به مسأله اى فراگير تبديل 
شده است. اهالى بلوار احمدى روشن از ساكنان يكى از 
دفعات  به  اخير  روزهاى  طى  منطقه  اين  هاى  خيابان 
خواستار تهيه گزارشى از وضع محله خويش شدند براى 

تهيه اين گزارش به مهرشهر  رفتيم.

براى دفع زباله ها 
مسافت زيادى را بايد طى كنيم

نزديك غروب است و در زمينى در حد فاصل دو ساختمان 
از زباله در حال سوختن است، كارى  درحال ساخت تلى 

كه روز در ميان تكرار مى شود. 
 يكى از اهالى در گفتگو با آوا با اظهار نارضايتى از خدمات دهى

هاى  خيابان  در  زباله  آورى  جمع  در  نامناسب شهردارى 
ترين سطل هاى  نزديك  اى مهرشهر مى گويد:  حاشيه 
زباله به اين كوچه ها در حاشيه سمت راست بلوار اصلى 
تعبيه شده و ساكنين مجبورند براى دفع زباله ها مسافت 

زيادى را طى كرده و از خيابان اصلى عبور نمايند. 
همين مسئله باعث شده جمعى از ساكنان خود  اقدام به 

سوزاندن زباله ها كنند.

سرنوشت زباله ها در نبود خدمات شهردارى

مرد جوانى كه چند پالستيك زباله را در داخل خودرواش 
مى گذارد، نظرمان را جلب مى كند.

دليل  به  گويد:  مى  پرسيم.  مى  كارش  علت  درباره  او  از 
بعد مسافت تا محل جمع آورى زباله ها توسط شهردارى 
هاى  سطل  به  و  كرده  حمل  خودرو  با  را  آنها  مجبورم 
البته برخى ديگر از ساكنان زباله ها را   زباله منتقل نمايم. 
 مى سوزانند كه باعث ايجاد بوى نامطبوع و آلودگى هوا مى شود 

عده اى نيز بى هيچ توجهى آنها را در كوچه رها مى كنند و 
بسيارى از ساكنان نيز براى رهايى از شر زباله هاى سرگردان 

كوچه ها چاره اى جز تحمل شرايط موجود ندارند.
 حسنى يكى ديگر ازساكنان محل، مشكل نبود سطل هاى

ولگرد  هاى  سگ  و  ها  گربه  تجمع  در  عاملى  را   زباله 
مى داند و مى گويد: نبود سطل هاى زباله باعث تجمع 
سگ ها و گربه هاى ولگرد در اين منطقه است، موضوعى 

كه در شهرسازى مدرن امروزى قابل پذيرش نيست! 

وجود سگ هاى ولگرد حتى در طول روز 
يكى از دغدغه هاى ساكنين 

سر  از  دست  هم  روز  طول  در  حتى  ولگرد  هاى  سگ 
اين مطلب را هاشمى مى گويد كه  بر نمى دارند.  محله 
فرزندانش با سنين كم براى رسيدن به مدرسه مجبورند 
مسافت زيادى را پياده طى كنند و هر روز با اين سگ ها 
ادامه مى دهد: تجمع سگ ها گاهًا به  روبرو شوند. وى 
صورت گله اى در اطراف به قدرى زياد است كه باعث 

ترس بزرگساالن مى شود تا چه برسد به بچه ها...

بيمارى هاى پوستى
رهاورد دفع نامناسب زباله

ها  زباله  ميان  در  بيمارى  ناقل  مختلف  حشرات  وجود 
بروز  باعث  مگس  و  سالك)  پشه  (حتى  پشه  انواع   مانند 
بيمارى هاى پوستى شده است. اين را يكى ديگر از ساكنان 
منطقه مى گويد كه فرزندش از زمان اقامت در اين محل  
دچار بيمارى پوستى شده است. بحث مفصل زباله كه تمام 

مى شود تازه سفره دل اهالى گشوده مى شود.

امكانات رفاهى اين منطقه در حد صفر است 

جمالى از ساكنين اين بلوار از ديگر مشكالت اين منطقه 
 به خاكى بودن معابر و خيابان ها اشاره كرده و مى گويد:

با وجود انكه بيش از 90 درصد اهالى در منازل خود مستقر 
شده اند اما امكانات رفاهى اين منطقه در حد صفر است. 

هاى  گودال  وجود  و  خيابان  و  كوچه  بودن  خاكى  وى 
كوچك و بزرگ در نقاط مختلف كوچه كه باعث خراب 
مشكالت   ديگر  از  را  شود  مى  خودروها  جلوبندى  شدن 
شهروندان مى داند و مى گويد: در كمتر از 11ماه اقامت در 

اينجا دو بار كمك هاى ماشينم را  عوض كرده ام. 

ناهموارى در كوچه ها مشكالتى 
براى خودروها و صدماتى به عابران پياده 

 يكى ديگر از كسبه  مسطح سازى معابر ر ا از خواسته هاى
اگر  حداقل  شهردارى  گويد:  مى  و  دانسته  اهالى  اصلى 
خيابان ها را آسفالت نمى كند انتظار است دست كم براى 
زمستان خيابان ها را  تسطيح كند چون با وجود چاله هاى 
مردم  تردد  مشكالت  بارندگى  ايام  در  خصوص  به  زياد 
دوچندان خواهد شد. وى ادامه مى دهد: وجود ناهموارى 
به  خودروها  براى  مشكالتى  تنها  نه  ها  كوچه  در سطح 
وجود آورده كه گاهًا شاهد ايجاد صدماتى به عابرين پياده 
بوده ايم و چه بسا افرادى كه در تاريكى شب با افتادن در 

اين چاله ها آسيب ديده اند.

اينجا در شأن جانبازان نيست

 من خودم مجروح جنگى هستم و در جبهه، شيميايى شده ام
با توجه به اينكه اين واحدها به سفارش بنياد شهيد براى 
ايثارگران و جانبازان ساخته شده است اما در شأن جانبازان 
نيست. اين را يكى ديگر از ساكنين خانه هاى مهر بولوار 
و  گرد  دهد:  مى  ادامه  و  گويد  مى  روشن  احمدى  شهيد 
خاك حاصل از كوچه ها و خيابان هاى خاكى براى همه  
مضر است به خصوص براى جانبازان و اين در حالى است 
كه سال گذشته از هر طبقه حدود 25 ميليون ريال براى 
آسفالت كوچه و خيابان گرفته اند اما بعد گذشت يكسال و 

اندى هنوز اهالى از گرد و غبار رنج مى برند.

                  نارضايتى از نبود امنيت 
در خيابان هاى حواشى مهر شهر 

 در حال حاضر امكانات روستايى با شرايط فعلى از اينجا 
بهتر است. نبود نانوايى، فروشگاه ها و مراكز خريد، عدم 
راه اندازى ايستگاه اتوبوس و تردد تاكسى هاى شهرى از 
ديگر مشكالت اهالى حاشيه مهرشهر است چرا مسئوالن 

فكرى به حال كمبودها نمى كنند. 
اين سخنان بهارى يكى ديگر از سكنه است. وى از نبود 
نارضايتى  اظهار  مهرشهر  حاشيه  هاى  خيابان  در  امنيت 
زنى  گشت  شاهد  اوقات  برخى  شود:  مى  يادآور  و  كرده 
معابر  برخى  در  شب  اوليه  ساعات  در  انتظامى  نيروى 
از بسيارى  كه  است  درحالى  اين  هستيم  ها  كوچه   و 

افتد. وى در  اتفاق مى  پايانى شب  ناامنى ها در ساعات 
بارها  منطقه  اين  منازل  از  بسيارى  گويد:  مى  باره  اين 
اند و چه بسا خودروهايى كه در  مورد دستبرد واقع شده 
طول شب مورد سرقت هاى كلى و جزئى قرار گرفته اند.

الستيك هاى اتومبيل خودم تا كنون دو بار سرقت شده و 
به جاى آن آجر گذاشته اند!

الزم به ذكر است از آنجايى كه پيگيرى مشكالت و پاسخ 
مسئوالن به درخواست هاى اهالى به خاطر طوالنى شدن 
مطلب خارج از حوصله خوانندگان بود، بر آن شديم تا در 

شماره هاى آينده صحبت هاى مسئوالن را چاپ كنيم.

حكايت بى مهرى در مهرشهر
نيم نگاهى به مشكالت عديده بلوار شهيد احمدى روشن مهرشهر

 هركه دارد هوس كرببال بسم ا... ثبت نام كربال هوايى  
به صورت محدود

 با 10 درصد تخفيف و اهداى تسهيالت بانكى
 شركت خدمات زيارتى بيرجند تنعيم

آدرس: جمهورى اسالمى 21 - جنب تعاونى ميزان
تلفن: 32226749-32222265

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

ساعت كار: از 10:30 الى 14
و 18 الى 23
قهوه ، بستنى ، آبميوه

پيتـــزا 
ساندويچ 

 10 درصد تخفيف
ارسال  رايگان

نبش مدرس 18 /  32238080 - 32444666

 سيسمونى و اسباب بازى

دنياى فرشته ها
         بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8
32317866 - 09153612963

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

         اعزام 94/7/25

94/8/2 

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى 
مرمر گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

نمايندگى شركت سكو و نودر
انواع درب هاى ضد حريق ، ضد 

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...    در  منزل    09158076574- نظرى



هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
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يك شركت ساعت سازى سوئيسى از ساخت پيچيده ترين ساعت جهان خبر داده است كه از 2 هزار و 800 قطعه تشكيل 
شده است. به گزارش عصر ايران شايد براى ساعت هاى ديجيتال نشان دادن ساعت هاى جهانى كارى راحت تر از آب 
خوردن باشد اما اين ساعت آنالوگ هم مى تواند ساعت 24 شهر جهان را نشان دهد.

ساعتى لوكس با قيمت 16,5 ميليارد تومان دفاع مقدس
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 * نسرين كارى

 روز اول مدرسه تقريبا به ياد همه بچه ها مى ماند يا آنقدر 
خوشحال بوده اند كه اين تجربه جديد برايشان لذتبخش بوده يا 
آنقدر ناراحت كه گريه و بهانه جويى شان در خاطرشان مانده...

