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توليد يك و نيم ميليون حلقه تاير
 بازنشستگان صاحب خانه مى شوند 

بولتن نيوز: ربيعى وزير كار و امور اجتماعى از دستور كار 
جديد اين وزارتخانه براى خانه دار شدن بازنشستگان 
بى مسكن خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه سال آينده 
بتواند كليد نخستين مرحله از خانه هاى احداثى براى 

بازنشستگان فاقد مسكن را تحويل دهد. 

امكان دريافت موجودى 
با موبايل مسدود شد 

درگاه   طريق  از  موجودى  دريافت  امكان  تسنيم: 
USSD شركت هاى ارائه دهنده خدمات پرداخت 
با اعالم بانك مركزى مسدود شد. قرار بود از نيمه 
ماه جارى دريافت موجودى حساب از طريق موبايل 
با كدهاى USSD شركت هاى ارائه دهنده خدمات 

پرداخت مسدود شود كه همينطور هم شد.

رايزنى با بانك ها براى اعطاى 
تسهيالت ارزان به خريد خودرو

در  صنعت  وزارت  خودرو  صنايع  مديركل  قناتى 
گفتگو با فارس، گفت: براى رساندن كيفيت خودرو 
تدوين  كوتاه مدت  برنامه  مردم  انتظارات  سطح  به 
شده است و معتقد است كه با ارائه تسهيالت ارزان  
بازار تحريك شده و صنعت  بانكى تقاضاى  قيمت 

خودرو از ركود سنگين نجات خواهد يافت. 

ثبت نام پرداخت «وام» 
بازنشستگان آغاز شد   

اسالميان مديرعامل سازمان بازنشستگى كشورى در 
الحسنه  قرض  وام هاى  به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفتگو 
بازنشستگان گفت: ميزان اين وام ها 50 هزار بود كه 
اكنون به 250 هزار وام افزايش يافته و از ديروز سايت 

صندوق بازنشستگى براى ثبت نام وام باز شد. 

اينكه خبرهاى خوش مسكنى در راه است،  با بيان  معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازى 
گفت: افزايش سقف تسهيالت و اوراق مسكن يكى از اين خبرهاست. مظاهريان در گفتگو با فارس در 
پاسخ به اين سوال كه مدتهاست بحث وام 100 ميليونى ساخت مسكن كه به نام خريدار منتقل خواهد 
شد مطرح است، آيا اين خبر صحت دارد، گفت: پرداخت تسهيالت 100 ميليونى ساخت مسكن در حد 

پيشنهاد است و بايد در شوراى پول و اعتبار تصويب شود. (ادامه در صفحه2)

  خبرهاى خوش مسكنى در راه است

صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى : 

تا امروز سكوت كردم اما چند 
روز پيش آرزوى مرگ كردم
على اكبر صالحى رئيس سازمان انرژى اتمى با حضور در 
مجلس از برجام دفاع كرد. صالحى گفت: آنچه ما اعالم...

مراسم بزرگداشت  دكترمحمود 
رفيعى در تهران برگزار شد
مراسم نكوداشت مورخ دانا و پزشك توانا دكتر محمود رفيعى عصر 
روز گذشته در سالن اجتماعات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى در تهران 
برگزار شد. اين همايش با حضور دانشمندان برجسته ايرانى...
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صفحه ٧

در 6 ماهه نخست امسال در كارخانه كويرتاير صورت گرفت؛

امير سرتيپ دوم فردين نسائى
فرماندهى محترم منطقه پدافند هوايى شرق

ارتقاى بجا و شايسته ترفيع جناب عالى را از طرف فرماندهى معظم كل 
قوا (مدظله العالى) كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد، صميمانه 
تبريك عرض نموده، از خداوند متعال توفيق خدمت به نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران را برايتان مسئلت داريم.

روابط عمومى منطقه پدافند هوايى شرق قائم آل محمد (عج)

مهندسين ارجمند: جناب آقايان توكلى ، امينى  
نصرآبادى ، فاطمى ، فروزانفر، عامرى ، سرافرازى 

اكبرى و سركار خانم ميركاظمى
انتخاب بجا و ارزشمند شما سروران ارجمند را در 

پنجمين دوره انتخابات نظام مهندسى ساختمان استان
 كه نشان از درايت، توانمندى و مسئوليت پذيرى شما بزرگواران 

مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نمايم.

شركت ساختمانى دژ اسكان شرق- مهندس نوروز الوانى

در دلم بود كه بى تو نباشم هرگز    چه توان كرد كه سعى من و دل باطل بود
پنجمين  سالگرد  درگذشت 

شادروان مهندس سيد عباس افكشتى
را با ياد و خاطره مهربانى هايش با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش گرامى مى داريم. 

ياد و نامش هميشه جاودان

همسر و فرزندان

گالرى پوشاك طهران تك
بورس شيك ترين البسه زنانه و بچگانه
آدرس: خيابان بهشتى ، حدفاصل خيابان شيرين شرقى و بهشتى 10/1
09366528789- 09157412887- آرامجو

فروش انار باغ  دانشگاه شوكت آباد بيرجند به صورت كلى و جزيى 
 09153614107- حسينى

جناب آقايان مهندس توكلى  ، مهندس امينى 
دكتر سرافرازى ، دكتر اكبرى ، مهندس نصرآبادى 
مهندس فاطمى ، مهندس فروزانفر ، مهندس عامرى

 و سركار خانم مهندس ميركاظمى
انتخاب شما بزرگواران را به عنوان

 عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى 
تبريك عرض نموده ، بهروزى و موفقيت شما را از درگاه خداوند منان آرزومنديم.

هيئت مديره كانون كارشناسان رسمى دادگسترى خراسان جنوبى

دنياى با او بودن به ما نياموخت كه بى او چه كنيم ، اما به ما آموخت كه محبت هاى صميمانه
 شما عزيزان را هرگز فراموش نكنيم

آنچه ما را در تحمل اين مصيبت يارى بخشيد الطاف خاصه و خفيه الهى و همدردى همه عزيزان بود 
كه با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود ما را مورد تفقد قرار دادند

 به همين سبب بر خود واجب مى دانيم از همه عزيزان و عموم سروران گرامى به ويژه:

استاندار محترم خراسان جنوبى
  فرماندار محترم شهرستان بيرجند

مسئولين محترم مديريت حج و زيارت استان
مسئولين محترم نيروى انتظامى استان و هيئت همراه

كه در كليه مراسم تشييع و تدفين ، ترحيم و ... پدر عزيزمان

 شادروان حاج على حاجى پور
 ما را همراهى نموده و مرهمى بر قلب داغدارمان بودند صميمانه اظهار تشكر و سپاسگزارى 

نموده، براى شما مومنين خداجو و همراهان خوب و دلسوز آرزوى سالمت، سعادت
 و اجر عظيم الهى را داريم. اجركم عندا...

خانواده هاى: حاجى پور و نصرى

 به حكم «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» بر خود وظيفه مى دانم مراتب سپاس و قدرشناسى خويش
 و خانواده معزا را از كليه مديران ، كاركنان و كارشناسان محترم شركت كويرتاير به ويژه مقام محترم

مديريت عامل جناب آقاى مهندس زينلى
 و مديريت محترم كارخانه جناب آقاى مهندس كميلى 

كه در مراسم خاكسپارى و مجالس بزرگداشت پدر اينجانب 

شادروان حاج على حاجى پور
 بنده را قرين محبت هاى بى دريغ خود نمودند، صميمانه سپاسگزارم 

بقاى عمر و سالمتى شما و خانواده محترم را از درگاه خداوند يكتا مسئلت دارم.
مهدى حاجى پور

كيان نازنين 
اين همه شتاب چرا؟

در خياالت خودم، در زير بارانى كه نيست
مى رسم با تو به خانه، از خيابانى كه نيست
مى نشينى رو به رويم، خستگى در مى كنى
چاى مى ريزم برايت، توى فنجانى كه نيست
باز مى خندى و مى پرسى كه حالت بهتر است؟
باز مى خندم كه خيلى گرچه مى دانى كه نيست

شعرمى خوانم برايت، واژه ها گل مى كنند
ياس و مريم مى گذارم ، توى گلدانى كه نيست
وقت رفتن مى شود، با بغض مى گويم نرو

پشت پايت اشك مى ريزم، در ايوانى كه نيست
مى روى و خانه لبريز از نبودت مى شود
باز تنها مى شوم با ياد مهمانى كه نيست
بعد تو اين كار هر روز من است، اى نازنين

باور اينكه نباشى كار آسانى نيست

سفر بخير مسافر غمگين  پاييز هشتاد و سه

83/7/20 

يادبودى به مناسبت 
يازدهمين سالگرد درگذشت زنده ياد 

كيان برهانى 

با قيمت استثنايىافتتـاح شد

فرزندان و همسرت 
(معصومه امان)

      آغاز برداشت طالى سفيد در استان / صفحه7
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امروز ٢٠ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٨ ذي الحجه ١٤٣٦ و ١٢ اکتبر ٢٠١٥

روز ملي كاهش آثار بالياي طبيعي 
(تصويب ١٣٧٣ ش)

در ايران ، ٢٠ تا ٢٥ مهر، هفته کاهش بالياي 
مهر   ٢٠ روز  و  است  شده  نامگذاري  طبيعي 
نام  طبيعي  بالياي  اثرات  کاهش  ملي  روز  را 
نهاده اند.شرايط اقليمي و جغرافيايي ايران نظير 
شدن  واقع   ، زلزله  کمربند  روي  آن  قرارگيري 
از يک طرف و ساخت  پايين و...  در عرضهاي 
وسازهاي نامطلوب و بدون رعايت نکات ايمني 
در  ايران  پذيري  آسيب  باعث  ديگر،  طرف  از 

برابر بالياي طبيعي شده است.
«ابوالقاسم  حكيم  ايراني،  نامدار  شاعر  تولد 

فردوسي» در طوس (٣١٣ ش).
ايران  ميان  گلستان  ننگين  قرارداد  امضاي 
روسيه  از  ايران  شكست  پي  در  روسيه  و 

(١١٩٢ش).
و روستا پس  انتخابات شوراهاي اسالمي شهر 

از پيروزي انقالب اسالمي (١٣٥٨ ش).
مترجم  و  محقق  رياضي»  «محمود  درگذشت 

معاصر (١٣٧٣ ش).
روز بزرگداشت حافظ.

روز اسكان معلولين و سالمندان.
ورود قزاقان روسي به تبريز(١٣٣٨ ق).

درگذشت «ستار خان» سردار ملي(١٣٣٢ ق).
و  معاويه  بن  يزيد  سپاهيان  وحشيانه   تهاجم 

وقوع حادثه  دردناك «َحّره» در مدينه(٦٣ ق).
شهر  حصار  بناي  و  قلعه  ساخت  دستور  صدور 

تبريز توسط «شاه عباس اول»(١٠١٤ ق).
فيلسوف  سبزواري»  مالهادي  «حاج  رحلت 
اسالم(١٢٨٩  جهان  شهير  دانشمند  و  عظيم 

ق).
ُكُلْمْب»  «كريستف  توسط  امريكا  قاره  كشف 

مكتشف و دريانورد ايتاليايي (١٤٩٢م).
و  اديب  سرا،  داستان  ِفراْنْس»  «آناتوْل  مرگ 

فيلسوف فرانسوي (١٩٢٤م).
«گينه  افريقايي  كشور  استقالل  و  ملي  روز 

استوايي» از استعمار اسپانيا (١٩٦٨م).
شريف»  «نواز  عليه  مشّرف»  «پرويز  كودتاي 

نخست وزير پاكستان (١٩٩٩م).
روز ملي «اسپانيا».

تقويم مناسبت هاى  روز

مدير گروه روان شناسى بالينى دانشگاه عالمه در مورد ترس از نبود تلفن همراه كه اصطالحا به آن نوموفوبيا مى گويند عنوان مى كند: بروز استرس و 
 اضطراب شديد به هنگام نداشتن آنتن، قطع تماس، تمام شدن شارژ باترى و يا گم كردن تلفن همراه است.به گزارش خبرآنالين، اسكندرى گفت: اگر 
مى خواهيد از عمق پيشرفت اين بيمارى مطلع شويد بايد بدانيد كه 95 درصد از مردم ساعات قبل خواب را مشغول پيامك زدن يا جستجو در اينترنت هستند. 

95درصد مردم قبل از خواب مشغول كار با گوشى هستند خبر خوش شهريه اى براى 
دانشجويان معلول   

سازمان  فرهنگى  امور  كل  مدير  و  رئيس  مشاور 
بهزيستى كشور با بيان اينكه 37 هزار دانشجو تحت 
پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند، از پرداخت 80 
اين دانشجويان خبر داد. به گزارش  درصد شهريه 
اساس  بر  اينكه  به  اشاره  با  محمدى،  سيد  جهان، 
انعقاد تفاهم نامه ميان سازمان بهزيستى و دانشگاه 
شهريه هاى  دولتى،  دانشگاه هاى  و  اسالمى  آزاد 
به صورت  اين سازمان ها  پوشش  دانشجويان تحت 
 37 كرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  پرداخت  متمركز 
كارشناسى  كارشناسى،  مقطع  در سه  دانشجو  هزار 
ارشد و دكترى تحت پوشش اين سازمان قرار دارند 

و در طول سال از خدمات آن بهره مند  مى شوند.
  

 بيمه هاى تكميلى باعث افزايش
  تعرفه هاى پزشكى شدند

بيمه هاى  گفت:  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
تكميلى همه دچار نارسايى هستند، زيرا تعرفه هاى 
پزشكى را باال بردند اما اعتبار بيمه ها به اين ميزان 
دارند.  نامناسبى  وضع  اكنون  بيمه ها  نكرد،  رشد 
مى كنيم  گفت: سعى  ربيعى  على  مهر،  گزارش  به 
ندهيم  انجام  غيركارشناسى  كار  نگوييم،  دروغ 
مى كند،  آسيب  دچار  را  كشور  كه  وعده هايى  و 
مسكن،  وزارت  با  اينكه  بيان  با  وى  ندهيم. 
تعامالتى انجام داده ايم تا بتوانيم صندوق مسكنى 
مسكن  ساخت  و  كنيم  احيا  بازنشستگان  براى  را 
اجتماعى را كليد بزنيم، گفت: درباره درمان و بيمه 
تكميلى بازنشستگان هم بايد بگويم كه بيمه هاى 
تكميلى همه دچار نارسايى هستند، زيرا تعرفه هاى 

پزشكى را باال بردند. 

خودروسازان قطعات بى كيفيت نخرند 

وزير صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست 
از خريد قطعات بى كيفيت از قطعه سازان خوددارى و 
از توزيع اين قطعات در شبكه خدمات پس از فروش 
نعمت زاده  ايسنا،  گزارش  به  كنند.  جلوگيرى  خود 
خاطرنشان كرد كه مسئوليت تامين قطعات يدكى 
شركتهاى  با  خودرو  فروش  از  پس  خدمات  شبكه 
خودروساز است و هيچ خودروسازى نبايد اجازه دهد 
شركت خدمات پس از فروش، قطعات بى كيفيت را 

از قطعه ساز دريافت و در شبكه توزيع كند. 

از سال آينده هيچ كااليى
  بدون استاندارد عرضه نمى شود 

ابتداى  از  گفت:  ايران  استاندارد  پژوهشگاه  رئيس 
سال آينده هيچ كاال و محصولى در بازارهاى ايران 
نخواهد  عرضه  قابليت  استاندارد،  پيوست  بدون 
داشت. جهانبخش سنجابى در گفتگو با ايسنا، اظهار 
الزام  نه  استاندارد  مهم،  اين  شدن  اجرايى  با  كرد: 

دولتى بلكه الزام توليدات محسوب مى شود.

تغيير زمان پرداخت مستمرى برخى بازنشستگان 

قائم مقام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى گفت: 
بازنشستگان  از  برخى  مستمرى  پرداخت  زمان 
گزارش  به  يابد.  مى  تغيير  بگيران  مستمرى  و 
مهر، رضا راعى با اشاره به طرح پرداخت متمركز 
سازمان  بگيران  مستمرى  و  بازنشستگان  حقوق 
برخى  مستمرى  پرداخت  زمان  طرح  اين  در  گفت:  اجتماعى  تأمين 
خصوص  در  وى  يابد.  مى  تغيير  بگيران  مستمرى  و  بازنشستگان  از 
همسان سازى حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى و قول دكتر ربيعى 
اظهار  توسعه كشور  برنامه ششم  در  اين طرح  گنجاندن  در خصوص 
كرد: عملياتى شدن اين طرح نيازمند تأمين منابع است كه اميدواريم با 

تجهيز منابع، آن را اجرايى كنيم.

  كاهش 100 هزار نفرى كودكان بازمانده از تحصيل

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از تغيير نام شوراى 
ساماندهى كودكان كار به شوراى حمايت اجتماعى 
از كودكان خبر داد و گفت: تعداد كودكان بازمانده از 
تحصيل 100 هزار نفر كاهش يافته است. به گزارش 
مهر، ربيعى همچنين به حمايت غذايى از آنها اشاره 
اينكه برخى از كودكان در مناطق حاشيه اى  با توجه به   كرد و گفت: 
و مرزى و همچنين روستاهاى محروم دچار مشكل سوءتغذيه هستند به 
همين دليل يكى از برنامه هاى ما رفع سوءتغذيه اين كودكان است و 
از سوى ديگر كودكان مهدهاى كودك نيز در مناطق مرزى و محروم 
تمامى استان هاى كشور و همچنين مناطق حاشيه نشين شهرهاى بزرگ 

از يك وعده غذاى گرم برخوردار مى شوند.

