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پرواز به ملکوت از منا

*هرم پور

و  غم  و  اندوه  از  پر  هاي  لحظه  ها،  لحظه    
ثانيه ها، ثانيه هاي مملو از درد و رنجيست. پرستويي 
به  اميدي  کند،  مي  مهاجرت  اش  النه  از  که  هم 
بازگشتش هست، چه رسد به پدري، مادري، همسري، 
فرزندي يا برادر و خواهري که به اميد برگزاري حج 
در سرزمين «امن» الهي به آستان بوسي خدا در مکه 
و  منا  در  و  بر تن مي کنند  احرام  لباس  و  روند  مي 
عرفات حضور مي يابند. اين لحظه هاي جانکاه را نه 
مي توان با هيچ غمي به مقايسه گذاشت و نه مي توان 
و چه خوب که  فراموششان کرد   با هيچ جايگزيني، 
و  عمد  شبه  هاي  انگاري  سهل  بزرگ،  هاي   ظلم 
بي مسئوليتي هاي متعدد، هيچوقت از دل و ذهن ما 

آدم ها فراموش نمي شوند.
 اما اينجا و در بالد کويري خراسان جنوبي، چند شهروند 
عزيز و شريف هم استاني ما که از جمله صدها گل 
پرپر شده حادثه منا بودند و احتماًال طي روزهاي آينده 
ميزبان پيکرهاي مطهرشان خواهيم بود، هم مردم دار 
بودند و هم مردم دوست و چه چيز نيکوتر از اين که هم 
 خدايت دوستت داشته باشد که در حريم امن خانه اش، 
ميهمان هميشگي سفره پر نعمتش کند و هم مردم 
براي  براي رفتن و هم  باشند که هم  دوستت داشته 
اينگونه آمدنت اشک بريزند. گوشه چشم هايمان در اين 
داغ بزرگ، تا سالهاي سال از سرشک ياد و نامشان تر 
 خواهد بود و دلهايمان از خاطره خوبي هاي بي پايانشان، 
بي تسکين. هميشه خاطره لبخندهايشان برايمان خواهد 
ماند و ياد لباس احرامي که در آن سرزمين مقدس، رخت 
به  اين روزها که همه  اما  به ملکوت.  عروجشان شد 
 عزاي اين مصيبت بزرگ نشسته ايم، انتشار پيام هايي 
بر  تساليي  تنها  نه  اجتماعي،  هاي  فضاي شبکه   در 
دل هاي غمزده نيست، بلکه نمکي بر زخم اين درد 

جانکاه هم هست. (ادامه در صفحه٢)

يادداشت

اصناف مركز استان در اعتراض به سوء مديريت در حادثه منا، بازار را تعطيل كردند

اعتراض بازاريان بيرجندى به آل سعود
صفحه ٧

به همت ستاد مردمى برگزارى جشن هاى غدير انجام مى شود 

جشن هاى گسترده مردمى
 براى بزرگداشت غدير
با نزديك شدن به عيد غدير فضاى شهرهاى استان شور و ...

برنامه هاى انجمن معتادان گمنام استان

رويش از ميان خاكستر
 39 ساله است و 13 سال مصرف كننده مواد مخدر بوده است. 
علت اعتيادش را وجود برخى افراد معتاد در خانواده و ...

سخنگوي دولت با اشاره به در نظر گرفتن تسهيالت با نرخ سود ۱۰ درصد براي زوج هاي جوان گفت: 
مردم انتظار دارند که خودرو با کيفيت و با قيمت مناسب خريداري کنند اما صنعت خودرو نتوانسته است 
به اين انتظارات پاسخ مناسبي دهد. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت، با اشاره به پرداختي هاي دولت 
به طرح هاي عمراني از ابتداي سال جديد تا کنون، بيان کرد:  ٨هزار و ٢٤٣ميليارد تومان براي طرح هاي 

عمراني به صورت نقدي از سوي دولت پرداخت شده است.(ادامه در صفحه٢)

  پرداخت تسهيالت با نرخ سود 10 درصد براى زوج هاى جوان 
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محكوم كردن حادثه منا از سوي علماي اهل سنت خراسان جنوبي 

افزايش سه برابرى كالهبردارى اينترنتى در استان/صفحه 4 جانشين فرمانده انتظامى استان
 در نشست خبرى عنوان كرد :

به مناسبت اولين سالگرد  درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجيه زهرا گوهرى
" همسر شهيد حاج ابوالقاسم تيمورى نژاد "

 مراسم يادبودى امروز چهارشنبه 94/7/8 از ساعت 3  الى 4 بعدازظهر 
در محل حسينيه گازاريها «واقع در چهارراه دوم مدرس» برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: گوهرى ، تيمورى نژاد و ساير بستگان

آگهى استخــدام
شركت دامپرورى و كشاورزى ستاره كيان بيرجند 

به يك نفر كارشناس بهداشت حرفه اى 

براى كار در كارخانه توليد خوراك دام و طيور نياز دارد
افراد متقاضى براى ثبت نام رزومه كارى و مدارك خود را به آدرس ايميل 

info@setarehkian.com ارسال و يا براى كسب اطالعات بيشتر

 با شماره هاى 8-32234907 تماس حاصل فرمايند.

سركار خانم مهين اشراقى  
مدير محترم موسسه علمى اشراق

از زحمات بى شائبه شما و همكاران تان در امر تحصيل فرزندمان 

كسرى پناهى و اخذ مدال نقره المپياد شيمى كشورى
 تشكر و قدردانى نموده ، توفيق روزافزون شما بزرگواران را از ايزد منان خواستاريم.

مهدى پناهى ،  محبوبه زنگويى

از زحمات بى شائبه جناب عالى، مسئولين محترم و دبيران سخت كوش
 آن دبيرستان در امر تحصيل فرزندمان   

كسرى  پناهى و اخذ مدال نقره المپياد  شيمى كشورى
 تشكر و قدردانى نموده ، توفيق روزافزون شما بزرگواران را از ايزد منان خواستاريم.

جناب آقاى غالمرضا خراشاديزاده 
رئيس محترم دبيرستان پسرانه شهيد بهشتى

مهدى پناهى ، محبوبه زنگويى

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت فقيد سعيد 

شادروان حاج محمد عرفى
 (بازنشسته آموزش و پرورش)

را به اطالع عموم مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن مرحوم 
 امروز چهارشنبه  94/7/8  ساعت 3 بعدازظهر

 از محل هيئت حسينى (خيابان انقالب) برگزار مى شود.

    خانواده هاى: عرفى و فالح

با نهايت تاسف و تاثر به اطالع همشهريان، دوستان و عموم مى رساند: 
مراسم تشييع و تدفين فقيده سعيده

مرحومه فاطمه ولى پور مطلق
امروز چهارشنبه  94/7/8 ساعت 14 الى 15 از محل غسالخانه

 برگزار مى شود، حضور سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى: رنجبر، ولى پور مطلق و ساير بستگان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان

شادروان محمد على بيكى
 (همسر همشيره اكبرپور)

 جلسه بزرگداشتى امروز چهارشنبه 94/7/8   
از ساعت 3:30 الى 4:30 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوى

 «واقع در خيابان مفتح»
 برگزار  مى شود، تشريف فرمايى شما سروران ارجمند

 موجب امتنان است.

خانواده هاى: بيكى ، اكبرپور و فاميل وابسته

اينك كه به لطف و يارى خداوند
 و همت و تالش و پشتكار فرزندمان 

كيــارش زارع 
براى اولين بار در بيرجند شاهد

 كسب رتبه تك رقمى كشورى در كنكور تجربى
 بوده ايم، بر خود الزم مى دانيم از كليه سروران ذيل كه در اين زمينه ما را مورد لطف و محبت خويش  

قرار داده اند، صميمانه قدردانى نماييم:
جناب حاج آقاى عبادى (نماينده محترم) ، حاج آقاى رضايى (امام جمعه معزز) ، جناب آقاى دكتر 
احمدى زاده  (رئيس بنياد ملى نخبگان)، مدير محترم دبيرستان تيزهوشان و يكايك دبيران محترم 
دبيرستان، رئيس محترم دانشگاه بيرجند، اساتيد و همكاران دانشگاهى، موسسه قلم چى، موسسه اشراق، 
موسسه امام على (ع) ، مدير و پرسنل بيمارستان شهيد رحيمى، سازمان نظام مهندسى، همكاران محترم 
پزشك، تمامى اقوام ، آشنايان و همشهريان عزيز و قدرشناس كه ما را شرمنده محبت خويش فرمودند 

موفقيت و سربلندى ، سالمتى و حسن عاقبت براى كليه عزيزان
 را از خداوند منان خواهانيم.

مهندس رضا زارع ، دكتر شكوه حسنى

به همكارى يك راننده خانم 

براى كار در آژانس بانوان نيازمنديم.

 (داراى خودروى شخصى)

32236056 - 09159638530 - 09156654410

آگهى مزايده 
بانك

 صنعت و معدن
شرح در صفحه 3

«هوالباقى»
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(ادامه از صفحه١) ماجرا از اين قرار است که عليرغم 
وجود همه شواهد و مستندات مبني بر سهل انگاري 
و  نظم  برقراري  در  سعودي  دولت  مديريت  سوء  و 
و  متأسفانه  ابراهيمي،  حج  مراسم  مناسب  برگزاري 
هاي  فضاي شبکه  در  هايي  پيام  اهدافي خاص،  با 
اجتماعي با رويکرد انتقاد نسبت به حجاج عزيزمان 
که به حج مشرف شده اند و زير سوال بردن اصل 
رويم،  مي  حج  به  اوصاف  اين  با  چرا  اينکه  و  حج 

منتشر مي شود. 
اگر  ماست که  ديني  واجبات  اينکه حج جزو   حال 
زندگي  کردهاي  هزينه  ساير  کنار  در  باشد  قرار 
قرار  خيريه  امور  حتي  جامعه  نيازهاي  و  امروزي 

گيرد باز هم جزو اولويت هاست.
با  هايي  پيام  چنين  انتشار  که  است  اين  حقيقت   
هر هدفي، اجحاف و توهين به ساحت شريف همه 
حجاج ايرانيست و در شرايطي که همه چيز حاکي 
حجاج  امنيت  تأمين  در  عربستان  دولت  قصور  از 
کردن  دراز  اتهام  انگشت  و  فرافکني  ماست،  عزيز 
به سمت خودي، هم مشکوک و هم نابخردانه و هم 
قابل انتقاد بوده و به نحوي همراهي با دشمن است 

که اعتقادات ما را نشانه گرفته است. 
 حاجِي هم استاني يا غير هم استاني ما که امسال 
و هر سال در مراسم بزرگ حج شرکت مي کند، با 
بار  نيايش  و صفاي  خدا  به  عشق  از  ماالمال  دلي 
هنگام  حجاج  همين  از  بسياري  بندد.  مي  بر  سفر 
باز هم  نيز چشمه هاي جوشان محبتشان  برگشت 
به  هايشان  وليمه  تخصيص  قالب  در  و  جاريست 
امور خير، کمک به مدرسه سازي، کمک به مجامع 
براي  توانشان  پر  هاي  دست  و....  سالمت  خيرين 

ياري خدا باز هم گشوده است. 
 فراموش نکنيم ما اين روزها داغدار عروج عزيزانمان 
هستيم، فراموش نکنيم که حق و حقوقي براي استيفا 
از دولت عربستان داريم، فراموش نکنيم اين حادثه، 
ابعاد بسيار گسترده تري دارد که بايد روشن شود و از 
 همه مهم تر فراموش نکنيم که ما در اين لحظه هاي 
سخت و جانکاه بايد تسالي دل خانواده هاي عزيز 
از دست داده و به اندوه نشسته اي باشيم که حاال 
مطهر  و  جان  بي  پيکر  کشيدن  آغوش  در   براي 
بر  نمکي  نه  کنند،  مي  شماري  لحظه  شان  حاجي 
اين  دانيم  مي  الزم  و  وجودشان  غم  و  درون  زخم 

فاجعه عظيم را به همه داغداران تسليت گوييم. 
 بار مسئوليت همه ما، در همه لحظه هاي زندگي، 
از موج سواري  پرهيز  در  است، هم  دقيق  و  سخت 
فرصت طلب.  سواران  موج  برابر  در  ايستادن  هم  و 

بيشتر مراقب باشيم.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

يادداشت
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مجازات هاى جديد براى جلوگيرى
  از فرار مالياتى 

ايسنا: آنچه که رئيس و ديگر مسئوالن سازمان امور 
مالياتي درباره قانون جديد ماليات هاي مستقيم مورد 
جلوگيري  براي  آن  ويژگي هاي  قرار مي دهند،  تاکيد 
بيشتر از فرار مالياتي و باال بردن درآمدها با افزايش 
تعداد موديان است. به اين ترتيب تعداد جرايم و ميزان 
مجازات هاي مالياتي طبق ماده ٢٧٤ قانون ماليات هاي 
مستقيم، با اصالحيه اين قانون تغيير کرده و مجازات 
درجه شش براي ارتکاب به مواردي از جرايم مالياتي 
به آن اضافه شد.بر اساس تعريف قانون، مجازات درجه 
شش، شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي 
نقدي بين دو تا ٨ ميليون تومان، شالق از ٣١ تا ٧٤ 
ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه 
تا پنج سال، انتشار حکم قطعي در رسانه ها،  ممنوعيت 
از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص 
حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت 
عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي 
حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صدور برخي از 
اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت 

پنج سال مي شود.

طرح ويژه اتاق تعاون براى 
سهام عدالت آماده مى شود

رئيس اتاق تعاون ايران در واکنش به برخي اظهارنظرها 
درباره تعاوني هاي سهام عدالت تصريح کرد: به ساختار 
کلي اين تعاوني ها حفظ و برخي اشکاالت آن برطرف 
خواهد شد. عبدالهي در گفتگو با فارس، اظهار کرد: 
گذشته  سال هاي  در طول  عدالت  سهام  تعاوني هاي 
کرده اند  ارائه  جامعه  به  ارزشمندي  بسيار  خدمات 
آينده  در  که  نقاط ضعفي هم هستند  داراي  قطعًا   و 
اصالح خواهند شد، اما با ايجاد ETFها به هيچ عنوان 

از چرخه سهام عدالت حذف نخواهند شد.

امروز ٨ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٦ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٣٠ سپتامبر ٢٠١٥

صادق  محمد  «سيد  آيت ا...  جليل  فقيه  رحلت   
لواساني» يار ديرين امام خميني(ره) (١٣٦٩ ش).

روز بزرگداشت موالنا جالل الدين محمد بن بهاء 
الدين معروف به مولوي.

مسلمان  منجم  جياني»  بن  «محمد  درگذشت 
اندلسي(٤٧١ ق).

روز جهاني ناشنوايان. 

تقويم مناسبت هاى  روز

مديرگروه طرح رشد و توسعه سازمان ملل متحد در تهران گفت:  شاخص توسعه انساني در ايران دو برابر متوسط جهاني است. به 
گزارش فارس، لوئيس افزود: با حمايت بودجه اي و برنامه ريزي دولت طول عمر از ٥١ سال به ٧٤سال افزايش يافته و
همچنين درآمد سرانه و شاخص توسعه انساني (بيش از دو برابر متوسط جهاني) افزايش داشته است.