 در كنار اين اشك ها و لبخند ها، بچه هايى هم هستند كه ترس 
از مدرسه و محيط جديد و يا ترس دورى از خانواده بخصوص 

مادر، كار را به جا هاى باريك هم كشانده است.
معموال در ترس از مدرسه، مادر و كودك به گونه اى شديد به 
يكديگر وابسته اند. وابستگى شديد كودك برايش اين ترس را 
به وجود مى آورد كه امكان دارد براى خود يا مادرش اتفاقى 
روى دهد. مادران اين گونه كودكان اغلب خود به مادرانشان 
 وابستگى داشته اند و به صورت افراطى مراقب كودك هستند 

و تمام نياز هاى او را برآورده مى كنند.
براى يادمان آن روزها از چند نفر از هم استانى ها خواستيم 
خاطرات  بگويند  برايمان  را  شان  مدرسه  روز  اولين  خاطره 

زيبايى كه حس خوبى  را منتقل مى كند: 
 

معلم از من خواست بروم و تخته پاك كن بياورم 
من هم پاك كن از كيفم درآوردم

سال  در  كند:  مى  شروع  اينطور  را  اش  خاطره  كارگر  رضا 
1371 به كالس اول دبستان رفتم، معلم ما خانم حسينى بود. 
 تخته هاي كالس آن روزها «تخته سياه» بود  و با گچ رويش 
مي نوشتند، تخته پاك هم يك تكه نمد ميخ شده به روي 
تكه چوبي بود. وقتي معلم وارد كالس شد مشاهده كرد كه 
از قبل روي تخته چيزهايي نوشته شده است، دنبال تخته پاك 
كن گشت، پيدا نكرد، چون قد من كوتاه و جثه كوچكي داشتم 
در  رديف اول كنار در كالس نشسته بودم  از من خواست به 
دفتر بروم و پاك كن را بياورم. من روكردم و گفتم: خانم اجازه، 
پدرم به من پاك كن داده و فورا كيف پارچه اي كه مادرم 
برايم دوخته بود را باز كردم و از جيبش يك پاك كن دو رنگ 
«سفيد و قرمز» بزرگ را به خانم معلم دادم. خانم حسينى 
خنديد و دست محبت به سرم كشيد و با توضيحش مرا متوجه 
كرد پاك كن كاغذي با پاك كن تخته سياه فرق دارد و اين 
خاطره هنوز كه هنوز است بعد از گذشت 24 سال از يادم نرفته 
است.جالب تر اين كه پس از اخذ ديپلم رياضي و پايان خدمت 
نظام وظيفه روزي خانم معلم را در خيابان ديدم از دو چرخه ام 
پياده شدم و سالم كردم گفت: فالني، از سربازي آمدي؟ گفتم 
چطور؟ گفت سرت تراشيده است. گفتم بله. گفت: خدمت 

خوب بود؟ گفتم چيزهايي ياد گرفتم. گفت اين ياد گيري ها 
 را ادامه بده تا به دانشگاه بروي و چيزهاي بهتري از فرق

 پاك كن و تخته پاك كن ياد بگيري.
 

من تنها به مدرسه رفتم

ماه  مهر  اول  روز  من  براى  دبستان  دوران  روز  بهترين 
سال1384بود. محمد بهرامى ادامه مى دهد: اولين روزى كه 
مدرسه را تجربه كردم. شايد برايتان عجيب باشد ولى من در 
اين روز تنها كسى بودم كه در مدرسه مان همراه با پدر و مادرم 
به مدرسه نرفتم! البته مادر و پدرم هم تقصيرى نداشتند چون 

بايد سر كار مى رفتند. از يك طرف خيلى خوش حال بودم كه 
به مدرسه مى رفتم و از طرفى هم خيلى مى ترسيدم! چون 
تا به آن زمان به طور جدى از پدر و مادرم جدا نشده بودم. 
ولى به هر ترتيب اين يك توفيق اجبارى بود. البته خيلى هم 
بد نگذشت. چون دوست مهد كودكم«اميرحسين» را در آن 
جا ديدم. پس از آن بچه ها به صف ايستادند و مدير مدرسه 
برايمان سخنرانى كرد. بعد سر كالسهايمان رفتيم.آن جا با 
معلممان خانم مودى آشنا شدم. خانم مودى پس از سالم 
عليك با بچه ها شروع به درس دادن كرد. ابتدا حرف الف و 
سپس حرف ب از حروف الفبا را به ما آموخت. در همان روز بود 
كه ياد گرفتم بنويسم «بابا» و به همين دليل خيلى ذوق كردم!! 
البته با وجود اين همه ذوق و شوق نمره اولين اماليم 15 شد! 
به هر حال بايد قبول كنيم امال سخت ترين درس اول دبستان 
بود و براى من تقريبا هم سطح با حدس و اثبات بود!! پس از 
زنگ امال زنگ شيرين رياضى فرا رسيد. رياضى آنقدر آسان 

بود كه سر كالس خوابيدم! البته من اعداد را از قبل بلد بودم! 
 پس از رياضى زنگ خانه خورد و برگشتم خانه. اين روز يكى از 
جذاب ترين و البته ترسناك ترين روزهاى زندگى ام بود ولى 

به هر ترتيب اين روزهم مانند روزهاى ديگر گذشت...
خيلى دوست دارم به ان روزها برگردم ولى حيف كه نمى توان 

زمان را به گذشته بازگرداند.
 

همكالسى ها فكر مى كردند دانش آموز دوساله ام

مهناز اكبرى بهترين خاطره اش را اينگونه بيان مى كند:  وقتى 
 سر كالس اول رفتم، قدم از همه بلند تر بود بچه ها بهم 

مى گفتن تو دوساله اى؟  منم كه تازه دو روز بود اومده بودم 
مدرسه جواب مى د ادم نه من هفت سالمه مدتها طول كشيد 

تا من معنى دوساله بودن را فهميدم.
 عليرضا يادگارى مى گويد: بهترين خاطره من از روز اول مهر 
با مادرم بود: اولين روز با مادرم به دبستان رفتم به مادرم وقتى 
نزديك مدرسه رسيدم گفتم: شما برو خودم مى رم مادرم از 
دور نگاه مى كرد تقريبا جلوى در مدرسه ما تل خاكى توسط 
كاميون خالى شده بود پشت اون تل خاك قايم شدم و مامانم 
دورتر شد  مامانم  وقتى  ام.  مدرسه شده  وارد  كرد من  فكر 
يواشكى پشت سر مامانم راه افتادم. و رفتم پشت در خونه 
نشستم تا ظهر بعد از يك دو ساعت در زدم و مامانم خوشحال 

كه من مدرسه بودم .
 

مسئوليت بچه هاى همسايه با من بود

شدم. مى  محل  هاى  بچه  بزرگتر  مهر  اول  روز   من 

 احمد حسينى مقدم ادامه مى دهد: آخه يك جورايى با همه 
همسايه ها ارتباطمون نزديك بود و من را هم  قبول داشتن 
و همين باعث مى شد كه مسئوليتشون به من بسپارند.  مسير 
ماهم تقريبا دور بود و خيابون شلوغ معلم تو مسيرمان بود ولى 
بچه هاهم دمشون گرم همكارى مى كردند و براى برگشت 
هم بايد منتظرمى موندم كه همه سرجمع بشوند تا برويم 
سمت خونه و جالب اينجاست كه همه  بچه ها را بايد تحويل 
خانه شان مى دادم. بهترين روزاى عمرم بود حاال كه بهش 

فكر مى كنم كاش هنوزم بچه بودم.
 

برو برو خونه خودم ميام

اينطور بيان مى كند: روز اول  بهاره حسينى خاطره اش را 
مدرسه مادرم برام يك سرويس گرفته بود كه  مينى بوس 
بود از اونجايى كه فرزند اول بودم و به گفته مامانم هميشه 
خودكفا و مستقل، مدرسه كه تعطيل شد سوار مينى بوس 
جلوى مدرسه شدم. و به مادرم كه دنبالم آمده بود از پشت 
بلند  بلند  بهش  نگاه مى كردم  همش  بوس  مينى   پنجره 
مى گفتم برو برو خونه خودم مى خوام بيام. برو برو. مادرم 
هميشه باخنده اين خاطره را تعريف مى كنه. منم تصويرش 

جلوى چشمامه هميشه مى گه تو از اولشم مستقل بودى.
تازه روز قبلش كه براى اول دبستانيها مدرسه جشن مى گيرند 
به پنجشنبه افتاده بود.  وقتى جشن تمام شده با مادر تو كوچه 
 كه بوديم تو مسيربازگشت بخونه همش به حالت گريه نق 
 مى زدم مى گفتم آخه چرا فردا جمعه است مدرسها تعطيله من 

مى خوام فردا مدرسه برم 
 

 برادر شهيدم قرار گذاشت براى هر 20 كه
 مى گيرم برام جايزه بگيره ولى پيش خدا رفت

صديقه ميرزايى بهترين خاطره اش را از مهر 1365، اينگونه 
بيان مى كند: االن 35 سالمه، ته تغارى خونه بودم. 2 خواهر، 
2 برادر، برادربزرگم قهرمان زندگيمون كه زمستان همون سال 
به درجه رفيع شهادت رسيد. مهر اون سال تمام لوازم تحرير و 
لباس و دفتر وكتاب برام خريد. هنوز يادمه كه بهترين وسايل 
اون زمان بود و قرارشد هر 20 كه گرفتم بهم جايزه بده، تا دى 
ماه اون سال بهم جايزه داد، اما سوم بهمن ماه پيش خدا رفت. 
همش بهم مى گفت درس بخون و االن كارشناسى ارشد 
گرفتم و در جهاد كشاورزى كار مى كنم ور اول مهرى بيادشم 

و اشك درچشمانم جاريست .......

اشك ها و لبخندها در اولين روز مهر 
روز عرفه

روز نيايش و اتصال انسان با خدا

عبادات و دعا رشته اتصال انسان با مبدأ هستى و قدرت 
اليزال الهى هستند؛ از اين رو لذا نمى توان گفت كه دعا 
و عبادات، مخصوص اّيام خاص مى باشند؛ اما زمانهايى 
وجود دارد كه فرصت ويژه اى براى ارتباط با خداوند از 
طريق دعا و راز و نياز است؛ چرا كه رحمت خاص خداوند 
در آنها از مبدأ اعلى به سوى بندگان سرازير مى گردد و 
بنده بايد تالش كند خود را در معرض دريافت آن عنايات 
و رحمتهاى ويژه الهى قرار دهد؛ چنانكه پيامبر اكرم صلى 
اهللا عليه و آله فرمودند: به راستى براى پروردگار شما در 
روزهاى روزگارتان عطايا و بخششهايى است، هوشيار 
باشيد و خود را در معرض آنها قرار دهيد.» و قرآن كريم 
نيز مى فرمايد: ؛ و روزهاى خدا را به آنان ياد آورى كن.

