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اختصاص 200 ميليارد ريال اعتبار براى تثبيت 
جمعيت مناطق روستايى و مرزى

زمان واريز يارانه نقدى مهرماه اعالم شد 

كرد:  اعالم  ها  يارانه  هدفمندسازى  سازمان  ايرنا: 
پنجاه و ششمين مرحله از واريز يارانه نقدى مربوط 
به مهرماه سال جارى ساعت 24 روز يكشنبه هفته 

آينده انجام مى شود. 

ناجا: سفر به عتبات عاليات
 بدون ويزا و گذرنامه ممنوع است 

همراه  كرد:  بيان  ايالم  پليس  رئيس  دولتى  سردار 
داشتن گذرنامه و ويزا شرط اصلى براى خروج زائران 
عتبات عاليات از مرز بين المللى مهران به عراق است. 
تاكيد  نكته  اين  بر  عراقى  مسئوالن  داد:  ادامه  وى 
كرده اند كه بدون اسناد معتبر شامل گذرنامه و ويزا از 

پذيرش زائران در ايام اربعين خوددارى مى كنند. 

اعمال 37 محدوديت  اجتماعى 
براى بيسوادان از امسال 

ايسنا: رئيس سازمان نهضت سواد آموزى گفت: مخاطب 
اصلى دولت افراد بيسواد زير 50 سال هستند كه اين افراد 
امسال و سال بعد را براى باسواد شدن فرصت دارند و 
اگر تا پايان 95 نتوانستند در امر باسوادى شركت كنند 
مشمول محدوديت هاى اجتماعى قرار مى گيرند. باقرزاده، 
افزود: اين برنامه حاكى از پيش بينى 37 محدوديت 

اجتماعى است كه از امسال بتدريج اجرا مى شود. 

 پرونده مسكن مهر تا پايان
 سال آينده بسته مى شود

ايسنا: اصغرى مهرآبادى قائم مقام وزير راه و شهرسازى با 
اشاره به اين كه وزارت راه و شهرسازى براى اتمام طرح 
مسكن مهر تا پايان سال 1395 برنامه دارد، افزود: مراحل 
عمرانى 250 هزار واحد مسكن مهر در كشور تكميل شده 

كه براى تحويل آنها نيازمند خدمات زيربنايى هستيم.

 رئيس جمهور كه سه شنبه شب از طريق رسانه ملى با مردم گفتگو كرد در تشريح كليات بسته جديد 
اقتصادى براى خروج از ركود، به مانند ساير مباحث اقتصادى خود، باز هم بانكها را به طور ويژه مورد 

توجه قرار داد.(شرح در صفحه2)

خبرهاى خوب براى نظام بانكى؛ شروط كاهش
 سود رسما پذيرفته شد 

ورزشكاران معلول و جانباز استان مدالهاى 

رنگارنگ در ميادين كشورى كسب كرده اند

روز ٢٤ مهر ماه به عنوان روز پارالمپيک در تقويم کشور
 به ثبت رسيد  و اين توفيقي است براي معلوالن و جانبازان تا 
بياموزند که نقص جسمي بر اراده انسان اثري نمي گذارد...

بصيرت افزايى در 45 
بقعه استان طى محرم و صفر
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان، واقعه كربال را يك واقعه كامًال 
سياسى در پى يك مديريت اسالمى دانست و گفت: مديريت اسالمى با 
هر آنچه كه موجب ذلت جامعه شود مخالفت مى كند...

4

7

صفحه ٧

س)
را(

زه
ن ال

حبا
ت م

يئ
- ه

ده
 زا

ال
كم

س : 
عك

آقاى مهندس مروى مقدم
مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

23 مهرماه ، روز استاندارد
 و همدلى و همزبانى دولت و ملت

را خدمت جناب عالى و كليه همكاران محترم آن مجموعه تبريك عرض 

نموده و از درگاه ايزد منان توفيقات روز افزون شما بزرگواران را خواستاريم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

  فرصتى مغتنم براى عرض تبريك و تقدير از يكايك 
تضمين كنندگان سالمت و كيفيت و هموار كنندگان ورود توليدات 

ميهن عزيز اسالمى به بازار جهانى است.