افزايش طول عمر ايرانى ها به 74 سال

وزارت نيرو موظف به جداسازى آب شرب 
از ساير مصارف شد

فارس: نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح يک 
نيرو  وزارت  شرب  آب  مصرف  بهينه سازي  فوريتي 
را مکلف کردند با همکاري وزارت راه و شهرسازي 
در شهرها و روستاها با ميانگين بارش ساالنه ٢٥٠ 
ميلي متر و باالتر نسبت به ارائه تسهيالت الزم به مشترکان براي احداث 
تأسيسات الزم به منظور جمع آوري آب باران و استفاده مجدد از آن با رعايت 
استانداردهاي الزم اقدام نمايد. همچنين نمايندگان در بررسي ماده ٥ طرح 
مزبور وزارت نيرو را موظف کردند به منظور جلوگيري از هزينه هاي باالي 
تسويه آب و اتالف آب شرب در شهرها و روستاهاي باالي ٢٠٠ خانوار نسبت 

به جداسازي  آب شرب از ساير مصارف اقدام کند.

 دفترچه هاى تامين اجتماعى سيم كارت مى شود

حذف  گفت:  اجتماعي  تامين  سازمان  رئيس 
اجتماعي و جايگزيني  تامين  دفترچه هاي درماني 
پايلوت  شکل  به  يزد  استان  در  سيم کارت  با  آن 
بيمه  ميليون   ۴۰ به  آينده  در  و  مي شود  آغاز 
به  بخشيد.  خواهيم  تسري  اجتماعي  تامين  شده 
 گزارش تسنيم، سيدتقي نوربخش با اشاره به اينکه فاز آزمايشي اجراي 
در  کرد:  اظهار  کرده ايم،  شروع  را  هوشمند  سالمت  هاي  سيم کارت 
راستاي اجراي اين طرح سيم کارت جايگزين دفترچه درماني مي شود و 
استفاده از فناوري ارتباطي براي بيمه شده ها محقق مي گردد. او افزود: 
در گام اول بيماران خاص تحت پوشش اين خدمت قرار گرفته و کنترل 

هزينه هاي آنها از جمله اقدامات اين طرح است.

وزير صنعت:خودروى بى كيفيت پالك نمى شود 

وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم اينکه هم اکنون 
هيچ يک از شرکتهاي خودروسازي دولتي نيستند، 
گفت: در صورتي که خودرويي از استاندارد و درجه 
گذاري  شماره  اصًال  نباشد  برخوردار  کافي  ايمني 
نخواهد شد.به گزارش تسنيم، نعمت زاده با ضرورت 
توسعه صنعت خودرو و پيش بيني ظرفيت توليد ٣ ميليون دستگاه خودرو در 
سال در افق ١٤٠٤ افزود: اين رقم هم اکنون بيش از ١,٦ ميليون دستگاه 
است.وي با بيان اينکه چنانچه نقصي در خودروهاي توليدي وجود داشته 
باشد مردم مي توانند آن را با واحد رسيدگي به شکايات وزارت صنعت مطرح 
کنند، افزود: ما تالش مي کنيم تا با کمک و حمايت مردم در جهت توليد 

محصوالت با کيفيت داخلي بيش از پيش گام برداريم.

(ادامه از صفحه١) سخنگوي دولت افزود: اگر به اين مبلغ 
مهار  طرح  اجراي  توماني  ميليارد   ١٠٠ و  ٢هزار  بودجه 
آب هاي مرزي و بودجه ٨٤٩ميليارد توماني که به صورت 
اسناد خزانه اسالمي پرداخت شده است اضافه کنيم به اين 
نتيجه خواهيم رسيد که از ابتداي سال جاري تا ٢ مهرماه 
١١هزار و ١٩٢هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت 
شده است. نوبخت تصريح کرد: پرداخت يارانه توليد مانند 
پرداخت يارانه نقدي خانوارها نيست. وي ادامه داد: سازمان 
تومان  ميليارد  پايان سال ٢٠٠  تا  که  مديريت مکلف شد 
واحدهاي  به  تسهيالت  سود  مابه التفاوت  پرداخت  بابت 
توليدي پرداخت کند  بنابراين اين مقدار اعتبار تنها به بخش 
خودروسازي اختصاص ندارد و شامل تمام صنايع مي شود. 

وي با تاکيد بر اجراي مصوبه هشتم آبان سال گذشته هيئت 
وزيران گفت: در خصوص اعطاي تسهيالت ارزان قيمت به 
زوج هاي جوان،  احياي بافت هاي فرسوده و حاشيه شهرها 
متعهد هستيم تسهيالت با نرخ حداکثر ١٠ درصد پرداخت 
شود و بقيه را سازمان مديريت و برنامه ريزي متعهد شده 
است. نوبخت با بيان اينکه ظرفيت صنعت خودرو ايجاب 
تقاضاي  و  اقتصاد  نياز  با  متناسب  بيشتري  توليد  کند  مي 
بازار داشته باشيم، افزود : اين تقاضا به جاي اينکه از طريق 
خودروهاي وارداتي و خارجي تامين شود و اشتغال را در آن 
بخش فراهم کند بايد بر توليد داخلي متمرکز شود و مقرر 
شد دولت با ارائه تسهيالتي به خريد اقساطي خودروهاي 

داخلي کمک کند.

  پرداخت تسهيالت با نرخ سود 10 درصد براى زوج هاى جوان

بايد  خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان 
سامانه اي را براي آگاهي مشتريان از ميزان 
قانوني،  خسارت هاي  دريافت  چگونگي  و 
راه اندازي کنند. به گزارش ايسنا، براساس 
اصالحيه آيين نامه اجرايي قانون حمايت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو، خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو ملزم هستند در موارد 
عنوان  به  را  وجهي  سوءعملکرد،  از  ناشي 

يکي  کنند.  پرداخت  مشتريان  به  خسارت 
خودروي  تحويل  در  تاخير  موارد  اين  از 
فروخته شده است به گونه اي که خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو در صورت تاخير در 
تحويل خودرو بايد خسارت تاخير در تحويل 
را به صورت روزشمار به مشتريان پرداخت 
کنند. يکي ديگر از اين موارد نيز پرداخت 
تعميرگاه هاست  در  خودرو  خواب  خسارت 

به  مشتريان  خودروي  اگر  که  به گونه اي 
دليل نبود قطعه در نمايندگي هاي خدمات 
پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان 
ملزم  شرکت ها  اين  شود،  متوقف  خودرو 
به  خودرو  خواب  خسارت  پرداخت  به 
طبق  موارد  اين  در  بود.  خواهند  مشتري 
قانون  اجرايي  آيين نامه  اصالحيه  مفاد 
خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمايت 

بايد  خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان 
نسبت به راه اندازي سامانه اي براي آگاهي 
دريافت  چگونگي  و  ميزان  از  مشتريان 
کنند. اصالحيه  اقدام  قانوني،  خسارت هاي 
حقوق  از  حمايت  قانون  اجرايي  آيين نامه 
مصرف کنندگان خودرو در هيئت دولت در 
دست بررسي است و پس از تصويب، ابالغ 

و اجرايي خواهد شد.

 سامانه پرداخت خسارت خودرو راه اندازى مى شود 

داربست مهـدى    نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم "
شركت تعاونى آرياسازان مهراب مود   تاريخ انتشار: 94/7/8

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى آرياسازان مهراب مود پنجشنبه 94/7/23 ساعت 9 در 
محل حسينيه صاحب الزمانى (عج) مود 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 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- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب 

هيئت مديره تعاونىبودجه پيشنهادى سال 94

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم "
شركت تعاونى مرزنشينان آرياسازان مهراب مود      تاريخ انتشار: 94/7/8

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان آرياسازان مهراب مود پنجشنبه 94/7/23 ساعت 8 در محل 
حسينيه صاحب الزمانى (عج) مود برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع 
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 نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد 
هيئت مديره تعاونى

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09156217507 - 09153637507 
حسينى

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان نوسازى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون
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n.c
omامالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

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

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

قابل توجه هم استانى هاى عزيز
با توجه به نزديك بودن

 روز روستا و لزوم توجه به مسايل و مشكالت آن 

 روزنامه آوا 

 را برگزار مى نمايد. لذا از تمامى صاحب نظران و هم استانى هاى عزيز 
على الخصوص اهالى روستاهاى حاشيه شهر بيرجند دعوت مى گردد 

چنانچه انتقاد، پيشنهاد يا سوالى در خصوص موضوع نشست دارند از طريق

 سامانه پيام كوتاه روزنامه به شماره 3000272424 
يا فكس 32234583  تا روز چهارشنبه 94/7/8 اعالم نمايند
 تا در حضور مسئولين طرح و نتيجه از طريق روزنامه اعالم شود.

روابط عمومى روزنامه آواى خراسان جنوبى

نشست آسيب شناسى وضعيت روستاهاى حاشيه مركز استان

كالسه 565/94 اجرايي شورا
 آگهي مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول "

 200 سهم مشاع از 34886 سهم ششدانگ پالك فرعي 117 از اصلي بخش 2 بيرجند قيمت هر متر 200/000 
ريال جمعا 40/000/000 ريال كارشناسي شده متعلق به خانم صغري شبان در قبال بدهي آقاي حسين شبان به مبلغ 26/705/192 
ريال در حق آقاي اسماعيل مختاري و مبلغ 1/250/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/7/23 
ساعت 9 الي 10 صبح در دفتر اجراي احكام مجتمع شوراي حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده 
شروع و به شخصي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في 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 مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 
واقع در خيابان طالقاني- بين طالقاني 14 و 16 مجتمع شوراهاي حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. 
برمقدم- مدير اجراي احكام مجتمع شوراهاي حل اختالف بيرجند 

اطالعيــه
در راستاى اجراى آيين نامه نحوه انتخاب روساى هيئت هاى ورزشى استان ها، اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان 
جنوبى در نظر دارد مجمع عمومى انتخاب رئيس هيئت هاى سواركارى و جودو استان را برگزار كند. لذا از تمامى عالقه 
مندان دعوت مى شود حداكثر تا يك هفته پس از انتشار آگهى به نشانى: بيرجند- مفتح 27 – استاديوم آزادى- حوزه 

ورزشى اداره كل شخصا مراجعه و ثبت نام نمايند.
مدارك مورد نياز:

 اصل شناسنامه و روگرفت آن - آخرين مدرك تحصيلى و روگرفت آن - ارائه خالصه اى از سوابق ورزشى و مديريتى- اصل 
كارت پايان خدمت و روگرفت آن - سه قطعه عكس 4*3

شرايط احراز:
اعتقاد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و يكى از اديان رسمى كشور- تابعيت جمهورى اسالمى ايران و اقامت در 

استان- دارا بودن حداقل 30 سال سن- دارا بودن حداقل تحصيالت فوق ديپلم- نداشتن سوء سابقه كيفرى
دبير مجمع عمومى انتخاب رئيس هيئت هاى ورزشى استان 94/7/8 

كالسه 693/94 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"

چون مقرر گرديده : تعداد 550 عدد بلوك سيمانى 20*40 هر عدد 7000 ريال جمعا به مبلغ 3/850/000 ريال 
كارشناسى شده در قبال باقيمانده بدهى آقاى مرتضى نيازى به مبلغ 4/420/000 ريال در حق آقاى حسين چاحوضى از طريق مزايده 
روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 ساعت 9 الى 10 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.

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند
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دليل سمى 3 به  كاشت خرزهره در سطح شهر 

آن  از  بوده،  اشتباهى  كار  اساس  از  آن  بودن 
بدتر نحوه اصالح چهارگوش اين درختچه در خيابان 
پاسداران است كه واقعاً مضحك است. در خيابانى به اين 
پهنا خيلى بهتر است درختان پهن برگ و سايه گستر 
كاشته مى شد مسئوالن فضاى سبز بيرجند كه ادعاى 
كارشناسى دارند سرى به شهرهاى ديگر بزنند تا دريابند 
كه كاشت و اصالح درختان هم تخصص و قاعده دارد!
935...994
سالم آوا. لطفًا پيگيرى كنيد المپ هاى خيابان 
احمدى روشن مهرشهر را هرچه زودتر روشن 

كنند، شب ها خيلى تاريكه، ممنون.
935...902
سالم. با توجه به روز روستا از مسئوالن سؤال داريم 
جيم  روستاى  هاى  راه  آسفالت  خصوص  در 
كه  روستاى  ها  ده  و  آباد، شيرمنج  ملك  آباد، 
چه  دارند  قرار  كيلومتر  ده  از  كمتر  فاصله  در 

تصميمى داريد؟
915...230

از نماينده دلسوز و محترم بيرجند به خاطر پيگيرى 
حق مشترى هاى ميزان تشكر مى كنم اميدوارم 
خداوند اجرشان بدهد من به خاطر خبر پيگيرى ايشان 

در مجلس مدام ايشان را دعا مى كنم.
915...501
باسالم به آوا. ما حدود 20 خانوار هستيم كه ساكن 
هستيم  بيرجند  كيلومترى  يك  در  اميرآباد  روستاى 
انتهاى   9 نهم  ميالن  على(ع)،  امام  خيابان  در  كه 
نعمت  از  هاست  سال  كنيم.  مى  زندگى  كوچه 
آب، برق، گاز و امكانات ديگر محروميم! لطفًا 
پيگيرى كنيد شايد يكى دلش براى ما به رحم بيايد 

و فكرى برايمان بردارد؟
915...477
آنها  دود  كه  شهر  سطح  هاى  اتوبوس  پليس  چرا 

مردم را خفه كرده است را متوقف نمى كند؟
936...136

* رحيم زاده

 39 ساله است و 13 سال  مصرف كننده مواد مخدر بوده 
است. علت اعتيادش را وجود برخى  افراد معتاد  در خانواده 
از  قبل  تا  گويد:  مى  و  داند  مى  جوانى  منيت  و  غرور  و 
ترك مواد تمام ديدگاه هايم منفى بود و اعتقادات خاصى 
نداشتن  و خدا را  به خوبى درك نمى كردم  و به  واسطه 
مصرف  گمان مى كردم  دنيا حول محور من مى چرخد.

 كاش مى شد كتاب زندگى ام را از نو بنويسم ...

او كه اكنون مدت 9 سال و 5 ماه و 12 روز است كه ترك 
كرده درخصوص نحوه ترك خود مى گويد: با پيشنهاد مصرف 
به يكى از هم دردهايم در شهرى ديگر و ممانعت وى از 
مصرف و تعاريفش از دنياى پاكى من نيز تمايل به ترك 
پيدا كردم و از ساعت 9 همان شب برنامه پاكى ام آغاز شد... 
سرى از روى حسرت تكان داده و ادامه مى دهد: كاش مى 
شد كتاب زندگى ام را از نو بنويسم. اگر امكان داشت هيچ 

وقت به سوى بالى خانمان سوز اعتياد نمى رفتم.