يكى از اين روزها، نهم ذيحّجه يعنى روز عرفه است كه 
مى توان آن را روز دعا و نيايش نام نهاد. مخصوصا براى 
كسانى كه توفيق تشّرف به حج و حضور در صحراى 

عرفات را پيدا كرده اند.
مرحوم شيخ عباس قمى درباره شب عرفه مى گويد: «از 
ليالى متبّركه و شب مناجات با قاضى الحاجات است و 
توبه در آن مقبول و دعا در آن شب مستجاب است. و 
كسى كه آن شب را به عبادت بسر آورد، اجر و پاداش 
هفتاد سال عبادت را دارد. وى در رابطه با روز عرفه نيز 
مى گويد: «روز عرفه از اعياد عظيمه [و بزرگ] است، هر 
چند به اسم عيد ناميده نشده و روزى است كه حق تعالى 
بندگانش را به عبادت و طاعت فراخوانده و سفره هاى 
جود و احسان خود را براى آنها گسترده و شيطان در اين 

روز تحقير و رانده شده و خشمناك است.»
اّما جايگاه واالى روز عرفه، در روايات معصومين عليهم 
السالم بيشتر نمود پيدا مى كند كه در زير به نمونه هايى 
اشاره مى شود.امام صادق عليه السالم فرمودند: كسى 
 كه در ماه رمضان بخشيده نشود، تا سال آينده بخشيده

نمى شود، مگر اينكه [روز] عرفه را درك كند.»
شيخ عباس قمى نقل نموده كه امام زين العابدين عليه 
السالم در روز عرفه صداى سائلى را شنيد كه از مردم 
درخواست كمك مى كرد. حضرت خطاب به او فرمودند: 
«واى بر تو! در اين روز از غير خدا سؤال و طلب كمك 
مى كنى، حال آنكه در اين روز براى بّچه هايى كه در 
شكم مادر هستند نيز اميد فضل خدا مى رود كه آنها 
سعيد گردند! از روايات فوق، به خوبى اهميت و جايگاه 
روز عرفه روشن مى شود و اين نكته استنباط مى گردد 

كه اين روز، روز دعا و نيايش است. 

دفاع مقدس يادآور بزرگمردانى است 
كه براى بقاى ايران از جان مايه گذاشتند

ارتش  هوايى  نيروى   1359 ماه  شهريور   31 ظهر 
عراق به فرودگاه ها و پايگاه هاى شكارى ايران حمله 
ناموفق  اين حمله  كارشناسان  از  برخى  باور  به  كرد. 
نخستين شكست عراق طى جنگ بود. در همان روز 
بالفاصله نيروى هوايى پايگاه هاى هوايى شعيبيه و 

العماره عراق را بمباران كرد.

ابتدايى 1 مهر ماه نيروهاى زمينى عراق  در ساعات 
از مرزها گذشته و به سوى شهرهاى ايران حمله ور 

شدند. اهدف اصلى: اهواز، خرمشهر، آبادان.
در نخستين ساعات بامداد يكم مهرماه 59 بزرگترين 
عمليات تهاجمى نيروى هوايى ارتش  با شركت بيش 
از 200 فروند هواپيماى شكارى، رهگير، بمب افكن 
و سوخت رسان انجام شد كه از اين تعداد 140 فروند 
به دفعات وارد خاك عراق شده و تمامى پايگاه هاى 

هوايى آن را بمباران كردند.
گردان دژ از لشكر 92 زرهى اهواز از جمله نخستين 
گروه هاى رزمى بود كه در برابر ارتش عراق ايستادگى 
نيروى  دريايى   تكاوران  ماه  مهر  يكم  روز  در  كرد. 
صمدى  هوشنگ  ناخدا  فرماندهى  به  ارتش  دريايى 
حركت  خرمشهر  سمت  به  بوشهر  در  خود  پايگاه  از 
در  و  بگيرند  عهده  بر  را  اين شهر  از  دفاع  تا  كردند 
روزهاى بعد تكاورانى از پايگاه منجيل به فرماندهى 
گردان  پيوستند.  آنان  به  نيز  ضرغامى  سرتيپ  امير 
تكاوران دريايى به فرماندهى ناخدا هوشنگ صمدى 
تنها نيروى سازماندهى شده و ورزيده اى بود كه طى 
و  از شهر  دفاع  اصلى  بار  مقاومت خرمشهر  روز   34

آموزش نيروهاى مردمى را بر دوش داشت.
اول مهر هر  در هفته  دفاع مقدس  بزرگداشت هفته 
كه  است  بزرگ مردانى  فداكارىِ  و  ايثار  يادآور  سال 
از همه چيز خود  در سى و چند سال پيش خالصانه 
گذشتند و براى بقاى نظام مقدس جمهورى اسالمى 

ايران از جان مايه گذاشتند.
ُجثه كوچك  و  لحاظ سن  از  بزرگ مردانى كه هرچند 
بودند؛ اما دل هايى بزرگ و دريايى داشتند. جوان هاى كم 
سن و سال در آن روزهاى پر از خاطره، كارى كردند 
كارستان. در آن زمان ايثار، شجاعت و فداكارى اين 
به تعجب واداشت.  را  دنيا  ايران زمين  فرزندان پاك 
به  دست  هم  دشمنان  حتى  كه  رسيد  جايى  به  كار 

دندان ماندند و مردانگي شان را ستودند.

خاطرات شيرين مدرسه

قابل توجه همشهريان معزز بيرجندى به ويژه اهالى محترم خيابان هاى 
معلم ، غفارى  و شهيد آوينى با تبريك فرا رسيدن عيد سعيد قربان 
 مركز نيكوكارى محله غفارى آمادگى دريافت نذورات نقدى و غيرنقدى 
قربانى شما را براى توزيع عادالنه ميان نيازمندان واقعى شناسايى شده 

را دارد.  واحد سيار در روز عيد آماده دريافت نذورات شما مى باشد.
مراسم قربانى بعد از نماز ظهر و عصر روز عيد

 در محل مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص) برگزار مى شود
آدرس: خيابان غفارى- بيست مترى جرجانى- مركز نيكوكارى غفارى 

مجتمع فرهنگى مذهبى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)
شماره حساب: 107713410 - بانك رفاه

شماره تماس: 09151602439 - 09151639086 - 32347323

شركت ويال پوشش شاكرىمركز نيكوكارى محله غفارى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل) 

  09153612717 
09151604496
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14
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159

235

921376548
436581729
875942361
318697254
567824913
249135876
694758134
153269487
782413695

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارىجدول 3326

چهارشنبه *1 مهر 1394 * شماره 3326 

انتخاب شما با هزينه هايى همراه است

در برهه هاى مختلف زندگى شما مجبور مى شويد 
است  طورى  بشرى  زندگى  بزنيد.  انتخاب  به  دست 
كه هيچ وقت كامل نيست و شما هرگز نمى توانيد 
انتخابهايى داشته باشيد كه بى كم و كاست بوده و به 
قول معروف مو الى درزش نرود. در تمام زندگى بايد 
پذيرفت كه هيچ چيز را نمى توان رايگان به دست آورد. 
اما اگر انتخاب آگاهانه صورت بگيرد، مى توان روى 
 پرداخت هزينه هاى معقول آن حساب كرد. گاهى اوقات
و  زورگويى  مانند  دسترسى  در  و  ساده  هاى  انتخاب 
كنار  و  تسليم شدن  يا  مواضع خود،  بر سر  پافشارى 
گذشت از  پس  فرد  كه  دارند  هايى  هزينه   كشيدن، 
زمان كوتاهى خود را نسبت به پرداخت آن ها ناتوان 

احساس مى كند.
مثال اگر نتوانستيد با رئيستان در مورد زمان تحويل پروژه 
وارد مذاكره شويد و تمام اوامر او را اطاعت كنيد، ممكن 
است بعد از گذشت زمان كوتاهى دچار فرسودگى شغلى، 
احساس منفى نسبت به خود يا افسردگى شويد. يا اگر 
با زورگويى از فرزند نوجوانتان بخواهيد كه طبق ميل 
و سليقه شما لباس بپوشد، ممكن است او را از خود 
دور كرده و زمينه را براى ارتباط او با دوستان ناخلفش 
مقابل  طرف  با  كه  زمانى  اما  باشيد.  كرده  هموارتر 
وارد مذاكره شويد، شرايط و خواسته هاى او را درنظر 
 بگيريد و به دنبال پيدا كردن راه حل هاى جديد باشيد، 
مى توانيد انتخاب هايى كنيد كه كم ترين هزينه ممكن 

را در بر داشته باشد.
بدون هزينه در  انتخاب  بپذيريد كه  بايد  در هر حال 
زندگى بشرى وجود ندارد. بنابراين براى اين كه طرف 
مقابل به خواسته هاى شما عمل كند، بايد براى برطرف 

كردن نيازهاى او گام هاى عملى مهمى برداريد.

هركه بامش بيش برفش بيشتر

جانشينى  و  وارث  چون  آمد.  سر  به  عمرش  پادشاهى 
نداشت وصيت كرد بامداد نخستين روز پس از مرگش 
اولين كسى كه از دروازه ى شهر در آيد تاج شاهى را بر 
سر وى نهند.اولين فردى كه وارد شهر شد گدائى بود كه 
در همه عمر مقدارى پول اندوخته و لباسى كهنه و پاره به 
تن داشت. اركان دولت و بزرگان وصيت شاه را به جاى 
آوردند و كليه خزائن و گنجينه ها به او تقديم داشتند. 
پس از مدتى كه درويش به مملكتدارى مشغول بود به 
تدريج بعضى از امراى دولت سر از اطاعت و فرمانبردارى 
وى پيچيدند و پادشاهان ممالك همسايه نيز از هر طرف 
به كشور او تاختند. درويش به مقاومت برخاست و چون 
دشمنان تعدادشان زيادتر و قوى تر بود به ناچار شكست 
دل  آرزده  و  خاطر  خسته  جهت  اين  از  درويش  خورد 
گشت... در اين هنگام يكى از دوستان سابقش كه در 
حال درويشى رفيق سير و سفر او بود به آن شهر وارد 
شد و يار جانى و برادر خود را در چنان مقام و مرتبه ديد 
به نزدش شتافت و گفت : اى رفيق شفيق شكر خداى را 
كه گلت از خار برآمد و خار از پايت بدر آمد ، بخت بلندت 
ياورى كرد و اقبال و سعادت رهبرى؛تا بدين پايه رسيدى! 
درويش پادشاه شده گفت : اى يار عزيز در عوض تبريك؛ 
تسليت گوى آن دم كه تو ديدى غم نانى داشتم و امروز 

تشويش جهانى!

الماس نتيجه اى از سختى سنگ است. 
اگر خود را مى بينى كه همچو الماس 

خواهى شد، پس بدان كه بايد از سختى نهراسى.

گام اول درجهت پيشرفت، پى پردن و قبول اشتباه 
خود است… توجيه كردن اشتباه خود حماقت 

محض است… بپذير…

بر پيكر عالم وجود جان آمد
صد شكر كه امتحان به پايان آمد

از لطف خداوند خليل الرحمن
يك عيد بزرگ به نام قربان آمد

عشق كليد شهر قلب است،
 به شرط آنكه قفل دلت هرز نباشد

 كه با هر كليدى باز شود.

تا هر وقت كه تلخى زندگى 
افراد اطراف خود را به شيرينى

 تبديل مى كنى، بدان كه زنده هستى.