مخالفت وزارت ارتباطات با بازگشت
 مخابرات به دولت

كردن  دولتى  دنبال  به  گفت:  ارتباطات  وزير 
مخابرات نيستيم و هيچ گاه چنين قدمى برنداشتيم، 
اما  بماند  باقى  خصوصى  مى تواند  مخابرات 
تجهيزات مخابراتى كه در زير پياده روى خيابان ها 
كشيده شده به صورت مشترك بين همه فعاالن بازار تقسيم شود. به 
گزارش فارس، واعظى درباره طرح مجلس براى بازگرداندن مخابرات به 
دولت كه به امضاى 100 نماينده رسيده اما مسكوت مانده است، گفت: به 
دنبال دولتى كردن مخابرات نيستم و هيچگاه چنين قدمى برنداشتم. وى 
ادامه داد: هم اكنون مخابرات بايد سرويس دهى در بستر IP را ارايه كند 

و نمى توانيم به روال زمان گذشته و تكنولوژى قديم بمانيم.

را شوراى  وام مسكن  افزود: سقف  از صفحه1) وى  (ادامه 
پول و اعتبار تعيين مى كند. در حال حاضر سقف وامى كه 
پرداخت مى شود 80 ميليون تومان است بنابراين بايد وام 100 
ميليونى ساخت نيز مصوبه شوراى پول و اعتبار را دريافت كند. 
مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه اوايل سال، دولت طرحى 
براى خروج مسكن از ركود داده بود كه يكى از اين روش ها 
همكارى و اعطاى تسهيالت از سوى بانك ها بود اما بانك ها 
در اين خصوص همكارى نكرده و بازار مسكن از ركود خارج 
نشد، گفت: مسكن بخش بزرگى از بازار و اقتصاد است و 
ميزان سرمايه گذارى كه بايد در آن صورت بگيرد تا بتواند 
جهش در بازار ساخت و ساز صورت گيرد قابل توجه است، 
براى همين است كه پيشنهادهايى كه وزارت راه و شهرسازى 
از ليزينگ تا رهن ثانويه و تا افزايش سقف وام داده براى اين 

است كه ميزان سرمايه گذارى در بخش مسكن افزايش يابد. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه شهرسازى تاكيد كرد: در 
يك بخش اين برنامه موفق شديم اما بخش هاى ديگرى از 
آن با محدوديت هاى نظام بانكى و نقدينگى آنها روبروست. 
مظاهريان تاكيد كرد: با قاطعيت مى گويم خبرهاى خوبى در 
اين خصوص در راه است و البته اين خبرهاى خوب مستلزم 
مصوب شدن است، مثل افزايش سقف وام ها كه مى تواند 
ميزان سرمايه گذارى در بخش مسكن را افزايش دهد. وى 
ادامه داد: يكى از اين خبرهاى خوب مى تواند افزايش سقف 
اوراق مسكن از 35 ميليون به 60 ميليون تومان باشد، اما به 
هر حال بايد بگويم كه بايد تصميمات خوبى گرفته شود تا 
مردم خوشحال شوند. مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه 
رونق مسكن مى تواند اقتصاد را از ركود خارج كند، گفت: بايد 

تالش كنيم تا بازار مسكن از ركود خارج شود چون شاخص ها 
نشان مى دهد كه زمان خروج مسكن از ركود فرا رسيده است.

وى در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك هاى خصوصى از 
پرداخت وام 60 ميليونى مسكن خوددارى مى كنند، گفت: به 
هر حال بانك ها كمبود نقدينگى دارند چرا كه اقتصاد كشور 
متكى بر بانك است تا بورس. اين است كه بانك ها توان 
ندارند قدرت  طرف تقاضا را افزايش دهند. مظاهريان تاكيد 
كرد: مشكلى كه االن در بازار مسكن داريم طرف تقاضا است، 
در حال حاضر ساخت مسكن يك شيفتى پيدا كرده است و ما 
بايد طرف تقاضا و قدرت خريد را باال ببريم. وى افزود: يكى 
از راه هاى باال بردن قدرت خريد متقاضيان در بازار افزايش 
تسهيالت مسكن است پس بايد منتظر ماند تا خبرهاى خوبى 

در اين جهت اعالم شود.

   خبرهاى خوش مسكنى در راه است

بودجه  و  برنامه  كميسيون  سخنگوى 
حضور  با  سه شنبه  روز  گفت:  مجلس 
مديريت  سازمان  رئيس  و  كار  وزير 
گزارش حذف يارانه بگيران و يارانه توليد 
مشخص و ارائه مى شود. غالمرضا كاتب 
گزارش  به  اشاره  با  فارس،  با  گفتگو  در 
جارى،  سال  بودجه  قانون   20 تبصره 
اظهار كرد: اين كميسيون از وزير تعاون، 

سازمان  رئيس  و  اجتماعى  رفاه  و  كار 
مديريت و برنامه ريزى كشور دعوت كرده 
تا سه شنبه هفته جارى گزارش مربوط به 
تعداد افراد حذف شده و غيرنيازمندان در 
راستاى اجراى اين قانون را گزارش كند. 
اينكه  به  اشاره  با  مجلس  نماينده  اين 
دولت موظف است 4 هزار ميليارد تومان 
نظر  در  اشتغال  براى  از محل هدفمندى 

مباحثى  از  يكى  كرد:  تصريح  بگيرد، 
گزارش  ارائه  خواهان  نمايندگان  كه 
اشتغال  به  مربوط  هستند،  كار  وزير  از 
مشخص  نيز  بخش  اين  عملكرد  تا  بوده 
و  برنامه  كميسيون  سخنگوى  شود. 
مورد  در  اسالمى  شوراى  مجلس  بودجه 
در  مختلف  بخش هاى  به  يارانه  پرداخت 
سازمان  رئيس  گفت:  يارانه ها  هدفمندى 

اين  اجرايى  عملكرد  آخرين  نيز  مديريت 
قانون در بخش درآمدى و ميزان پرداخت 
گزارش  را  بخش ها  ديگر  و  توليد  يارانه 
ارائه  از  پس  كرد:  تاكيد  وى  داد.  خواهد 
گزارش مى توان ارزيابى و تحليل درستى 
حال  در  زيرا  داشت،  دولت  عملكرد  از 
و  حذف شدگان  از  متفاوت  اخبار  حاضر 

سهم توليد وجود دارد.

  گزارش حذف يارانه بگيران و يارانه توليد با حضور ربيعى و نوبخت ارائه مى شود

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

كالسه 748/94  اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»

نظر به اين كه 500 سهم مشاع از 35886 سهم ششدانگ زمين مزروعى پالك ثبتى 117 فرعى از 1832 اصلى بخش 2 بيرجند 
متعلق به خانم ليال فرجامى به مبلغ 50/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى حسين شبان به مبلغ 36/817/228 
ريال در حق آقاى عبدالحسين پرى جو و مبلغ 1/649/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 
94/8/6 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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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آموزشگاه كامپيوتر كياست
  ثبت نام مى كند:

كليه رشته هاى كامپيوتر، حسابدارى

 مكانيك ، عمران ، برنامه نويسى

با مجوز رسمى از سازمان آموزش فنى و حرفه اى 

خيابان طالقانى – طالقانى 16      1- 32236080

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

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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امالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

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

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى در اسرع وقت 

   09158624439 - جانى

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

و پس از سال ها جان را فداى كالمش مى كنند و رخت عزا را بر دوش علم ها مى نهند.
ضمن تسليت اين ايام به محضر حضرت بقيه ا... االعظم (عج) از تمامى 

دلسوختگان و خادمين حضرتش دعوت مى شود در مراسم

          علـم بنــدان
 كه چهارشنبه 94/7/22 از ساعت 2 الى 3/30 بعدازظهر در محل هيئت فاطميه 

(مطهرى8) برگزار مى شود
 شركت نموده و از اين فيض بهره مند گردند.

ضمنا از شب دوم محرم تا پايان ماه صفر مراسم عزادارى در همين مكان برگزار مى گردد

موسسه خيريه مجتمع مسجد عاشورا - هيئت فاطميه ، دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

بسم رب الحسين 
نداى ملكوتى ابا عبدا... (ع) ديگر بار در حنجره مرده 

زمان جارى مى شود كه هل من ناصر ينصرنى

 جناب آقايان مهندس توكلى ، مهندس فاطمى 
 مهندس امينى ،  مهندس فروزانفر

جناب آقاى دكتر سرافرازى ، جناب آقاى دكتر اكبرى 
جناب آقايان مهندس عامرى ، مهندس نصرآبادى 

و سركار خانم مهندس ميركاظمى  
نويد مسرت بخش انتخاب شايسته شما بزرگواران را به عنوان

 اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
تبريك و تهنيت عرض نموده و از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از 

توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى و جامعه بزرگ مهندسين استان خراسان جنوبى  مسئلت داريم.

گروه آموزشى و انتشارات متخصصان آينده – خانه عمران شريف بيرجند 



پيام شمابهره برداري از محور جديد طبس- بشرويه  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 20 مهر 1394 * شماره 3341
مسئوالن به فرياد بهداشت و درمان خوسف 3

برسند و براى ساخت بيمارستان شهرستان و نبود 
پزشك متخصص چاره انديشى كنند.

915…008
هاى  مغازه  جلوى  تونين  نمى  مسئوالن  اگه  سالم. 
عرضه پوشاك قاچاق يا همون دست دوم رو بگيريد 
اينها جز ورود  آنها را بگيريد.  حداقل جلوى ورود 
بيمارى و عفونت و كساد بازار پوشاك براى ما 

ارمغان ديگرى ندارد؟
915…054
سالم آواجان. لطفًا بگويد شوراى اسالمى حصارسنگى 

بيدارشوند بى آبى بيداد مى كند فكرى بينديشند.
935…324

صنايع  آموزش  مركز  ساختمان  احداث  براى 
شهرستان  اصلى  هاى  اولويت  از  يكى  كه  دستى 
گذشته  تاريخى  هويت  بازيابى  و  احياء  در  خوسف 
صورت  جدى  اقداماتى  چه  باشد  مى  منطقه 

گرفته است؟
915…031
به  جده  فرودگاه  حادثه  همانند  منا  فاجعه  سالم. 
فراموشى سپرده خواهد شد. لذا با مذاكره و ديپلماسى، 
دولتمردان  و  ايران  نيست،  حل  قابل  فجايع  اين 
دهند.  نشان  خود  از  بيشترى  اقتدار  بايستى 

حل مشكل، از ديپلماسى فراتر است.
915…905

چرا اتوبوس هاى شركت واحد بايد ساعت 8 
تعطيل كنند وقتى كه مسافر براى سوار شدن باشد 
تازه وقتى مسافر سوار ميشه به زور پيادت كنند. واقعًا 
نبود.  مناسب  آزادى  اتوبوس سجادشهر  راننده  رفتار 

چرا كسى جوابگو نيست؟
915…385

خواهشمنديم  بهداشت  مسئوالن  از  باسالم. 
ناصرى  شهيد  بلوار  ارتش  مسكن  به  حتماً 
سرى بزنند و پالستيك هاى زباله اى كه توسط 
سگ ها پاره مى شود و محيط را آلوده مى كند را 

شاهد باشند و چاره انديشى كنند.
933…653

هايى  تپه  با  رابطه  در  شهردارى  لطفاً  سالم. 
از نهالكارى و  كه در دهخدا 7 ايجاد كرده و 

تسطيح خوددارى مى كند، پاسخ دهد.
915…228
سالم. چند روز قبل رصدخانه دكتر مجتهدى نزديك 
مزار كاهى بودم برخورد افراد مسئول و نبودن حداقل 
تلسكوبى  و  نداشت  باطرى  پوينتر كه  امكانات مثل 
كه عليرغم هماهنگى قبلى آماده نبود جالب اينكه 

از هر نفر هم سه هزار تومان گرفتند!!
915…755

محور جديد طبس– بشرويه به بهره بردارى رسيد. به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، اين محور 
به طول 82 كيلومتر ساخته شده كه 39 كيلومتر كوتاهتر از محور قبلى طبس – بشرويه است.
براى ساخت اين محور 4 ميليارد تومان در مدت 2 سال هزينه شد.قرار است در آينده نزديك اين 

محور 15 كيلومتر ديگر كوتاهتر شود و به 67 كيلومتر كاهش يابد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
تقاطع  «آسفالت  درباره   94/7/5 مورخ  شما  پيام 
به  مهرشهر»  در  سينا  ابن  و  حسابى  دكتر  خيابان 
قبًال اعالم شده  استحضار مى رساند: همانگونه كه 
است محل مورد نظر تحويل شهردارى نشده است 
و متولى مربوطه بنياد مسكن و اتحاديه مسكن مهر 
به  تسريع  جهت  گرامى  شهروندان  لذا  باشد  مى 

متوليان مربوطه مراجعه نمايند.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شهيد  خيابان  «نظافت  درباره   94/6/30 مورخ  شما 
نظافت محل مورد  رساند  استحضارمى  به  فكورى» 

نظر طبق برنامه زمان بندى شده انجام مى پذيرد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  3-احترامًا 
پيام شما مورخ 94/6/25 درباره «قطع شبانه درختان 
كاج زنده خيابان ارتش» به استحضار مى رساند: در 
قطع  سبزى  درخت  عنوان  هيچ  به  مذكور  موقعيت 
درخت  اصله  دو  شده  آورى  جمع  آنچه  است  نشده 

خشك بوده است.
4- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/7/4 درباره «آسفالت بلوار شهيد همت 
مهرشهر» به استحضار مى رساند: همانگونه كه قبًال 
اعالم شده است محل مورد نظر تحويل شهردارى 
به  تسريع  جهت  گرامى  شهروندان  لذا  است  نشده 

متولى مربوطه مراجعه نمايند.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -5
پيام شما مورخ 94/6/30 درباره «كمبود سطل زباله 
مورد  رساند:  مى  استحضار  به  جرجانى»  خيابان  در 
بازديد شد لذا به محض تأمين سطل زباله جانمايى 

انجام خواهد شد.

متن و حاشيه بررسى يك طرح در مجلس:

با  مجلس  علنى  صحن  در  برجام  طرح  كليات  بررسى 
حاشيه هاى زيادى همراه بود، از فردى كه وسط بررسى 
برجام به صورت تلفنى با رئيس مجلس صحبت كرد تا 

عصبانيت و ناراحتى رئيس سازمان انرژى اتمى.
يكشنبه  روز  علنى  جلسه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مجلس شوراى اسالمى حدود ساعت 8:10 به رياست 
آغاز  مجلس  نماينده   199 حضور  با  و  الريجانى  على 
 259 به  مجلس  دقايق  آخرين  در  حضور  اين  كه  شد 

نماينده رسيد.
آغاز  طوالنى  نطقى  با  را  علنى  جلسه  الريجانى  على 
برجام  طرح  كليات  تصويب  زمينه هاى  البته  كه  كرد 
را نيز در همين نطق فراهم نمود. الريجانى گفت: در 
برخى از موارد در برجام لغزش هايى وجود دارد كه بايد 
در اجرا بيشتر به آن توجه كرد. در طرح پيشنهادى نيز 
ادامه داد:  اين مورد احكامى آورده شده است. وى  در 
توافق به زودى فرصت هاى زيادى را براى ايران ايجاد 

مى كند و درهاى زيادى را به روى ايران مى گشايد.

حضور ظريف و صالحى در مجلس 

در ادامه تقاضاى تعدادى از نمايندگان مبنى بر اولويت 
متقابل  و  متناسب  اقدام  فوريتى  يك  طرح  بررسى  در 
علنى  صحن  كار  دستور  در  برجام  اجراى  در  ايران 
مجلس قرار گرفت. نمايندگان با 133 رأى موافق، 96 
نماينده   244 مجموع  از  ممتنع  رأى   10 مخالف،  رأى 
فوريتى  طرح  اولويت دار  بررسى  با  مجلس  در  حاضر 
برجام موافقت كردند. اين آراء در آغاز جلسه نشان داد 
كه تعداد آراى مخالفان و موافقان برجام بسيار شكننده 
و  ظريف  محمدجواد  جلسه،  ادامه  در  است.  نزديك  و 
على  اكبر صالحى نيز براى دفاع از اين طرح در صحن 

علنى مجلس حاضر شدند.

شروع جلسه  با تذكرات و اخطار

پيرمؤذن، نماينده مردم اردبيل در تذكرى به حسينيان، 
نماينده مردم تهران توهين كرد. حسينيان نيز در تذكر 
ديگرى از خود دفاع كرد و گفت: با توجه به اظهارات 
خود شما كه مى گوييد 85 درصد مردم موافق توافق 
و  سياسى  آينده  روى  برجام  با  مخالفت  با  ما  هستند، 
انتخاباتى خود خط كشيده ايم و به دنبال استقالل ملت 
برجام  از  بى حد  دفاع  با  شما  واقع  در  هستيم.  ايران 

كاسبان تحريم و انتخابات هستيد. 
يك  شود،  قطع  من  حقوق  اگر  كرد:  اظهار  حسينيان 

ريال پس انداز هم ندارم.
ما  از خانواده  افزود:  پيرمؤذن  به  وى كنايه آميز خطاب 
است.  نشده  پناهنده  كشور  از  خارج  به  هم  نفر  يك 

خانواده ما داراى سوابق انقالبى هستند.
بررسى  برجام،  طرح  بررسى  اولويت  تصويب  از  پس 
قرار  مجلس  كار  دستور  در  فوريتى  يك  طرح  كليات 
اعضاى  از  زيادى  تعداد  اقدام  اين  با  همزمان  گرفت. 
فراكسيون اصولگرايان در جاى خود ايستاده و كتابچه 
گرفته  باال  اخطار  و  تذكر  نشانه  به  را  خود  آئين نامه 
ميركاظمى،  دليگانى،  حاجى  زاكانى،  عليرضا  بودند. 
جعفرى،  قاسم  الهوتى،  كارخانه،  حسينيان،  رسايى، 
پژمان فر و نبويان، نمايندگانى بودند كه خواستار اعالم 
 تذكر بودند، اما الريجانى اجازه بيان تذكرات را نمى داد
و خطاب به نمايندگانى كه خواستار اعالم تذكر بودند، 
اجازه  خواهيد  نمى  رسد  مى  نظر  به  كرد:  خاطرنشان 
نماينده  بذرپاش،  مهرداد  برود.  جلو  جلسه  كه  دهيد 

مردم تهران اولين مخالف كليات برجام بود.