گمان مى كردم هيچ وقت معتاد نمى شوم!

ديگرى 27 سال سن دارد و 7 سال از بهترينپ سال هاى 
عمرش را معتاد بوده است. بيشتر  مواد مصرفش را مواد 
صنعتى، كريستال، شيشه و ... مى داند و مى گويد: االن 
مدت 3 سال است پاكم و در اين مدت حتى يك قرص 

مسكن مصرف نكرده ام ...
اعضاى  از  يك  هيچ  كه  است  اى  خانواده  فرزند  كه  او 
خانواده حتى مواد را نمى شناسند، مى گويد:  وجود برخى 
دوستان و همنشينان نادرست، غرور كاذب و بعضى بلند 
كه  اى  گونه  به  شد  اعتيادم  باعث  جوانى  هاى  پروازى 
هميشه اعتياد را از آن ديگران دانسته و گمان مى كردم 

خودم هيچ وقت معتاد نمى شوم !...

بهبودى هديه اى بسيار ارزشمندتر از ثروت هاى 
مادى است كه از جانب خدا به من داده شده 

چند سال پيش كه داشتم از جايى رد مى شدم صداى تشويق 
و دست زدن جمعى توجهم را به خود جلب كرد  با كنجكاوى 
گوشه اى ايستادم و متوجه شدم افرادى كه آنجا هستند يكى 
يكى حرف مى زنند و اعضا ى ديگر او را تشويق مى كنند.  
نزديكتر كه شدم متوجه شدم حرف هايى كه مى زنند به 

زندگى و  كارهاى من نزديك است...
بود كه  از منجالبى  پايان مشكالت و رهايى  اين شروع 
خودم ساخته بودم. اين سخن يكى ديگر از افرادى است كه 

به زندگى بازگشته است. او كه يكى از تحصيلكرده هاى 
همشهرى است، مى گويد: بعد از 9 سال مصرف، االن مدت 
4 سال و اندى است كه ترك كرده و پاك هستم و معتقدم 
 بهبودى هديه اى بسيار ارزشمندتر و برتر از ثروت هاى

مادى است كه از جانب خدايى كه اخيراً درك كرده ام به 
من داده شده است...

فعاليت  انجمن  معتادان گمنام خراسان جنوبى 
با حدود 38 گروه  و حدود 1800 نفر اعضا

يحيى.ع و على. ب اعضاى روابط عمومى انجمن معتادان 
گمنام خراسان جنوبى در گفتگو با آوا مى گويند: اين انجمن  

در سال 82 در بهزيستى بيرجند آغاز به كار كرد. 
از   متشكل  و  انتفاعى  غير  نهادى  گمنام  معتادان  انجمن 
مردان و زنانى است كه مشكل اصلى آنها اعتياد و مصرف 
مواد مخدر است و اين برنامه داراى 12 قدم و 12 سنت 
تواند، 24  معتاد مى  فرد  موارد   اين  بر  تكيه  با  كه  بوده 

ساعت پاكى  خود را هر روز تمديد نمايد.
يحيى كه به  لحاظ سنت انجمن نمى خواهد نامش فاش 
شود، ادامه مى دهد: بعد از گذشت 12 سال  در حال حاضر 
انجمن با حدود 38 گروه  و تعداد اعضاى حدود 1800 نفر 
در خراسان جنوبى در حال فعاليت است كه از اين تعداد 

1600 نفر را  مردان و 200نفر  از اعضا را بانوان هستند.
وى جلسات هفتگى انجمن معتادان گمنام خراسان جنوبى 
را 205جلسه عنوان و مى گويد: اغلب شهرستان هاى استان 
شامل شهرهاى طبس، فردوس، سرايان، بشرويه، سربيشه، 
آيسك،  مثل  توابع  روستاهاى  از  برخى  و  قاين  نهبندان، 

دوغساران، كرغند و... تحت پوشش انجمن قرار دارند. 

گمنامى اعضا، يكى از مهم ترين اصول انجمن 

وى بابيان اينكه در انجمن معتادان گمنام بحث گمنامى 
اعضا يكى از مهم ترين اصول است، خاطرنشان مى كند: 
كامال  افراد  انسانى  كرامت  انجمن،  گروهى  جلسات  در 

مواد  نوع  نشان،  و  نام  مانند  مسائلى  و  مى شود  ًحفظ 
مصرفى، نژاد،  و... هرگز مورد سؤال قرار نمى گيرد و اعضا 

در خارج از گروه ها، شخصيت اجتماعى خود را دارند.
اين عضو روابط عمومى  انجمن معتادان گمنام بابيان اينكه 
ورود به اين انجمن كامًال آزاد است و هيچ شرطى براى 
ورود وجود ندارد، مى گويد: جلسات اين انجمن به صورت 
صددرصد رايگان است و در مسايل ترك فيزيكى، دارويى 

و پزشكى وارد نمى شود...

انجمن هر هفته 9جلسه در بيرجند برگزار مى كند

تعداد اعضاى  انجمن،  على.ب عضو ديگر روابط عمومى 
انجمن معتادان گمنام را در بيرجند تعداد 700 نفر دانسته 
و مى گويد: در اين راستا هر هفته 9 جلسه در شهر برگزار 
مى شود كه از اين تعداد  2 جلسه براى خانم ها و 7 جلسه 

براى آقايان است. 
طريق  از  انجمن  رسانى  پيام  محور  دهد:  مى  ادامه  وى 

پزشكان،  مردم،  عموم  پاك،  افراد  هاى  خانواده  اعضا، 
مسئوالن، كلنيك ها و مراكز ترك اعتياد، زندان ها، مراكز 

باز پرورى و بيمارستان ها است. 
زندان  در  انجمن  جلسات  از  جلسه  برگزارى2  از  وى 
شهرستان بيرجند به صورت هفتگى اشاره كرده و يادآور 
به  نيز  قاين  و  فردوس  هاى طبس،  زندان  در  شود:  مى 
صورت هفتگى هر كدام  يك جلسه براى زندانيان معتاد  

برگزار مى شود.

كمك درمانى يك معتاد به معتاد ديگر 

 12 گمنام،  معتادان  انجمن  در  دهد:  مى  ادامه  .ب  على 
قدم انجمن بعد از 24 ساعت پاكى توسط اعضاى قديمى 
(كمك  شود  مى  جارى  وارد  تازه  اعضاى  به  ها  گروه  و 
درمانى يك معتاد به معتاد ديگر) و اعضاى قديمى و بهبود 
يافته تجربيات تلخ و شيرين دوران اعتياد و بهبودى را به 

شخص تازه وارد منتقل مى كنند.

گسترده  آنقدر  گمنام  معتادان  انجمن  اميدواريم 
باشد كه ديگر نيازى نباشديك معتاد از درد بميرد 

وى با اشاره به جمله آرمانى انجمن كه ما اميدواريم و آرزو 
داريم انجمن معتادان گمنام  آنقدر گسترده و وسيع باشد 
 كه ديگر نيازى نباشد يك معتاد از درد بميرد، مى گويد:
در حال حاضر 27 ناحيه در خدمت رسانى انجمن معتادان 
گمنام   معتادان  انجمن  و  دارد  وجود  كشور   در  گمنام 
خراسان جنوبى به عنوان قسمتى از پيكره خدماتى ناحيه 

10  ايران محسوب مى شود. 
روحانى  اصول  راستاى  در  را  انجمن  هاى  فعاليت   وى 
و  محبت  ابراز  اصل  كند:  مى  يادآورى  و  شمارد  برمى 
دستگيرى از ديگران در هر وضعى در دستور كار ما قرار 
دارد و هر شخصى كه از ما درخواست كمك كند به طور 

قطع مورد توجه و استقبال قرار مى گيرد.

روابط عمومى انجمن، آماده پاسخگويى 
به سؤاالت و كمك رسانى به افراد نيازمند معتاد

على .ب با تشكر از  كمك ها و مساعدت هاى معنوى و 
روحانى مسئوالن و مديران استانى از برگزارى گردهمايى  
دوازدهمين   در  جنوبى  خراسان  گمنام  معتادان  انجمن 
سالگرد تشكيل آن در 9 مهر ماه خبر داده و خاطر نشان 
معتادان  انجمن  رسانى  اطالع  و  روابط عمومى  كند:  مى 
آماده   09156030748 تماس  شماره  با  استان  گمنام 
نيازمند  افراد  به  رسانى  كمك  و  سؤاالت  به  پاسخگويى 

كمك هاى روحى و معنوى در زمينه اعتياد است.

رويش از ميان خاكستر

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه شركت گاز خراسان جنوبى

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
شهرك  به  «گازرسانى  درباره   94/6/29 مورخ  شما 
معصوم آباد» به استحضار مى رساند: نامه درخواست 
منطقه  ساكنين  محترم  نماينده  به  حفارى  مجوز 
مورد نظر تحويل داده شده است و در صورت ارائه 
مجوز حفارى توسط متقاضيان محترم، گازرسانى به 
روستاى  شبكه  توسعه  قالب  در  معصوميه  شهرك 
معصوم آباد برابر اولويت هاى موجود و در چارچوب 
بودجه ابالغى در برنامه اداره گاز شهرستان بيرجند 

قرار خواهد گرفت.

جوابيه مركز آموزشى درمانى ولى عصر (عج) 

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
مركز  براى  سالم  «با  درباره   94/6/29 مورخ  شما 
استان متأسفم كه دستگاه سى تى اسكن خراب است 
مسئوالن چرا فكرى براى سى تى اسكن بيمارستان 
ولى عصر (عج) نمى كنيد. بلكه در خواب زمستانى 
اند» به استحضار مى رساند: پس از خرابى دستگاه 
در  الزم  هاى  پيگيرى  و  اقدامات  اسكن  تى  سى 
خصوص تعمير دستگاه توسط بيمارستان انجام شده 
و چند نوبت كارشناس از طرف شركت پشتيبان به 
بيرجند اعزام شده كه اميدواريم با پيگيرى هاى به 

عمل آمده دستگاه به زودى راه اندازى شود.

گروه خبر- مديركل حج و زيارت خراسان جنوبى گفت: يكى ديگر از مصدومان استان در حادثه منا به دليل شدت جراحات در بيمارستان درگذشت و آمار 
جان باختگان استان در اين حادثه به سه نفر رسيد. نوفرستى اظهار كرد: طبق آخرين پيگيرى ها آقاى «محمدمهدى رضاپور» به دليل شدت جراحات 
وارده در بيمارستان جان خود را از دست داده است. وى افزود: هنوز در جستجوى آقايان «على حاجى پور» و «حسن همايونى» هستيم. وى خاطرنشان 

كرد: پيش از اين نيز دو نفر از حجاج استان به نام هاى «محمد چوبدار» و «على اكبر دلير» در اين حادثه جان خود را از دست داده اند

افزايش قربانيان خراسان جنوبى در حادثه منا به 3 نفر

برنامه هاى انجمن معتادان گمنام استان

   بنگاه  قالب بتن توكل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن  

 داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  
 روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  

09158076574 - نظرى
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جمهورى مولوسيا كوچكترين كشور جهان با جمعيتى شامل سه نفر و سه قالده سگ است. اين كشور در نزديكى شهر دايتون 
ايالت نوادا آمريكا قرار دارد، «كيوين بو» رئيس جمهور اين ريزكشور است. او دوست دارد با لباس هاى يك ديكتاتور ظاهر شود به 
همين دليل لباس هاى پر زرق و برق نظامى مى پوشد؛ عينك دودى بزرگ به چشم مى زند و رفتارهاى جدى دارد.

كوچكترين كشور جهان با جمعيت 3 نفرى  مناسبت ها

4

 كاظمى فرد-جانشين فرماندهى انتظامى استان از جذب 
و ساماندهى 167 نيروى پليس افتخارى در استان خبر داد و 

گفت: ناجا به دنبال پليس جامعه محور مى باشد.
عليرضا امينى در كنفرانس مطبوعاتى كه به مناسبت هفته 
ناجا و تشريح عملكرد شش ماهه اين فرماندهى  استان برگزار 
شده بود اظهار كرد: هفته ناجا  با شعار «اقتدارپليس، همدلى 
و همزبانى، امنيت و آرامش» از 11 مهر ماه تا 17 مهر ماه 
برگزار مى شود. وى با بيان اينكه واژه امنيت بر هيچ كس 
در جامعه پوشيده نيست و جزو نيازهاى اساسى در جامعه به 
شمار مى آيد، افزود: با توجه به تغيير سبك زندگى و روابط 
يكى از الزمه هاى برقرارى امنيت اقتدار سازمان هايى است 
كه برقرارى امنيت را بر عهده دارند. وى  گفت: امنيت يك 
نياز اجتماعى است كه تالش و همت همگانى را مى طلبد. وى 
افزود: افزايش اعتماد عمومى مردم به ناجا مهمترين سرمايه 
ناجا است و نيروى انتظامى به دنبال افزايش مشاركت عمومى 
است. امينى عنوان كرد همبستگى ملى، استفاده از خرد جمعى 
و صاحب نظران و محققان علوم اجتماعى براى حل مسائل و 
استفاده از ظرفيت اجتماعى در راستاى ماموريت ناجا از ديگر 
اهداف اين سازمان است و در هفته ناجا نيروى انتظامى سعى 
مى كند: كه ظرفيت هاى خود را معرفى و گوشه اى از توان 
نيروى انتظامى كه برقرارى امنيت است را با مشاركت عمومى 

به نمايش بگذارد.

افزايش 2 درصدى سرقت در خراسان جنوبى

جانشين فرمانده نيروى انتظامى استان  با اشاره به عملكرد 
شش ماه فرماندهى نيروى انتظامى خراسان جنوبى، اظهار كرد: 
در حوزه جرائم انتظامى شايع ترين جرم در استان سرقت است 
و با توجه به مولفه هاى آن از ابتداى امسال تا امروز نسبت به 
سال گذشته 45 فقره سرقت در استان افزايش داشته كه بيانگر 
افزايش 2 درصدى سرقت در استان نسب مدت مشابه سال 
گذشته است. وى با بيان اينكه 60 درصد اين سرقت ها كشف و 
به مال باختگان برگردانده شده است، افزود: بيش از 90 درصد 
پرايد  به سيستم خودروى  مربوط  داخل خودرو  سرقت هاى 
 بوده است.به گفته وى از ديگر سرقت ها سرقت موتورسيكلت

 در استان بوده است.

كشف بيش از11 تن مواد مخدر 
در  شش ماهه نخست سال در استان

امينى در بخش ديگرى از سخنان خود  به كشفيات مواد مخدر 
در اين مدت اشاره كرد و افزود: از ابتداى امسال 11  و نيم تن 
انواع مواد مخدر كشف شده است كه نسبت به سال گذشته 
تغييرى نداشته است و در اين راستا نيز 2 هزار و 953 متهم 
دستگير و 650 نفر توزيع كننده عمده مواد مخدر در شهرهاى 
استان دستگير شده اند. وى بيان كرد: در حوزه تصادفات درون 
شهرى فوتى 12 فقره تصادف صورت گرفته است كه نسبت 
به سال گذشته 56 درصد كاهش داشته است و در سطح شهر 

14 نفر براثر اين تصادفات جان خود را از دست داده اند.