عيد قربان كه پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا (سرزمين 
آرزوها، رسيدن به عشق) فرا مى رسد، عيد رهايى از تعلقات 
است. رهايى از هر آنچه غيرخدايى است. در اين روز حج 
گزار، اسماعيل وجودش را، يعنى هر آنچه بدان دلبستگى 

دنيوى پيدا كرده قربانى مى كند تا سبكبال شود.
صداي پاي عيد مي آيد. عيد قربان عيد پاك ترين عيدها 
است عيد سر سپردگي و بندگي است. عيد بر آمدن انساني 
نو از خاكسترهاي خويشتن خويش است. عيد قربان عيد 
نزديك شدن دل هايي است كه به قرب الهي رسيده اند. 

عيد قربان عيد برآمدن روزي نو و انساني نو است.
را به قربانگاه  ابراهيمي، و اسماعيلت  اكنون در منايي،  و 
آورده اي. اسماعيل تو كيست؟ چيست؟ مقامت؟ آبرويت؟ 

موقعيتت، شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ امالكت؟ ... ؟
اين را تو خود مي داني، تو خود آن را، او را - هر چه هست 
و هر كه هست - بايد به منا آوري و براي قرباني، انتخاب 

كني، من فقط مي توانم «نشاني هايش» را به تو بدهم:
را در  تو  آنچه  ايمان ضعيف مي كند،  راه  را، در  تو  آنچه 
راه  در  را،  تو  آنچه  خواند،  مي  «ماندن»  به  «رفتن»، 
«مسئوليت» به ترديد مي افكند، آنچه تو را به خود بسته 
است و نگه داشته است، آنچه دلبستگي اش نمي گذارد 
تا «پيام» را بشنوي، تا حقيقت را اعتراف كني، آنچه تو 
را به «فرار» مي خواند، آنچه ترا به توجيه و تاويل هاي 
مصلحت جويانه مي كشاند، و عشق به او، كور و كرت مي 

كند، ابراهيمي و «ضعف اسماعيلي» ات، تو را بازيچه ابليس 
مي سازد.

در قله بلند شرفي و سراپا فخر و فضيلت، در زندگي ات تنها 
يك چيز هست كه براي به دست آوردنش، از بلندي فرود 
مي آيي، براي از دست ندادنش، همه دستاوردهاي ابراهيم 
وارت را از دست مي دهي، او اسماعيل توست، اسماعيل تو 
ممكن است يك شخص باشد، يا يك شيء، يا يك حالت، 

يك وضع، و حتي، يك « نقطه ضعف»!
اما اسماعيل ابراهيم، پسرش بود!

سالخورده مردي در پايان عمر، پس از يك قرن زندگي 
پر كشاكش و پر از حركت، همه آوارگي و جنگ و جهاد و 
تالش و درگيري با جهل قوم و جور نمرود و تعصب متوليان 
بت پرستي و خرافه هاي ستاره پرستي و شكنجه زندگي. 
جواني آزاده و روشن و عصياني در خانه پدري متعصب و بت 
پرست و بت تراش! و در خانه اش زني نازا، متعصب، اشرافي: 
سارا.و اكنون، در زير بار سنگين رسالت توحيد، در نظام جور 
«مسئوليت  شكنجه  قرن  يك  تحمل  و  شرك،  جهل  و 
روشنگري و آزادي»، در «عصر ظلمت و با قوم خو كرده 
با ظلم»، پير شده است و تنها، و در اوج قله بلند نبوت، باز 
يك «بشر» مانده است و در پايان رسالت عظيم خدايي اش، 
يك «بنده خدا» ، دوست دارد پسري داشته باشد، اما زنش 
نازا است و خودش، پيري از صد گذشته، آرزومندي كه ديگر 

اميدوار نيست، حسرت و يأس جانش را مي خورد.

خدا، بر پيري و نااميدي و تنهايي و رنج اين رسول امين و 
بنده وفادارش - كه عمر را همه در كار او به پايان آورده 
است، رحمت مي آورد و از كنيز سارا - زني سياه پوست 
- به او يك فرزند مي بخشد، آن هم يك پسر! اسماعيل، 
اسماعيل، براي ابراهيم، تنها يك پسر، براي پدر، نبود، پايان 
يك عمر انتظار بود، پاداش يك قرن رنج، ثمره يك زندگي 
پرماجرا، تنها پسر جوان يك پدر پير، و نويدي عزيز، پس از 
نوميدي تلخ.و اكنون، در برابر چشمان پدر - چشماني كه 
در زير ابروان سپيدي كه بر آن افتاده، از شادي، برق مي 
زند – مي رود و در زير باران نوازش و آفتاب عشق پدري كه 
جانش به تن او بسته است، مي بالد و پدر، چون باغباني كه 
در كوير پهناور و سوخته ي حياتش، چشم به تنها نو نهال 
خّرم و جوانش دوخته است، گويي روئيدن او را، مي بيند و 
نوازش عشق را و گرماي اميد را در عمق جانش حس مي 
كند.در عمر دراز ابراهيم، كه همه در سختي و خطر گذشته، 
اين روزها، روزهاي پايان زندگي با لذت «داشتن اسماعيل» 
مي گذرد، پسري كه پدر، آمدنش را صد سال انتظار كشيده 
است، و هنگامي آمده است كه پدر، انتظارش نداشته است!

جان  جواني  است،  شده  برومند  نهالي  اكنون  اسماعيل، 
ابراهيم، تنها ثمر زندگي ابراهيم، تمامي عشق و اميد و لذت 

پيوند ابراهيم!
در اين ايام، ناگهان صدايي مي شنود:

«ابراهيم! به دو دست خويش، كارد بر حلقوم اسماعيل بنه و 

بُكش»!مگر مي توان با كلمات، وحشت اين پدر را در ضربه 
آن پيام وصف كرد؟

عمر  در  بار  نخستين  براي  خدا،  خاضع  بنده   ابراهيم، 
طوالني اش، از وحشت مي لرزد، قهرمان پوالدين رسالت 
ذوب مي شود، و بت شكن عظيم تاريخ، درهم مي شكند، از 
تصور پيام، وحشت مي كند اما، فرمان فرمان خداوند است. 
جنگ! بزرگترين جنگ، جنِگ در خويش، جهاد اكبر! فاتح 
عظيم ترين نبرد تاريخ، اكنون آشفته و بيچاره! جنگ، جنگ 

ميان خدا و اسماعيل، در ابراهيم.
انسان  تاريخ بشر دارد.  عيد قربان ريشه در دوران ماقبل 
اوليه كه از فهم طبيعت عاجز است، براي به دست آوردن 
ترحم خدايان دست به قرباني كردن حيوانات و انسان ها 
مي زند. اين رسم نزد همه ملل و اديان به اسامي مختلف 
موجود بوده است. اين سنت طوالني بشري در اسالم نيز 
پذيرفته شده است.او پس از كشمكشهاي فراوان دروني، 
 در نهايت با موافقت خالصانه فرزندش، به محل مورد نظر 
مي روند و ابراهيم آماده سر بريدن فرزند محبوب خود مي 
شود. اما به هنگام انجام قرباني اسماعيل خداوند كه او را 
سربلند در امتحان مي يابد، گوسفندي را براي انجام ذبح 
به نزد ابراهيم مي فرستد.اين ايثار و عشق پيامبر به انجام 
اين  در  تا  براي حجاج مي گردد  اي  فريضه  فرمان خدا، 
روز قرباني كنند و از اين طريق براي يتيمان و تهيدستان 

خوراكي فراهم سازند.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و خدا را از آنچه ستمكاران مى كنند غافل مپندار جز اين نيست كه [كيفر] آنان را براى 
روزى به تاخير مى اندازد كه چشمها در آن خيره مى شود. سوره إبراهيم، آيه 42

حديث روز  

هر كس نّيتش صادق باشد، اّولين قطره از خون قربانى اش، كّفاره همه گناهان او است.
پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

عيد قربان؛ روز ذبح نفس با تيغ تقوا

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى، كشاورزى 

صنايع ،  معادن و خانگى
09151602835 - ترابى

09011864824

يك شركت معتبر ساختمانى براى انجام امور 
ادارى به يك منشى با روابط عمومى باال نيازمند 

است.     32313289 - 09105706375

به تعدادى نيروى داربست بند 
نيازمنديم.   09156694379

به يك تايپيست خانم نيازمنديم.
دو شيفت - با حقوق ثابت

32445230-09153619654

دعوت به همكارى 
به تعدادى آشپز صرفا ماهر با سابقه كار 

نيازمنديم.
كترينگ و تهيه غذاى ايرانيان

 نبش قدس 2
 ساعات مراجعه: 9 -11   21-19

به يك نفر آقا ترجيحا دانشجو 
همراه گواهينامه و موتورسيكلت 

به صورت پاره وقت نيازمنديم.
 09389282099  ساعت مراجعه: 
12ظهر تا 2 بعدازظهر، ميدان شهدا

به يك نفر نيروى آقا داراى 
مدرك فوق ليسانس مديريت
 با 3 سال سابقه كار و بومى 

نيازمنديم.
32341050-32341316 

به دو همكار خانم براى كار 
در پيتزا فروشى  نيازمنديم.

(منشى و سالن دار)
32236008 - 09128399395

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

نقاشى  ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

فروش سوپرماركت با كليه امكانات 
و موقعيت عالى

09356015450

فروش كارگاه قارچ با تمام تجهيزات 
و موقعيت عالى - در حال توليد

09366142689

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

منزل در خيابان مطهرى 10 
براى انبار يا سكونت - رهن كامل

09337537636

شلوار جين زنانه 28  الى 33 هزار تومان  
بلوار معلم ، ابتداى خيابان فردوسى             

پوشاك 200

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ - پالك 12

يك دستگاه يخچال ايستاده 
 2 مترى ، 3 درب 

موتور فرانسوى در حد نو 
به فروش مى رسد.
09159859884

آگهى  استخـدام
بزرگ ترين موسسه زبان 

موسسه زبان شريف (شكوه بيرجند) 
در نظر دارد: در خصوص تكميل كادر 

 آموزشى خود از بين عالقه مندان 
به تدريس دوره هاى آموزشى زبان 

اقدام به جذب مربى نمايد.
براى اطالعات بيشتر با شماره هاى 

 32200000 - 32423300
09152651500 تماس حاصل فرماييد.

آگهى استخدام
به يك نفر نيروى مرد با حداقل مدرك 
كارشناسى شيمى گرايش پليمر 

براى كار در واحد كنترل كيفيت 
نيازمنديم.