صنايع كاشى نيلوفر 

جناب آقاى مهندس مروى مقدم 
مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

فرا رسيدن روز جهانى استاندارد

شله مشهدى ياس (عدل)
ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاه

تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى
آدرس: نبش عدل 18

ويژه مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز
در ايام ماه محرم و صفر همانند سال هاى گذشته 

لطفا جهت سفارش شله 
حداقل 24 ساعت جلوتر اقدام نماييد

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادر عزيزمان 

مرحومه مريم قره شير
" همسر مرحوم محمد على تابع "

جلسه بزرگداشتى جمعه 94/7/24 از ساعت 9/30 الى 10/30 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع)
 (خيابان معلم) برگزار مى شود، حضور سروران ارجمند باعث شادى روح آن عزيز و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: تابع ، قره شير

فراموش شدنى نيستند آنان كه با خط مهر بر قلب مان حك شده اند
دومين سالگرد درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج محمد عبيرى
" پير غالم ابا عبدا... الحسين (ع) "

را در آرامگاه ابدى آن عزيز از دست رفته به سوگ مى نشينيم 
و با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش درود مى فرستيم. 

همسر و فرزندان

به نام آن كه بازگشت به سوى اوست با نهايت تاسف درگذشت ناگهانى 

شادروان امان ا... تاج بخش
 " داماد مرحوم عبدالحسين حسينيان " 

در مشهد مقدس را به اطالع مى رساند: بدين مناسبت جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 
94/7/23 از ساعت 15 الى 16 در محل هيئت فاطميه بيرجند "خيابان مطهرى 8" 

برگزار مى شود، حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده هاى: تاج بخش ، حسينيان ، نخعى ، طباطبايى ، شاهسوند ، عابدينى

جلسه يادبودى به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 مرحومه فاطمه صغرى رفيعى
" همسر آقاى محمد قلى رفيعى "

  امروز پنجشنبه 94/7/23 از ساعت 15 الى 16 
در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود 
حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى رفيعى و ساير بستگان

يك سال گذشت
يك سال از فراغ ناباورانه پدرى دلسوز و همسرى مهربان گذشت

اينك در سالگرد سفر آسمانى پدر عزيزمان

 حاج فيروز على سورگى
 گرد هم مى آييم تا يادش را با قرائت فاتحه اى گرامى داريم.
بدينوسيله به اطالع مى رساند: مراسم سالگرد آن مرحوم 
امروز پنجشنبه 94/7/23 از ساعت 15 الى 16در محل مسجد

 امام حسن مجتبى (ع) "خيابان معلم" برگزار مى شود 
حضور سروران ارجمند موجب تسلى بازماندگان خواهد بود.

خانواده سورگى و فاميل وابسته

ششمين  سالگرد درگذشت پدر بزرگوارمان       

 مرحوم حاج محمد عشقي موحد  
       "خادم آل عبا پير غالمان امام حسين(ع) "
 سال هاست كه دست هاي ساكت پدرم  خانه دل ما را مي گشايد

بوسه مي زنيم بر ابروان شبنمي اش و پدرم با چشماني به زاللي آفتاب لبخند مي زند
براي شادي روح بلند پدر بزرگوارمان  فاتحه اي را مسئلت داريم.

همسر ، فرزندان ، اقوام و آشنايان

يادبود

استانداردها كمك مى كند تا جهان به مكانى امن تر مبدل گردد

هفته استاندارد  را  خدمت 
جناب آقاى مهندس مروى مقدم 
 مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى 

و همكاران محترم آن مجموعه صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس مروى مقدم
 مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

 فرا رسيدن 23 مهر ماه ، روز استاندارد
 بر شما و همكاران پرتالش تان گرامى باد

كانون كارآفرينان استان - كارخانجات كاشى فرزاد (فالحى)

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان

 شادروان سلطان عقيقى 
"همسر مرحوم استوار غالمحسين خورشيدزاده"

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/7/23 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر در محل مصلى برگزار مى شود 
تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده خورشيدزاده و بستگان

«يك سال گذشت»
به مناسبت اولين سالگرد وداع غم انگيز همسرى دلسوز و مادرى مهربان مرحومه مغفوره 

حاجيه فاطمه پرويزيان
جلسه يادبودى منعقد مى شود

زمان: امروز پنجشنبه 94/7/23 از ساعت 14/30 الى 15/30
مكان: حسينيه گازاريها (فلكه دوم مدرس)

حضور شما سروران گرامى در جلسه فوق موجب شادى آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: خسروى ، پرويزيان و ساير منسوبين

افسوس كه آن مادر فرزانه ما رفت       آن شمع شب افروز ز كاشانه ما رفت
از كوچه ما ، دلبر جانانه ما رفت يك سال نه ، يك قرن گذشته ست دريغا 

علم هاى عزا در استان برافراشته شد/صفحه7
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امروز ٢٣ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ١ محرم ١٤٣٧ و ١٥ اکتبر ٢٠١٥

 ١٣٠٦) ايران  سراسري  آهن  راه  احداث  آغاز 
ش).