استان در حوزه تصادفات فوتى برون شهرى
 8 درصد نسبت به مدت مشابه كاهش دارد

وى افزود: در حوزه تصادفات برون شهرى نيز 81 فقره تصادف 
منجر به فوت در اين مدت اتفاق افتاده است كه نسبت به سال 
گذشته 8 درصد تعداد تصادفات منجر به فوتى  كاهش داشته 
است و اقدامات انتظامى ترافيكى در حوزه داخل شهر نيز يك 
هزار و 430 تخلف  رسيدگى شده است. به گفته امينى در 

اين مدت 20 جلد گواهينامه كه تخلفات آنها باالى 20 نمره 
منفى بوده است ثبت و ضبط شده است و در زمينه شهرى 
خودروهاى باالى يك ميليون تومان جريمه نيز 163 دستگاه 

بوده كه توقيف و ملزم به پرداخت ديون خود شده اند. 
انواع  اين مدت 8 هزار و 72 جلد  در  وى خاطرنشان كرد: 
گواهينامه پايه يكم، دوم، سوم و موتور سيكلت در استان نيز 
صادر شده است و در حوزه برون شهرى نيز 222 هزار و 249 
تخلف رسيدگى كه از اين تعداد 100 هزار و 918 فقره تخلف 
حادثه ساز بوده است.ب وى با بيان اينكه از ابتداى امسال در 

حوزه برون شهرى هزار و 607 دستگاه موتور سيكلت نيز 
توقيف شده است، گفت: 948 دستگاه خودرو در استان نيز 
در اين مدت به علت دو تخلف همزمان بين يك تا سه روز 
توقيف شده است. وى خبر خوشى به موتور سواران داد و افزود: 
به مناسبت هفته ناجا كليه موتورسيكلت هاى توقيفى كه در  
پاركينگ ها هستند بدون پرداخت جرائم و با حذف هزينه ناجا 
شامل بخشودگى مى شوند. امينى بيان كرد: از ابتداى سال 31 
مورد كالهبردارى اينترنتى داشتيم كه افزايش 342 درصدى 

را نشان مى دهد

استان در حوزه جرائم سرقت براساس 
رتبه بندى ناجا در رتبه 33 كشور است

امينى با بيان اينكه در حوزه جرائم سرقت استان خراسان جنوبى 
براساس رتبه بندى ناجا در رتبه 33 كشور به دليل كاهش 
سرقت و نبود سرقت هاى خشن و بزرگ در بين ستادهاى 
فرماندهى استان ها بوده است افزود: در حوزه كشفيات مواد 
مخدر نيز در رتبه بندى ناجا استان خراسان جنوبى در رتبه 9 

كشور است. و از ابتداى امسال در استان 582 نفر مراجعه و 
تشكيل پرونده داده اند كه 167 نفر آنها تمامى مراحل گزينش 
و آموزش را پيموده و سازماندهى شده اند و در ماموريت ها در 

كنار ماموران بوده اند.

ميزان رضايت مندى مردم
 از عملكرد پليس 98 درصد است

امينى ميزان رضايت مندى مردم را از پليس 98 درصد عنوان 
كرد وگفت در پى تماس مردم با 110 بعد از انجام ماموريت 

پليس دوباره همكاران ناجا با تماس گيرنده ارتباط مى گيرند 
و ميزان رضايت مندى وى را از عملكرد پليس جويا مى شوند 
كه 98 درصد مردم از عملكرد پليس رضايت دارند.وى افزود: 
در حوزه كالنترى ها نيز هزار و 343 نفر مراجعه به واحدهاى 
مددكارى و مشاوره كالنترى ها داشته كه 211 نفر به صورت 
خود معرف و هزار و 702 نفر وابسته به پرونده هاى كه در 
كالنترى بوده، است.وى  اظهار كرد: از اين تعداد نيز 837 
مورد يعنى 83 درصد اين پرونده ها منجر به سازش كه سبب 
كاهش تنش هاى متعارضان اين پرونده، كاهش بار انتظامى در 

كالنترى ها و كاهش ارجاعات به مراجع قضايى شده، است.

كاهش 14 درصدى انتقادات و افزايش 33 درصدى 
تقديرات در تماس مردم با سامانه197

 
امينى بيان كرد: در حوزه سامانه 197 و دفتر نظارت همگانى 
3 هزار و 238 مورد تماس ثبت كه 14 درصد آن انتقاد مردم 
از عملكرد پليس كاهش و 33 درصد تقدير و تشكر از پليس 
در اين تماس ها افزايش داشته است و آمار تمامى تماس ها به 
سامانه 110 تا نيمه شهريورماه 85 هزار و 950 تماس بوده 
است كه نسبت به سال گذشته 16 درصد افزايش پيدا كرده 
است.وى اظهار كرد: از اين تماس ها 48 هزار و 110 تماس 
منجر به عمليات پليس و 29 هزار و 846 تماس راهنمايى 
انجام گرفته است.امينى با اشاره به برنامه هاى هفته ناجا در 
استان، گفت در هفته ناجا برنامه هاى متعددى پيش بينى 
شده كه: 4 پروژه عمرانى شامل افتتاح سالن آزمايشات راهور 
و كالنترى مسكن مهر نهبندان از اهم برنامه هاى اين هفته 

خواهد بود.

كاهش 56 درصدى تصادفات فوتى
 در معابر درون شهرى استان 

مهم ترين  اينكه  بيان  با  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
تصادفات، تصادفات فوتى است. گفت: از ابتداى سال جارى 
تاكنون 12 فقره تصادف منجر به فوت در معابر درون شهرى 
استان وقوع يافته كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 
درصد كاهش داشته است.عليرضا رضايى با بيان اينكه از آغاز 
سال جارى تاكنون تعداد تصادفات منجر به فوت در معابر 
درون شهرى استان 12 فقره بوده است، تصريح كرد: اين 
تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد كاهش 

داشته است.

8 مهر؛  روز جهانى ناشنوايان

هفته چهارم سپتامبر، هفته جهانى ناشنوايان نام دارد و 
در سراسر دنيا به مناسبت بزرگداشت ناشنوايان مراسمى 
ناشنوايان  جهانى  فدراسيون  از  نقل  مى شود.به  برگزار 
هدف از اين جشن، ترفيع فرهنگ ناشنوايان، دانسته هايى 
از زبان علم و اشاره، آگاهى مقامات و سياستمداران جامعه 
شنوا و همچنين عموم مردم از دستاوردهاى اين قشر 
و مشكالتى كه جامعه ناشنوايان با آنها روبرو هستند، 

مى باشد. موارد زير از اهداف برجسته اين گردهمايى و 
بزرگداشت است كه از سوى انجمن بين المللى ناشنوايان 
و با همكارى فدراسيون اتحاديه هاى ناشنوايان و همچنين 

اتحاديه اروپايى ناشنوايان برگزار مى گردد:
شناسايى ناشنوايان در جامعه

جامعه  به  امتياز  عنوان  به  مساعدت هايى  اختصاص 
ناشنوايان با كمك سازمان ها و مؤسسات مربوطه

ارايه امكانات رايگان براى اين قشر
آگاهى عموم مردم نسبت به خطراتى كه اين قشر را 
تهديد مى كند از طريق پوستر، جزوه، اعالميه، سمينارهاى 

مفيد و نصب عالئم.
  اولين معلم گل هاى خاموش در ايران

پرتالش  خادمان  از  يكى  (عسكرزاده)  باغچه بان  جبار 
فرهنگ ايران و به معنى واقعى كلمه معلم بود. زنده ياد 
باغچه بان در سال 1298شمسى آموزگارى را در دبستان 
اولين  مؤسس  كرد.وى  آغاز  آذربايجان  مرند  احمديه 
كودكستان (باغچه اطفال) در تبريز بود. باغچه بان را بايد 
اولين كسى دانست كه در ايران، آموزش سمعى بصرى 
براى  را به دستگاه آموزشى كشور وارد كرد.باغچه بان 
اولين بار به فكر تعليم و تربيت كودكان ناشنوا افتاد. در 
ابتداى كار همه او را مورد تمسخر قرارمى دادند، اما وى 
طى يك سال موفق شد به سه كودك ناشنوا خواندن 
آموزشى  فعاليت  باغچه بان  بياموزد. شادروان  نوشتن  و 
خود را در شهر شيراز به مدت 6 سال و بعد از  آن در 
در  را  ناشنوايان  دبستان  نخستين  داد.وى  ادامه  تهران 
چهارراه حسن آباد در خانه اى محقر تأسيس كرد و روش 
آموزش الفباى دستى را اختراع كرد. همچنين در حين 
تعليم و تربيت به روش ديگرى دست يافت كه امروزه 
آن روش به نام روش تركيبى معروف است و با گذشت 
اين همه سال به عنوان مترقى ترين روش در مدارس 
سراسر كشور استفاده مى شود.باغچه بان كتب مختلفى از 
جمله: كتاب هاى كودكان (بابا برفي…)، كتاب حساب 
ويژه و كتاب آموزش كر و الل ها به رشته تحرير در 

آورده است.

جانشين فرماندهى انتظامى استان خبر داد؛

افزايش 342 درصدى كالهبردارى اينترنتى در استان
5 مكانى كه خورشيد در آنها غروب نمى كند

آيا مى خواهيد سفر خود را براى جاهايى تنظيم كنيد 
كه خورشيد در آنجا غروب نكرده و پس از نيمه شب 

نيز در آسمان است؟
نروژ

تغييرات  نروژ،  باالى  جغرافيايى  عرض  به  توجه  با 
طول  در  دارد.  وجود  روشن  روز  در  بزرگ  فصلى 
جوالى،  اواخر  تا  مى  اواخر  از  يا  تابستان  ماه هاى 
خورشيد هيچ گاه به طور كامل به زير افق در مناطق 
نروژ  به  دليل  اين  به  و  نمى رود  قطبى  دايره  شمال 
در  و  مى گويند  شب“  نيمه  در  خورشيد  ”سرزمين 
بقيه ى كشور نيز حدود 20 ساعت در روز نور خورشيد 
وجود دارد. پس اگر مى خواهيد يك روز روشن كامل 
را تجربه كنيد به بخش هاى شمالى نروژ سفر كنيد. 

ايسلند
كشورى مملو از مناظر متنوع و زيبا و آسمانى شفاف 
كه در آنجا مى توانيد به تماشاى آبشارها، آتشفشانها، 
يخچالهاى طبيعى و آبفشان ها برويد و همين طور از 

گردشهاى دسته جمعى و غواصى لذت ببريد.
كانادا

در فصل تابستان در اينوويك و سرزمين هاى شمال 
غربى، حدود 50 روز كامل نور خورشيد وجود دارد! 
هنرى  فستيوال  در  شركت  شكار؛  و  ماهيگيرى 
توندرا،  در  گلف  بازى   ،Great Northern
شركت در برنامه هاى تفريحى خورشيد در نيمه شب، 
برخى از فعاليت هايى است كه در هنگام سفر به اين 

منطقه مى توانيد از آن لذت ببريد.
سوئد

استكهلم  يعنى  آن  پايتخت  در  و  سوئد  كشور  در 
طلوع  و  شب  نيمه  در  خورشيد  غروب  مى توانيد 
دوباره ى آن در 4:30 صبح را مشاهده كنيد. استكهلم 
متشكل از 14 جزيره است و در اين نقطه است كه 
بالتيك مى پيوندد،  درياچه ى Malaren به درياى 
آب  طريق  از  شهر  ارتباطى  راههاى  از   30 اينرو  از 
است. براى ديدن خورشيد در نيمه شب مى توانيد به 

قايق سوارى برويد.
 فنالند

پياده  و  نوردى  صخره  سوارى،  دوچرخه  اسكى، 
انگيزى است كه  از جمله فعاليت هاى هيجان  روى 
فنالند  نيمه شب هاى  در  خورشيد  نور  در  مى توانيد 
انجام دهيد. مى توانيد سفر خود به فنالند را در طول 
تابستان،  وسط  در  فنالند  رسمى  تعطيالت  پايان 

برنامه ريزى كنيد.

خواندنى ها 

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

سيسمونى و اسباب بازى

 دنيــاى فرشتـــه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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حمل بار و اثاثيه منزل با خاور بزرگ و نيسان توسط 5 كارگر
09153636648 - فنودى

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

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
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زادهساب انواع سنگ هاى
 مرمر گرانيت و موزاييك ساده      09156706538

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى- ايتاليايى- اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند- فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

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



                        

8269

78

1863

1274

593

9436

6951

83

7342

712564893
894723516
563981742
259148637
148376925
637295481
975432168
381659274
426817359

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 * 8  مهر 1394 * شماره 3331 

مرا غدير نه بركه، كه بيكران درياست
على نه فاتح خيبر،كه فاتح دلهاست

مرا غدير نه بركه، كه خم جوشان است
على نه ساقى كوثر،كه كوثر عظماست

مرا غدير نه يك برگ سرد تاريخ است
على نه شافع محشر، كه محشر كبراست

مرا غدير حريم وصال محبوب است
على نه همسر زهرا كه كيمياى والست

مرا غدير بود پايگاه دانش و دين
على نه كاتب قرآن كه آيت عظماست

مرا غدير نه يك واژه در دل تاريخ
كه جان پناه همه رهروان راه خداست

مرا غدير نه يك روز اختالف افكن
كه همچو چشمه ى مبعث زالل وحدت زاست

مرا غدير نداى بلند آزادى است
على نه حامى بوذر كه روح صدق و صفاست

مرا على نبود خلقتى خدا گونه
چو غاليان نسرايم كه مالك دو سراست

اگر نه عالم و عادل مرا نمى شايد
ستايمش كه على عالى و على اعالست

بخوان ز سوره انعام علت درجات
على ز علم و عمل بر جهانيان موالست

مگوكه مولد او كعبه شد كه مى گويم
به هر مكان كه على هست كعبه خود آنجاست

هر آن كه دم زند از عشق آن ولى واال
على صفت اگرش نيست، كار غرق خطاست

بخوان تو نامه موال به مالك اشتر
كه طرز فكر على از خطوط آن پيداست

ببين كه در دل آن رادمرد بى همتا
به ياد قسط و عدالت چه محشرى بر پاست

بكوش رنگ على گيرى و صفات على
هزار نكته باريك تر ز مو اينجاست

غدير عيد بزرگ خدا

امام حسن( ع) و امام حسين(ع) در روز عيد غدير در 
كوفه مهماني مي دادند و اين مجالس كه در زمان حيات 
امام علي(ع) هم برقرار بود باعث شد مردم كوفه به عيد 
غدير عادت كنند. هم چنين امام حسن(ع) در ماجراي 
مصالحه با معاويه براي اين كه به او ياد آوري كند كه 
حق با اوست، ماجراي غدير خم را شاهد گرفت. امام 
حسين(ع) نيز در مراسم حج، بني هاشم و ديگران را 
جمع مي كرد و ماجراي غدير را يادآوري مي كرد. يكي 
از ياران امام صادق(ع) از او پرسيد: «غير از عيد فطر و 
قربان، مسلمانان عيد ديگري هم دارند؟» فرمود: «بلي 
و اين عيد از آن دو عيد ديگر بافضيلت تر است و آن روز 

هيجدهم ماه ذي الحجه، عيد غدير خم است. 
در اين روز روزه بگيريد بر محمد و آلش به خاطر اين 
نعمت الهي صلوات بفرستيد... يقين بدانيد انبيا وقتي 
وصي خود را نصب مي كردند، امر مي كردند كه آن 
فرمودند:  نيز  ديگري  جاي  در  بگيرند.  جشن  را   روز 
با فضيلت ترين، بزرگ ترين و شريف ترين روز عيد نزد 
خداوند، روزي است و بر پيامبرش محمد(ص) اين آيه را 
نازل فرمود: ايشان هم چنين روزه عيد غدير خم را برابر 
با صد حج و عمره مقبول نزد خداوند مي دانست و آن را 

«عيد بزرگ خدا» مي شمرد.