7-32255026-056 داخلى :101

كليه لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور    09151636824- نوكى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى

بى
 كت

مه
ت نا

مان
 ض

ال
 س

10

ران
ه اي

 نام
مه

ل بي
سا

 7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

بورس انواع خودروهاى ايرانى و خارجى 

         چشم انداز
بلوار غفارى - نبش غفارى 11

تلفن تماس: 32213110
(طوفانى نژاد)
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: برخالف تصورات گذشته، نوشيدن قهوه در صورت مصرف به اندازه مي تواند احتمال بروز افسردگي در زنان را کاهش دهد. در گذشته تصور بر اين 
بود که کافئين عامل تشديد بروز بيماري هاي روحي است. امروزه ثابت شده افرادي که قهوه مصرف مي کنند کمتر در معرض خطر ابتال به افسردگي
 قرار دارند. قهوه مي تواند خطر ابتال به افسردگي را در زنان پايين آورد.

رابطه قهوه با ابتال به افسردگى در زنان

مصرف اين مواد غذايى موجب ورم بدن مى  شود

6

ديابتى ها مى توانند
 ماكارونى بخورند؟

 
سالمت نيوز: اين تصور غلطي است که خيلي ها 

فکر مي کنند اگر مبتال به ديابت باشند، حتما بايد 
از رژيم غذايي حذف کنند. مسئله  ماکاروني را 
اصلي خود ماکاروني نيست، بلکه بايد دقت کنيد 
چه نوع ماکاروني اي مي خوريد، چگونه آماده اش 

کرده ايد، چه حجمي از آن را مي خوريد و نکته 
استفاده مي کنيد.  با چه غذاهايي  مهم تر همراه 
را  ماکاروني  که  است  اين  متخصصان  توصيه 
نبايد خيلي بپزيد و بهتر است که فقط مقداري 
ماکاروني  اين که  بگذاريد. ضمن  آب جوش  در 
از غذاهايي مثل سويا، غذاهاي  با ترکيبي  بايد 

شود.  خورده  سبزيجات  و  مرغ  گوشت  دريايي، 
مي شود؟  تاکيد  ماکاروني  جوشاندن  بر  چرا  اما 
ماکاروني  وقتي  که  است  اين  اصلي اش  دليل 
خيلي پخته مي شود، بيش از حد حالت نرم به 

بيشتري  خيلي  گلوکز  ميزان  و  مي گيرد  خود 
را  افراد  گلوکز خون  نتيجه  در  و  ايجاد مي کند 
اگر  ماکاروني  متخصصان،  نظر  به  مي برد.  باال 
همراه با پروتئين بدون چربي، چربي هاي سالم، 
وعده  يک  شود،  مصرف  فيبرها  و  سبزيجات 

غذايي کامل و مناسب براي همه است. 

مصرف اين مواد غذايى موجب 
ورم بدن مى  شود 

شهرخبر: ورم و پف کردن بدن ناشي از کارکرد 
نادرست کليه و بعضي از بيماري هاي زمينه اي 
مشکالت  بدن  کردن  پف  يا  ورم  علل  است. 
کليوي است که عمًال تصفيه خون توسط کليه 
به خوبي صورت نمي گيرد و موجب تجمع مايع 
در بدن مي شود لذا بايد اين افراد تغذيه مناسب 
و مرتبط با مشکل کليه را داشته باشند تا بتوانند 
اين مشکل را برطرف کنند. به طور مثال اگر فرد 
دچار مشکالت خفيف کليوي يا در حد نارسايي 
مناسب  الگوي  يک  با  معموًال  باشد  خفيف 
اقدامات  با  باشد  نارسايي شديد  اگر  و  تغذيه اي 
خاص درماني مثل محدود کردن مصرف سديم، 
پتاسيم و فسفر به کمتر از ٣ گرم در روز مي توان 
اين بيماري را کنترل کرد. ورم هاي موقتي که 

صبح مي آيد و شب مي رود و گذرا هستند، هيچ 
و در صورتي که شرايط  ندارد  به کبد  ارتباطي 
عمومي بدن مساعد باشد، اهميت زيادي ندارد. 

براي افرادي که مشکالت کليوي دارند، مصرف 
منابع غذايي حاوي سديم مثل خيارشور، زيتون 
محدود  غذاها  قبيل  اين  از  و  و چوب شور  شور 

مي شود، همچنين براي جلوگيري از زياد شدن 
پتاسيم نيز مصرف منابع غذايي که حاوي مقدار 
زيادي پتاسيم مثل موز، انجير و انبه مي باشد 
بايد صرف نظر کنند. معموًال در اين بيماران بايد 

ميوه و لبنيات دريافتي محدود شود زيرا لبنيات 
منبع خوبي براي پتاسيم و سديم هستند.

با اين غذاها الغر مى شويد
 

سالمت نيوز: ماست پروتئين دارد و مدت بيشتري 

طول مي کشد تا از معده خارج شود بنابراين مدت 
باقي مي  طوالني تري احساس سيري در شما 
ماند. عالوه بر اين براي گوارش پروتئين کالري 
سوزانيد.  مي  کربوهيدرات  به  نسبت  بيشتري 

همچنين مطالعات نشان مي دهد دارچين خاصيت 
تثبيت قند خون دارد. دارچين مي تواند اشتها را به 
ويژه در افراد مبتال به ديابت نوع ٢ فروبنشاند. مي 
توانيد مقداري دارچين را در قهوه، چاي، ماست و 
براي افزودن طعم شيريني بدون افزايش کالري به 

انواع غذاها (مانند شله زرد) بيفزاييد.

لزوم مصرف آسپرين 
در دهه 50 زندگى

طور  به  که  ساله   ۵۹ تا   ۵۰ افراد  عصرايران: 
مي  مصرف  آسپيرين  پايين  دوز  روزانه  منظم 
قلبي  هاي  بيماري  و  مغزي  کنند، خطر سکته 
در آنها کاهش مي يابد. عالوه بر اين، مصرف 
اين دارو به مدت حداقل ۱۰ سال باعث کاهش 
خطر ابتال به سرطان کولورکتال مي شود. لزوم 
 ۵۰ دهه  در  که  افرادي  براي  آسپرين  مصرف 
زندگي خود به سر مي برند و در معرض خطر 
بايد  قلبي هستند  يا حمله  تجربه سکته مغزي 
روزانه دوز پايين آسپرين مصرف کنند. مصرف 
آسپرين فقط براي افرادي توصيه مي شود که 
در معرض خطر باالي ابتال به بيماري هاي قلبي 
عروقي هستند و به احتمال زياد دچار هيچ گونه 

خونريزي نخواهند شد.

ايستگاه سالمت

حوادث

 كسب نايب قهرمانى مسابقات كبدى 
دانش آموزى كشور توسط تيم قاينات

گفت:  جنوبي  خراسان  کبدي  هيئت  رئيس   : فارس 
کشور  دانش آموزي  قهرماني  کبدي  مسابقات  در 
تيم قاينات در جايگاه دوم ايستاد. ابوالفضل احمدي 
اظهار کرد: در اين مسابقات ١٦ تيم از سراسر کشور 
روزهاي ٢٦ تا ٣٠ شهريور ماه جاري در سالن ورزشي 
به رقابت  با يکديگر  رامسر  شهيد چمران شهرستان 
به  قاين  شهرستان  کبدي  تيم  گفت:  پرداختند.وي 
استان هاي  نمايندگان  بر  با غلبه  استان  از  نمايندگي 
به  اصفهان  و  شرقي  آذربايجان  مازندران،  زنجان، 
کرد:  تصريح  احمدي  کرد.  پيدا  راه  مسابقات  فينال 
تيم کبدي شهرستان قاين در فينال مسابقات کبدي 
همدان  تيم  مقابل  در  کشور  دانش آموزي  قهرماني 
به ميدان رفت که با واگذاري نتيجه بازي به رقيب 
رتبه  تيم همدان  و  ايستاد  قهرماني  نايب  جايگاه  در 

نخست را به دست آورد.

كواچ بار ديگر مشكل روحى را دليل 
شكست واليبال ايران عنوان كرد

ايرنا: سرمربي تيم ملي واليبال ايران، بار ديگر مشکل 
روحي را دليل شکست اين تيم عنوان کرد و گفت: 
تيم ايران از نظر روحي آماده نيست و به همين خاطر 
ما لحظات مهمي از بازي را از دست داديم. اسلوبودان 
کواچ بعد از ديدار تيم ملي واليبال ايران برابر کانادا 
افزود: تيم ملي کانادا بازي بسيار خوبي را ارائه کرد 
قرار  خوبي  روحي  شرايط  در  ايران  تيم  که  درحالي 
استراليا  مقابل  ديدار  از  بهتر  ما تالش کرديم  ندارد، 
ملي  تيم  بود.  قدرتمندي  تيم  کانادا  اما  کنيم  بازي 
بر  سه  را  نتيجه  کانادا  برابر  ديدار  در  ايران  واليبال 
صفر واگذار کرد. با اين نتيجه ايران يک پله ديگر در 
جدول رده بندي سقوط کرد و در رده هشتم گروه ١٢ 

تيمي قرار گرفت.

ايران مدعى به دنبال فتح جام  
جهان نيوز: بيست و هشتمين دوره مسابقات بسکتبال 
به عنوان  ايران  مي شود؛  آغاز  امروز  از  آسيا  قهرماني 
مدافع عنوان قهرماني به دنبال جايگاهي است که به 
واسطه آن براي اولين بار المپيکي شد تا اينگونه مسافر 
ريو شود. چين ميزبان بيست و هشتمين دوره مسابقات 
روزهاي  طي  که  آسياست  مردان  قهرماني  بسکتبال 
ژاپن،  ايران،  مي شود.  برگزار  مهرماه  يازدهم  تا  اول 
هنگ کنگ،  کويت،  فلسطين،  فيليپين،  هند،  مالزي، 
کره جنوبي، اردن، سنگاپور، چين، چين تايپه، لبنان، قطر 
و قزاقستان تيم هاي برگزار کننده اين دوره از مسابقات 
جام ملت  هاي بسکتبال آسيا هستند که حکم انتخابي  
المپيک را دارد چون تيم قهرمان به طور مستقيم راهي 

المپيک ۲۰۱۶ ريو خواهد شد. 

بازداشت عامل شهادت
 6 مامور در ايرانشهر

و  سيستان  جنوب  در  ايرانشهر  انتظامي  فرمانده  ايرنا: 
بلوچستان گفت که شرور مسلح و عامل اصلي شهادت 
شش مامور انتظامي در ١٦ سال پيش، در بخش بمپور اين 
شهرستان دستگير شد.سرهنگ دوم دوستعلي جليليان 
تردد  از  ماموران  اطالعاتي،  پوشش  افزايش  با  افزود: 
شرور معروف در اين منطقه آگاه و وي را در مخفيگاهش 
به  شرور  اين  تحقيقات  در  گفت:  کردند.وي   دستگير 
جرم هاي مختلف از جمله به شهادت رساندن شش نفر 
از ماموران انتظامي پاسگاه دامن و چندين فقره سرقت 

مسلحانه و گروگانگيري اعتراف کرد.