دولت منتظر طرح و تأييد ما نيست
 برجام از 26 مهر ماه اجرا خواهد شد

وى خطاب به نمايندگان اظهار كرد: دولت منتظر طرح 
و تأييد ما نيست. برجام از 26 مهر ماه اجرا خواهد شد. 
بذرپاش همچنين به اظهارات وندى شرمن، معاون سابق 
وزير خارجه آمريكا استناد كرد و ادامه داد: وندى شرمن 

 اعالم كرده است كه طرح مجلس ايران، خواسته هاى
از  نماينده مجلس همچنين  اين  را محقق مى كند.  ما 

حفره هاى امنيتى در برجام انتقاد كرد.

 چرا بايد از ترس مرگ، خودكشى كنيد؟

با  تهران  مردم  نماينده  نادران  الياس  بذرپاش،  از  بعد 
در  وى  كرد.  مخالفت  برجام  فوريتى  يك  طرح  كليات 
در  مدرس  شهيد  كرد:  عنوان  خود  اظهارات  ابتداى 
آمريكايى  زمينه مورگان شوستر  در  زمانى كه روس ها 
گفت  مجلس  نمايندگان  به  خطاب  كردند،  مى  تهديد 

چرا بايد از ترس مرگ، خودكشى كنيد؟
 نادران ادامه داد: به يك توپچى، يك عمر مواجب مى دهد

تا يكروز از مملكت دفاع كند. ما نيز يك عمر به خاطر 
چنين روزى مواجب گرفته ايم.

 آقاى رئيس را نشناخته ايد يا ساده لوحيد 

به  خطاب  همچنين  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده 
 نمايندگانى كه به اميد اصالح طرح در جزئيات مى خواهند
به كليات طرح رأى بدهند، اظهار كرد: شما، يا آقاى رئيس 
 را نشناخته ايد يا ساده لوحى مى كنيد كه فكر مى كنيد
طرح  اين  در  را  خود  نظر  مورد  تغييرات  توانيد  مى 
جايگزين كنيد. در ادامه جلسه، در پى عدم اجازه رئيس 
سوى  از  تذكرات  بيان  براى  اسالمى  شوراى  مجلس 

و  تهران  مردم  نماينده  حسينيان  روح ا...  نمايندگان، 
تعداد حدود 25 نفر از نمايندگان در مقابل جايگاه هيئت 
رئيسه جمع شدند و تهديد به آبستراكسيون و خروج از 
صحن علنى كردند. در همين هنگام، الريجانى در پى 

فشارها با اعالم تذكر زاكانى موافقت كرد. 
امروز  صبح  كه  كرد  اعالم  خود  اعتراضات  در  زاكانى 
به دبيرخانه شوراى امنيت ملى رفته و آقاى شمعخانى 
به مسئول دفتر آقاى الريجانى زنگ زده و خواسته به 
از  را  طرح  اين  بررسى  كه  دهند  پيغام  مجلس  رئيس 

دستور كار مجلس خارج كنند، اما آقاى الريجانى اين 
كار را انجام نداده است.

پشت پرده خبرى است

حضور  با  گذشته  شب  گفت:  نيز  الريجانى  ادامه  در 
آقاى شمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى، طرح يك 
فوريتى بررسى كرده است. امروز هم از آقاى شمخانى 
دعوت كرده كه در جلسه علنى حضور يابد تا نمايندگان 

فكر نكنند پشت پرده خبرى است.
بر  مبنى  زاكانى  اظهارات  به  اشاره  با  مجلس  رئيس 
انقالب  معظم  رهبر  دفتر  به  بار   2 برجام  طرح  اينكه 
ما  داد:  توضيح  نداده اند،  جواب  ايشان  و  شده  ارسال 

رهبر معظم انقالب را مطلع كرده ايم. 
نبايد نظر ايشان را مى گرفتيم، چون اگر نظر مى دادند، 
اين  ايشان  نظر  و  كند  عمل  آن  خالف  نبايد  مجلس 
بود كه در بررسى برجام در مجلس ورود نخواهند كرد.

حدادعادل،  با  ديدارش  ماجراى  از  همچنين  الريجانى 
و  اشاره  قبل  ماه  اصولگرايان حدود 2  فراكسيون  رئيس 
خاطرنشان كرد: در اين ديدار درباره نحوه مديريت بررسى 
برجام گفتگو كرديم، آقاى حداد نيز با من هم نظر بودند. 

تعداد  رئيس مجلس شوراى اسالمى،  اظهارات  از  پس 
مقابل  آبستراكسيون  به  تهديد  براى  كه  نمايندگانى 
هيئت رئيسه جمع شده بودند، كاهش يافت و كم كم 

نمايندگان به صندلى هاى خود بازگشتند. 
حدود ساعت 10:10 الريجانى صندلى رياست را ترك 

كرد و سكان مجلس را به باهنر سپرد.
در ادامه زمانى، مشاور الريجانى در صحن حضور يافت 
رفتند.  از صحن  خارج  به  و  گرفت  را  زاكانى  دست  و 
پس  شد.  مجلس  وارد  الريجانى   11:00 ساعت  حدود 
از آن، جاللى رئيس فراكسيون رهروان، توكلى نماينده 
تهران و تعداد ديگرى از نمايندگان وارد صحن شدند.

را تحويل الريجانى  آنكه جايگاه رياست  از  باهنر پس 
فراكسيون  رئيس  جاللى  حضور  با  اى  گعده  داد، 
نعمتى، مطهرى ديگر  رهروان، جهانگيرزاده، دستغيب، 

رئيس  مشاور  زمانى  و  رهروان  فراكسيون  اعضاى 
مجلس تشكيل داد و با هم صحبت كردند.

در  موبايلش  گوشى  با  جاللى  كه  بود  ميان  همين  در 
اينكه چند كلمه اى صحبت  از  حال صحبت شد. پس 
جايگاه  در  بار  اين  كه  الريجانى  به  را  موبايل  كردند 
بود،  صحن  مديريت  حال  در  و  داشت  حضور  رياست 
تلفن همراه جاللى  با  دقايقى كوتاه  نيز  داد. الريجانى 

صحبت كرد و دوباره گوشى را به جاللى پس داد.
پس از آن، در ميان صحبت هاى مخالفان و موافقان، 
كرده  صحبت  طرح  كليات  با  مخالفت  در  كه  نادران 
به  الريجانى  با  و  رفت  رئيسه  هيئت  جايگاه  به  بود، 
گفتگو پرداخت. پس آن نيز نادران و تعدادى از اعضاى 
اعضاى  و  جاللى  جمع  وارد  اصولگرايان  فراكسيون 
بحث  به  مدت طوالنى  به  و  رهروان شدند  فراكسيون 
جمع  وى  اطراف  نمايندگان  از  زيادى  تعداد  پرداختند. 
پايان  از  پس  رهروان  فراكسيون  رئيس  جاللى  شدند. 
انرژى  سازمان  رئيس  صالحى  نزد  نادران،  با  بحث 
اتمى و ظريف وزير امور خارجه كه تا اين لحظه شاهد 
همه مخالفت ها و موافقت ها در مجلس بودند، رفت.

حسين  و  برجام  كميسيون  رئيس  زاكانى  نيز  ادامه  در 
طال عضو فراكسيون اصولگرايان در مخالفت با كليات 

برجام صحبت كردند.

يك برادر عزيز آمده مى گويد سيمان 
شم ـُ مى ريزم روى تو و تو را مى ك

برجام  طرح  از  دفاع  براى  كه  بود  دولت  نوبت  حاال 
سخنرانى كند. همه منتظر بودند كه ظريف براى دفاع 
از برجام پشت تريبون برود، اما صالحى رئيس سازمان 
ابتداى  در  صالحى  رفت.  تريبون  پشت  اتمى  انرژى 
صحبت خود، دو آيه از قرآن قرائت كرد. النريدا منكم 
به  االمارة  النفس  ان  نفسا  و المرعا  و الشكورا  جزاعا 
رسيد، گفت:  نظر مى  به  بسيار عصبانى  كه  سوء. وى 
آمده مى گويد سيمان مى ريزم روى  برادر عزيز  يك 
ـُشم. اين چه لحنى است، مى گويند  تو و تو را مى ك
اراك  رآكتور  قلب  در  و  ريزيم  مى  سيمان  شما  روى 
شما را دفن مى كنيم. رئيس سازمان انرژى اتمى ادامه 
افكار عمومى سوءاستفاده  اطالع  از عدم  اى  عده  داد: 
مى كنند. اظهارات صالحى موجب عصبانيت و ناراحتى 
صالحى  كه  بودند  معتقد  ملت  وكالى  شد.  نمايندگان 
شأن مجلس را رعايت نكرده است به همين دليل تعداد 
تريبون  مقابل  دو  دو  فريادهاى  با  نمايندگان  از  زيادى 
رئيس  جاللى  كاظم  ادامه  در  شدند.  حاضر  مجلس 
تالش  نمايندگان  از  تعدادى  و  رهروان  فراكسيون 
كردند تا نمايندگان معترض را آرام كنند. قاسم جعفرى 
نماينده بجنورد از جايگاه باال رفت، كنار صالحى ايستاد 

و برايش آب ريخت. 
سازمان  رئيس  دست  نيز  اروميه  نماينده  فتاحى  عابد 
انرژى اتمى را گرفت و پشت او را ماساژ داد. الريجانى 
براى مديريت جلسه، اسم نمايندگان را تك تك آورد 
و آنها خواست در جايگاه خود حضور يابند. صالحى نيز 
نداشتم،  توهين  قصد  بنده  افزود:  نمايندگان  به  خطاب 

هيچگاه توهين نكردم، تا امروز هم صبر كردم.
نماينده  نبويان  محمود  اتمى،  انرژى  سازمان  رئيس 
مردم تهران را خطاب قرار داد و گفت: دو دقيقه گوش 
نبويان  كه  بود  حالى  در  اين  بزنيد.  فرياد  بعد  دهيد، 
بود.   نشسته  خود  جاى  در  آرام  و  زد  نمى  فرياد  اصًال 
الريحانى نيز خطاب به صالحى گفت: شما براى جمع 

صحبت مى كنيد نه براى فرد.

سه بار قسم جالله صالحى

در ادامه صالحى سه بار قسم جالله ياد كرد كه در پى 
توافق فعاليت هسته اى با كندى و توقف مواجه نخواهد 
شد و آب سنگين اراك، تحقيق، توسعه و غنى سازى نيز 
ادامه خواهد يافت. در ادامه منادى عضو هيئت رئيسه 
وقت  نيز  ظريف  آقاى  براى  گفت:  صالحى  به  خطاب 
بگذاريد اما الريجانى اظهار كرد از دولت فقط يك نفر 
مى تواند صحبت كند و صالحى به اظهارات خود ادامه 
رئيس  اظهارات صالحى  به  واكنش  در  نيز  نبويان  داد. 
اما  اتمى به سمت تريبون مجلس آمد،  انرژى  سازمان 

نمايندگان او را به صندلى اش هدايت كردند.
مردم  نماينده  نبويان  صالحى،  اظهارات  پايان  از  پس 
صالحى  و  كمالوندى  با  و  رفت  صالحى  نزد  تهران 
و  بوسيدند  را  يكديگر  روى  نيز  پايان  در  كرد.  گفتگو 

سر جايشان نشستند. 
پس از پايان فراز و نشيب هاى اين جلسه مهم و شلوغ، 

رأى گيرى براى كليات طرح برجام آغاز شد.
در اين هنگام تقاضاى تعدادى از نمايندگان مطرح شد 
مبنى بر اينكه به صورت برگه اى رأى گيرى شود تا نام 
باشد،  برجام مشخص  مخالفان و موافقان كليات طرح 

اما اين پيشنهاد به تصويب مجلس نرسيد.
در پايان نيز نمايندگان با 139 رأى موافق، 100 رأى 
مخالف، 12 رأى ممتنع از مجموع 254 نماينده حاضر 

در مجلس با كليات اين طرح موافقت كردند.

آراى نمايندگان مخالف 
و موافق برجام بسيار نزديك است

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
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فروش فيلم محمد رسول ا... به کارگرداني مجيد مجيدي در طي ٦ هفته از مرز ٩ ميليارد تومان گذشت ، طبق اعالم پخش کننده 
اين فيلم، فروش فيلم محمد رسول ا...(ص) تاکنون به ٩ ميليارد و ١٠٠ ميليون تومان رسيده است. همچنين افت فروش پس از هفته 
ششم ادامه دارد و فروش روزانه اين فيلم به زير ٨٠ ميليون تومان رسيد.

فروش فيلم «محمد رسول ا...» ٩ ميلياردي شد معرفى كتاب

4
موسيقي  حوزه  به  مطرح  بازيگران  و  ها  چهره  ورود 
از عالقه آن ها به خوانندگي هم  بوده و   همواره خبرساز 
نمي توان چشم پوشي کرد اما بسياري معتقدند حضور آنها 
به اين عرصه بيشتر در فضاي شهرت طلبي است و عايدي 

ديگري براي صنعت و هنر موسيقي به همراه ندارد.
عصرايران؛ نمونه اين مثال حامد بهداد است که در نشست 
صداي  گويم  مي  صادقانه  گفت:  «سمبل»  آلبوم  خبري 
نيستم  بلد  و  دارم)  بدي  صداي  گويم  (نمي  ندارم  خوبي 
خواندن  و  مردن  بين  باشد  اگرقرار  اما  بخوانم،  اي  حرفه 

يکي را انتخاب کنم، من خواندن را انتخاب مي کنم.
بهداد بر خالف بازيگران خواننده نما است و به خوبي با 
موسيقي ملي و نواحي ايران  آشناست و سليقه اش محدود 
به موسيقي پاپ روز نيست و از آن رو اين اثر را که در ژانر 

به اصطالح تلفيقي است حمايت کرده است.
در حاشيه رونمايي از آلبوم «سمبل» در شهر کتاب فرشته با 

حامد بهداد تهيه کننده اين اثر گفتگوي کوتاهي داشتيم.

آقاي بهداد از ويژگي هاي
 اين آلبوم توضيح مي دهيد؟

و  پدري  حق  که  بود  بيگناه»  اله  «حبيب  استادم  اشاره 
ما  شهر  اديبان  و  شعرا  از  و  دارند  من  گردن  به  استادي 
هستند. ايشان احمدرضا عبيدي (ججو) را تاييد کردند که 
کار وي را انجام دهم. اما بعدا که کار را شنيدم متوجه شدم 

کاري نيست که از ناشي گري موزيسين نشات گرفته باشد 
و کار خوبي است و نکته مهم تر اينکه به نظرم کاري در 
مسير رشد است و بايد سختي هاي آن را تاب بياورد تا به 
رشد برسد، چرا که رشد، فرآيندي دردناک است. خوانش و 
اجراي آن مناسب است، جاي ميانه اي ايستاده و به مراتب 

از موسيقي هايي که صداي ناله دارند بهتر است.

  در کاور آلبوم توضيح داده ايد که اين آلبوم پاپي 
است که رگه هايي از موسيقي بلوز و راک در آن 

وجود دارد. توضيح بيشتري مي دهيد؟

اگر موسيقي محسن نامجو را در خاطر داشته باشيد، مي 
بينيد که نوعي لهجه محلي بر ساحت فرنگي نشسته است، 
مثال لهجه خراساني و فولک را بر لحني غربي قرار داده 
است که نوعي بلوز و راک است. اين نوعي آدرس دادن 
من  چمان  «سرو  کار  مثل  خودم،  موسيقي  در  که  است 
به  و  بينيد  مي  هم  وان  ماينس  گروه  کارهاي  يا  چرا»، 
سبک  به  خراساني  موسيقي  شباهت  علت  به  اين  نظرم 
ما  همه  افتد.  مي  اتفاق  ناخودآگاه  خيلي  که  است  بلوز 
دوست داريم ادبيات فارسي را روزي به گونه اي به گوش 
برسانيم و هرکس سبک خودش را گزينش مي کند. قالب 
مورد عالقه من براي عرضه ادبيات فارسي، جاز- بلوز و 
خاصه بلوز کارگري سياهپوستان و راک است و اشاره هاي 
موسيقيايي که شما در اين آلبوم دريافت مي کنيد نشان از 

عالقه مندي خواننده و موزيسين به همين سبک ها دارد.

فعاليت موسيقي خودتان توضيح دهيد

  من نزديک به بيست آهنگ در سبک هاي پاپ و بلوز 
و راک ساخته ام و به صورت تک آهنگ يا به اصطالح 

SINGLE  کار خواهم کرد و به بازار ارائه خواهم داد.

  قصد انتشار آنها را به صورت آلبوم داريد؟

-    خير.  قصدي ندارم
-    کنسرت چطور؟

-    اگر بشود و مشتري خاصي براي آن باشد و بودجه 
مناسب وجود داشته باشد، دوست دارم کنسرتي برگزار شود 
و از درآمد آن براي مسائل خيريه و فرهنگي استفاده کنم.