مرگ، همه هستى ها را به يك چشم نگريسته
 و سرنوشت آنها را يكسان مى كند نه توانگر

 مى شناسد و نه گدا.

 ميزان بزرگى و موفقيت هر فرد بستگى به اين 
دارد كه تا چه حد مى تواند همه نيروهاى 

خود را در يك كانال بريزد.

على در عرش باال بى نظير است
على بر عالم و آدم امير است
به عشق نام مواليم نوشتم

چه عيدى بهتر از عيد غدير است

اگر يك روز، يك ساعت، ناگهان
 همه چيز بخواهد به يك چيز تبديل شود، 

برترين آنها مهر ورزيدن است.

هركس گوش نصيحت به گوش داشته باشد
و دل به آموختن بسپارد، بسا سخنان 

سودمند كه از دانايان بشنود 

جالل الدين محمد ملقب به موالنا از بزرگترين عرفا، شعرا 
و حكماى عاليقدر است كه در ربيع االول سال 604 هجرى 
قمرى در بلخ به دنيا آمد. پدرش واعظ سرشناس شهر، بهاء 
الدين محمد معروف به بهاء ولد بود كه مدرس و واعظى 

خوش بيان و خطيب بود .
 جالل الدين به روايتى 14 ساله بود كه پدرش بلخ را ترك 
گفت و قصد حج كرد و به بغداد رهسپار شد. هنگامى كه به 
نيشابور رسيدند، شيخ عطار كتاب اسرار نامه خود را به جالل 
الدين محمد هديه داد و به پدرش گفت: «زود باشد كه پسر 
تو آتش در سوختگان عالم زند» . شهرت بى مانند مولوى به 
عنوان چهره اى درخشان و برجسته در تاريخ مشاهير علم و 
ادب جهان بدان سبب است كه وى گذشته از وقوف كامل 
به علوم و فنون گوناگون، عارفى دل آگاه، شاعرى درد آشنا 
و انديشه ورى پوياست كه آدميان را از طريق بى ارزش 
شمردن پديده هاى عينى و ذهنى اين جهان به جستجوى 

كمال و آرام و قرار فرا مى خواند.
مولوى ؛ پيوند دهنده ملتها 

مولوى زاده بلخ بود و در زمان تصنيف آثارش  در قونيه در 
ديار روم مى زيست. با آنكه آثار مولوى به عموم جهانيان 
تعلق دارد، ولى پارسى زبانان بهره خود را از او بيشتر مى دانند، 
چرا كه حدود شصت تا هفت هزار بيت او فارسى است و 
خطبه ها و نامه ها او نيز به فارسى مى باشد. و تنها حدود هزار 
بيت عربى و كمتر از پنجاه بيت به زبانهاى يونانى - تركى 

شعر دارد.
پارسى گو گرچه تازى خوشتر است  

      عشق را خود صد زبان ديگر است
آثار موالنا به عالوه مناطق فارسى زبان؛ تاثير فراوانى در هند 
و پاكستان و تركيه و آسياى ميانه گذاشته است. آثار موالنا 
تأثير فراوانى روى ادبيات و فرهنگ تركى نيز داشته است. 
دليل اين امر اين است كه اكثر جانشينان مولوى در طريقه 
تصوف مربوط به او از ناحيه قونيه بودند و آرامگاه وى نيز 

در قونيه است.
زندگى نامه مولوى

پدر او موالنا محمد بن حسين خطيبى معروف به بهاء الدين 
ولد و سلطان العلما؛ از بزرگان صوفيه و مردى عارف بود و 
نسبت خرقه او به احمد غزالى مى پيوست. وى در عرفان و 
سلوك سابقه اى ديرين داشت و چون اهل بحث و جدال 
نبود و دانش و معرفت حقيقى را در سلوك باطنى مى دانست 
نه در مباحثات و مناقشات كالمى و لفظى، پرچم داران كالم 
و جدال با او مخالفت كردند. از جمله فخرالدين رازى كه 
استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و بيش از ديگران شاه 
را بر ضد او برانگيخت. سلطان العلما احتماًال در سال 610 
هجرى قمرى، هم زمان با هجوم چنگيزخان از بلخ كوچيد و 
سوگند ياد كرد كه تا محمد خوارزمشاه بر تخت نشسته، به 
شهر خويش بازنگردد. روايت شده است كه در مسير سفر با 
فريد الدين عطار نيشابورى نيز مالقات داشت و عطار، موالنا 

را ستود و كتاب اسرارنامه را به او هديه داد. وى به قصد حج، 
به بغداد و سپس مكه و پس از انجام مناسك حج به شام 
رفت و تا اواخر عمر آن جا بود و عالء الدين كيقباد پيكى 
فرستاد و او را به قونيه دعوت كرد. موالنا در نوزده سالگى 
با گوهر خاتون ازدواج كرد. سلطان العلما در حدود سال 628 
هجرى قمرى جان سپرد و در همان قونيه به خاك سپرده 
شد. در آن هنگام موالنا جالل الدين 24 سال داشت كه 

مريدان از او خواستند كه جاى پدرش را پر كند.
سيد برهان الدين محقق ترمذى؛ مريد پاكدل پدر موالنا بود 
و نخستين كسى بود كه موالنا را به وادى طريقت راهنمايى 
كرد. وى سفر كرد تا با مرشد خود،سلطان العلما در قونيه 
ديدار كند؛ اما وقتى كه به قونيه رسيد، متوجه شد كه او 
جان باخته است. پس نزد موالنا رفت و بدو گفت: در باطن 
من علومى است كه از پدرت به من رسيده. اين معانى را 
از من بياموز تا خلف صدق پدر شوى. موالنا نيز به دستور 
او به رياضت پرداخت و نه سال با او همنشين بود تا اينكه 

برهان الدين جان باخت.
درگذشت موالنا

موالنا، پس از مدت ها بيمارى در پى تبى سوزان در غروب 
يكشنبه 5 جمادى اآلخر 672 هجرى قمرى درگذشت.در 
آن روز پرسوز، قونيه در يخ بندان بود. سيل پرخروش مردم، 
پير و جوان، همگى در اين ماتم شركت داشتند. و 40 شبانه 

روز اين عزا و سوگ بر پا بود.              

آثار موالنا
موالنا كتاب مثنوى معنوى را با بيت «بشنو از نى چون 
حكايت مى كند /از جدايى ها شكايت مى كند» آغاز مى نمايد. 
در مقدمه عربى مثنوى معنوى نيز كه نوشته خود موالنا 
ناميده مى شود.  تأكيد «اصول دين»  به  اين كتاب  است، 
مثنوى معنوى حاصل پربارترين دوران عمر موالناست. چون 
بيش از 50 سال داشت كه نظم مثنوى را آغاز كرد. اهميت 
مثنوى نه از آن رو كه از آثار قديم ادبيات فارسى است؛ بلكه 
از آن جهت است كه براى بشر سرگشته امروز پيام رهايى 
و وارستگى دارد. نسخه اى خطى از مثنوى معنوى در شيراز، 
ديوان شمس تبريزى، غزليات و «ديوان شمس تبريزى» 
(يا ديوان كبير)، محبوبيت فراوانى كسب كرده اند. درصد 
ناچيزى از اين غزليات به زبان هاى يونانى و عربى و تركى 
است و عمده غزليات موجود در اين ديوان به فارسى سروده 
شده اند. به عالوه بيش از سى و پنج هزار بيت به فارسى، او 
حدود هزار بيت به عربى و كمتر از دويست بيت به تركى 
و يونانى ( جمعاً كمتر از يك سوم از يك درصد اشعارش) 
در اين ديوان دارد. رباعيات موالنا بخشى از ديوان اوست. 
اين قسمت از آثار موالنا در مطبعة اختر (اسالمبول) به سال 
1312 هجرى قمرى به طبع رسيده و متضمن 1659 رباعى 
يا 3318 بيت است كه بعضى از آنها به شهادت قرائن از آن 
موالناست و دربارة قسمتى هم ترديد قوى حاصل است و 

معلوم نيست كه انتساب به وى درست باشد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

غديرشناسى

آيه روز  

چيزى  هر  بر  او  و  خداست  آن  از  آنهاست  در  آنچه  و  زمين  و  آسمانها  فرمانروايى 
تواناست. سوره مائده آيه 120

حديث روز  

روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
امام رضا(ع)

شعر غدير

به بهانه ى8 مهر، سالروز بزرگداشت موالنا

شركت پخش مواد غذايى 
مرواريد نگين دربند

براى تكميل كادر فروش خود نياز 
به تعدادى بازارياب با تجربه و داراى 
مدرك تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق و مزاياى اداره كار +
 پورسانت + بيمه +اياب و ذهاب

بازارياب آقا 7 نفر
بازارياب خانم (تلفنى) 2 نفر

آدرس: جاده هتل كوهستان - شهرك 
رقويى - خيابان دربند- نبش قيطريه 4

09153623179
05632322802

استخدام مهندس كامپيوتر
يك شركت معتبر توزيعى جهت مديريت واحد it در بيرجند به 

همكارى يك نفر كارشناس (آقا يا خانم) با شرايط ذيل نيازمند است.
توانمند، عالقه و آشنايى كافى با زبان هاى برنامه نويسى ، طراحى 

سايت، بانك هاى اطالعاتى، نرم افزارهاى گرافيكى، شبكه هاى مجازى
از كليه اشخاص حقيقى و يا شركت هاى حقوقى كه تمايل به همكارى 
دارند، دعوت مى شود رزومه كامل به همراه تصوير مدارك، عكس و 

مزاياى درخواستى خود را به ايميل ذيل ارسال نمايند.
sale.manager@msn.com

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

تجربه كنيد.    09158668002

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

پوشاك 200

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

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

فروش تضمينى   09369352508

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

تمامى 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

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

فروش آپارتمان 80 مترمربع ، دو خوابه 
واقع در پاسداران 8
09153618757

فروش منزل 295 مترى در شمس آباد  

فى: توافقى    09395067689

فروش پژو 206 مدل 81 ، بيمه كامل 
بدون رنگ ، بسيار تميز

09155628372

مغازه لوازم آرايشى و بهداشتى با بيش از 10 
سال سابقه فعاليت به دليل مهاجرت واقع در 

خيابان معلم واگذار مى شود.   09155615893

مغازه تهران كباب بين معلم 48 و 
50 با موقعيت عالى به علت تغيير شغل 

واگذار مى شود.   09351614718

فروش محصوالت فرهنگى با 10 سال سابقه 
كار ، با موقعيت عالى واقع در خيابان انقالب 
نقد يا معاوضه با خودرو     09151636389

به يك خانم ويزيتور علمى با روابط 
عمومى باال و حقوق مكفى نيازمنديم.
داروخانه دكتر مقدسى     32441777

به يك نفر نيرو
 براى كار در كافى شاپ نيازمنديم.
32448473 -09365562687

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

حمل بار و اثاثيه منزل 
 درون شهرى و برون شهرى

  09151927322 - فوالدى

بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى 
فروش زمين جهت تاالر
 باغ تاالر - ويال و گلخانه

 با شرايط استثنايى و معاوضه    
09376234005

فـــروش فورى
فروش باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود

 به مساحت 2000 متر مربع و 80 اصله درختچه 

 زرشك و استخر ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات

فى توافقى    همراه: 09155623695

انواع جوانه را از ما بخواهيد (ماش-گندم-عدس- نخود)
هايپر پروما - تقاطع مدرس و محالتى
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: يكي از بهترين عادات سالمتي كه مي توان روزانه انجام داد، نوشيدن يك ليوان آب هنگام ناشتاست. هنگامي كه شب در خواب هستيد، بدن 
عملكردهاي مهمي را تحت كنترل دارد تا سلول هاي آسيب ديده را ترميم كند و يك پاكسازي دروني انجام مي دهد تا مواد سمي بدن دفع شود. 
نوشيدن يك ليوان بزرگ آب در صبح دفع مواد زائد را كه طي شب توسط فعاليت دستگاه لنفي از ديگر مواد جدا شده اند را تسهيل مي كند.

فوايد بي نظير نوشيدن آب در حال ناشتا

با قلب خود آشتى كنيد 

6

بيماران گوارشى مصرف ميوه را 
به هيچ وجه قطع نكنند

 
سالمانه: افرادي که دچار مشکالت گوارشي هستند 

به هيچ وجه نبايد مصرف ميوه را قطع کنند.برخي 
از افراد که دچار مشکالت گوارشي هستند ممکن 
است با مصرف برخي از ميوه و سبزيجات دچار 
عاليم گوارشي شوند که در اين صورت توصيه 

مي شود فقط مصرف همان ميوه يا سبزي اي که 
با تشديد عاليم است محدود شود. به عنوان مثال 
اغلب بيماران ممکن است بعد از مصرف خيار يا 
هلو که احتمال بروز دردهاي شکمي و... در آن 
بيشتر است، دچار مشکالت گوارشي شوند که در 
اين صورت توصيه به محدودکردن مصرف اين 

ميوه هاست. پيشنهاد مي شود افراد برحسب تجربه 
متوجه شوند که بعد از خوردن کدام سبزي يا ميوه 
دچار عاليم گوارشي مي شوند و سپس مصرف 

آن را کاهش دهند. 