عمليات كالسيك دزفول توسط ارتش جمهوري 
اسالمي (١٣٥٩ش).

شهادت عالم مجاهد «عطاءا... اشرفي اصفهاني» 
پنجمين شهيد محراب در باختران (١٣٦١ش).

رحلت آيت  ا... «سيد مصطفي صفايي خوانساري» 
استاد برجسته حوزه علميه قم (١٣٧١ش).

ارتحال آيت ا... «سيدابوالحسن رفيعي قزويني» 
(١٣٩٥ ق).

آغاز سال هجري قمري.
آغاز هفته احياي امر به معروف و

 نهي از منكر
«امر» به معناي فرمان دادن و «نهي» به معناي 
بازداشتن و منع از انجام کاري است. «معروف»، 
هر آن چيزي است که عقل و دين، آن را به نيکي 
و خوبي مي شناسند و معرفي مي کنند و «منکر»، 
هر آن چيزي است که عقل و شرع، آن را ناپسند 
مي دارند. پس امر به معروف، يعني فرمان دادن 
به انجام کارهاي نيک و نهي از منکر، به معناي 
ناپسندي است. دستور قرآن  از بدي و  بازداشتن 
و  معروف  به  امر  وجوب  و  ضرورت  بر  کريم 
آيه اي مي  از منکر کامال آشکار است. در  نهي 
خوانيم:«و بايد از ميان شما گروهي باشند دعوتگر 
از  و  فرمان دهند  (معروف)  نيکي  به  به خير که 

ناشايستي(منکر) باز دارند و اينان رستگارانند». 
قزويني»  جعفر  «ميرزا  بزرگوار  فقيه  رحلت 

(١٢٩٧ ق).
شيرازي»  عبدا...  «سيد  العظمي  آيت  ا...  رحلت 

زعيم حوزه  ي علميه  ي مشهد (١٤٠٥ق).
تولد «پاْبليوس ويرژيل» بزرگ  ترين شاعر روم 

باستان (٧٠ ق.م).
اطلس  اقيانوس  فراز  از  بالن  نخستين  عبور 

(١٩٢٨م).
بركناري «نيكيتا خروشچف» رهبر اتحاد جماهير 

شوروي سابق از قدرت (١٩٦٤م).
اعالم استقالل بوسني و هرزگوين از يوگسالوي 

(١٩٩١م).
آغاز هفته جهاني نابينايان و روز جهاني عصاي 

سفيد.

تقويم مناسبت هاى  روز

قائم مقام بازرگانى وزير جهاد كشاورزى اعالم كرد: قيمت شكر با 9 درصد افزايش به 2300 تومان رسيد. على اكبر مهرفرد، در گفتگو با فارس 
گفت: افزايش 9 درصدى قيمت شكر تصويب و ابالغ شد. وى افزود: قيمت شكر براى فروش عموم از مهرماه هر سال 
تا مهر سال آينده اعالم مى شود و براين اساس قيمت اين محصول با افزايش هر كيلو 200 تومان 2300 تومان تعيين شد. 

قيمت شكر 9 درصد افزايش يافت؛ هر كيلو 2300 تومان   معلمان پيش دبستانى تا هفته آينده 
جايابى مى شوند

پرورش،  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
اعالم كرد: ساماندهى مربيان پيش دبستانى و نيروهاى 
خدمات آموزشى به صورت حق التدريس تا هفته آينده 
انجام مى شود. على زرافشان در گفتگو با مهر، درباره 
ساماندهى مربيان پيش دبستانى و نيروهاى خدمات 
آموزشى به صورت حق التدريس گفت: به دليل ارجاع 
دير بخشنامه به استان ها فرايند اجراى اين مصوبه 
پيش   مربيان  افزود:  وى  شد.  مواجه  تاخير  با  نيز 
دبستانى و نيروهاى خدمات آموزشى تا هفته آينده 
جايابى مى شوند و كالس هاى درس آنان مشخص 
مى شود. معاون وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: 
آموزش و پرورش با توجه به نياز،  جنسيت و رشته 
اقدام به استفاده از نيروهاى پيش دبستانى و شركتى 
به عنوان حق التدريس مى كند و در قانون تصريح 
خريد  و  دبستانى  پيش  معلمان  از  است صرفا  شده 

خدمات آموزشى استفاده شود.