-    همکاري تان با گروه دارکوب را ادامه مي دهيد؟
-    بله، عالقه مند هستم در صورتي که کمي سنم باالتر 
برود و مثال شصت ساله شوم دوباره با آنها همکاري کنم. 
به نظرم چون ما موسيقي محلي کار مي کنيم بهتر است 
تا صبر کنيم چندين سال بگذرد و براي تجديد خاطره دور 
هم جمع شويم و بخوانيم. (با خنده) . تا آن زمان قضاوت 
ها هم از بين خواهد رفت و در سن باال فعاليت موسيقيايي 
براي  ها  فعاليت  اين  اگر  نظرم  به  و  است  تر  راحت  هم 

ايرانيان خارج از کشور انجام شود بهتر هم هست.

    -

فعاليتهايي مثل تهيه کنندگي 
آلبوم را ادامه خواهيد داد؟

در نظر دارم سرمايه اي فراهم کنم و براي گروه ماينس 
وان تهيه کنندگي کنم. موزيسيني در مشهد به نام مسعود 
ازجمله  از من،  بالغ بر ٤ کار  فياض اف را مي شناسم که 
و  «دل  شده   شنيده  کمتر  آهنگ  يا  من»،  چمان  «سرو 
ايشان  با  کار  دارم  دوست  و  است  کرده  تنظيم  را  دين»، 
نام  به  گروهي  سرپرست  خودش،  ايشان  و  دهم  ادامه  را 
را  آن  کنندگي  تهيه  دارم  دوست  که  وان هستند  ماينس 

هم برعهده بگيرم.

درميان نامه با اشاراتي به فورگ

تاليف: مفيد شاطري، مهدي رفيعي، بهناز نجاتي
ناشر: نشر چهاردرخت - بيرجند

چاپ اول تابستان ١٣٩٤
نامه؛  ميان  در 
درميان  مونوگراني 
مطالعه  به  که  است 
اين  نگاري  مردم 
و  پرداخته  منطقه 
اقليمي،  هاي  ويژگي 
معيشتي،  اقتصادي، 
خانوادگي،  اجتماعي، 
سياسي،  مذهبي، 

هنر  باورها،  و  اعتقادات  مراسم،  و  ها  آيين  حکومتي، 
ادبيات شفاهي و ساير شئون و جزئيات، خبرهاي زندگي 

مردم درميان مي پردازد.
اين کتاب در ١١ فصل و ٣٣٠ صقحه با چاپ رنگي 
تصاوير، مستندات و آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي تنظيم 

شده است. 
فصل اول تا سوم اين کتاب به جغرافيا، وجه تسميه و 

جغرافياي تاريخي و درميان مي پردازد.
معرفي ٣٢ نفر از علما، بزرگان و شهيدان درميان به 
انضمام عکس ها يادگاري بخشي ديگر از اين کتاب 

خواندني است.
تصاوير  و  دارد  اختصاص  به وقف  کتاب  پنجم  فصل 
رنگي و نمونه هاي قديمي و نسخ خطي در اين بخش 

جالب توجه است. 
و  آموزش  جمله  از  و  دولتي  ادارات  برخي  پيشينه 
 پرورش منضم به برخي مکاتبات اداري در فصل ششم 

آمده است.
عکس هاي جذاب فصل هفتم به خوبي جاذبه هاي 

تاريخي و گردشگري درميان را به تصوير مي کشد. 
اعياد مذهبي و ملي و ادبيات عاميانه، باورها و اعتقادات 

در فصل هشتم و نهم را تشکيل مي دهد.
نظام مديريت و قشر بندي اجتماعي و معرفي کشاورزي 

منطقه در فصل پاياني کتاب بيان شود. 
گزينه اي از اين کتاب:

در قديم درميان، به ُدرميان مشهور بوده است علت ناميدن 
اين منطقه به دليل سرسبزي فراوان و محصوالت زياد و 

بي نظير نسبت به ساير مناطق بوده است. 
در سفرنامه کلنل مک کوگو در سال ١٩٨٧ ميالدي آمده 
است: در ميان روستاي مهمي است با ٢٠٠ باب خانه که 
در ميان باغ هاي پر برکت زيبايي واقع شده است. از 
جمله مدارس علميه قديمي منطقه، مدرسه درميان است 
که تا قبل از سال ١٢٩٨ هجري شمسي که اولين دوره 
آموزشي هاي رسمي در درميان رايج شد، يکي از مراکز 

آموزشي مهم محسوب مي شده است.

بين خواندن و مردن، خواندن را انتخاب مى كنم
فاجعه منا!

سرنوشت نامعلوم ۶۵ زائر ايراني

 سعيد اوحدي در گفتگوي تلفني با اشاره به اينکه کار 
جستجو در دو سردخانه جده و مکه همچنان ادامه دارد 
افزود: امروز پيکر دو جان باخته ديگر ايراني را از مقامات 

سعودي تحويل گرفتيم.
تعدادي  همچنين  امروز  افزود:  وي  جهان  گزارش  به 
از  يکي  در  را  جانباختگان  همراه  وسايل  و   عکس 
در  همچنان  که  دادند  قرار  اختيارمان  در  ها  سردخانه 
اينکه  به  اشاره  با  اوحدي  هستيم.  آنها  بررسي   حال 
سعودي ها به طور تمام وقت کار نکردند، گفت: به همين 
خاطر انتقال پيکرهاي شماري از جانباختگان که قرار بود 
ديروز به ميهن بازگردد ميسر نشد و فردا زمان دقيق 

انتقال آنها را اعالم خواهيم کرد.
رئيس سازمان حج و زيارت با بيان اينکه آخرين پرواز 
حجاج ايراني روز دوشنبه از جده به تهران خواهد بود، 
تصريح کرد: تا زماني که مشکل ويزا نداشته باشيم براي 
کاهش نگراني خانواده هاي ۶۵  زائر مفقود با همه توان 
در عربستان خواهيم ماند و بررسي ها را ادامه مي دهيم.

با  ديدار  در  دکتر سيدحسن هاشمي  ايسنا،  گزارش  به 
آيت ا... صافي گلپايگاني با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در خصوص رسيدگي به وضعيت جانباختگان و مجروحان 
حادثه منا بيان کرد: بعد از پيگيري هاي مکرر توانستيم به 
عربستان عزيمت کنيم و اين در حالي بود که در نخستين 

روزهاي پس از واقعه همکاري خوبي صورت نگرفت.
وي با بيان اينکه تا دو روز بعد از حادثه نه جنازه اي تحويل 
مي شد و نه امکان ارتباط وجود داشت، گفت: روزي که 
وارد عربستان شديم بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري 
جلسه اي با مسئوالن وزارت خارجه اين کشور در جده 
داشتيم. وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي با اشاره 
به بازديدهاي ميداني خود از وضعيت جانباختگان بيان 
کرد: اجسادي در سردخانه استاندارد که داراي ١٠٠٠ نفر 
ظرفيت بود در شرايط صحيح نگهداري مي شد ولي ديگر 
اجساد در سالن هاي ٥٠٠ متري نگهداري شده، جنازه ها 
اصرار  البته  و  مي شدند  شناسايي  و  خارج  کانتينرها  از 

داشتند که اجساد در مکه دفن شود.
هاشمي با اشاره به اينکه پس از پيگيري هاي صورت 
گرفته توافق شد تا اجسادي که هويت آنها مشخص 
بوده يا اجسادي که هويت ايراني بودن آنها مشخص 
است، به ايران بازگردانده شود، گفت: حدود ٣٠٠ جنازه به 
کشور بازگردانده شده، ٩٠ جنازه ديگر طي روزهاي آينده 
 به کشور منتقل مي شود و حدود ٦٠ نفر نيز همچنان

 مفقود هستند.

تصادف باران كوثرى سر لوكيشن فيلم «هفت ماهگى»

فيلمبرداري  صحنه  سر  مهرماه   ۱۷ کوثري  باران 
«هفت ماهگي» هنگامي که در ماشين نشسته بود 
با يک جرثقيل تصادف کرد اما با حضور به موقع 
منتقل  بيمارستان  به  نشاني  آتش  و  اورژانس  تيم 
شد و تحت مداوا قرار گرفت. وي همچنين امروز 
تحت جراحي قرار گرفت.يکي از پرسنل بيمارستاني که کوثري در آنجا 
بستري است به خبرنگار مهر گفت: حال عمومي اين بازيگر خوب است 
و خوشبختانه اوضاع جسمي او از ديروز بهتر شده است. اين بازيگر جوان 
سينما امروز به بخش عمومي هم منتقل شده است.وي افزود: هنوز براي 
ترخيص وي زمان مشخصي اعالم نشده اما آنچه مهم است اينکه حال 

اين بازيگر روبه بهبود است و خطر جدي او را تهديد نمي کند

«360 درجه» در اسپانيا اكران مى شود

درجه» ساخته  فيلم «۳۶۰  نت،  گزارش سي  به 
سام قريبيان اوايل ماه نوامبر در اسپانيا به نمايش 
در مي آيد و به همين دليل فرامرز قريبيان تهيه 
تا  است  کرده  سفر  اسپانيا  به  فيلم  اين  کننده 

مقدمات اين اکران عمومي را فراهم آورد.
حبيب اسماعيلي مدير پخش اين فيلم، پس از پشت سرگذاشتن هفته 
نخست اکران سراسري فيلم «۳۶۰ درجه» در تهران و شهرستان ها 
روز گذشته اعالم کرد که سه سينماي فرهنگ، فلسطين و مرکزي نيز 
فيلم  اضافه شدند قصه  فيلم  اين  دهنده  نمايش  ليست سينماهاي  به 
«۳۶۰ درجه» درباره جواني به نام جاويد با بازي ميالد کي مرام است 

که زندگي شخصي اش دستخوش حوادث عجيبي مي شود.

بازگشت رضا عطاران به تلويزيون

سريال  تهيه کننده ي  مهام  مهران  خبرآنالين، 
بيان اين مطلب که االن عطاران در  با  «بزنگاه » 
تمامي  تقريبا  نظرم  به  که  گرفته  قرار  نقطه اي 
نقش هايي را که مي شد، در سينما تجربه کرده و 
مي تواند به تلويزيون بازگشته و يک سريال خوب 
با  را  به سينما ژورنال گفته: «اين مسأله  بسازد،  براي رسانه ملي  ديگر 
خودش هم مطرح کرده ام و او نيز موافقتش را اعالم کرده است.»مهام براي 
بازگرداندن عطاران به تلويزيون در نظر دارد تا جلسه اي را بين عطاران و 
برخي از مديران تلويزيون ايران بگذارد و در اين جلسه مقدمات بازگشت اين 
کارگردان را فراهم کند. او گفته که به دنبال گرفتن موافقت هاي الزم براي 

ساخت يک سريال با کارگرداني عطاران است.

فروش ويژه تا پايان مهرماه
عرضه مستقيم برنج شمال با قيمت 6000 و 7000 تومان

خيابان توحيد- نبش مسجد توحيد- برنج ايرانى شاليزار  09151642047- 32439899

آماده همكارى با فروشگاه ها و سازمان ها

به شرط پخت نمايندگى بيمــه سينـــا 
قرشى فريز

خيابان توحيد- روبروى مسجد توحيد   32421321 - 09151642047-32424488

20 درصد تخفيف بيمه نامه ثالث ويژه كاركنان دولت 

حمل بار و اثاثيه منزل
 با خاور بزرگ و نيسان

 توسط 5 كارگر
  09153636648

فنودى

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى

  ايتاليايى-  اسپانيايى
www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

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

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى 
مختلف خياطى از مبتدى 
تا پيشرفته با مجوز 
رسمى از سازمان آموزش

 فنى و حرفه اى كشور 
 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى



طراح: نسرين كارى

دوشنبه * 20 مهر 1394 * شماره 3341 

همسر پادشاه

کودکان  با  که  ديد،  را  اي   ديوانه  پادشاهي  همسر 
بازي میکرد و با انگشت بر زمين خط میکشيد از او 

پرسيد: چه مي کني؟ گفت: خانه میسازم.
پرسيد: اين خانه را میفروشی؟ گفت: میفروشم.

پرسيد: قيمت آن چقدر است؟
که  داد  فرمان  پادشاه  را گفت: همسر  مبلغی  ديوانه 
آن مبلغ را به او بدهند، ديوانه پول را گرفت و ميان 
فقيران قسمت کرد. هنگام شب پادشاه در خواب ديد 
که وارد بهشت شده، به خانهاي رسيد خواست داخل 
شود اما او را راه ندادند و گفتند اينخانه براي همسر 
پرسيد  از همسرش  را  ماجرا  پادشاه  بعد  روز  توست! 
؛همسرش قصهي آن ديوانه را تعريفکرد !پادشاه نزد 
ديوانه رفت و او را ديد که با کودکان بازي میکند 
میفروشی؟  را  خانه  اين   : .گفت  میسازد  خانه  و 
بهايشچه  پپرسيد:  پادشاه  میفروشم.  ديوانهگفت: 
نبود!  جهان  در  که  گفت  مبلغی  است؟ديوانه  مقدار 
پادشاه گفت: به همسرم به قيمت ناچيزي فروختهاي 
تو  و  خريد  ناديده  همسرت   : گفت  و  خنديد  ديوانه 
 ! است  بسيار  فرق  دو،  اين  !ميان  میخري  ديده  
براي رضاي  که  است  اين  به  کارهاي خوب  ارزش 

خدا باشد نه براي معامله با خدا

اگر براي يک اشتباه هزار دليل بياوريد،
در واقع هزار و يک اشتباه

از شما سرزده است.

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، 
افراد درباره رفتار و عملكرد خود

 فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما 

در عجبم از کسي که کوه را مي شکافد 
تا به معدن جواهر برسد،ولي خويش

 را نمي کاود تا به درون خود راه يابد.

دنيا همچون نيمه خواب (چرت) است 
و آخرت بيداري مي باشد و ما در اين ميان رهگذر، 

بين خواب و بيداري به سر مي بريم.

حافظ گلي است از يک بوستان، بوستاني را شما در نظر 
بگيريد که صدهزار متر مربع است و در آن دهها هزار گل 
وجود دارد و يک گلشن حافظ است و آن بوستان، بوستان 
از جهان  نيمي  بوده،  است که گسترده  اسالمي  معارف 
رافراگرفته است . ما حافظ را تنها از اين بوستان بچينيم، 
بعد بخواهيم مطابق دل خودمان تفسير کنيم جور نيست، 
حافظ را فقط بايد در داخل همان بوستاني که رشد کرده 
- که آن بوستان فرهنگ اسالمي است - مطالعه کنيم تا 
بتوانيم مطالعه کنيم . ما تا استادهاي حافظ را، استادهاي 
استادهاي حافظ را، جو حافظ را و فضايي که حافظ در آن 
فضا تنفس کرده را به دست نياوريم، محال است و کار 
يک اديب نيست. اشتباه اين است، در عصر ما ادبا مي 

خواهند حافظ را شرح کنند . 
طراح بناي آرامگاه حافظ کيست؟

آرامگاه حافظ در باغ مصالي شيراز، هر ساله در روز ٢٠ 
بزرگداشت حافظ، ميزبان دوستداران  با  مهر و همزمان 
با معماري  بنايي که  ايراني است.  فرهنگ، هنر و شعر 
ايراني  درخشان  معماري  يادگار  خود،  زيباي  و  خاص 
بينظير تجسمي  از هنرهاي  تلفيقي  و  زنديه  در دورهي 
ايراني،  آرامگاه حافظ شيرازي، غزلسراي معروف  است. 
به عنوان بخشي از مجموعه ي «حافظيه»، هر ساله در 
روز بزرگداشت اين شاعر ميزبان عالقه مندان اين شاعر 
زيباترين  از  يکي  آرامگاه  اين  است.  زمين  ايران  هنر  و 

توجه  خود،  خاص  معماري  دليل  به  که  است  بناهايي 
تا  آغاز  از  که  بنايي  کند.  مي  جلب  خود  به  را  بسياري 
امروز، در دوره هاي مختلف تغييرات بسياري کرده تا به 

شکل کنوني درآيد.
تاريخچه ي ساخت و مرمت آرامگاه حافظ

٦٥ سال از درگذشت حافظ مي گذشت که اولين عمارت 
گنبدي شکل، توسط وزير ميرزا ابوالقاسم گورکاني، حاکم 
فارس، بر فراز مقبره ي حافظ ساخته شد. اين عمارت در 
طول سالها و با عوض شدن حکومتها، بارها مورد مرمت 
و بازسازي قرار گرفت. شاه عباس صفوي، نادرشاه افشار 
و کريمخان زند از حاکماني بودند که مقبره ي حافظ در 

زمان حکومتشان بازسازي شد.
کريمخان زند اولين کسي بود که دستور داد بر روي قبر 
اين سنگ،  روي  در  دهند.  قرار  مرمرين  سنگي  حافظ، 
آقاسي  حاجي  توسط  حافظ  خود  غزلهاي  از  بيت   دو 

بيک افشار، نستعليق نويس آذربايجاني نوشته شد.
آرامگاه حافظ در شيراز وجود  به عنوان  امروز  آنچه که 
دارد، بناي ساخته شده در سال ١٣١٤ شمسي است. در آن 
سال علي اصغر حکمت، وزير فرهنگ وقت با همکاري 
نظارت  با  و  فارس  استان  فرهنگ  رييس  رياضي،  علي 
علي سامي، محقق، باستانشناس و استاد دانشگاه، طرحي 
را که آندره گدار، ايرانشناس و معمار فرانسوي پيشنهاد 
کرده بود، روي آرامگاه حافظ پياده کردند. در ساخت اين 

آرامگاه از معماري دوره ي زنديه الهام گرفته شده است.
کار اتمام بناي آرامگاه در سال ١٣١٧ به پايان رسيد. در 
اين بنا که از ذوق و هنر هنرمندان ايراني بهره بسيار برده 
است، از کاشيکاريهاي معرق در سطح زيرين گنبد استفاده 
رنگهاي  از  شده است. همچنين در خود سازه ي گنبد 
مختلف عرفاني مانند آبي فيروزه اي (نماد بهشت)، سرخ 
ارغواني (نماد شراب ازلي)، سياه و سفيد (نماد شب و روز) 
(نماد خاک) بهره گرفته شده است. و قهوهاي سوخته 

سنگ مزار حافظ تلفيقي از چند هنر تجسمي است. 
طراح بناي آرامگاه حافظ کيست؟

و  فرانسوي  معمار   ،(André Godard) گدار  آندره 
طراح آرامگاه حافظ، در سال ١٨٨١ در فرانسه متولد شد. 
او پس از فارغ التحصيلي در دانشکدهي هنرهاي زيباي 
پاريس در رشته معماري و باستانشناسي، به معماري شرق 
و به خصوص ايران عالقه مند شد و تحقيقات خود را در 

اين زمينه پيگيري کرد.
آندره گدار سهم زيادي در معماريهاي معروف و زيباي 
و  طراحي  حافظ،  آرامگاه  طراحي  بر  عالوه  دارد.  ايران 
طرح  شيراز،  در  سعدي  باستان،  ايران  موزه  سرپرستي 
گوش  سه  ساختمان  و  ايران  ملي  کتابخانه  ساختمان 
مهمترين  از  اهواز  شاپور  جندي  دانشگاه  قديمي   و 

طراحي هاي اين معمار در ايران به شمار مي روند.
اين باستانشناس در زمان جنگ جهاني دوم که فرانسه به 

اشغال آلمان درآمده بود، به عنوان نماينده ي کميته ملي 
فرانسه در ايران برگزيده شد.