قتل بى رحمانه زوج سالخورده 
به خاطر بدهى رفيق! 

از  زنجان  آگاهي  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
شهرستان  در  سالخورده  زوج  دو  قاتلين  دستگيري 
خرمدره خبر داد.  چندي پيش همسايگان با شنيدن سر 
با نيروي  و صدا از منزل اين دو زوج به قتل رسيده 
دستگير  را  متهمان  پليس  و  گرفتند  تماس  انتظامي 
کردند. سرهنگ رحمتي افزود: اين زوج پير به خاطر 
مسدود شدن راه تنفس به کام مرگ فرو رفتند. يکي از 
متهمان به قتل موضوع بدهي خود را اعالم مي دارد و 
متهم دوم نيز به منظور تهيه پول پيشنهاد سرقت طالها 

از خانه خاله مادر خود را مي دهد.

تله «پزشك قالبى» 
براى بيماران شهرستانى

جهان نيوز: پليس به دنبال فردي است که با شناسايي 
بيماران شهرستاني اقدام به معرفي خود به عنوان پزشک 
کرده و با وعده تهيه دارو، کارت هاي بانکي آن ها را گرفته 
و حسابشان را خالي مي کرد. فردي با حضور در پليس 
آمدم که  تهران  به  معالجه  براي  تهران گفت:  آگاهي 
شخصي با معرفي خود با عنوان دکتر گفت يک داروي 
جديد وارد کشور شده و اين دارو را براي شما تهيه خواهم 
کرد؛ من نيز عابر بانک خود را به وي دادم و متوجه شدم 
که مبلغي از حسابم برداشت شده است.چندين شکايت 

ديگر با اين شيوه کالهبرداري گزارش شده است.

غافلگيرى باجگيران آدم ربا  در سر قرار 

درحال  ساله اي   ٥٠ مرد  گذشته  روز  چند  تابناک: 
از  که  بود  پيکان شهر  منطقه  در  خودرويش  شستن 
به  پليس  شد.  ربوده  خودرو  يک  سرنشين   ٣ سوي 
خانواده  با  آنها  که  بود  گروگانگيران  رديابي  دنبال 
در  تومان  ميليون   ٤ تقاضاي  و  گرفتند  تماس  وي 
با  گروگان  خانواده  کردند.  پدرشان  آزادي  ازاي 
پرداخت  قرار  موقعيت  پليس  سوي  از  آموزش هايي 
پول را با باجگيران هماهنگ کردند تا ساعت ٣ صبح 
بدين ترتيب  بدهند.  آنها  به  را  پول  شهريورماه   ٣٠
وقتي گروگانگيران از راه رسيدند پس از دريافت پول 

غافلگير شدند و در دام پليس افتادند.

زلزله 3 ريشترى طبس را لرزاند

ساعت ١٢ و ٥٠ دقيقه ظهر ديروز زلزله اي به بزرگي 
٣ ريشتر در عمق ٨ کيلومتري زمين، شهرستان طبس 
به گزارش فارس، ساعت ١٢ و ٥٠ دقيقه  لرزاند.  را 
در عمق ٨  ريشتر  بزرگي ٣  به  زلزله اي  ديروز  ظهر 
کيلومتري زمين، شهرستان طبس را لرزاند. اين زلزله 
در عرض جغرافيايي ٣٣,٥٤٤ شمالي و ٥٧,٠٨٨ شرقي 
مرکز  رئيس  اين  از  پيش  همچنين  است.  داده  رخ 
پيش بيني زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و 
مهندسي زلزله، زمين لرزه ٢٥ شهريور ١٣٥٧ طبس را 
بزرگ ترين زلزله اي که در پوسته قاره اي فالت ايران 

رخ داده است از قرن بيستم تا به امروز دانسته است.

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 
ايزوگام سليمانى 
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بنگاه  قالب بتن         

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده و فست فود

پاتيــل 
غذاى لذيذ

با يك تماس
ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 

(ويژه ادارات و مجالس)

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى

فـروش گوسفند زنـده
 ويژه عيد قربان  زير نظر اكيپ دامپزشكى  09158651876- آهنى



7
چهارشنبه * 1 مهر 1394 * شماره 3326

گروه خبر- در اولين روز از هفته دفاع مقدس و از سلسله برنامه هاى ستاد گراميداشت هفته دفاع مقدس دانشگاه يادمان شهداى 
دانشجو و مزار شهيد گمنام دانشگاه بيرجند عطرافشانى و گلباران شد. در اين مراسم كه پس از نماز جماعت ظهر و عصر برگزار 
شد، رياست دانشگاه بيرجند، اعضاى هيئت رئيسه، جمعى از مديران و مسئوالن و دانشجويان اين دانشگاه با اهداى شاخه گل 

و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهيدان اداى احترام نمودند و با آرمان هاى امام و شهيدان تجديد ميثاق كردند.

نمايشگاه رزمى آبى و خاكى 
«ما تا آخر ايستاده ايم» افتتاح شد

آخر  تا  «ما  خاكى  و  آبى  رزمى  نمايشگاه  مهر- 
راستاى  در  بيرجند  جنگلى  پارك  در  ايستاده ايم» 
 «  8 «والفجر  و  يك»  «قدس  عمليات  دو  بازسازى 
مديركل  شد.  افتتاح  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان 
جنوبى در حاشيه افتتاح اين نمايشگاه اظهار كرد: در 
اين نمايشگاه عمليات قدس يك و والفجر 8 دوران 
اجراى  همچنين  مى شود.  بازسازى  مقدس  دفاع 
عمليات رزمى آبى در درياچه مصنوعى شرق كشور نيز 
اجرا مى شود. سرهنگ على قاسمى بيان كرد: همزمان 
با افتتاح اين نمايشگاه، فاز دوم درياچه منصوعى شرق 
به غرفه هاى  اشاره  با  افتتاح مى شود. وى  نيز  كشور 
نمايشگاه، بيان كرد: اين نمايشگاه شامل سه بخش 
است كه از صدر اسالم تا انقالب اسالمى و مبارزه با 
استكبار به صورت ماكت به نمايش گذاشته مى شود و 
مبلغ 200 ميليون تومان اعتبار از نهادهاى مختلف در 

راه اندازى اين نمايشگاه هزينه شده است.

روحيه اقتصاد مقاومتى با تأسى از ارزش هاى 
دفاع مقدس در جامعه نهادينه شود

فارس- فرماندار شهرستان خوسف گفت: روحيه اقتصاد 
مقاومتى با تأسى از ارزش هاى دفاع مقدس در جامعه 
نيروهاى  رژه  مراسم  در  فرد  فرجامى  شود.  نهادينه 
مسلح خوسف اظهار كرد: دفاع مقدس الگويى براى 
خوردن  هم  بر  امروز  كه  شد  آزادى خواه  ملت هاى 
معادالت منطقه اى به نفع مقاومت اسالمى از پايه هاى 
دفاع مقدس رزمندگان اسالم است. وى تبيين نقش 
افزود:  و  دانست  را ضرورى  مقدس  دفاع  در  رهبرى 
انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان با توجه به 
بين  از  براى  آنها  تالش  و  دشمنان  فرهنگى  تهاجم 

بردن ارزش هاى انقالب اسالمى امرى مهم است.

دفاع مقدس، نماد جانفشانى
 ملت ايران در دفاع از اسالم است

دفاع  گفت:  درميان  شهرستان  سپاه  فرمانده  ايرنا- 
مقدس، نماد جانفشانى ملت ايران در دفاع از اسالم 
و حفظ ارزش هاى دينى و مذهبى است. خدادادى 
در مراسم رژه نيروهاى مسلح شهرستان، اظهار كرد: 
نيروهاى مسلح به بركت نظام اسالمى در باالترين 
سطح آمادگى رزمى خود در دفاع از مرزها در مقابل 

هرگونه تهديد احتمالى دشمنان قرار دارند.

دفاع مقدس ايران براى جهانيان الگو شد

سپاه  كننده  هماهنگ  مسئول  قاسمى،  فارس- 
 انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى در مراسم رژه نيروهاى
مسلح زيركوه گفت: دفاع مقدس برگرفته از عاشورا 
است و اگر در طول انقالب و هشت سال دفاع مقدس 
شهيد داده ايم براى حفظ اسالم ناب و فرهنگ ناب 

تشيع بود، پس بايد عاشورايى بمانيم.

براى اطاعت از رهبرى 
بايد بسيجى وار عمل كنيم

اين  ما  وظيفه  گفت:  بشرويه  ناحيه  سپاه  فرمانده 
شنونده  تنها  فقيه  واليت  از  اطاعت  براى  كه  است 
بيانات مقام معظم رهبرى نباشيم بلكه در مقام عمل 
بسيجى گونه وارد ميدان شويم. فرحبخش در مراسم 
اظهار كرد:  انتظامى بشرويه  و  نظامى  نيروهاى  رژه 
خاطرات دالورى هاى رزمندگان ايران در هشت سال 
دفاع مقدس هيچگاه از حافظه تاريخ پاك نمى شود.

وى ادامه داد: دفاع مقدس در تاريخ انقالب اسالمى 
اين  خالقان  و  تبديل شد  و غنى  اصيل  فرهنگى  به 
فرهنگ حماسه گونه با صالبت، اراده و ايمان خود 

نام خود را در اوراق تاريخ ايران جاودانه كردند.

در آغاز هفته دفاع مقدس، مزار شهيد گمنام دانشگاه بيرجند گلباران شد

حسين زاده- انقالب اسالمى انفجار نور بود و آمد تا رابطه 
با  مقابله  براى  عاملى  و  كرده  برقرار  را  آسمان  و  زمين 
استكبار جهانى باشد و آرامش و صلح و معنويت را براى 
نماينده ولى فقيه در  قائم مقام  آورد.  ارمغان  به  جهانيان 
استان و امام جمعه بيرجند در مراسم رژه نيروهاى مسلح 
در بيرجند با بيان اين مطلب، گفت: اين انقالب هيچكس 
را تهديد نمى كند اما يك تهديد بزرگ براى كشورهايى 
است كه سال هاى سال به جهانيان ظلم كردند زيرا ما 
نمى توانيم در مقابل كسانى كه خون جهانيان را مى مكند 
بى تفاوت باشيم. حجت االسالم رضايى با اشاره به اينكه 
خدا دست ستمگران را نمى گيرد و ستمگران جز نابودى 
سرنوشتى ندارند، اظهار كرد: امروز روز جهاد و دفاع است 
عراق،  در كشورهاى  مقاومت  و  بسيج  دليل  به همين  و 

سوريه، لبنان، يمن و فلسطين شكل مى گيرد.