كاهش وزن؛ از حقه هاى روانشناسى 
تا رنگ هاى كور كننده اشتها

سالمانه: استرس چاقي آور است: زماني که يک 
شروع  بدن  باشد،  شديدي  استرس  دچار  فرد 
امر موجب  اين  کند که  آدرنالين مي  ترشح  به 
فشار  ميزان  رفتن  باال  و  قلب  ضربان  افزايش 
خون مي شود در اين هنگام براي ايجاد تعادل در 
ترشح آدرنالين، هورمون کورتيزول در بدن آزاد 
اشتهاست. کننده  تحريک  کورتيزول  مي شود. 
بسياري از انسان ها گرسنگي را با تشنگي اشتباه 
مي گيرند براي همين نوشيدن آب کافي در روز 
کردن  است.اضافه  برخوردار  بااليي  اهميت  از 
چند قطره آب ليموي تازه به آب هر چند باعث 
 C سوزاندن چربي نمي شود، اما به بدن ويتامين
 مي رساند و موجب تقويت سيستم ايمني مي شود.
تحقيقات علمي نشان مي دهد، رنگ هاي گرم 
مثل زرد، نارنجي و قرمز موجب تحريک اشتها 
مي شوند و رنگ هاي سرد مثل سبز و آبي آن 
را پايين مي آورند. اندکي حقه هاي روانشناسانه 
هم مي تواند به کاهش وزن کمک کند زماني 
که به شدت هوس خوردن شکالت داريد، اندکي 
عطر به يک دستمال بزنيد و آن را بو بکشيد. اين 
کار تا اندازه اي باعث خواباندن هوس تان مي 

شود.پس از برخاستن از خواب و پيش از خوردن 
صبحانه و ديگر وعده هاي غذايي نوشيدن آب 

ولرم موجب کاهش اشتها مي شود.

ميوه اى پاييزى با خواص شگفت انگيز!

سالمت نيور: به گفته محققان،کدوحلوايي بعد از 
هويج و اسفناج، سومين منبع سرشار از ويتامين 
A است که باعث حفظ سالمت و درخشندگي 
پوست مي شود. کدو حلوايي به دليل وجود فيبر 

کننده  تحريک  ملين)،  قند  (نوعي  مانيتول  و 
روده است. شما مي توانيد با مخلوط كردن اين 
سبزي با انواع سبزيجات از جمله كرفس و جوانه 
فشار  كه  براي كساني  مفيد  غذايي  تازه،  گندم 
 خون بااليي دارند، تهيه كنيد، زيرا هر سه اين 

سبزي ها، تنظيم كننده فشار خون هستند.

با قلب خود آشتى كنيد 
 

سالمانه: مطالعات نشان مي دهد که چند عادت 
به ظاهر بي ضرر، احتمال بيماري هاي قلبي را 

افزايش مي دهد. نشستن طوالني مدت: نشستن 
مهمترين  از  يکي  روز،  در  پنج ساعت  از  بيشتر 
عوامل ابتال به بيماري هاي قلبي است. مي توان 
با پنج دقيقه پياده روي پس از ٤٥ دقيقه نشستن، 
اثر مخرب نشستن را خنثي کرد. عدم توانايي در 
از  با اضطراب، يکي  کنترل خشم: خشم همراه 
داليل ابتال به بيماري هاي قلبي است. افرادي 
که به سرعت عصباني مي شوند، سه برابر بيشتر 
در معرض بيماري هاي قلبي قرار دارند. نگرش 
بدبينانه: بدبيني و منفي نگري عالوه بر افزايش 
احتمال بيماري هاي قلبي، احتمال ديابت، فشار 
خون و کلسترول باال و افسردگي را افزايش مي 
به  بدن  براي  دهد. کم خوابي: ضرر کم خوابي 
اندازه استرس است. کم خوابي سبب اختالل در 
و  آدرنالين مي شود  و  کورتيزول  هورمون هاي 
احتمال بيماري هاي قلبي را افزايش مي دهد. عدم 
 توجه به بهداشت دهان و دندان: نفوذ باکتري هاي 
حاصل از بيماري هاي لثه به عروق کرونر قلب، 
هاي  بيماري  به  ابتال  داليل  مهمترين  از  يکي 
قلبي است. بي توجهي به چکاپ دوره اي: خيلي 
از بيماري هاي قلبي را در صورت مراجعه به موقع 
به پزشک، مي توان به راحتي درمان کرد. مراجعه 
از مهمترين روش هاي  يکي  پزشک  به  منظم 

پيشگيري از بيماري هاي قلبي است. 

ايستگاه سالمت

حوادث

كسب 2 مقام وزنه برداران 04 بيرجند 
در رقابت هاى نيروهاى مسلح كشور

فارس: مسئول تربيت بدني مرکز آموزش امام رضا(ع) 
مسابقات  دوره  ششمين  و  سي  در  گفت:  بيرجند 
مرکز  نمايندگان  کشور  مسلح  نيروهاي  وزنه برداري 
درخشيدند.  خوش  بيرجند  رضا(ع)  امام   ٠٤ آموزش 
کوثري با بيان اينکه پنجم و ششم مهرماه جاري اين 
شرکت  با  مسابقات  اين  افزود:  شد،  برگزار  مسابقات 
٥٦ ورزشکار از نيروهاي انتظامي، ارتش، سپاه، نيروي 
هوايي، پدافند، وزارت دفاع شرکت در اوزان( ٥٦، ٦٢، 
٦٩، ٧٧، ٨٥، ٩٤، ١٠٥) کيلوگرم به ميزباني تيپ ١١٦ 
کرد:  تصريح  شد.وي  برگزار  قزوين  مکانيزه  و  پياده 
را  عنوان سوم  کيلوگرم  وزن ٨٥  در  محمد محمدي 
کسب کرد و مجيد حسين زاده در ٧٧ کيلوگرم در رده 
چهارم قرار گرفت. وي يادآور شد: تيم نيروي هوايي 
ارتش قهرمان اين دوره از مسابقات شد، تيم نيروي 
زميني ارتش نايب  قهرماني را از آن خود کرد و تيم 

نيروي انتظامي هم در رده سوم ايستاد.

معرفى قهرمانان مسابقات ژيمناستيك 
گراميداشت هفته دفاع مقدس بيرجند

فارس: رئيس هيئت ژيمناستيک خراسان جنوبي گفت: 
هفته  گراميداشت  قهرماني  ژيمناستيک  مسابقات  در 
دفاع مقدس بيرجند ١٢٦ ورزشکار به رقابت پرداختند 
و برترين ها تجليل شدند. زنگويي اظهار کرد: در گروه 
بيرجند  ژيمناستيک  قهرماني  مسابقات  مبتدي(الف) 
ابوالفضل باقري بر سکوي نخست ايستاد، علي اصغر 
مبتدي  گروه(ب)  در  و  شد  قهرمان  نايب  علي آبادي 
سجاد باقري قهرمان شد و حسين سوري رتبه دوم را 
کسب کرد.وي يادآور شد: در گروه(الف) نيمه پيشرفته 
ژيمناستيک شهرستان بيرجند سيد طه محمودي رتبه 
نخست را از آن خود کرد و محراب طوقي در جايگاه دوم 
ايستاد و در گروه(ب) نيز سجاد قادري مقام قهرماني را 
بدست آورد و محمدجواد کميلي به نايب قهرماني بسنده 
کرد. وي خاطرنشان کرد: در گروه پيشرفته مسابقات 
ژيمناستيک حسن هشيار قهرمان شد، محمدرضا يوسفي 
نايب قهرماني را تصاحب کرد، سعيد چوپاني و ماهان 

مختاري به صورت مشترک سوم شدند. 
  

برترين هاى مسابقه شتردوانى 
نهبندان مشخص شدند

فارس: مدير روابط عمومي و امور فرهنگي هيئت ورزش 
روستايي و بازي هاي بومي محلي خراسان جنوبي گفت: 
اکبري بر سکوي قهرماني مسابقات شتردواني نهبندان 
ايستاد. چاجي افزود: تعداد ١٦ شترسوار در مسابقات شتر 
دواني روستاي چاهداشي نهبندان با يکديگر به رقابت 
پرداختند و مسافت ٢ کيلومتري را پيمودند.وي تصريح 
کرد: اکبري بر سکوي نخست ايستاد، فرخ زاد نايب قهرمان 

شد و کاظمي مقام سوم را از آن خود کرد.

زورگيرى با تهديد پيچ گوشتى
 

باشگاه خبرنگاران: سارق زورگيري که با تهديد پيچ 
گوشتي و در پوشش مسافرکشي اقدام به زورگيري از 
شهروندان مي کرد، توسط پليس شناسايي و دستگير 
شهروندان  از  سرقت  فقره  چندين  وقوع  پي  شد.در 
توسط يک نفر راننده خودروي پرايد خاکستري رنگ 
که شماره پالک آن از طريق شهروندان ياداشت و در 
اختيار ماموران قرار گرفته بود دستگيري راننده خودرو 
در دستور کار ماموران قرار گرفت.  در ادامه عوامل 
گشت در حين گشتزني و تعقيب و مراقبت در محل 
تردد احتمالي شخص متهم را شناسايي و در يک اقدام 

ضربتي دستگير کردند. 

 قتل با اسلحه ساچمه اى 

و  کهگيلويه  آگاهي  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
بويراحمد از دستگيري قاتل ٧٠ ساله اي خبر داد که در 
منطقه لوداب شهرستان بويراحمد همسر و برادر همسر 
خود را به قتل رسانده بود.سرهنگ پاکروان اظهار کرد: 
قاتل که قتل خانوادگي را منجر شده بود به دام مأموران 
پليس افتاد. وي گفت: مردي ٧٠ ساله ١٧ شهريورماه 
امسال همسر و برادر همسر خود را با اسلحه ساچمه زني 
به قتل رساند و متواري شد.وي افزود: قاتل که هر روز 
حلقه محاصره خود را تنگ تر مي ديد از مخفي گاه بيرون 
آمد و با فرستادن واسطه خود را تسليم پليس کرد و 
انگيزه قتل را اختالفات خانوادگي و ملکي اعالم کرد. 

سارق حرفه اى مزدا 3 
در دام جراح قالبى 

تابناک:سارق ۴۰ خودرو وقتي هنگام فرار از دست پليس 
هدف گلوله قرار گرفت، ۵ميليون تومان به يک جراح 
پرداخت کرد تا گلوله را از کتفش خارج کند. او اما وقتي 
دستگير شد، فهميد كه پزشك جراح يك كارگر معمولي 
بوده كه به دروغ خودش را جراح جا زده بود. وي پس از 
دستگيري در بازجويي ها عالوه بر اعتراف به سرقت هاي 
سريالي مزدا ٣و پرشيا اقرار كرد كه پس از فرار از دست 
پليس، يك جراح گلوله را از دستش خارج كرده است.
جراح قالبي نيز در بازجويي ها گفت: مدتي در ساختمان 

پزشكان كار مي كردم و بخيه زدن را در آنجا ياد گرفتم.

كاهش 56 درصدى تصادفات فوتى 
در معابر درون شهرى استان

فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي 
گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون ١٢ فقره تصادف منجر 
به فوت در معابر درون شهري استان وقوع يافته که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ٥٦ درصد کاهش داشته است.

عليرضا رضايي با اشاره به اينکه از جمله اقدامات انتظامي 
و ترافيکي داخل شهر در استان از آغاز سال جاري تاکنون 
رسيدگي به ٢٢ هزار و ٣٢٧ فقره تخلف حادثه ساز بوده 
است، يادآور شد: در اين راستا ٤ هزار و ٦٤٨ موتورسيکلت 
توقيف و همچنين ٢٠ جلد گواهينامه رانندگان متخلف که 

باالي ٢٠ نمره منفي داشته اند نيز ضبط شده است.

پژو با خالفى 21 ميليونى 
در بيرجند روانه پاركينگ شد

فارس: رئيس پليس راهور خراسان جنوبي گفت: ماموران 
پليس راهور بيرجند يک دستگاه پژو پارس را با ٢١ ميليون 
پارکينگ کردند.سرهنگ  ريال خالفي توقيف و روانه 
رضايي افزود: ماموران يک خودروي پژو پارس را به علت 
 عدم پرداخت جرايم معوق متوقف کردند. در بررسي ها، 
مشخص شد خودروي مذکور داراي ٢١ ميليون ريال 
خالفي پرداخت نشده است. در راستاي ماده هشت قانون 
رسيدگي به تخلفات رانندگي چنانچه خودرو داراي جريمه 
پرداخت نشده به مبلغ بيش از ١٠ميليون ريال باشد، خودرو 

توقيف و راننده به مراجع قضايي معرفي مي شود.

نصب  و  تعمير كولر آبى   و  لباسشويى  در منزل
  09151643778 - 32315776  شهر يارى

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   به يك نيروى فتوشاپ كار ماهر براى كار در چاپخانه نيازمنديم
همراه: 09155621731

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)
آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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مجتمع مذهبى فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص) 
 طبق سنوات گذشته مراسم جشن و مولودخوانى در شب عيد غدير

 عيد واليت و امامت موال  اميرالمومنين امام علـى (ع) ،  عيد ا... اكبر
با حضور سادات معزز برگزار مى نمايد.

سخنـران : حجت االسالم سيد محمد باقر عبادى نماينده محترم بيرجند ، خوسف و درميان 
مولود خـوان: آقاى سيد اسماعيل يوسفى

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

ضمنا مراسم كاروان شادى هيئت به دليل فاجعه منا برگزار نخواهد شد
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گروه خبر- مراسم توديع و معارفه مدير نظارت و ارزيابى دانشگاه بيرجند با حضور رئيس دانشگاه 
شد.  برگزار  ارزيابى  و  نظارت  مديريت  دفتر  محل  در  تكميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون   و 
در اين مراسم دكتر خليلى رئيس دانشگاه بيرجند از خدمات ده ساله دكتر هادى پورشافعى قدردانى 

و دكتر حميدرضا نيلى ثانى را به عنوان مدير جديد نظارت و ارزيابى دانشگاه معرفى كرد.

محكوم كردن حادثه منا 
 از سوي علماي اهل سنت خراسان جنوبى

حادثه  عامالن  جنوبى  خراسان  سنت  اهل  علماى 
دلخراش منا را محكوم كردند. مولوى حسينى از علماى 
اهل سنت زيركوه گفت: اين حادثه بى كفايتى و بى 
لياقتى حكام عربستان را مى رساند. مولوى عبداللهى 
گفت:  هم  درميان  شهرستان  سنت  اهل  علماى  از 

عربستان بايد در قبال اين موضوع جوابگو باشد.

 كمك 130 ميليون ريالي
 به توسعه بقعه امامزاده علي(ع) طبس 

صدا و سيما- مردم طبس و بشرويه 130 ميليون ريال 
اين  طبس  على(ع)  امامزاده  متبركه  بقعه  توسعه  به 
شهرستان كمك كردند. آستان امامزاده على (ع) در 
روستاى شاهزاده على طبس در 115 كيلومترى شرق 
شهر طبس و در فاصله 50 كيلومترى جنوب بشرويه 
واقع شده است. امامزاده على(ع) از نوادگان امام سجاد 
(ع) است. همچنين به مناسبت عيد سعيد غدير خم 
3 سرى جهيزيه به ارزش 45 ميليون ريال با كمك 

خيران به نوعروسان سادات نيازمند بيرجند اهدا شد.