او در سالهاي حضورش در ايران به شدت به آثار تاريخي 
و معماري ايران عالقه مند شد و با همکاري همسرش، 
در هشت جزوه اين آثار را به طور تفصيلي به زبان فرانسه 
و  معرفي  غربي  پژوهشگران  و  محققان  استفاده  براي 

تدوين کرد.
عالقه به ايران و معماري شرق باعث شد اين باستانشناس 
در  و  دربيايد  ايران  دولت  استخدام  به   ١٩٢٨ سال  در 
تهران،  دانشگاه  موزه  و  باستان  ايران  موزه  ساختمان 
مشغول به فعاليت شود. او در دوره اي که مديريت اداره 

باستانشناسي ايران را برعهده داشت، موفق شد
آثار تاريخي بسياري را از مناطق مختلف جمع آوري و 
ترميم و فهرستي از آثار ملي ايراني را تنظيم کند. سه تپه 
تاريخي «سليمان تپه»، «زيرز» و «مازير» از نخستين 
آثار ملي ايران بودند که توسط اين معمار فرانسوي در 
طول  در  او  رسيدند.  ثبت  به  ايران  ملي  آثار  فهرست 
اقامتش در ايران فعاليتهاي بسياري را در زمينه معماري 
باستانشناسي،  نشريه  انتشار  داد.  انجام  باستانشناسي  و 
دانشگاه  زيباي  دانشکده هنرهاي  در  استادي  و  رياست 
تهران و تعمير مسجد جامع شيراز، مسجد شاه اصفهان و 

مسجد شيخ لطف ا... از جمله اين فعاليتها هستند.
آندره گدار در سال ١٩٦٥ در پاريس درگذشت.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

پروردگار شما به [حال] شما داناتر است اگر بخواهد بر شما رحمت مى آورد يا اگر بخواهد 
شما را عذاب مى كند و تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده ايم. سوره اإلسراء, آيه ٥٤

حديث روز  

نگاه مهرآميز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محّبت به او عبادت است.
امام سجاد (ع)

سبك زندگى

حافظ گلى از بوستان ادب و شعر فارسى

گنبد  شهر  قديم  نام   -١ افقي: 
كاووس - ريحان كوهي ٢ -كثرت 
آمد و شد - فرمان مغولي - واحد 
كمك   -٣ اروپا  مشترك  پول 
 -٤ تنها   - دلربا  و  اندام  خوش   -
دودمان - پسوند شباهت -  تخم 
عمامه   - بيگانه  زبان  در  مرغ 
الياف  از  پارچه  نوعي   - ٥-چشمه 
گياهي - مرتجع الستيكي ٦ - نزد 
پادشاهان  لقب   - است  ايرانيان 
در  بتي   -٧ ترازو  پارسنگ   - روم 
عصر جاهليت - برد معروف - فاقد 
 - رزمايش    - كاهو   -٨ شفافيت 
خواهر مادر ٩ - شكلك - حيواني 
قباحت   - سوزد  نمي  آتش  در  كه 
و  اصلي  قسمت   – كاريز   -١٠
دانماركي  نقاش  چيزي-   بنيادي 
جمع  ضمير   -١١ بيستم  قرن 
كردن  نزديك   - رفتن  مقابل   -
نت   - اي  خوشه  ميوه    -١٢
نوميدي  گل   - موسيقي  چهارم 
و  سي   -١٣ تركي  زمين   -
كشيدگي   - قرآن  سوره  چهارمين 
و راستا - تخمه ١٤- ويرگول - از 
كشور   - شمشيربازي  هاي  رشته 
مهره  بي  جانوري    -١٥ فالسفه 
با بدن بندبند - پول خرد انگليس

عمودي: ١- بحيره - نوعي جشن 
قمري  سال  دهم  ماه   -٢ خارجي 
سازهاي  از   -٣ شريك  سمبل    -
ايراني - چرم خام - سومين حرف 
واحد سطح -  ناالن -  يوناني ٤- 
چيزي  سطح   -  ٥ جنگي   كشتي 
- پيشي گرفتن - شهر گدايان ٦ - 
سرباز نيروي دريايي - امتداد يافته 
- شبانگاه ٧ - كلمه - پرسش - 
طغيان  پيمان اقتصادي كشورهاي 
 -  ٨ مركزي  و  شمالي  آمريكاي 
سخنوران   - كننده  فرار   - عقيم 
هاي  قله  از   - نان  نوعي    -٩

مرزي  رود   - نپال  كشور  معروف 
اجزاى  از  ثروتمند -  ايران ١٠  - 
چاپگر-  پايبندي ١١-  بي چيزي-  
 - (س)  فاطمه  حضرت  القاب  از 
آذر  ز  بعدا   - عاميانه ١٢   مساوي 
نامحسوس  خراش  روشنايي-    –
صفوي  عصر  تشريفات  مامور   -
از  اثري   - چشم  به  ديدن   -١٣
موالنا - خودپسندي ١٤  - كركس 
چين  پول   - شجاع  و  باك  بي   -
١٥ - تيزاب  - گروهي از كانيهاي 
كاغذ  ساخت  براي  كه  سخت 
سنباده و جواهرات به كار مي رود

طراح: نسرين كارى                        
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نذرهايي که شايد به آنها فکر نکنيد!

باشيد،  نشنيده  خوبي  نذر  از  چيزي  حال  تابه  شايد 
حس  و  دهد  مي  جواب  خوبي  به  که  نذرهايي 
را  شما  جيب  ولي  کند  مي  منتقل  شما  به   خوبي 

خالي نمي کند!
۱- مي توانيد براي مدت معين مثال چهل روز براي 

گنجشک ها غذا بريزيد.
۲- مي توانيد نذر کنيد مانده غذايتان را در نايلوني 
مخصوص براي گربه ها بگذاريد. اينطوري هم شکم 
اين حيوانات زبان بسته را سير کرده ايد و هم رفتگر 

بابت پاره شدن پاکت زباله اذيت نمي شود.
۳-مي توانيد نذر کنيد تا چهل روز غيبت نکنيد.

نگوييد. دروغ  مشخص  مدت  تا  کنيد  نذر   ۴-اينکه 
 مي توانيد در جواب سواالتي که نمي خواهيد پاسخ 

دهيد سکوت کنيد يا لبخند بزنيد.
۵- مي توانيد نذر کنيد يک هسته ميوه کنار خيابان 

بکاريد و تا سبز شدن آن، از او نگهداري کنيد.
۶- مي توانيد نذر کنيد موضوع خاصي را به ديگران 
کسب  آن  از  است  ممکن  که  چيزي  دهد،  آموزش 
بهبود  را  آنها  زندگي  يا  خياطي  مثل  کنند  درآمد 
تنها  بخشد، مثل رموز موفقيت، سخت نيست، شما 

به يک وبالگ نياز داريد.
۷-مي توانيد کتابي مفيد را ترجمه کنيد و به رايگان 

در اينترنت از طريق سايتهاي مرتبط نشر دهيد.
براي  پيام  اين  نشر  با  کنيد  نذر  توانيد  مي   -۸
بودن، خوب  به  را  نزديکان،ديگران  معين   تعداد 

 دعوت کنيد.

راهيست راه عشـق کـه هيچش کــناره نيست
آن جـا جــز آن کـه جـان بسپارند چـاره نيست

هر گه که دل به عشق دهي خوش دمي بود
در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست
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پمرناغمادادوا3

راىسبازرافاب4

الرىازسورىوا5

طخارصنىنجراد6

واوهلباسارزو7

رنركىندىساىار8

دجاوفالتادرا9

اكىناشنوپاهن10

شناسمهىرتتان11

تببىرجاىشترم12

باوتىگنروكاىا13

ازرىماباتىىحى14

هودناقرشدنمراى15

به بهانه بزرگداشت حافظ:

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

تجربه كنيد.    09158668002

 به يك نيروى خانم
 براى امور حسابدارى نيازمنديم.
09153634767 - 32443616  

به يك نفر براى نگهدارى از خانم سالمند 
همراه با حقوق و مسكن در مركز شهر 

نيازمنديم.     09153620375

آژانس خاتم به تعدادى راننده با ماشين 
تمام وقت و پاره وقت نيازمند است. 

09152671620 - 09364440375

فروش پياز زعفران
09011251205

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

 واگذار مى شود.    09351614718

فروش فورى زمين 162 متر مسكونى 
واقع در حاجى آباد فى: 30 ميليون تومان 

09172485791

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

 160 متر زمين نرسيده به شكراب 
به فروش مى رسد.  09157415960

فروش فورى واحد بنياد مسكن
 واقع در شوكت آباد  زير فى

09151603194

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

نيروى جوان فعال براى بازاريابى 
نيازمنديم.

32233876 - 09353694511

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز براى 
كار در آژانس خوش ركاب به صورت تمام وقت 

و پاره وقت نيازمنديم.    09157912001

قابل توجه كليه مساجد و هيئت هاى مذهبى 

وانت پيكان همراه با راننده 
براى امور عزادارى به صورت رايگان

آماده همكارى مى باشد.
09376472508

  آگهى استخدام
به يك نيرو خانم يا آقا مسلط به 

كامپيوتر با فن بيان باال براى همكارى 
نيازمنديم.

شرايط كارى: 7الى 15 - حقوق ثابت
 به عالوه پورسانت فروش

32228218
09358799696

فروش رستوران با موقعيت 
بسيار عالى و با چند سال سابقه فعاليت

09159634127

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى خيابان معلم با 10 سال سابقه
"فروش تضمينى"  09369352508

فروش استثنايى پوشاك زنانه 
واقع در خيابان معلم با موقعيت 

عالى همراه با كليه امكانات 
09364565003- ايزدى

 باغ رستوران با موقعيت عالى 
و كليه تجهيزات واگذار مى شود.

فى: توافقى
09365036268

توزيع انواع سى دى هاى
 (روضه ، واحد ، طبل و سنج)

مداحان شيرازى (مفتاح، فيروزى و ...)
آهنگ ريزى مذهبى رايگان مى باشد

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

كارت دانشجويى حميد رازنهان فرزند غالمرضا 
به شماره دانشجويى 900027211 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

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

با يك تماس     09159618050

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

چاپ و نشر سـرو
چاپ و تكثيرعكس ، جزوات دانشجويى 

طراحى و چاپ تراكت و بروشورهاى
 تبليغا تى ،آگهى ترحيم ، كارت دعوت

(مكه ، كرباليى ، عروسى)
 با نازل ترين قيمت

خيابان معلم - بين فردوسى و معلم 36,1 
32438424 -09363573988 - دهخدا

يك باب مغازه در خيابان 
پاسداران اجاره داده مى شود. 
09155612019 - سعيد جمال

فروش مغازه كارت عروسى با كليه 
امكانات ، موقعيت و درآمد عالى

كارت ياس ، ميدان ابوذر  09153227735

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
در معتبرترين

 موسسه زبان كشور 
استخدام شويد

 به چندين نفر خانم عالقه مند 
 به تدريس زبان انگليسى در 

موسسه زبان شريف بيرجند 
speaking با

 سطح پيشرفته نيازمنديم.
با شرايط عالى 

ساعت پاسخگويى: 16 الى  20
آدرس ثبت نام: معلم 25 - پالك 65  

32423300 -09152651500

فكر مى كنيد كدام آزمون جامع 
حال و هواى كنكور را نشان مى دهد؟

پاسخ مورد نظر را به شماره 
10000005041100 ارسال نماييد
همپا ، بيست مترى دوم شرقى مدرس- پالك 23

بـــه زودى
؟؟؟

آدرس: معلم – خيابان فردوسى- حدفاصل حافظ و پاسداران
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اخبار ورزشى

سالمانه: چاي زنجبيل درماني خانگي و بدون عوارض براي سرماخوردگي است که عالوه بر درمان سرماخوردگي در تسکين عاليمي مانند خارش گلو و احتقان 
بيني تاثير ثابت شده اي دارد. البته چاي زنجبيل با خاصيت درماني کامل براي سرماخوردگي ترکيبي از زنجبيل، پودر يا چوب دارچين، ميخک و عسل است. 
زنجبيل باعث افزايش سيستم ايمني بدن مي شود و به بدن شما کمک مي کند تا توان بيشتري براي مقابله با سرماخوردگي داشته باشيد. 

چاى زنجبيل؛ درمانى براى سرماخوردگى!

مضرات حالت دهنده هاى مو

6

خواص مفيد كدو سبز
 

سالمت نيوز: كدو سبز يكي از بهترين غذاهايي 
اسكوربوت،  بيماري  از  پيشگيري  به  كه  است 

كبودي و... كه در نتيجه كمبود ويتامين C به 
از خطر  وجود مي آيد كمك مي كند. همچنين 
ابتال به  ام اس و سرطان كولون (روده بزرگ) 
محافظت مي كند. كدو سبز حاوي عناصر ضد 

و  قلبي  و همچنين خطر حمله  است  سرطاني 
خون  فشار  كاهش  وسيله  به  را  مغزي  سكته 
باال، كاهش مي دهد. كدو سبز از اكسيداسيون 
تجمع  اصلي  داليل  از  يكي  كه  كلسترول 
مي باشد  خوني  رگ هاي  ديواره  در  كلسترول 
جلوگيري مي كند. به اين ترتيب كدو سبز يكي 

از بهترين غذاها براي مبارزه با بيماري هاست 
اكسيداني و ضد  آنتي  تركيبات  چرا كه حاوي 
داده  نشان  اخير  تحقيقات  مي باشد.  التهابي 
عاليم  تخفيف  به  سبز  كدو  عصاره  كه  است 

مي كند.  كمك  پروستات  خيم  خوش  بزرگي 
عاليم  كاهش  به  سبزي  اين  در  موجود  مس 
آرتريت روماتوئيد كمك مي كند. كدو  دردناك 
سبز حاوي بيش از ٩٥ درصد آب مي باشد كه 
براي  غذاها  بهترين  از  يكي  عنوان  به  را  آن 

افرادي كه رژيم دارند، مطرح مي كند. 

مضرات حالت دهنده هاى مو
 

حجم دهنده،  موس هاي  انواع  نيوز:  سالمت 
که  کنند  کاري  مي توانند  اسپري ها  و  ژل ها 
اما  برسد،  نظر  به  بيشتر  خيلي  موها  حجم 
باعث  که  دارند  زيادي  مضرات  متاسفانه 
در  را  آن ها  از  استفاده  متخصصان  مي شود 
محصوالت  اين  واقع  در  ندانند.  مفيد  کل 
مي کنند،  سفت  را  موها  که  حجم دهنده 
واقعا  که  هستند  زيادي  پليمر  و  الکل  حاوي 
خصلت  اين  پليمر  مي زنند.  صدمه  موها  به 
باعث  و  کند  بيشتر  را  موها  وزن  که  دارد  را 
شود که سنگين تر شوند، و الکل هم شرايطي 
نهايت  در  که  مي کند  ايجاد  موها  براي  را 
باعث از بين رفتن رطوبت آن ها مي شود. اگر 
اين محصوالت  از  که  داريد  اصرار  هنوز هم 
يک  هفته اي  بايد  کنيد،  استفاده  حجم دهنده 

شفاف کننده  شامپوهاي  با  را  موهاي تان  بار 
حاوي  شامپوها  نوع  اين  دهيد.  شست وشو 
اسيدهاي  و  هستند  اضافي  شوينده  مواد 
پاک کننده خاصي دارند که مانند سرکه سيب 
عمل مي کنند و مواد باقي مانده از محصوالت 
بايد  اين که  بين مي برند. ضمن  از  را  آرايشي 

کنيد  استفاده  حالت دهنده اي  محصوالت  از 
مواد  حاوي  البته  و  باشند  نداشته  الکل  که 
تشکيل دهنده محلول در آب باشند، که موها 

نمي کنند. يا سنگين  را خشک 

شنبليله، گياهى با خواص درمانى

شهرخبر: يکي از ويژگي هاي شنبليله، جلوگيري 
از ابتال به ديابت و کنترل آن است. اين سبزي 
توليد  تحريک  سبب  مي تواند  عطر  خوش 
انسولين و کاهش جذب قند در معده شود. اين 

گياه حاوي يک اسيد آمينه ويژه است که مانع 
انسولين مي شود. متخصصان  به  بدن  مقاومت 
تغذيه مي گويند شواهدي وجود دارد که نشان 
سطح  کاهش  با  مي تواند  شنبليله  مي دهد 

حمله هاي  از  تري گليسيريد  و  مضر  کلسترول 
قلبي و سکته هاي مغزي جلوگيري کند. مصرف 
شنبليله در طول يک ماه، با تعادل هورمون ها، 
و  قاعدگي  از  پيش  سندرم  عاليم  کاهش  به 

حتي يائسگي کمک مي کند. 