اگر راه آهن مى خواهيم 
ابتدا بايد مقدمات را فراهم كنيم

حجت االسالم رضايى كشور ايران را متعلق به اسالم و 
قرآن دانست و افزود: دولت ها بايد به فكر آينده كشور باشند 
بايد توليد و كشاورزى در استان توسعه يابد و صنايع مادر 
ايجاد شود و بايد طرح و برنامه داشته باشيم زيرا مسئوالن 
كشور هم وقتى به استانمان مى آيند از ما طرح اجرايى مى 
خواهند. وى همچنين گفت: اگر راه آهن مى خواهيم بايد 

زيرساخت ها و مقدمات اين پروژه را در استان مهيا كنيم و 
بعد از مسئوالن كشورى كمك بگيريم. وى تأكيد كرد: بايد 

قدردان نظام و رهبرى، بسيج و نيروهاى مسلح باشيم.
سردار شفائى جانشين فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) استان 
اين نظام  اين مراسم گفت: دشمنان قسم خورده  نيز در 
بدانند كه فرزندان سلحشور امت حزب ا... با تمام امكانات 

و با بصيرت و آگاهى همچون گذشته اماده دفاع از انقالب 
و ميهن اسالمى هستند و در هيچ صحنه اى حتى يك 

قدم از اصول نظام و انقالب عقب نشينى نخواهند كرد.
در پايان مراسم يگان هاى نمونه پياده و زرهى نيروهاى 
مسلح استان با انجام رژه از مقابل كالم ا... مجيد و جايگاه، 

توان رزمى و دفاعى خود را به نمايش  گذاشتند.

و  آموزش  وزارت  ابتدايى  آموزش  معاون  فرد-  كاظمى 
يك  حدود  ايران  سراسر  در  امروز  گفت:  كشور  پرورش 
ميليون و 300 هزار دانش آموز، ورود خود به پايه اول را 
جشن مى گيرند كه اين تعداد نسبت به سال گذشته 30 

درصد افزايش داشته است.
دبستان  هاى  شكوفه  جشن  مراسم  در  ور  ديمه  محمد 
دخترانه شاهد سميه بيرجند اظهار كرد: امسال حدود 105 
هزار مدرسه در نقاط مختلف كشور براى تعليم و تربيت 

دانش آموزان آماده شده اند.
به  اول  پايه  آموزان  دانش  ورود  اينكه  به  اشاره  با  وى 
ساالنه  داد:  ادامه  است،  افزايش  حال  در  كشور  مدارس 
افزوده  كشور  در  ابتدايى  اول  پايه  به  درصد   1,8 حدود 
مى شود. به گفته وى  در برخى از استان ها نيز اين روند 
به 4 درصد  به طورى كه  دارد  بيشترى  افزايشى، شتاب 
نيز مى رسد. وى تصريح كرد: اين افزايش دانش آموزان 
ابتدايى در كشور است كه  نيازمند افزايش تعداد مدارس 

در اين زمينه بايد تدبير شود.
ديمه ور با بيان اينكه  امسال حدود 7 ميليون و 320 هزار 
دانش آموز ابتدايى در كشور تحصيل خواهند كرد، گفت: 
آموزان  دانش  را  آموزى كشور  دانش  62 درصد جمعيت 

ابتدايى تشكيل مى دهند.

شيوه هاى تدريس دوره ابتدايى امسال تغيير كرده 
والدين در نحوه تدريس معلمان دخالت نكنند

اينكه  به  اشاره  با  نيز  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
امروز (سه شنبه) حدود 13 هزار و 722 دانش آموز كالس 
اولى جشن شكوفه ها را در 119 آموزشگاه استان جشن 

استان  نوآموز در  امسال 9 هزار  افزود: همچنين  گرفتند، 
داريم كه از اين تعداد حدود 4 هزار نفر براى اين جشن 

ثبت نام كرده اند.  عباس المعى افزود شيوه هاى تدريس 
به  نسبت  امسال  ابتدايى  دوره  در  پرورش  و  آموزش  در 
دانش  والدين  از  لذا  است  كرده  فراوانى  تغييرات  گذشته 

آموزان مى خواهيم در كار معلمان دخالت نكنند.
المعى با اشاره به اينكه ارتباط اوليا با مدارس بايد پايدار 
و قوى باشد، اظهار كرد: هرچه ارتباط بين اوليا و مدارس 
دانش  و  مدرسه  مشكالت  حل  راستاى  در  باشد،  بيشتر 
آموزان اقدامات بهترى صورت خواهد گرفت. وى عنوان 
كرد: افت تحصيلى در پايه اول ابتدايى در چندماه نخست 
طبيعى است لذا والدين نگران اين افت تحصيلى در چند 

ماه ابتدايى سال نباشند.

اختصاص 600 ميليون تومان 
سرانه دانش آموزى به مدارس روزانه

براى  گفت:  ادامه  در  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
براى  اعتبار  تومان  ميليارد  يك  پيش رو،  تحصيلى  سال 
زودى  به  كه  يافته  اختصاص  شبانه روزى  مدارس  سرانه 
توزيع مى شود. المعى از انجام نهضت علمى در استان خبر 
داد و اظهار كرد: اين امر جز با همت و تالش همكاران 
ميليون   600 اختصاص  از  وى  بود.  نخواهد  امكان پذير 
و  داد  خبر  روزانه  مدارس  به  دانش آموزى  سرانه  تومان 
افزود: به زودى به ازاى هر دانش آموز 6 هزار تومان به 

حساب مدارس واريز خواهد شد.

همزمان با برگزارى جشن شكوفه ها در استان صورت گرفت؛

حضور 13 هزار و 722 كالس اولى در هزار و 119مدرسه

قرائت دعاي عرفه در بيش از 200 نقطه  

مراسم دعاى پرفيض عرفه امروز چهارشنبه در بيش 
سازمان  رئيس  شود.  مى  برگزار  استان  نقطه  از200 
تبليغات اسالمى استان گفت: اين دعا امروز چهارشنبه 
در مساجد، حسينيه ها، مصلى ها، هيئت هاى مذهبى 
شهرها و روستاهاى استان از ساعت 14 قرائت مى شود. 
دعاى  محورى  مراسم  افزود:  لطفيان  االسالم  حجت 
پرفيض عرفه در شهر بيرجند نيز در حسينيه جماران، 
مصلى المهدى و در آستان مقدس امازادگان باقريه با 

حضور مداحان كشورى و استانى برگزار مى شود.

نماز عيد قربان در مصلى المهدى(عج) 
بيرجند برگزار مى شود

گروه خبر- مسئول ستاد برگزارى نمازجمعه بيرجند 
پنج شنبه  روز  قربان ساعت 7 صبح  نماز عيد  گفت: 
مى شود.  برگزار  المهدى(عج)  مصلى  در  مهرماه   2
زنگويى گفت: نماز عيد قربان به امامت حجت االسالم 
رضايى امام جمعه بيرجند برگزار مى شود. وى اظهار 
خانوادگى  پياده روى  بزرگ  همايش  همچنين  كرد: 
از  صبح   5:30 ساعت  مهرماه   3 جمعه   ،16 آدينه 
با حضور  بند دره  به سمت  پاسداران  انتهاى خيابان 
امام جمعه، خانواده هاى شهدا، پاسداران، بسيجيان، 
آزادگان، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس و عموم 

مردم واليتمدار برگزار خواهد شد.

تكريم ارباب رجوع در اولويت
 برنامه هاى شركت آب و فاضالب استان

و  آب  شركت  پيشانى  مشتركين،  امور  فر-  بهروزى 
ارباب رجوع  فاضالب خراسان جنوبى است و تكريم 
معاون  دارد.  قرار  مجموعه  اين  كارهاى  اولويت  در 
خراسان  فاضالب  و  آب  شركت  درآمد  و  مشتركين 
هم  جلسه  نخستين  در  مطلب  اين  بيان  با  جنوبى 
انديشى و برنامه ريزى حوزه معاونت مشتركين و درآمد 
شركت با اشاره به اهميت جايگاه امور مشتركين تأكيد 
كرد: پرسنل اين حوزه عالوه بر لحاظ دقت الزم در 
انجام كارها و سرعت بخشيدن به روند اجراى امور، 
مى بايست بر اصل تكريم ارباب رجوع هم توجه ويژه 
اى داشته باشند. محمود نادى با بيان اين مطلب كه 
پرداخت غير حضورى هزينه هاى برقرارى انشعاب آب 
در دفاتر پيشخوان دولت مقدور شده، خاطر نشان كرد: 
ارائه خدمات در كوتاه ترين زمان ممكن و كاهش رفت و 
آمد متقاضيان از مهمترين اهداف انجام اين برنامه بوده 
است. وى اظهار كرد: با هماهنگى بانك تجارت، نسبت 
به نصب دستگاه pos در تعدادى از دفاتر پيشخوان 
دولت اقدام شد و متقاضيان مى توانند با وارد نمودن 
شناسه پرداختى روى هر يك از فيش هاى صادر شده، 
از طريق دستگاه هاى pos، هزينه هاى نصب انشعاب 
را پرداخت نمايند. وى ادامه داد: در دفاترى كه دستگاه 
به  مراجعه  با  مى توانند  متقاضيان  نشده،  نصب   pos
شعب بانك تجارت فيش هاى خود را پرداخت نمايند. 

هشت طرح گردشگرى در استان 
به بهره بردارى مى رسد

فرهنگى  ميراث  اداره كل  گردشگرى  معاون  مهر- 
خراسان جنوبى از بهره بردارى هشت پروژه گردشگرى 
به مناسبت هفته گردشگرى در استان خبر داد. عربى در 
جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه هاى گراميداشت روز 
جهانى جهانگردى و هفته گردشگرى در استان اظهار 
كرد: در طى اين هفته از فاز نخست طرح گردشگرى 
شوكت آباد بيرجند، فاز نخست كمپ گردشگرى كريمو 
سرايان،  كريمو  مصعبى  گردشگرى  نمونه  منطقه  و 
اين  گاز  ايستگاه  و  فردوس  معدنى  آبگرم  ساختمان 
بنددره  كوهستان  نگين  سنتى  خانه  سفره  مجموعه، 
بيرجند، پروژه محوطه سازى منطقه نمونه بوذر جمهر 
بيرجند  كوهستان  هتل  جديد  رستوارن هاى  قاينات، 
بهره بردارى مى شود. عربى، اعمال تخفيف تاسيسات 
گردشگرى، بازديد رايگان موزه ها در تاريخ 5 مهر ماه، 
باغ و  استان در محل  بودن خانه صنايع دستى  فعال 
عمارت رحيم آباد، توزيع پوسترهاى هفته گردشگرى و 
رونمايى از وب سايت دو زبانه اداره كل ميراث فرهنگى 

استان را از ديگر برنامه هاى اين هفته برشمرد.