شورى آب در دشت قاين افزايش يافت

بااشاره  قاين  روستايى  فاضالب  و  آب  مدير  مهر- 
در  آبى  منابع  كيفيت  افت  و  خشكسالى ها  تداوم  به 
شهرستان گفت: در دشت قاين، آب چاه ها نبست به 
پنج سال گذشته بيش از حد افزايش يافته است. عيدى 
اظهار كرد: با توجه به تداوم 17 سال خشكسالى در 
استان هر ساله افت كيفيت منابع آبى را در شهرستان 
قاين شاهد هستيم. وى با بيان اينكه ميزان اى.سى 
آب شرب چاه هاى شهرستان به طور تصاعدى در حال 
افزايش است، بيان كرد: براى نمونه در دشت قاين، آب 
چاه ها از شورى يك هزار و 700 در پنج سال گذشته 
به بيش از دو هزار رسيده است كه اين روند به سرعت 
با  افزايش است. وى  و به صورت تصاعدى در حال 
اشاره به اينكه مردم ناچارند براى استفاده از آب شبكه 
از آب شيرين كن استفاده كنند، عنوان كرد: همچنين 
افت كمى و كاهش شديد سفره هاى آب زيرزمينى در 

دشت هاى شهرستان در معرض بحران است. 

بهره بردارى از 5 دكل تلفن همراه 
تا پايان سال در شهر درميان

تسنيم- مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبى 
پايان سال  تا  تلفن همراه  از 5 دكل  بهره بردارى  از 
در شهرستان درميان خبر داد و تصريح كرد: مراحل 
نصب اين دكل ها در روستاهاى سرخنگ، تخته جان، 
است.  رسيده  اتمام  به  پدافند  و  گلورده  نقشى،  چاه 
عيدى زاده در مراسم توديع و معارفه مدير مخابرات 
تلفن  هزار   17 تعداد  كرد:  اظهار  درميان  شهرستان 
منصوبه در شهرستان درميان وجود دارد كه 15 هزار 
تعداد  اينكه  به  اشاره  با  به كار هستند. وى  مشغول 
ارتباط هستند،  داراى  اين شهرستان  138 روستا در 
افزود: 38 مركز تلفن در شهرستان با 98 تلفن خانگى 
وجود دارد. وى پوشش 100 درصدى محورهاى بين 
اولويت هاى  از  مراكز شهرستان ها و نقاط شهرى را 
شركت مخابرات عنوان و بيان كرد: در طول دو سال 
دولت تدبير و اميد به ميزان دو برابر نسبت به مدت 
مشابه در بحث توسعه ارتباطات سرمايه گذارى شده 
با  نيز  درميان  مخابرات  سابق  مدير  است.عباسى، 
اظهار كرد:  پروژه هاى مخابرات شهرستان  به  اشاره 
توسعه سوئيچ 16 پورت روستاى درميان، توسعه فيبر 
نورى به طول 600 متر در روستاهاى تخته جان و 
سرخنگ، نصب و راه اندازى راديو يك اينچ و نصب 
اهم  از  سايت  يك  اول  همراه   BTS اندازى  راه  و 
زحمات  از  مراسم  اين  پايان  در  است.  پروژه ها  اين 
مدير  عنوان  به  زارع  على  و  تجليل  عباسى  حسين 

جديد مخابرات شهرستان درميان معرفى شد.

ايفاى نقش 500 نفر در بازسازى 
واقعه غدير در فردوس

دبير  و  سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه  فرمانده  فارس- 
ستاد بازسازى واقعه غدير در فردوس از ايفاى 500 
خبر  شهرستان  اين  در  غدير  واقعه  بازسازى  در  نفر 
داد. فالحى اظهار كرد: بازسازى واقعه غدير مى تواند 
به  جوان  نسل  ويژه  به  اذهان  بر  تأثيرگذارى  نقش 
تاريخى  و  مهم  واقعه  اين  بازسازى  و  بگذارد  جاى 
راهى براى مقابله با جنگ نرم دشمن نيز هست. وى 
تصريح كرد: بازسازى واقعه مهم و تاريخى غدير در 
روز جمعه همزمان با روز عيد غدير در محل جبل النور 
باغشهر اسالميه «محل دفن شهداى گمنام» اجرا و 
تعداد 500  نفر هنرور شامل 350 مرد و 150 زن در 

بازسازى اين واقعه ايفاى نقش مى كنند.

با اكران فيلم محمد رسول ا...(ص)،
سينما «فرهنگ» طبس افتتاح شد

حضور  با  طبس  فرهنگ  ديجيتال  سينما  ايسنا- 
معاون  جنوبى،  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
مسئوالن  از  جمعى  و  طبس  فرماندار  و  استاندار 
افتتاح  ا...(ص)  با اكران فيلم محمد رسول  همزمان 
در  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  شد. 
اين مراسم گفت: بعد از پيگيرى هاى صورت گرفته 
با  شد،  انجام  تهران  در  كه  جارى  سال  ابتداى  در 
شهرستان هاى  براى  ديجيتال  سينما  دو  راه اندازى 
شهرستان  اولين  كه  شد  موافقت  نهبندان  و  طبس 
راه اندازى  نهبندان  در  بعدى  سينماى  و  طبس 
مى شود. محبى ادامه داد: با احتساب سينما فرهنگ 
طبس، چهار سينما با مجموع يك هزار و 346 صندلى 
به  در خراسان جنوبى داريم كه پذيراى عالقمندان 

سينما و خانواده ها خواهيم بود.

مدير جديد نظارت و ارزيابى دانشگاه بيرجند معرفى شد

طرح  از  جنوبى  خراسان  پست  مديركل  فرد-   كاظمى 
راه اندازى تجارت الكترونيك براى محصوالت كشاورزى 
از قبيل زرشك، زعفران، عناب، خرما و محصوالت صنايع 

دستى استان خبر داد. 
تجارت  طرح  از  آوا  با  اختصاصى  گفتگوى  در  صابريان 
و  خريد  براى  جنوبى  خراسان  پست  اداره  الكترونيك 
فروش محصوالت كشاورزى پايه و صنايع دستى استان 

با سرمايه گذارى يك ميليارد ريالى خبر داد و گفت: اين 
اوليه  كار  و  مطرح  استان  پست  كل  اداره  توسط   طرح 
پست  مديرعامل  و  وزارت  عالى  مقام  و  شده  انجام  آن 

كشور حمايت خوبى كرده اند. 
را معرفى محصوالت  اين طرح  اندازى  راه  از  وى هدف 
طرح  اين  با  كرد:  اظهار  و  دانست  استان  كشاورزى 
كشاورزان استان به راحتى مى توانند محصوالت خود را 

معرفى كرده و در سراسر كشور به فروش برسانند. 
و  كشاورزى  هاى  تعاونى  با  طرح  اين  در  افزود:  صابريان 
افراد حقيقى وارد مذاكره مى شويم و اين افراد مى توانند 
محصوالت خود را براى مصرف نمايندگى بسته بندى كرده 
و از طريق كدپستى ده رقمى كه در اختيار دارند در سراسر 

كشور به فروش برسانند. 
صابريان با بيان اينكه نگاه پست، نگاهى جديد در حوزه 

جهانى  روز  مهرماه   17 گفت:  است،  الكترونيك  تجارت 
حوزه  در  جديد  طرحى  روز  اين  در  كه  باشد  مى  پست 

خدمات پستى بر مردم معرفى خواهد شد.
مديركل پست خراسان جنوبى با اشاره به اينكه با اين طرح 
محصوالت كشاورزى استان در سراسر كشور و حتى در 
استانى  از همه مسئوالن  ساير كشورها معرفى مى شود 

خواست تا از اين طرح حمايت كنند.

برگزارى كارگاه آموزشى 
همانيتورينگ سموم در استان

فارس- كارگاه آموزشى يك روزه همانيتورينگ سموم 
براى 37 نفر از فروشندگان سموم استان با همت سازمان 
نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى خراسان جنوبى 
و همكارى جهاد كشاورزى برگزار شد. هدف از برگزارى 
و  سموم  فروشندگان  ساماندهى  آموزشى  كارگاه  اين 
نظارت كافى بر فروش و مصرف سموم كه در نهايت 
سبب سالمت جامعه مى شود، بوده است. گفتنى است 
اين كارگاه  آموزشى با حضور مدرس اعزامى از سازمان 
حفظ نباتات كشور براى 37 نفر از فروشندگان سموم 
استان در  مديريت جهاد كشاورزى بيرجند برگزار شد. در 
اين كارگاه آموزشى فروشندگان سموم و مسئوالن فنى 
كلينيك هاى گياه پزشكى با چگونگى و مراحل نسخه 
پيچى سموم با استفاده از سامانه اى كه توسط سازمان 

حفظ نباتات كشور طراحى شده آشنا شدند. 

تابلوهاى معرفى آثار و جاذبه هاى 
تاريخى شهرستان بيرجند رونمايى شد

گروه خبر- طى مراسمى با حضور رمضانى مدير كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان و 
شفيعى مدير كل امور روستايى و شوراهاى استاندارى 
تابلوهاى معرفى آثار و جاذبه هاى تاريخى شهرستان 
شد.  رونمايى  خضر  خواجه  تاريخى  بناى  در  بيرجند 
اين تابلوها، راهنماى جاذبه هاى تاريخى است كه در 
مجاور جاده ها هستند و با همكارى دفتر امور روستايى و 

شوراهاى استاندارى تهيه شده و آماده نصب مى باشد.

دستگيرى 28 متخلف قبل از اقدام 
به شكار، طى شش ماهه نخست امسال

زيست  محيط  حفاظت  يگان  مأموران  خبر-  گروه 
جارى  سال  نخست  ماهه  در شش  جنوبى  خراسان 
از 28 مورد شكار غير مجاز در  به جلوگيرى  موفق 
فرمانده يگان حفاظت محيط  استان شدند. مستقيم 
زيست خراسان جنوبى با اعالم اين خبر گفت: در اين 
رابطه تعداد 19 قبضه سالح مجاز و غير مجاز، 95 
عدد فشنگ به همراه تعدادى دوربين چشمى و ابزار 
و ادوات زنده گيرى حيات وحش كشف و ضبط شد.

نظارت بهداشتى بر توليد 
11 هزار تن گوشت مرغ در استان

گروه خبر- مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى گفت: 
طى امسال دامپزشكى با اعمال اقدامات بهداشتى بر 
توليد بهداشتى10هزار و 800 تن گوشت مرغ نظارت 
كرده است. رفيعى پور افزود: طى سال جارى حدود 
36 تن گوشت مرغ غير قابل مصرف توسط ناظران 
بهداشتى دامپزشكى در كشتارگاه هاى طيور ضبط و 

از چرخه مصرف خارج شده است. 

برگزاري مسابقه كتابخوانى «شكوه بندگى» 
به مناسبت دهه واليت و امامت

گروه خبر- آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) 
مسابقه  امامت،  و  واليت  دهه  مناسبت  به  طبس 
با  بندگى» در سطح كشور همراه  كتابخوانى «شكوه 
هداياى ارزنده برگزار مى نمايد. متقاضيان جهت شركت 
در اين مسابقه اينترنتى كه با اهداف تبيين نقش و جايگاه 
واليت و امامت در هدايت جوامع بشرى، ترويج و اشاعه 
فرهنگ غنى غدير و معارف علوى است و با طرح 20 
غدير  كتب  از  مربوطه  منبع  و  اى  گزينه  سؤال چهار 
حقيقت جاويدان و غدير روز بيعت با امام  زمان(عج) 
اينترنتى  پايگاه  به  توانند  مى  است،  شده  بينى  پيش 
www.Mighatalreza.ir مراجعه و ضمن مطالعه 

منبع مسابقه، به سؤاالت پاسخ دهند.

راه آهن شرق در زمينه بارگيرى 
رتبه سوم را بين مناطق 19گانه كسب كرد

اينكه  با بيان  تسنيم- مديركل راه آهن شرق كشور 
راه آهن شرق در زمينه بارگيرى رتبه سوم را در بين 
براى  پيگيرى  خواستار  كرد،  كسب  19گانه  مناطق 
ايجاد بندر خشك در طبس شد. اخوان صفار در بازديد 
ايجاد خطوط  راه آهن شرق اظهار كرد:  اداره كل  از 
ريلى به مركزيت طبس و وجود اداره كل راه آهن شرق 
براى اين شهرستان يك نعمت است و جزو مزيت هاى 
بهبود سالن  به شمار مى رود. وى خواستار  اين شهر 
ايجاد  براى  پيگيرى  همچنين  و  مسافرى  قطارهاى 
بندر خشك در طبس شد. مديركل راه آهن شرق نيز 
در اين ديدار به جلسات و پيگيرى هاى اين اداره كل 
براى جذب بار اشاره و بيان كرد: اين منطقه بزرگترين 
با  ايران است كه  منطقه راه آهن جمهورى اسالمى 
توجه به قدمت كم در زمينه بارگيرى، رتبه سوم را در 
بين تمامى مناطق 19گانه راه آهن جمهورى اسالمى 
ايران دارا است. اقبالى با اشاره به واگذارى جابه جايى 
مسافران به بخش خصوصى افزود: در صورت وجود 
شهرستان  اختصاصى  قطارهاى  براى  سرمايه گذار 

طبس اين اداره كل آماده هرگونه همكارى است.

مراسم توديع و معارفه مسئول دفتر 
نمايندگى ولى فقيه سپاه درميان برگزار شد    

گروه خبر- مراسم توديع و معارفه مسئول دفتر نمايندگى 
ولى فقيه ناحيه مقاومت بسيج سپاه درميان با حضور 
نوفرستى، مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه سپاه انصار 
شد.  برگزار  درميان  شهرستان  مسئوالن  و  الرضا(ع) 
مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه سپاه انصار الرضا(ع) 
در اين مراسم ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و 
تسليت فاجعه مصيبت بار منا اظهار كرد: نقش سپاه  در 
دفاع از انقالب  بعد از 30سال خدمت هنوز به صورت 
آشكار به چشم مى خورد مجموعه سپاه بايد قدر خودش 
را بداند و رسالت خودش را به نحو احسن انجام دهد.  
همه بايد قدر سپاه كه وظيفه  پاسدارى از انقالب را 
دارد بدانند  و بايد بدانيم كه دشمن هيچ وقت دست 
از دشمنى خود بر نمى دارد و دشمن در پى نفوذ است. 
در اين مراسم  ضمن  تشكر  از زحمات  و خدمات بنى 
اسدى،  خواجوى  به عنوان مسئول دفتر نمايندگى ولى 

فقيه سپاه شهرستان درميان منصوب شد.

فروش اينترنتى محصوالت كشاورزى و صنايع دستى استان

بازار بيرجند در اعتراض به حادثه منا تعطيل شد

 برگزارى همايش مشترك علماى شيعه و سنى شهرستان درميان

محالت   و  مساجد  بسيج  معاونت  همت  به  خبر-  گروه 
مشترك  همايش  درميان  سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه 
علماى شيعه و سنى، ائمه جماعات، هيئت امناى مساجد، 

فرماندهان حوزها و پايگاه هاى بسيج  برگزار شد.
دكتر وحدتى مدير فرهنگى اجتماعى قوه قضاييه در اين 
مراسم بيان كرد: در دوران جنگ تحميلى صدام و حزب 
بعث عراق حتى به مردم خود نيز رحم نكرده و با سالح 

شيميايى مردم شهر حلب را بمباران شيمياى كرد.
وى در ادامه به بيان آثار و دستاوردهاى انقالب اسالمى 
نشان  افزود:  و  كرد  اشاره  مقدس  دفاع  سال  هشت  و 
اعتقادات،  به  باور  نفس،  به  اعتماد  دين،  توانمندى  دادن 
اميدى،  نا  و  يأس  بردن  بين  از  واقعى،  آزادى  استقالل، 

برداشتن نقاب از چهره دشمنان اسالم و بشريت مهمترين 

دستاوردهاى دفاع مقدس است. 