راه هاى رفع بواسير 

و  سردي  غلبه  دليل  به  پاييز  در  نيوز:  سالمت 
خشکي، خلط سودا در خون افزايش پيدا مي کند 
و بروز برخي بيماري ها مانند بواسير افزايش پيدا 
خربزه, سيب,  مانند  ميوه هايي  مي کند. مصرف 
انار به رفع بواسير کمک مي کند. مصرف  به و 
زرشک, آلو, آش يا سوپ هاي پر سبزي, اسفيدباج 
و  جعفري  برنج،  از  متشکل  است  غذايي  که 
گشنيز، کمي تره و شنبليله، بال و گردن مرغ و 
روغن زيتون بسيار به رفع بواسير کمک مي کند.
مصرف تخم مرغ عسلي, کوکوي تره يا خاگينه 
زرده تخم مرغ و آب تره نيز بسيار کمک کننده 
است همچنين ورزش و پياده روي ماليم بسيار 
مفيد است. افرادي که مبتال به بواسير هستند, 
از مصرف کلم، عدس، قارچ, بادمجان، گوشت 
مانده، غذاهاي آماده, غذاهاي سرخ شده, خرماي 

زياد, سير و پياز زياد پرهيز کنند.

ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مدال برنز مسابقات قهرمانى كشور 
توسط بانوى دووميدانى كار استان

جنوبي  خراسان  دووميداني  هيئت  سرپرست   : فارس 
گفت: نماينده شايسته استان در مسابقات دو و ميداني 
اظهار  سرزهي  درخشيد.  خوش  کشور  جوان  بانوان 
کرد: در اين مسابقات حدود ٣٠٠ بانوي دووميداني کار 
از سراسر کشور شرکت داشتند.وي با اشاره به رقابت 
نماينده استان در ماده ١٠٠ متر با مانع اين ماراتن ملي، 
تصريح کرد: سمانه استانستي از خراسان جنوبي با کسب 

مدال برنز بر سکوي سوم ايستاد.
  

معرفى برترين هاى مسابقات بدمينتون 
قهرمانى خراسان جنوبى

فارس: رئيس هيئت بدمينتون خراسان جنوبي گفت: 
در مسابقات قهرماني بدمينتون استان٥٢ بدمينتون باز 
آقا و خانم از شهرستان هاي بيرجند، طبس، فردوس و 
زيرکوه در سالن ورزشي غدير بلوار شهيد آويني بيرجند 
به رقابت پرداختند.عليرضا ثاني اظهار کرد: در بخش 
بانوان اين مسابقات مليحه رفيعي پور بر سکوي قهرماني 
ايستاد، الهام قنبرپور نايب قهرمان شد، گلناز گنجي و 
منصوره توسلي به صورت مشترک مقام سوم را کسب 
کردند و در بخش آقايان اين دوره از مسابقات مرتضي 
خدمتي قهرمان شد، صادق طيبي نژاد در جايگاه دوم 
ايستاد، علي ابوترابي و امير حسين ابراهيمي به صورت 

مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند.

جشنواره پارالمپيك جانبازان
 و معلوالن برگزار  مى شود

معلوالن  و  جانبازان  ورزش هاي  هيئت  دبير   : ايسنا 
پارالمپيک  استاني  جشنواره  گفت:  جنوبي  خراسان 
با حضور  تا ٢٤ مهرماه جاري  از ١٨  خراسان جنوبي 
٣٥٠ ورزشکار جانباز و معلول در بيرجند برگزار مي شود.

عزيزي اظهار کرد: در جشنواره استاني هفته پارالمپيک 
خراسان جنوبي بيش از ٣٥٠ ورزشکار جانباز و معلول 
شرکت دارند و از قهرمانان جانباز و معلول مسابقات 

ملي و بين المللي تجليل مي شود.
  

«يعقوب نژاد» قهرمان نخستين دوره
 مسابقات كودكان آهنين كشور

فارس : رئيس هيئت بدنسازي و پرورش اندام خراسان 
جنوبي گفت: نخستين دوره از مسابقات کودکان آهنين 
ورزشي  سالن  در  شرکت کننده   ١٢٠ حضور  با  کشور 
شهيدين قاسمي بيرجند برگزار شد و الياس يعقوب نژاد 
بر سکوي نخست ايستاد. محمدپرست اظهار کرد: در 
اين مسابقات ١٢٠ کودک خردسال دختر و پسر ٤ تا 
٦ ساله با يکديگر به رقابت پرداختند. وي تصريح کرد: 
دوره  نخستين  قهرماني  بر سکوي  يعقوب نژاد  الياس 
از مسابقات کودکان آهنين کشور در خراسان جنوبي 
ايستاد، آيدا وحدتي نايب قهرمان شد و نسرين محمدي 

در جايگاه سوم ايستاد.

انهدام باند سارقان قطعات خودرو
 با 27 فقره سرقت

رئيس پليس آگاهي خراسان جنوبي از دستگيري باند 
سارقان قطعات داخل خودرو در شهرستان بيرجند خبر 
داد. سرهنگ عرب زاده گفت: با توجه به سرقت هاي 
سريالي قطعات خودرو در شهرستان بيرجند، بالفاصله 
بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با 
سرقت پليس آگاهي قرار گرفت. وي افزود: ماموران 
با انجام طرح هاي تحقيقاتي و گشت زني در حوزه 
استحفاظي سارقان را شناسايي و دستگير کردند. وي 
تصريح کرد: سارقان در اظهارات خود لب به اعتراف 

گشودند و به ٢٧ فقره سرقت اعتراف کردند.

انتقامجويى بچگانه دو نوجوان 

تابناک: دو نوجوان ١٥ و ١٧ ساله در حالي که هر دو از 
ناحيه پا مجروح بودند به بيمارستان رفتند.در بررسي تيم 
پزشکي مشخص شد زخم ها ناشي از گلوله شکاري است.

دو نوجوان که «سالم» و «عقيل» نام داشتند وقتي متوجه 
شدند که پزشکان علت اصلي جراحاتشان را فهميده اند از 
ترس اينکه تحويل پليس شوند با بهانه تراشي قصد ترک 
بيمارستان را داشتند که «سالم» توسط پليس دستگير 
شد.مأموران در بازرسي خانه وي، سالح شکاري غيرمجاز 
پيدا کردند.اين نوجوان گفت: مدتي پيش با عقيل درگير 
شدم. براي ادب کردنش با اسلحه پدرم او را از ناحيه پا 

زخمي کردم و او نيز به سمت من اسلحه کشيد.

 مرگ قرباني اسيدپاشي

تابناک: يكي از دو قرباني حادثه اسيدپاشي كهنوج كه 
مرداد امسال هدف قرار گرفتند به دليل شدت سوختگي 
جان خود را از دست داد. با مرگ او حكم جلب سه 
كل  رئيس  موحد،  شد.  صادر  اسيدپاشي  به  مظنون 
دادگستري كرمان گفت: متوفي نزديك به ٦ روز پيش 
بر اثر شدت سوختگي و جراحت هاي ناشي از اسيدپاشي 
درگذشت كه با فوت او ماهيت پرونده تغيير كرده و 
حكم جلب سه مظنون حادثه صادر شده است. شامگاه 
٢١ مرداد امسال صاحب يك مغازه لوازم يدكي همراه 
آنچه اختالفات  به دليل  شاگردش در كهنوج كرمان 
شخصي اعالم شده است هدف اسيدپاشي قرار گرفت.

كشف 149 كيلوگرم 
ترياك و حشيش در نهبندان

انتظامي نهبندان گفت: ١٤٩ کيلوگرم  فارس: فرمانده 
ترياک و حشيش در نهبندان کشف شد. شاهوردي اظهار 
کرد: ماموران به يک پژو ٤٠٥ مشکوک شدند. راننده 
خودرو به ايست ماموران توجهي نکرد و اقدام به فرار کرد 
که ماموران پس از چند کيلومتر تعقيب و گريز خودرو را 
متوقف کردند و ٧٨ کيلوگرم حشيش کشف کردند.وي با 
تاکيد بر اينکه در عملياتي ديگر ماموران پاسگاه عربخانه 
در بازرسي از يک خودروي پرايد ٧١ کيلوگرم ترياک 
اين عمليات ها دو دستگاه  ادامه داد: در  کشف کردند، 

خودرو توقيف و ١٤٩ کيلوگرم ترياک کشف کردند.

سارقان طال و جواهرات در كمتر از 
24 ساعت دستگير شدند

فرمانده انتظامي قاين از دستگيري سارقان طال و جواهرات 
زاده  اميرآبادي  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين   در 
بر  مبني  پليسي  هاي  فوريت  مرکز  اعالم  با  گفت: 
شهروندان  از  يکي  منزل  از  جواهرات  و  سرقت طال 
موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. وي افزود: 
هاي  فوريت  مرکز  به  طالفروشان  از  يکي  اعالم   با 
پليسي١١٠مبني بر اينکه شخصي قصد فروش طالي 
مستعمل را دارد ماموران به محل اعزام و متهم را به 
کالنتري منتقل کردند.سارق لب به اعتراف گشود و 

گفت با همکاري شخص ديگري سرقت کرده است.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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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

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 

سيسمونى و اسباب بازى

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

فروشـــى
باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله درختچه زرشك

 با استخر ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات          فى: توافقى        09155623695 

ورزش يعنى ، پرورش حس احترام بر قوانين گروهى و اجتماعى
 روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى
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تسنيم- معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت در 6 ماهه نخست امسال بيش از يك ميليون و 470 هزار حلقه انواع تاير در 
شركت كوير تاير توليد شده است. عبدالعزيز كريمى اظهار كرد: ارزش اين ميزان محصول به وزن 11 هزار و 220 تن بالغ بر150 ميليارد تومان 
بوده است. وى افزود: در حال حاضر روزانه بيش از 10 هزار و 200حلقه در اين كارخانه توليد مى شود كه اين ميزان طى چند ماه آينده به 10 هزار 

و 500 حلقه افزايش مى يابد. وى بيان كرد: در حال حاضر اين واحد به لحاظ تعدادى حدود 20 درصد تاير توليدى كشور را تأمين مى كند.

مراسم بزرگداشت دكتر محمود رفيعى توليد يك و نيم ميليون حلقه تاير در كويرتاير
در تهران برگزار شد

پزشك  و  دانا  مورخ  نكوداشت  مراسم  پور-  حاجى 
توانا دكتر محمود رفيعى عصر روز گذشته در سالن 
اجتماعات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى در تهران برگزار 
شد. اين همايش با حضور دانشمندان برجسته ايرانى 
شد. برگزار  كشورى  فرهيختگان  از  زيادى  تعداد   و 
دكتر مهدى محقق رئيس انجمن مفاخر ايران، دكتر 
مجيدى  محمدرضا  دكتر  محصل،  راشد  محمدرضا 
و  نوربخش  دكتر  اسالمى،  شوراى  كتابخانه  رئيس 
عده ديگرى از بزرگان از ديگر سخنرانان اين مراسم 
بودند. شايان ذكر است دكتر رفيعى بيش از 30 تأليف 
پزشكى  تأليف  چندين  و  گوناگون  هاى  زمينه  در 
داشته كه از آثار وى مى توان به زندگى و آثار نزارى، 
بيرجندنامه، ديوان شيخ عبدالحسين فنودى، زندگى و 

اشعار سرى (بديع الزمان نوربخش) اشاره كرد.

بارگيرى 660 تن سنگ آهن
 از معدن سه چاهون براى نخستين بار

عمليات  گفت:  شرق  راه آهن  مديركل  فارس- 
بارگيرى سنگ آهن از معدن سه چاهون به صورت 
آزمايشى توسط 12 واگن شن كش و به مقدار 660 تن 
سنگ  آهن براى نخستين بار در ايستگاه سه چاهون 
اقبالى در  بارگيرى و در ايستگاه چغارت تخليه شد. 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: حمل اين محموله قبل 
پيگيرى هاى  با  كه  مى شد  انجام  كاميون  با  اين  از 
كميته بازاريابى اداره كل راه آهن شرق اين محموله 
كه  است  ذكر  به  الزم  شد.  حمل  ريلى  صورت  به 

اداره كل راه آهن شرق در طبس مستقر است.

30 گردشگر اروپايى اواخر مهر 
از جاذبه هاى كويرى نهبندان ديدن مى كنند

هاى  ظرفيت  به  اشاره  با  نهبندان  فرماندار  ايرنا- 
رونق  در  شهرستان  اين  طبيعى  هاى  جاذبه  باالى 
 30 مهرماه،   27 گفت:  استان  گردشگرى  صنعت 
گردشگرى اروپايى به مدت پنج روز از جاذبه هاى 
«دهسلم»  گردشگرى  هدف  روستاهاى  كويرى 

نهبندان ديدن مى كنند. 
جهانى  ثبت  ريزى  برنامه  نشست  در  نظافت  اصغر 
با  كه  را  خارجى  گردشگران  مليت  دهسلم،  كوير 
آلمانى،  فرانسوى،  شوند،  مى  منطقه  وارد  خودرو 

پرتقالى و اسپانيايى و ... ذكر كرد. 
براى  الزم  تدابير  اينكه  بيان  با  نهبندان  فرماندار 
انجام ميزبانى مناسب از اين افراد براى سفر خاطره 
افزايش  گفت:  شد،  انديشيده  دهسلم  به  انگيز 
معرفى  در  مؤثرى  نقش  خارجى  گردشگران  ورود 
ايران  سازنده  نقش  نيز  و  تمدن  و  فرهنگ  تاريخ، 
و  جهانى  صلح  متعالى  اهداف  پيشبرد  در  اسالمى 
نيز همزيستى مسالمت آميز ميان ملت ها دارد. وى 
آداب و رسوم ساكنان  با  از روستا و آشنايى  بازديد 
دستى،  صنايع  توليد  هاى  كارگاه  از  بازديد  كوير، 
اجراى  مردم،  كشاورزى  و  معاش  و  امرار  نحوه 
و  شن  روى  اسكى  و  كوير  در  «سافارى»  مسابقه 
شده  بينى  پيش  هاى  برنامه  از  را  ستارگان  رصد 

براى اين افراد عنوان كرد.

اصالح طلبان نيازى به ائتالف ندارند

در  گفت:  بيرجند  در  اصالح طلب  نماينده  تسنيم- 
ندارند  ائتالف  به  نيازى  طلبان  اصالح  حاضر  حال 
انجام  هم  را  ائتالف  آنها  كند  ايجاد  شرايط  اگر  و 
ابراهيم اصغرزاده روز گذشته در نشست  مى دهند.  
و  است  همزيستى  مهد  بيرجند  كرد:  اظهار  خبرى 
مردم در كنار يكديگر به آرامى زندگى كرده و خيلى 
كم شاهد بروز اختالفات بوديم و شهر بيرجند محله 

آزادى خواهى است. 
بوده،  انديش  آزاد  بيرجند  اهالى  اينكه  بيان  با  وى 
در  آن  از  بعد  و  انقالب  طول  در  مردم  اين  گفت: 
دوره اصالحات و در دوره روحانى مردم سرزنده تر 
اما  آميز دفاع مى كنند  تغييرات مسالمت  از  شدند و 
كرد:  بيان  ديده مى شوند. وى  ملى  در سطح  كمتر 
استراتژى اصالح طلبان بر اين است كه حوزه هاى 
در  كه  نيروهايى  تا  كنند  تعيين  را  خود  انتخابيه 
شهرستان ها و استان ها هستند به آنها بستگى دارد 
تا بر اساس وضع كنونى شهر فرد مورد نظر خود را 
تعيين كنند و براى اصالح طلبان وحدت و رسيدن 
به يك كانديد كار آسانى است و در صحنه رقابت 
داشته  آورى  قدرت  آوردند كه  ميدان  به  را  افرادى 
باشند. اصغرزاده افزود: در حال حاضر اصالح طلبان 
نيازى به ائتالف ندارند و اگر شرايط ايجاد كند آنها 

ائتالف را هم انجام مى دهند.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر محبت به اهل بيت(ع) با 
تمام اهميتى كه دارد به صورت صحيح و درست بيان نشود 
نتيجه معكوس  افراط شده و  سبب نوعى غرور، غفلت و 
مى دهد. به گزارش فارس، حجت االسالم محمد اسماعيلى 
اظهار  جنوبى  اهل بيت(ع) خراسان  مداحان  گردهمايى  در 
كرد: مداحان بايد باورهاى دينى مخاطبان را به عمل تبديل 
كنند. وى با بيان اينكه مداحان بايد آموزه هاى دينى را در 
راستاى اشعار خود در بين مردم تبيين كنند و مفاهيم دينى 
را با واقعيت هاى مخاطبان خود پيوند دهند، تصريح كرد: در 
اين راستا چند شاخص الزم و ضرورى است كه يكى از آنها 
ايجاد محبت اهل بيت (ع) در بين مخاطبان است، بنابراين 