قائم مقام نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى در مراسم رژه نيروهاى مسلح؛

توسعه استان معطل طرح هاى اجرايى
سردار شفائى: نيروهاى مسلح يك قدم از دستاوردهاى نظام و انقالب عقب نمى نشينند

در كارگاه آموزش ازدواج آسان عنوان شد:

 همه براى ترويج ازدواج آسان تالش كنند
كاظمى فرد- كارگاه آموزش ازدواج آسان با حضور كارشناس 
امور خانواده و معاون پژوهشى انجمن مطالعات خانواده در 
مؤسسه  آدينانى مسئول  برگزار شد.  الغدير  سالن  در  ايران 
كانون ازدواج آسان در اين كارگاه آمورزشى گفت: همه ما 
بايد براى ترويج و نهادينه كردن ازدواج آسان در جامعه تالش 
كنيم. وى افزود: امروزه تجرد به يك معضل اجتماعى تبديل 
شده لذا ما بايد تالش كنيم با تسهيل ازدواج آسان و ترويج آن 

در ميان مردم و جوانان آرامش را به آنها هديه كنيم.

در ادامه دكتر عبدالرضا كردى كارشناس امور خانواده و 
معاون پژوهشى انجمن مطالعات خانواده در ايران با بيان 
هستند،  ايران  مردم  ترين  نشاط  با  بيرجند،  مردم  اينكه 
اظهار كرد: بيرجند قطب خانواده با محور سبك زندگى با 

رويكرد تمدن نوين اسالمى خواهد شد. 
كردى افزود: نبود مهارت گفتگو در خانواده ها به عنوان 
معضلى بزرگ در جامعه خودنمايى مى كند و بسيارى از 
گسست هاى معنايى و عاطفى از طريق اين مهارت قابل 

حل است. وى با بيان اينكه تلفن همراه و سرگرمى مفرط 
از عوامل دورى  نيز يكى ديگر  اجتماعى  در شبكه هاى 
خانواده ها از صفا و صميميت پايدار است، افزود: بسيارى 
از ناهنجارى هاى امروز جامعه با كمبود در فضاى ارتباطى 
مؤثر و معنادار در خانواده مرتبط است و اگر فضاى رفاقت 
با  فرزندان  باشد،  دار  ريشه  خانواده  كانون  در  همدلى  و 
الگوگيرى مناسب از والدين، كمتر دچار آسيب مى شوند. 
به گفته وى بخش عمده اى از مشكالت و نارسايى هاى 

خانواده ها با افزايش عطوفت و مهربانى و درك متقابل 
حل و فصل شده است.

حضور  آموزشى  كارگاه  اين  هاى  حاشيه  از  است  گفتنى 
كمرنگ مسئوالن و مديران و نهادهاى دولتى و خصوصى 
 و اصناف و عموم مردم و زوج هاى جوان دعوت شده اى

بودند كه از مسئوالن فقط ابراهيمى مديركل امور اجتماعى 
اين  در  حاضر  جمعيت  تعداد  و   داشت  حضور  استاندارى 

كارگاه به 100 نفر هم نمى رسيد. 

اخبار هفته دفاع مقدس

از گوشه و كنار استان

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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مركز خانه هاى پيش ساخته طـرح نـو

آدرس: بلوار صياد شيرازى     09153627383   مديريت : امير حسينى

طراح و سازنده: خانه هاى مسكونى
 و وياليى ، كانكس ، پاركينگ 

اولين و بزرگ ترين مركز تخصصى
 خانه هاى پيش ساخته ، ضد زلزله 
و قابل حمل در شـرق كشور

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

كانون هالل چهارده  برگزار مى كند:

دعاى پرفيض عرفه «ويژه بانوان»
مكان: مدرس 37- حسينيه شهيد 

زوارى كانون هالل چهارده
زمان: چهارشنبه 94/7/1 - ساعت 14

مداح اهل بيت (ع): خانم نخعى

كانون هالل چهارده برگزار مى كند:

جشن بزرگ عيد قربان
مكان: مدرس 37- حسينيه شهيد زوارى 

كانون هالل چهارده
زمان : پنجشنبه 94/7/2 - ساعت 9 تا 9/30 صبح

سخنران: خانم روستا    مداح: خانم نخعى

مراسم دعاى پرفيض و معنوى عرفه طبق سنوات گذشته
 با حضور مداحان عزيز برگزار مى گردد. زمان: امروز چهارشنبه 94/7/1 ساعت 14

مكان: خيابان غفارى- بيست مترى جرجانى- مجتمع مذهبى فرهنگى
 مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

اطالعيـه



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : بردباري پرده اي است پوشاننده و عقل شمشيري برنده،
 پس کمبودهاي اخالقي خود را با بردباري بپوشان و هواي نفس خود را 

با شمشير عقل بکش. (منبع : نهج البالغه الحکمه ۴٢۴)

11 : 26
17 : 49
22 : 45
4 : 00
5 : 22

همشهريان گرامى 

و خيرين بزرگوار 
در آستانه عيد االضحى(عيد قربان) 

عيد بزرگ مسلمانان جهان
 و عرض تبريك اين روز فرخنده 

موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)  بيرجند

توانبخشى  موسسه خيريه 
  حضرت على اكبر (ع) بيرجند

 كه مسئوليت نگهدارى و سرپرستى 300 معلول و مددجو را در 17 سال 
گذشته با حمايت هاى شما عهده دار مى باشد همچون سنوات گذشته 
در اين روز آماده دريافت نذورات شما در پايگاه هاى ذيل در سطح 
شهر مى باشد. پيشاپيش قدردان همت بلند شماييم و اميد به قبولى 

آن در درگاه احديت آرزوى ماست.
1- ميدان امام خمينى 2- ميدان ابوذر 3- ميدان طالقانى
 4- ميدان دانشگاه آزاد اسالمى 5- چهارراه دوم مدرس

 6- چهارراه باشگاه فرهنگيان  7- ورودى سجادشهر 8- تقاطع بلوار 
شهداى عبادى و بلوار پيامبر اعظم (ص)

تقدير الهى را با جان و دل پذيراييم، اينك زمان ديدار مجدد نزديك تر شده كه خود نشانه تحمل هجران
 و صبر بيشتر تا پايان راه است 

پنجشنبه دوم مهر 94 ، مصادف با عيد قربان و چهاردهمين سالگرد درگذشت مادر بزرگ مان 

مرحومه خديجه ابراهيم زاده  " معلم قرآن" 
و دومين سالگرد درگذشت فرزندمان هما زهرا زاده مى باشد

با قرائت فاتحه يادشان را گرامى مى داريم.

خانواده زهرا زاده

عيد سعيد قربان مبارك
دارااليتام فاطميه در روز عيد قربان از ساعت

 6 صبح آماده پذيرش نذورات قربانى مى باشد.
ضمنا گوسفند قربانى در محل موجود خواهد بود
آدرس: خيابان شهيد مطهرى – مطهرى 8

تلفن: 32227322-32227878
هيئت فاطميه – دارالشفاء فاطمه زهرا (س) – درمانگاه ولى عصر (عج)- دارااليتام فاطميه

               دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع)
         وابسته به هيئت ابوالفضلى

 ضمن تبريك فرا رسيدن عيد سعيد قربان افتخار دارد: نذورات و گوسفند قربانى و عقيقه 
شما عزيزان را براى ايتام و نيازمندان طبخ نمايد.

تلفن هاى تماس: 09151604667 - 09151609932 - 32233331

مجتمع آپارتمانى 16 واحدى 
آپارتمان 110 و 120 مترى

واقع در الهيه مشهد با شرايط استثنايى 
واگذار مى شود.  تحويل: تيرماه 95

09122457565

دوربين مداربسته / دزدگير/  اعالم حريق / هشدار دهنده
 نشت گاز / شير برقى قطع گاز / شير مكانيكى حساس به زلزله  

  600TVL  + DVR 2 عدد دوربين ديد در شب 
( 4 كانال + HDMI + انتقال تصوير بدون اى پى استاتيك)

32341226-09197147874
         280000                   360000

وعده ديدار پايگاه هاى هالل احمر سراسر استان 

شماره حساب سيبا  0107171451004  

به نام كانون هموفيلى خراسان جنوبى 

براى واريز كمك هاى نقدى 

بيرجند: ميدان طالقانى
 نبش بهشتى 3 

مركز جامع درمان بيماران خاص 
طبقه دوم  

   كانون هموفيلى خراسان جنوبى
    تلفن: 056-32212999

كانون هموفيلى خراسان جنوبى

قابل توجه مردم نيكوكار و مومن 
خراسان جنوبى

در آستانه عيد سعيد قربان

 كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى

 با همكارى هالل احمر استان

 آمادگى اين را دارد هداياى نقدى و غير 

نقدى، خيرات و نذورات، گوسفند و گوشت 

قربانى شما را به خانواده هاى نيازمند بيمار 

برساند. به پاس سالمتى عزيزان خود شادى عيدتان را با خانواده بيماران تقسيم كنيد.

مهد و پيش دبستانى مهر مريم افتتاح شد
با سابقه كار مديريتى در مهد كودك تهران

پذيرش از شيرخوار تا آمادگى
با شهريه دولتى     شماره تماس: 09125395304
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مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى
با اندوه فراوان درگذشت مادر گرامى تان

 را خدمت جناب عالى و خاندان محترم تسليت عرض مى نماييم ، از درگاه خداوند متعال 
علو درجات براى آن مرحومه و صبر و بردبارى براى شما و بازماندگان محترم آرزومنديم.

بيمه كارآفرين مديريت خراسان جنوبى   -  زرگرى

هيئت اجرايى انتخابات از جامعه 
نظام  (اعضاى  استان  مهندسى 
استان)  ساختمان  مهندسى 
در  آورد  مى  عمل  به  دعوت 
هاى  حوزه  در  تاريخ 94/7/16 
راه  ادارات  در  مستقر  راى  اخذ 
هاى  شهرستان  شهرسازى  و 
قاين، فردوس، طبس، نهبندان 
و ساختمان شماره 2 اداره كل 
راه و شهرسازى استان (خيابان 
راى  اخذ  جهت  شرقى)  قدس 

حضور به هم رسانند.

هيئت اجرايى نظر كليه داوطلبان محترم شركت در انتخابات هيئت مديره را به 
رعايت مفاد مندرج در فصل پنجم شيوه نامه انتخابات و رعايت شئونات حرفه اى 
در تبليغات جلب مى نمايد. بديهى است مهلت قانونى تبليغات از تاريخ درج آگهى 
لغايت 24 ساعت قبل از شروع راى گيرى خواهد بود.                                                   

 هيئت اجرايى انتخابات سازمان نظام مهندسى ساختمان استان

در راستاى اجراى مفاد مندرج در شيوه نامه انتخابات پنجمين دوره هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان خراسان جنوبى بدينوسيله اسامى احراز صالحيت شده جهت آگاهى عموم بدين شرح اعالم مى گردد اطالعيــه