و  بسيجى  روحيه  را  كشور  سرمايه  مهمترين  وحدتى 

مديريت جهادى دانست و گفت: اين تصور غلطى است 

كه تا اسم از بسيج برده مى شود ذهن ها معطوف به جبهه 
و جنگ و خوى نظامى گرى برود، بسيج در هر عرصه اى 
توانمند است. وى ادامه داد: امروز قدرت ما همان روحيه 
نفود هستند،   دنبال  به  ها  ماست. غربى  ايمان  و  معنوى 
مى خواهند ارزش ها را به ضد ارزش ها تبديل كنند تا بر 

غيرت مردان و حياى زنان غلبه كنند.
امروز  كرد:  اظهار  قضاييه  قوه  اجتماعى  فرهنگى  مدير 
جنگ نرم دشمن بسيار خطرناك تر از جنگ 8 سال دفاع 
مقدس است. امروز برگ برنده ما پيروى از واليت فقيه 
چه  اسالمى  جامعه  بر  امروز  گفت:   ادامه  در  وى   است. 
مى گذرد كه 2 هزار نفر در منا كشته مى شود و بعد از چند 

روز هنوز مفقودين پيدا نشده اند.

تعطيل  منا  حادثه  به  اعتراض  در  بيرجند  بازار  خبر-  گروه 
به  اعتراض  در  گذشته  روز  بيرجند  بازاريان  و  اصناف  شد. 
حادثه منا و جان باختن جمع زيادى از حجاج بيت ا... الحرام 
به علت بى كفايتى رژيم آل سعود در مسجد الرسول (ص) 

بازار اين شهر تجمع كردند.
بازاريان و اصناف بيرجندى در اين تجمع ضمن همدردى با 
خانواده هاى جان باختگان اين حادثه، با شعارهاى مرگ بر 
آل سعود خائن، مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل نفرت و 

انزجار خود از آل سعود به جهانيان اعالم كردند.
خانواده  بود،  سرايى  مديحه  با  همراه  كه  مراسم  اين  در 
در  بيرجندى  باخته  جان  زائران  از  يكى  «چوبدار»  مرحوم 
حادثه منا حضور داشتند. كسبه بازار بيرجند از ساعت 8 و 
30 دقيقه تا ساعت 10 و 30 دقيقه در اعتراض به حادثه منا 

و گراميداشت ياد و خاطره قربانيان اين حادثه در محل كسب 
خود حاضر نشدند. در حادثه منا سه نفر از زائران خراسان 
محمدمهدى  و  دلير  اكبر  على  چوبدار،  «محمد  جنوبى 
رضاپور» جان خود را از دست دادند و از دو زائر ديگر استان 
«حسن همايونى و على حاجى پور» خبر دقيق و موثقى از 

سوى مسئوالن ذيربط اعالم نشده است.

ديدار مسئوالن با خانواده جان باخته جديد حادثه منا

گفتنى است در مراسمى جداگانه معاون سياسى، امنيتى و 
اجتماعى، مشاور و مدير كل حوزه استاندار به اتفاق جمعى 
باخته  جان  رضاپور  مرحوم  خانواده  با  استانى  مسئوالن  از 
ابراز  با اين خانواده  در حادثه منا ديدار كردند و از نزديك 

همدردى كرده و براى آن مرحوم طلب مغفرت كردند.

همزمان با برگزارى يادواره شهداى گمنام زيركوه انجام شد؛

پيوند آسمانى 3 زوج جوان در گلزار شهدا
همزمان با برگزارى يادواره شهداى گمنام زيركوه، سه زوج 
جوان اين شهرستان با حضور در گلزار شهداى گمنام شهر 
گزارش  به  كردند.  آغاز  را  خود  مشترك  زندگى  حاجى آباد 
فارس؛ پيروى از راه و سيره شهدا شعارى است كه اين روزها 
به عنوان نياز جامعه بارها و بارها از جانب مسئوالن نظام 
شنيده مى شود، شعارى كه اطاعت از آن مى تواند بسيارى 
از مشكالت جامعه ما را حل و فصل كند. مقيد بودن، تقوى 
الهى، واليتمدارى و واليت پذيرى و از همه مهمتر عدم تعلق 
به دنيا و ساده زيستى از خصايص ويژه شهدا بود، خصايصى 

كه اين روزها عمل به آن در جامعه بسيار ضرورى است. 
امام جمعه  مرتضائى نيا  مراسم كه حجت االسالم  اين  در 

نمايندگى  مسئول  نوفرستى  حجت االسالم  و  زيركوه 
ولى فقيه در سپاه انصارالرضا استان خطبه  عقد آن را جارى 
كرد اين سه زوج بسيجى در كنار مزار شهداى گمنام دفاع 

مقدس زندگى خود را آغاز كردند.
اهداى 3 قطعه زمين 250 مترى به شرط ساخت از طرف 
تأمين  حاجى آباد،  شهر  اسالمى  شوراى  و  مسكن  بنياد 
هزينه ثبت محضر از طرف فرماندارى شهرستان و دفتر 
به  روزه  پنج  اقامت  و  سفر  هزينه  و  زيركوه  ازدواج  ثبت 
از  زيركوه  بسيج  مقاومت  ناحيه  طرف  از  مقدس  مشهد 
جمله هداياى مسئوالن در جهت حمايت از اين كار زيبا و 

خداپسندانه بود كه به زوج هاى جوان تقديم شد.

عروسك ها  قوانين راهنمايى و رانندگى را آموزش دادند
 گروه خبر- شهردارى بيرجند،  طرح ماه مهر، ماه مدرسه را با مشاركت پليس 

راهنمايى و رانندگى اجرا كرد.
حوزه طرح ترافيك شهردارى بيرجند با مشاركت پليس راهنمايى و رانندگى 
اقدام به اجراى برنامه اى در سه قسمت جهت آموزش مستقيم و زنده براى 
نونهاالن مهدكودك ها كرد. اين آموزش مستقيم به صورت نمايش و پانتوميم 

براى نونهاالن مهد كودك به طور زنده و عملى اجرا شد.
اجراى پانتوميم (دو راننده يكى قانونمند و ديگرى راننده اى كه قوانين را اجرا 
نمى كند با ماشين كوكى)، عبور از خط كشى عابر پياده و محل هاى خط كشى 
نشده توسط شخصيت هاى نمايشى، عبور از عرض خيابان و دقت نكردن به 
چپ و راست، دقت به چراغ قرمز، سبز براى عبور ماشين و عابر پياده، سوار 
شدن بچه ها و عملى بازى كردن با ماشين كوكى و درست يا غلط بودن موارد 
رانندگى از مواردى بود كه به صورت نمايشى جهت آموزش نونهاالن اجرا شد. 
همچنين استفاده درست از وسيله نقليه عمومى (اتوبوس)، عبور از پل عابر پياده 
و يا عرض خيابان توسط بازيگران و كودكان نيز به صورت نمادين به مدت سه 

روز در محل باغ مينياتورى جنب شهردارى و پل عابر پياده پارك توحيد توسط 

شخصيت هاى عروسكى و بازيگران و كودكان اجرا شد.
الزم به ذكر است شهردار بيرجند و سرهنگ رضايى فرماندهى پليس راهنمايى  

به صورت  خيابان  از عرض  كودكان  عبور  در  يارى  و  رانندگى جهت كمك 
نمادين در اين طرح  شركت كردند. 

مسابقات كودكان آهنين با  مشاركت شهردارى بيرجند 
و هيئت بدنسازى و پرورش اندام استان برگزار مى شود

براى اولين بار در استان مسابقات كودكان آهنين با آيتم هاى مردان آهنين 
اندام  پرورش  و  بدنسازى  هيئت  و  بيرجند  شهردارى  مشاركت  با   (آكاسيو) 
استان برگزار مى شود. دكتر مديح، شهردار بيرجند در ديدار با هيئت بدنسازى 
در  جانبه  همه  آمادگى  بيرجند  شهردارى  كرد:  اظهار  استان  اندام  پرورش  و 
برگزارى اين مسابقات را  دارد. وى گفت: شهردارى بيرجند در راستاى اهميت  
ويژه به ورزش  و ايجاد روحيه نشاط در بين شهروندان از هيچ تالشى در اين 

زمينه فروگذار نخواهد كرد.
الزم به ذكر است مسابقات كودكان آهنين بين كودكان 4 تا 6 سال در مورخ 

94/7/17 برگزار مى شود.

غالمى- با نزديك شدن به روز عيد غدير فضاى 
شهرهاى استان شور و نشاط خاصى به خود گرفته 
پر  حضور  با  كه  امسال  غدير  عيد  جشن  است. 
برگزارى جشن  مردمى  ستاد  قالب  در  مردم  رنگ 
متنوعى  هاى  برنامه  شده  سازماندهى  غدير  هاى 
را شامل مى شود كه در اين خصوص آرزومندان، 
را  دهه واليت  اجرايى  برنامه هاى  ستاد  اين  دبير 
با  آرزومندان  ما،  خبرنگار  گزارش  به  كرد.  تشريح 

با برنامه هايى متنوع از جمله  اينكه امسال  اعالم 
 راهپيمايى كاروان شادى و جشن ضرب زورخانه اى
بر  افزود:  رويم،  مى  بزرگ  عيد  اين  استقبال  به 
اساس اين برنامه در روزهاى 24 تا 26 شهريور ماه 
نشست مسئوالن با امام جمعه و جلسه هماهنگى 
كل  مدير  و  معدنى  و  صنفى  واحدهاى  مديران  با 
از روز  افزود:  كار و رفاه اجتماعى برگزار شد. وى 
بندى  آذين  تا 94/7/1 عمليات  دوشنبه 94/6/30 

مردمى  هاى  گروه  همت  به  نيز  معابر  چراغانى  و 
همراه با ستاد انجام شده است. آرزومندان با تأكيد 
بر استقبال مردم از برگزارى مراسمات بزرگداشت 
برگزارى  سخنرانى،  هاى  برنامه  افزود:  غدير  عيد 
جشن ضرب زورخانه اى، راهپيمايى كاروان شادى، 
برگزارى  بيماران،  از  عيادت  مسابقه،  نورافشانى، 
برنامه هاى  مهمترين  از جمله  ندبه  دعاى  مراسم 

اين ستاد در سال جارى است.

به همت ستاد مردمى برگزارى جشن هاى غدير انجام مى شود 

برگزارى جشن هاى گسترده مردمى براى بزرگداشت عيد غدير



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
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امام سجاد (ع) : هر كس در هيچ كاري به مردم اميد نبندد 
و همه كارهاي خود را به خداي عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته اي

 كه او داشته باشد اجابت كند. (كافي، ج٢، ص ١٤٨، ح ٣ )                                                   
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17 : 39
22 : 42
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خّير ارجمند جناب آقاى دكتر محمد على رفيعى

با نهايت تاسف و تالم درگذشت برادر بزرگوارتان
 را خدمت جناب عالى و فاميل وابسته صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان 

براى بازماندگان صبر و اجر و براى آن مرحوم علو درجات آرزومنديم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

خانواده هاى محترم داغدار عرفى
درگذشت ناگهانى شادروان حاج محمد عرفى  

پيشكسوت ورزش استان 
و رئيس فقيد هيئت ورزش هاى همگانى شهرستان بيرجند 

را خدمت شما و خانواده ورزش استان تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد.

امور ورزش اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى

با كمال تاسف درگذشت شادروان 

كرباليى حسن  شخمگر
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم امروز 

چهارشنبه 1394/7/8 ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه بيرجند 
برگزار مى شود

حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده هاى: شخمگر، موذن

سريع، سالم، ارزان
                                طعم غذاى مديترانه اى را با ما تجربه كنيد

                                                               افتتاح: پنجشنبه (شب عيد غدير) 7 شب

نبش معلم 09151634232-56
  به مناسبت افتتاحيه 

يكى بخريد، دو تا بخوريد

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

خانه كارگر تشكيالت بيرجند در نظر دارد: براى ارائه خدمات به اعضاى 
خود با اصناف ذيل كه بهترين خدمات را ارائه نمايند، اقدام به عقد 

قرارداد  نمايد.
 فروشگاه لوازم خانگى/ فروشگاه مواد غذايى/ فروشگاه لوازم ورزشى
فروشگاه فرش و موكت/ فروشگاه رايانه/ فروشگاه لوازم ساختمانى 
رستوران/ تاالر پذيرايى/ مدارس غيرانتفاعى/ آموزشگاه تعليم رانندگى/ 
كارواش  ورزشى/  هاى  باشگاه  اى/  حرفه  و  فنى  هاى  آموزشگاه 
توانبخشى كلينيك  سنجى/  شنوايى  سنجى/   بينايى  قنادى/    / 
  دفاتر وكالت/ قصابى/  آتليه عكس و فيلم /  مراكز تفريحى و رفاهى

 لوازم التحرير/ سينما /  مهد كودك / فروشگاه هاى تلفن همراه

متقاضيان مى توانند براى اطالعات بيشتر در ساعت ادارى به آدرس 
خانه كارگر مراجعه نمايند.

آدرس: ميدان ابوذر- جنب بازارچه ابوذر
كوچه شهيد اميرآبادى زاده- خانه كارگر تشكيالت بيرجند

جناب آقاى المعى 
مدير كل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبى 

به مصداق آيه شريفه « و من شكر فانما يشكر لنفسه» و به شكرانه توفيق و به رسم 
ادب و ارادت؛ بر خود فرض مى دانيم از مديريت مدبرانه جناب عالى و تالش هاى همكاران 
آقاى عليزاده  ابتدايى)، جناب  آموزش  (معاون محترم  آقاى حسينى  تان جناب  محترم 
(كارشناس مسئول محترم حراست)، جناب آقاى ضيائى (رئيس محترم اداره ارزيابى عملكرد 
و پاسخگويى به شكايات)، جناب آقاى سجادى نژاد (مدير محترم آموزش و پرورش بيرجند) 
و همه همكاران بزرگوارتان در اداره كل آموزش و پرورش استان و اداره آموزش و پرورش 

شهرستان بيرجند كه در حل مشكالت دبستان محدثه  بى شائبه و صادقانه 
تالش نمودند، كمال تشكر و تقدير را داشته باشيم. با اميد به اين كه همواره توفيق

 رفيق طريق سعادت، سيادت و سالمت شما عزيزان باشد.

اعضاى انجمن اوليا و مربيان دبستان دخترانه محدثه

اطـالعيــه