چند راه در اين زمينه وجود دارد.
استاد حوزه علميه قم ادامه داد: استفاده از ايجاد عالقه به 
از راه هاى ايجاد محبت اهل  محبوبيت اهل بيت(ع) يكى 
بيت(ع) در بين مخاطبان است و طرح مسئله به مخاطبان 
با  اسماعيلى  دارند.  دوست  را  خود  دوستداران  ائمه(ع)  كه 
بيت(ع) در  ايجاد محبت اهل  براى  راه  اينكه دومين  بيان 
بين مخاطبان توجه به عنايات اهل بيت(ع) به شيعه است، 
يادآور شد: طرح مسئله آن به گونه اى است كه ائمه(ع) براى 
شيعيان خود تسهيالت ويژه اى قائل هستند كه در اين زمينه 
امام صادق(ع) مى فرمايند چون در روز قيامت رسد خداوند 
حساب شيعيان ما را به ما مى گذارد. وى افزود: سومين راه 
ايجاد محبت به اهل بيت(ع) ارزش جلوه دادن محبت اهل 

بيان  با  بيت(ع) خود سبب ايجاد اين محبت مى شود. وى 
اينكه براى ايجاد عالقه و محبت در مخاطبان استفاده از 
حس كمال جويى نسبت به اهل بيت(ع) بسيار مؤثر است، 

گفت: درصد زيادى از مخاطبان مداحان را قشر جوان تشكيل 
مى دهند و چون جوانان به كمال، جالل و زيبايى عالقمند 
بوده و گرايش دارند بيان شجاعت ها، دالورى ها، قهرمانى ها، 
ايثار و گذشت ها، كرامات، شفا دادن ها و شفاعت ها در مورد 

اهل بيت(ع) محبت به آنها را زياد مى كند.
با  اينكه گره زدن خوشى هاى مردم  به  اشاره  با  اسماعيلى 
حيات اهل بيت (ع) راه ديگرى براى ايجاد محبت به اهل 
بيت(ع) است، اضافه كرد: شاد بودن به طور الزامى تنها به 

معناى خنديدن نيست مراحلى كه مداحان مى توانند براى شاد 
كردن مخاطبان خود انجام دهند شامل آرام سازى، اعتماد و 
بيان  با  اطمينان سازى، زمينه سازى و شادسازى است. وى 

اينكه بيان فضيلت  محبت به اهل بيت(ع) از ديگر راه هاى 
ايجاد محبت به ائمه(ع) است، يادآور شد: طرح نيازمندى و 
بهره مندى از اين محبت، معرفى كتاب و نگارش مقاله و 
شعر در مورد اهل بيت(ع)، پرهيز از عوامل محبت زدا، معرفى 
اهل بيت(ع) به عنوان ولى نعمتان، بيان قصه هاى دلدادگان 
اهل بيت(ع)، تشكيل هيئت هاى مذهبى به نام اهل بيت(ع) 
اهل  به  نسبت  آوردن  وجود  به  معنوى  و  روحى  فضاى  و 
بيت(ع) و توصيه براى ايجاد ايستگاه هاى صلواتى به نام اهل 

بيت(ع) از ديگر راه هاى ايجاد محبت به اهل بيت(ع) بوده كه 
مى توانيم در مخاطبان خود به وجود آوريم. 

فعاليت 1126 مداح اهل بيت(ع) در استان

مسئول كانون مداحان خراسان جنوبى گفت: در حال حاضر 
يك هزار و 126 مداح در سطح استان فعاليت مى كنند. حسن 
نجف زاده در جلسه گردهمايى مداحان خراسان جنوبى اظهار 
كرد: اين جلسه با هدف معرفت افزايى و راه هاى ايجاد محبت 
اهل بيت(ع) در دل مخاطبان با توجه به اينكه در آستانه ماه 
محرم قرار داريم برگزار شده است. وى تصريح كرد: در طول 
سال در هر شهرستان مجمع ذاكران اهل بيت(ع) برگزار و 
در آن مداحان با يكديگر به تبادل اطالعات مى پردازند. وى 
افزود: مداحان استان با كانون مداحان در ارتباط بوده و شعر 
و مطالب الزم را براى بيان به مخاطبان دريافت مى كنند. 
وى در مورد نحوه جذب جوانان در كانون مداحان، گفت: در 
مجامع ذاكران اهل بيت(ع) راه جذب براى جوانان عالقمند 
به مداحى وجود دارد و سعى كرده ايم با دادن كارت عضويت 
در كانون مداحان به جوانان و نوجوانان ارتباط آنها را با كانون 
گسترده تر كنيم. وى به انتخابات كانون مداحان اشاره كرد و 
افزود: هر دو سال يكبار اين انتخابات ابتدا در شهرستان ها 
برگزار و بعد از انتخاب رؤساى كانون مداحان شهرستان و اين 
انتخابات در بين اين رؤسا برگزار و از ميان آنها مسئول كانون 

مداحان استان انتخاب مى شود.

بيان نادرست محبت به اهل بيت(ع) در بين مخاطبان سبب غرور، غفلت و افراط مى شود

جانشين نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران با 
 اشاره اينكه مقام معظم رهبرى بارها تأكيد كرده اند
ديپلمات»،  نه  هستم  انقالبى  يك  «من  كه 
فرهنگ  سياست،  در  امروز  متأسفانه  گفت: 
حاكم، فرهنگ بسيجى نيست و ديپلماسى بر 

روحيه انقالبى غلبه كرده است.
به گزارش شبستان، حجت االسالم عبدا...حاج 
صادقى در همايش حضور «نشست بصيرتى- 
سياسى» كه در سالن غدير بيرجند برگزار شد 
رابطه اى  اين سؤال كه چه نسبت و  با طرح 

بين عاشورا و بسيج وجود دارد، اظهار كرد: بين 
عاشورا و بسيج هم نقاط مشترك و هم تفاوت 
ها و تمايزهايى وجود دارد. وى ادامه داد: يكى 
از  و  خداوند  خاص  هاى  هدايت  بزرگترين  از 
يادگارهاى ماندگار امام خمينى(ره) كه در بين 
همه كارهاى معجزه آساى امام راحل برجستگى 
دارد، راه اندازى بسيج و ترويج فرهنگ و تفكر 
بسيجى است. وى با تأكيد بر اينكه عاشورا در 
ادبيات ما طلوعى، بى غروب و حركتى بود كه 
تمام مكان ها را در بر گرفت، گفت: بسيج مقلد 

فرهنگ عاشوراست. به گفته وى، بسيجى يعنى 
انسان مؤمن و بصيرى كه در راه خدا، همه چيز 
را به ميدان مى آورد و در جايى كه دين خدا به 

خطر بيفتد، غيرقابل كنترل مى شود.

روحيه عاشورايى و بسيجى
عامل اقتدار انقالب اسالمى ايران

انقالب  اقتدار  عامل  صادقى  االسالم  حجت 
بسيجى  و  عاشورايى  روحيه  را  ايران  اسالمى 
حسين(ع)  امام  ياران  كرد:  اظهار  و  كرد  ذكر 

در عاشورا 72 نفر بيشتر نبودند اما در انقالب 
بسيجى  و  انقالبى  جوانان  ايران،  اسالمى 
نگذاشتند كه دشمن به امام خمينى(ره) جسارتى 
بكند و در اين راه، ما شهيد، جانباز، آزاده و مفقود 
داديم ولى اجازه هيچ گونه جسارتى به امام و 
دشمن  به  را  ايران  اسالمى  انقالب  پيشواى 
بزرگترين  از  يكى  امروز  افزود:  وى  نداديم. 
رسالت هاى ما اين است كه فرهنگ بسيجى 
كه  دريافته  دشمن  كه  چرا  دهيم  گسترش  را 

فرهنگ بسيجى را بايد نابود كند.

جانشين نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران انتقاد كرد:

ديپلماسى بر روحيه انقالبى در عرصه سياست غلبه كرده است

همزمان با هفته پارالمپيك

آيين غبار روبى و گل افشانى 
در بوستان شهداى گمنام بيرجند برگزار شد

ايرنا - آيين غبار روبى و گل افشانى با حضور تعدادى 
از ورزشكاران، قهرمانان جانباز و معلول و نيز مسئوالن 
واحدهاى تابعه اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى 
عصر روز شنبه در بوستان شهداى گمنام بيرجند برگزار 
شد. گفتنى است 24 مهر روز پارالمپيك نامگذارى شده 
و خراسان جنوبى در دوران انقالب اسالمى و هشت 
سال دفاع مقدس هزار و 813 شهيد تقديم نظام كرد. 
اين استان 378 جانباز باالى 25 درصد، دو هزار و 600 

جانباز زير 25 درصد و 233 آزاده دارد.

      آغاز برداشت طالى سفيد در استان  

برداشت  كار  استان  كشاورز  هزار  چهار  خبر-  گروه 
طالى سفيد را از 8 هزار و 950 هكتار زمين زراعى 
خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  كردند.  آغاز 
جنوبى گفت: پيش بينى مى شود امسال 20 هزار و 
اين  برداشت شود كه  استان  اراضى  از  پنبه  525 تن 
مقدار در مقايسه با پارسال 20 درصد افزايش دارد.ولى 
پور مطلق افزود: با برداشت اين مقدار پنبه 503 ميليارد 
در آمد نصيب كشاورزان استان مى شود. وى گفت: 
شهرستان بشرويه با 44 هزار هكتار اراضى زير كشت 
پنبه، رتبه نخست توليد اين محصول را در استان دارد.

اجراى تمرين فرضى زلزله نيروى انتظامى

فرماندهى  زلزله  فرضى  تمرين  و  رزمايش  ايرنا- 
مأموران  آمادگى  منظور  به  انتظامى خراسان جنوبى 
بيرجند  در  گذشته  روز  بحرانى  شرايط  در  انتظامى 
انتظامى  فرماندهى  عمليات  معاونت  درآمد.  اجرا  به 
را  رزمايش  اين  برگزارى  از  هدف  جنوبى  خراسان 
نمايش توان رزمى نيروى انتظامى استان در شرايط 

بحران از جمله وقوع زلزله ذكر كرد.

فعاليت بيش از 6 هزار ورزشكار
  سازمان يافته در بيرجند

ايسنا- رئيس اداره ورزش و جوانان بيرجند گفت: در 
حال حاضر بيش از 6000 ورزشكار سازمان يافته در 
شهرستان در رشته  هاى مختلف فعاليت دارند. اصغرى 
با بيان اينكه در هفته تربيت بدنى بيش از 25 برنامه و 
مسابقه ورزشى در شهرستان اجرا مى  شود اظهاركرد: 
شطرنج،  كشتى،   رشته  هاى  در  مسابقات  برگزارى 
تنيس،  بوكس، ژيمناستيك، گلف، بدنسازى و پرورش 
پياده  اتومبيلرانى،  و  موتور سوارى  كوهنوردى،  اندام، 
روى خانوادگى و دوچرخه سوارى بخشى از مسابقات 

ورزشى در هفته تربيت بدنى است.

برگزارى همايش 
ساختمان هاى هوشمند در فردوس

فردوس  پيروزان  غيرانتفاعى  دانشگاه  رئيس  فارس- 
نيمه  در  هوشمند  ساختمان هاى  همايش  برگزارى  از 
جشن  در  عبدا... زاده  داد.  خبر  امسال  آبان ماه  نخست 
كرد:  اظهار  دانشگاه  اين  جديدالورود  دانشجويان 
شركت  همكارى  با  هوشمند  ساختمان هاى  همايش 
برگزار مى  كانادا  دانشگاه مكگيل  و  آلمان  تى آى اس 
شود. وى افزود: پرداخت 95 ميليون تومان تسهيالت 
قرض الحسنه به دانشجويان دانشكده فنى و مهندسى و 
نيز پرداخت 225 ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه 
از ابتداى تأسيس دانشگاه به دانشجويان دانشگاه پيروزان 

نيز از جمله فعاليت هاى اين دانشگاه است.

افزوده شدن 28 ميليون تن 
 به ذخاير معدني خراسان جنوبي

گروه خبر- 28 ميليون و 800 هزار تن مواد معدنى به 
ذخاير خراسان جنوبى افزوده شد. معاون امور معادن و 
صنايع معدنى سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان 
با  امسال  نخست  نيمه  در  ذخاير  اين  گفت:  جنوبى 
صدور 19 پروانه جديد بهره بردارى در محدوده هاى 
معدنى استان اضافه شد. ساالرى افزود: انواع سنگ 
هاى تزئينى شامل مرمر، مرمريت و بازالت، بنتونيت، 
خاك صنعتى، پرليت، باريت، مس، دولوميت و آهن از 
جمله مواد معدنى اضافه شده به ذخاير استان است. هم 
اكنون در خراسان جنوبى 410 معدن داراى پروانه بهره 
بردارى هستند كه بيش از 2 ميليارد تن ذخيره دارند.    

كارى-  همايش روز كودك، كتاب و كتابخانى 
در سالن الغدير بيرجند برگزار شد. 

و  پروش فكرى كودكان  كانون  مدير  صمدى 
يكى  گفت:  همايش  اين  حاشيه  در  نوجوانان 
از رسالت هاى كانون پرورش فكرى كتابخوان 

كردن كودكان و نوجوانان است. 
جنوبى  خراسان  كانون  اداره كل  يادآورشد:  وى 
سيار  كتابخانه  چهار  داراى  حاضر  حال  در 
كتابخانه  يك  و  ثابت  كتابخانه   12 روستايى، 

نقش  والدين  اينكه  بيان  با  وى  است.  پستى 
اساسى در كتابخوان شدن فرزندان دارند، افزود: 
صاحب نظران و كارشناسان كتاب بايد راه هاى 
ترويج فرهنگ مطالعه را ارائه دهند و والدين را از 

مزاياى كتابخوانى كودكان آگاه كنند. 
فكرى  پرورش  كانون  در  كرد:  تصريح  وى 
فعاليت هاى  گسترش  نوجوانان،  و  كودكان 
با  مذهبى  و  علمى  ادبى،  هنرى،  فرهنگى، 
محوريت  كتاب و كتاب خوانى و بر پايه  تعاليم 

اسالمى برنامه ريزى و اجرا مى شود.
كاظم زاده، رئيس كتابخانه هاى بيرجند نيز در 
اين همايش با بيان اينكه در عصر تكنولوژى 
عليرغم گسترش شبكه هاى مجازى و ارتباطات 
كتاب  فيزيكى  مطالعه  هم  هنوز  اما  اينترنتى 
جذابيت خود را دارد، افزود: بايد به كودكان اجازه 
داد تا كتاب هاى مورد عالقه را خود انتخاب كنند 
و والدين كتابى را بر فرزند تحميل نكنند.  وى 
بيان كرد: در اين كتابخانه ها حدود 4 هزار و 500 

نفر عضو فعال هستند و 10 هزار نسخه كتاب در 
دسترس عالقه مندان به كتاب و كتابخوانى قرار 
كتابخانه تخصصى  دارد. وى خاطرنشان كرد: 
كودكان الغدير شهرستان بيرجند داراى 800 نفر 
عضو است و 3 هزار نسخه كتاب ويژه كودكان و 

نوجوانان در آن گنجانده شده است. 
گفتنى است؛ در اين مراسم 100 عضو كتابخوان 
كه در فصل تابستان بيشترين امانت كتاب را داشته 

و مطالعه كرده اند، كارنامه دانايى دريافت كردند.

دريافت يكصد كارنامه دانايى توسط اعضاى كتابخوان كانون پرورش فكرى

گروه خبر- طرح نظارت بر عملكرد تاكسيرانان و چكاپ 
كامل تمامى تاكسى ها در طرح استقبال از مهر قبل از 

بازگشايى مراكز آموزشى تشديد شده است.
با  تاكسيرانى  بر  نظارت  و  مديريت  سازمان  سرپرست 
در  خطى  هاى  تاكسى  خطوط  گفت:  مطلب  اين  بيان 
به  نيز  مهر  از  استقبال  طرح  در  تردد  كم  مسيرهاى 
منظور خدمات رسانى مطلوب به همشهريان و مسافران 

ساماندهى شده است.
مالكى با اشاره به جلسه توجيهى با نمايندگان تاكسيرانان 

را  آن  انجام  از  هدف  سيم،  بى  هاى  شبكه  مسئولين  و 
سطح  ارتقاى  جهت  در  ها  فعاليت  به  بخشيدن  انسجام 
كيفى و كمى خدمات با توجه به افزايش سفرهاى درون 

شهرى در ايام بازگشايى مدارس و دانشگاه ها دانست.
تاكسيرانى  بر  نظارت  و  مديريت  سازمان  سرپرست 
ساماندهى سرويس مدارس، نصب برچسب بر روى آنها، 
رنگ آميزى و خطكشى ايستگاه هاى تاكسى و بازسازى 
تابلوهاى فرسوده در شهريور ماه را نيز از جمله كارهاى 

انجام شده در راستاى طرح استقبال از مهر اعالم كرد.

تشديد نظارت بر عملكرد تاكسيرانان 
در طرح استقبال از مهر

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان
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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»

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق
به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
پايه 2 (10 سقف) آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن براى اخذ پروانه 
ساختمان و اجراى آن مى باشد.

09331316418 - 09155616079
مديريت: احرارى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

مشاركت سـود 
25 ميليون تا 30 ميليون سرمايه گذارى 

نموده ، سود عالى دريافت نماييد.
09371295679

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09156217507 - 09153637507 
حسينى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت



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

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : کسي که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مي کند 
و کسي که با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد مي کند.

(نزهه الناظر، ص٨٨)

11 : 20
17 : 24
22 : 39
4 : 13
5 : 35

رزمايش و تمرين زلزله فرماندهى انتظامى خراسان جنوبى   عكس: پنجابىعكس روز 

واليتى : بشار اسد خط قرمز ايران است 

 مشاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل گفت: 
با  سوريه  مردم  است.  ايران  قرمز  خط  اسد  بشار 
بين المللى  جنگ  در  توانسته اند  ايشان  محوريت 
كوچكى كه غربى ها و مرتجعان منطقه عليه سوريه 
مگر   : افزود  واليتى  بياورند.  دوام  انداختند  راه  به 
غربى ها كسى را دارند كه مورد قبول مردم سوريه 

باشد و براى مردم اين كشور كارى كرده باشد؟.

كاروان ابوبكر البغدادي هدف حمله 
هوايي ارتش عراق قرار گرفت   

 
البغدادى، سركرده  ابوبكر  هواپيماهاى عراق كاروان 
به  رفتن  حال  در  كه  را  داعش  تروريستى  گروه 
نشست سركرده هاى داعش در االنبار بود، هدف قرار 
دادند. براساس اين گزارش، فعال از سرنوشت ابوبكر 

البغدادى خبرى در دست نيست.

هاشمى : ملك عبدا... به من گفت 
طرف من احمدى نژاد نباشد 

ايران  رابطه  خصوص  در  «هاشمى رفسنجانى» 
من  به  سفرم  در  «ملك عبدا...   : گفت  عربستان  و 
گفت كه طرف من احمدى نژاد نباشد. رهبرى طرف 
من باشد. رهبرى طبق اصولى كه دارند، گفتند: من 
دولت نيستم و بهتر است در مسائل اجرايى دخالت 
عربستان  رهبر  را  خودش  هم  ملك عبدا...  نكنم. 

مى دانست و كسى را باالتر از خودش نمى دانست.

مجلس كليات طرح برجام را تصويب كرد 

اجراى  در  دولت  متناسب  و  متقابل  «اقدام  طرح 
 133 رسيد.  مجلس  نمايندگان  تصويب  به  برجام» 
اين  در  دادند.  راى  اين طرح،  با  موافقت  در  نماينده 
ابراهيم  جاللى،  كاظم  حسينى،  بهلول  سيد  جلسه 
نكو و هادى قوامى به عنوان موافقان كليات طرح و 
مهرداد بذرپاش، عليرضا زاكانى، طال و الياس نادران 

به عنوان مخالفان طرح مذكور صحبت كردند.
 

غربى ها همكارى نكنند، دولت همكارى 
داوطلبانه را متوقف خواهد كرد

طرح  به  اشاره  با  ملى،  امنيت  كميسيون  رئيس 
اسالمى  جمهورى  دولت  متقابل  و  متناسب  اقدام 
غربى ها  اگر  اساس  اين  بر  گفت:  برجام،  اجراى  در 
همكارى عملى انجام ندهند، دولت مكلف به توقف 

همكارى هاى داوطلبانه خواهد بود.
 

عربستان 500 موشك جديد «تاو» به 
تروريست ها در سوريه داد  

منابع مخالف سورى فاش كردند عربستان سعودى 
ساخت  تاو  نوع  از  جديد  زره  ضد  موشك  پانصد 
سوريه  شمال  در  مسلح  هاى  گروه  براى  آمريكا 
 ارسال كرده است. استفاده گسترده مخالفان سورى از 
موشك هاى آمريكايى تاو براى هدف قرار دادن زره 
اين  ارتش سوريه در شمال  تانك هاى  پوش ها و 

كشور مانع از پيشروى اين نيروها نشده است.

قرارى كه الريجانى به هم زد

جهان نيوز نوشت : يك منبع درباره مجادله لفظى 
اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس  الريجانى،  على 
بررسى  ويژه  كميسيون  رئيس  زاكانى،  عليرضا  با 
برجام گفت: بر اساس قرار قبلى، مى بايست آقايان 
زاكانى، الريجانى و شمخانى قبل از بررسى طرح 
در مجلس، درباره مفاد طرح، به تفاهم مى رسيدند 
هنوز  تفاهمى  چنين  كه  است  حالى  در  اين  و 
حاصل نشده است و آقاى الريجانى بدون حضور 
ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير  با  زاكانى،  آقاى 

صحبت كرده است.

استنكاف برخى وزرا براى دفاع از برجام

نماينده تهران در مجلس با اشاره به طرح يك فوريتى 
برجام گفت: برخى وزرا حتى حاضر نشدند در جلسه 
كميسيون برجام و در شورايعالى امنيت ملى از سند 
برجام دفاع كنند. رسايى افزود: برجام يك موافقتنامه 
حتى  دولت  اما  كرد  توجيه  را  آن  نمى شود  و  است 

برجام را در هيئت دولت هم نبرده است.

الريجانى: ازطرح برجام نفعى نمى برم

است  رئيس مجلس گفت: طرح مجلس طرح من 
اما شما طورى حرفم مى زنيد كه انگار من از اين 
را  من  شما  افزود:  الريجانى  برم.  مى  نفعى  طرح 
اگر  ندارد  ايرادى  ايد  كرده  متهم  خود  سخنان   در 
مى خواهيد يك تنه از طرح مجلس دفاع كنيد اين 

كار را بكنيد اما چرا بنده را متهم مى كنيد.

تهديد ظريف و صالحى به اعدام  

عنوان  مجلس  جلسه  حاشيه  در  انصارى  مجيد 
از  يكى  كه  گرفت  تهديدى صورت  متاسفانه  كرد:  
نمايندگان آمد و صالحى و ظريف را به اعدام تهديد 
كرد، گفت شما را اعدام مى كنيم و در رآكتور اراك 

دفن مى كنيم و روى تان سيمان مى ريزيم.

پرونده احمدى نژاد همچنان مفتوح است  

محسنى اژه اى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه دو 
سال از احضار احمدى نژاد به دادگاه مى گذرد و او 
در دادگاه حاضر نشد و از ديگر سو احمدى نژاد از 
به عنوان شاكى شكايت كردند، بررسى  جهانگيرى 
پرونده قبلى آقاى احمدى نژاد به كجا رسيده است؟ 
و  نشده  بسته  اشاره  مورد  پرونده  كرد:  تصريح 

همچنان در حال رسيدگى است. 

بجاى سانتريفيوژ به اخالق توجه كنيد  

 كمالوندى سخنگوى سازمان انرژى اتمى با اشاره به 
اتفاقات ديروز مجلس كه گفته مى شود در آن يكى از 
نمايندگان صالحى را به مرگ تهديد كرده است، گفت: 
بايد پيش از  آن كه به تعداد سانتريفيوژها توجه كنيم به 
اين مسائل توجه شود چرا كه مى توان سانتريفيوژها را 

افزايش داد اما اخالق جايگزين ندارد. 

 حسينيان : طرح برجام خالف قانون اساسى است

 روح ا... حسينيان، نماينده تهران گفت: چرا مجلس بايد وارد 
 كارى شود كه از اصل خالف قانون اساسى است و چرا مى خواهند 
اينگونه مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند؛ چرا 
كه اين موضوع از اساس خالف اصول 152، 77 و 125 قانون 
اساسى است. وى تصريح كرد: چرا مجلس مى خواهد دست 
بسته و چشم بسته موردى را تصويب كند بنابراين به اعتقاد بنده پشت قضيه جريانى 

قرار دارد كه مى خواهد مجلس را مقابل عمل انجام شده قرار دهد.

پيرموذن : ملت خواهان تصويب برجام هستند
 

 پيرمؤذن نماينده اردبيل گفت: غالب نمايندگان نگاه خود را 
در اساس به مصالح و منافع ملى دارند و طرح برجام چكيده 
به  حاضر  حال  در  و  است  مجلس  در  فراكسيون  دو  توافق 
طور عام توپ در زمين ايران و به طور خاص توپ در زمين 
مجلس است. وى  افزود: ملت خواهان تصويب برجام هستند 
كردند  تأكيد  برجام  تسريع  به  مكارم  ا...  آيت  مانند  نظام  بزرگان  برخى  حتى  و 

بنابراين نبايد منافع تعدادى باعث ايجاد مشكل شود.

رئيس سازمان انرژى اتمى در مجلس : 

تا امروز سكوت كردم اما چند روز پيش آرزوى مرگ كردم

انرژى  اكبر صالحى رئيس سازمان  على 
اتمى با حضور در مجلس از برجام دفاع 
اعالم  ما  آنچه  گفت:  صالحى   كرد. 
است،  علمى  مسائل  براساس  كنيم  مى 
ما  نكرديم،  مذاكره  كه  خأل  در  ما 
وى  كرديم.  مذاكره  اصول  براساس 
تعيين  من  را  مذاكرات  چارچوب  افزود: 
اگر مذاكره كرديم در يك  ما  ام،  نكرده 
رئيس سازمان  كرديم.  مذاكره  چارچوبى 
انرژى اتمى اضافه كرد: تا امروز سكوت 
كردم اما چند روز پيش آرزوى مرگ مى 
 كردم. آقايى در تلويزيون آمده مى گفت، 
است  سال   77 ايرانيان  عمر  متوسط 
سال  ده  و  است  سالش   66 صالحى  و 
كدام  به  توافق  بنايراين  ميرد،  مى  ديگر 
سمت مى رود. اين چگونه صحبت كردن 
است؟. آيا جاى خدا نشسته ايد؟ با قسم 
جالله در مجلس به من مى گويند سيمان 
 مى ريزيم روى شما و دفنتان مى كنيم. 
گفتار  نحوه  اين  است؟.  بيان  اين  آيا 
كه  كسانى  به  صحبت  نحوه  آيا  است،؟ 

قصد خدمت دارند اين است؟.
رئيس سازمان انرژى اتمى سپس گفت: 
واهللا ، واهللا ، واهللا در مسائل هسته اى نه 
رو خواهيم  روبه  توقف  با  نه  و  با كندى 

و  تحقيقات  اراك،  سنگين  آب  و   شد 
غنى سازى ادامه خواهد يافت.

 صالحى در ادامه افزود: آمريكا مى خواهد 
 ... و  فردو   ، سازى  غنى   ، سنگين  آب 
سر  آنها  همه  خدا  لطف  به  اما  نباشد 
موضوع  گفت:  وى  هست.  جايش 

اينگونه  علمى  مسائل  بقيه  و  پلوتونيوم 
مطرح مى شود كه درست نيست.

پلوتونيوم  چگونه  اينكه  افزود:  صالحى 
و  است  ديگرى  بحث  كنيم  استخراج   را 
رآكتورهاى  در  پلوتونيوم  از  گويند  مى 
قدرت استفاده مى كنند و 240 كيلو بعد از 

سى سال استفاده كنيم، يعنى هر مجتمع 
آن  درصد   7 و  است  كيلو   500 سوخت 
يعنى 35 كيلو مى شود كه براى 5 تا 6 
مجتمع از 60 مجتمع نياز است ؛ اين شد 
حرف؟. رئيس سازمان انرژى اتمى گفت:  
مى گويند آب سنگين را صادر نكنيد چون 

پرسيم  مى  آيد،  مى  كار  به  گداخت   در 
صالحى  داريم؟.  سنگين  آب  چقدر 
ثابت  زمان  و  دهم  مى  شهادت  گفت:  
روشن  مسائل  از  خيلى  كه  كرد  خواهد 
شده  ما  تواضع  افزود:  وى  شود.  مى 
هيچوقت  ما  و  ما  مسئوليت  انجام   ضد 

 نگفته ايم كسى هستيم و چه كار مى كنيم 
نه  خداست  با  است،   اى  معامله  اگر  و 

براى گرفتن جايگاه اجتماعى.
در  سخنانش  پايانى  بخش  در  صالحى 
آنان  آنچه  گفت:  مجلس  علنى   صحن 
 مى خواستند محقق نشد آنان مى خواستند 
ايران در كلوپ فناورى هسته اى جهان 
نباشد كه شديم و خواسته هايمان را بر 
آنان تحميل كرديم. وى افزود: رهبر معظم 
اند  كرده  مشخص  را  ما  تكليف   انقالب 
كرديم  مى  مذاكره  نحوى  به  بايد  ما  و 
اقتدارمان حفظ مى شد  و  كه هم عزت 
و هم فناورى هسته اى پابرجا مى ماند 
جمهور  رئيس  معاون  شد.  اينگونه  كه 
گفت: تنها محدوديت هايى كه پذيرفتيم 
رفتن  راه  سر  كه  بود  هايى  محدوديت 
توليد بمب هسته اى است در  به سمت 
حالى كه بنا به فتواى رهبر معظم انقالب 

هيچ گاه در پى آن نبوده ايم.
وى افزود: بر اين اساس هر محدوديتى بر 
سر اين راه گذاشته اند بگذار دلشان خوش 
سازى  غنى  اما  ندارد  ما  به  ربطى   باشد 
آب  و  ماند  باقى  ما  توسعه  و  تحقيق  و 
آب  فروشنده  ما  داشت  خواهيم  سنگين 

سنگين و اورانيوم نيز خواهيم بود.

صالحى : واهللا ، واهللا ، واهللا در مسائل هسته اى نه با كندى و نه با توقف روبه رو خواهيم شد

ثبت نام كربال هوايى به صورت محدود

 تاريخ اعزام: 94/8/2
دهه دوم محرم در جوار حرم مقدس سرور

 و ساالر شهدا امام حسين (ع) و علمدار كربال 
حضرت ابوالفضل العباس (ع)

 با 10 درصد تخفيف و اهداى تسهيالت بانكى

 شركت خدمات زيارتى بيرجند تنعيم

 هر كه دارد هوس كرببال بسم ا...

آدرس: جمهورى اسالمى 21   تلفن: 32226749-32222265

بيمــه كـارآفريـن 
به منظور حمايت از هم استانى هاى عزيز پوشش هاى بيمه اى با تخفيف ويژه به شرح ذيل ارائه مى نمايد:

40 درصد تخفيف در بيمه نامه آتش سوزى منازل مسكونى تا پايان سال جارى 

20 درصد تخفيف در بيمه آتش سوزى غير صنعتى (مراكز ادارى،آموزشى،خدماتى و تجارى ) تا پايان سال جارى

20 درصد تخفيف در بيمه حوادث انفرادى تا تاريخ 1394/9/30

بيرجند – خيابان طالقانى- روبروى بيمارستان امام رضا (ع)- مديريت بيمه كارآفرين خراسان جنوبى 
تلفن تماس: 2- 05632213971

         مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
                  شماره (94-35 )

بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه  مناقصه:  كننده  برگزار  دستگاه 
درماني بيرجند

موضوع مناقصه: خريد پرسى غذاي بيمارستان ولى عصر(عج) بيرجند 
و  داراي مجوز  و حقوقي  اشخاص حقيقي  كليه  شرايط شركت در مناقصه: 

پروانه صالحيت از مراجع ذيربط 
قرارداد-   انعقاد  تاريخ  از  شمسي  كامل  سال  يك  كار:  انجام  محل  و  مدت 

بيمارستان ولى عصر (عج) بيرجند
مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : 

الف) واريز مبلغ 000 150 ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك 
ملي (سيبا) و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نماييد.

 http://iets.mporg.ir  :ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 
43/000/000 ريال يا چك تضمين شده بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب 
شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه 

(شركت در مناقصه)
مهلت خريد اسناد: 94/07/20 لغايت 94/07/25

مهلت تحويل اسناد: 94/08/05  
سازمان  غفاري-  خيابان   – بيرجند   – جنوبي  خراسان  اسناد:  تحويل  محل 

مركزي دانشگاه - دبيرخانه مركزي تحويل و رسيد دريافت گردد.
تاريخ و محل شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها: 94/08/06 ساعت 9 صبح 
بيرجند- سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي- سالن جلسات معاونت توسعه  
در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد 
يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار 

مي باشد.
  روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

درخشش 21 نفر از دانش آموزان ساعى و تحت پوشش 

بنياد علمى موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص) 

در سال هاى 93 و 94 در دانشگاه هاى كشور 

 را به حضور عزيزان مان ، خانواده هاى محترم شان 
 حاميان گرانقدر موسسه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

اميد است با حمايت بى دريغ نيك انديشان و خيرين از اين قشر 
پر تالش ، بنياد علمى موسسه را در جهت رشد و شكوفايى

 و خدمت رسانى يارى نماييد.

شماره حساب موسسه: سيبا  0105543248003

شماره كارت مجازى: 6037991199511233

شماره تلفن: 05632225633 - 05632225600

رشتهمقطعشهرنام دانشگاهرديف
مهندسى صنايعكارشناسى ارشدتهرانصنعتى شريف1
حقوقكارشناسى ارشدتهرانعلوم قضايى2
علوم اجتماعىكارشناسىتهرانشاهد3
علوم تربيتىكارشناسىبيرجندفرهنگيان4
مشاورهكارشناسىبيرجندفرهنگيان5
حقوقكارشناسىبيرجنددولتى6
روانشناسىكارشناسىبيرجنددولتى7
مهندسى عمرانكارشناسىبيرجنددولتى8
برق مخابراتكارشناسىبيرجنددولتى9
برق و قدرتكارشناسىبيرجنددولتى10
روانشناسى و مشاورهكارشناسىبيرجنددولتى11
كامپيوتركارشناسىبيرجنددولتى12
الهيات كارشناسىبيرجنددولتى13
علوم سياسىكارشناسىبيرجنددولتى14
حسابدارىكارشناسىقايندولتى15
مديريت مالىكارشناسىزاهداندولتى16
حسابدارىكارشناسىمشهددولتى17
علوم قرآنكارشناسىمشهددولتى18
تربيت بدنىكاردانىمشهددولتى19
حسابدارى بازرگانىكاردانىبيرجندسپيده كاشانى20
كامپيوتر- نرم افزاركاردانىبيرجندسپيده كاشانى21