 مبلغ عيدى امسال كاركنان دولت 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور عيدى 
امسال كاركنان دولت را 687 هزار تومان اعالم كرد.
به گزارش بولتن نيوز، محمدباقر نوبخت با اعالم اينكه 
عيدى كارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان 
بود، گفت: امسال اين مبلغ 687 هزار تومان خواهد 
تومان  به 750 هزار  نيز  آينده  بودجه سال  در  و  بود 
تدوين  بخشنامه  آنكه  بيان  با  نوبخت  رسيد.  خواهد 
اليحه بودجه سال آينده به دستگاه ها ابالغ شده است، 
افزود: افزايش حقوق كاركنان نيز كمتر از 10 درصد 
نخواهد بود و پيش بينى مى كنيم نرخ تورم نيز به 10 
تا 11 درصد برسد. وى گفت: البته هنوز اليحه بودجه 
قطعى نشده است و تالش مى كنيم كسانى كه سطح 
حقوقشان پايين است ازجمله بازنشستگان بيشتر تقويت 
شوند و تا 15 آذر تالش مى كنيم اليحه بودجه سال 

آينده را تقديم مجلس كنيم. 

آخرين خبر درباره ارزانى خودرو

دبير انجمن قطعه سازان خودرو با بيان اينكه ركود 
است،  گذاشته  تاثير  هم  صنعت  اين  در  اقتصادى 
يابد  كاهش  خودرو  قيمت  است  بعيد  البته    : گفت 
و اگر عده اى مى خواهند قيمتها كاهش يابد، بايد 
برنامه  هم  توليد  شده  تمام  هزينه  كاهش  براى 
ريزى كنند. به گزارش تسنيم، ساسان قربانى اظهار 
بازار خودرو و رهايى از  كرد: براى ايجاد تقاضا در 
تسهيالت خريدار  بايد  اين محصوالت  ركود خريد 
به ميزان قابل توجهى افزايش يابد تا مردم بتوانند 
متناسب با شرايط مالى و اقتصادى خود خودرو تهيه 
كنند. قربانى اظهار كرد: البته بايد نرخ سود بانكى 
هم كاهش يابد و از خودروسازان هم انتظار مى رود 
فعاليتهاى پايه اى و بنيادى را براى توسعه محصول 

انجام دهند كه البته زمان بر است.

  نظارت بر تخلفات اينترنت موبايل هوشمند شد 

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى 
كار  بر  نظارت  براى  برخط  سامانه اى  تهيه  از  خبر 
اپراتورهاى اينترنت و موبايل داد و گفت: اگر خطايى 
را  اپراتور  آن  كنيم،  مشاهده  اپراتورها  طرف  از  را 
جريمه و ميزان خسارت كاربر را نيز پرداخت مى كنيم. 
به گزارش تسنيم، داداش زاده در ارتباط با افزايش فشارى كه عليه اپراتورها 
در ارائه بسته هاى اينترنتى وجود دارد، اظهار كرد: همانطور كه مسلم است 
اپراتورها به عنوان شركت هاى بزرگ با اشتباهى كوچك اعتبار خود را از 
بين نخواهند برد اما اگر كاربرى مدعى تخلف است، مى تواند شكايت خود را 
اعالم كند. وى تأكيد كرد: اپراتورها موظف هستند با اتمام مهلت استفاده از 

بسته هاى اينترنتى كاربران را براى تمديد مجدد بسته فعلى مطلع كنند.

 بيكاران دانشگاهى 2 برابر نرخ كل كشور

ميزان  گفت:  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
برابر   2 دانشگاهى  التحصيالن  فارغ  در  بيكارى 
و  است  كشور  كل  در  بيكارى  نرخ  از  بيشتر 
هاى  رشته  تطابق  ميزان  كه  است  درحالى  اين 
تنها  استانى  هاى  گيرى  جهت  با  دانشگاهى 
تطابق  ميزان  كرد:  تاكيد  ربيعى  مهر،  گزارش  به  است.  درصد   10 
 رشته هاى دانشگاهى مربوط به آموزش فنى و حرفه اى نيز تطابق زيادى با 
جهت گيرى هاى استانى و جامعه ندارد. وى با بيان اينكه ساختار تربيت 
 منابع انسانى بايد بازنگرى شود، افزود: ما برنامه اى براى توانمند سازى 
فارغ التحصيالن دانشگاهى داريم تا براين اساس بتوانيم زمينه اشتغال 

را براى اين افراد ايجاد كنيم. 

يارانه و حقوق تا پايان سال با تاخير پرداخت مى شود

عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: با توجه به 
انتخابات پيش روى مجلس شوراى اسالمى، انتظار 
مى رود تأخير در پرداخت يارانه حداقل تا پايان سال 
جارى ادامه داشته باشد. ابراهيم نكو در گفتگو با الف، 
 بيان كرد: تاكنون شاهد تاخير در پرداخت يارانه ها 
بوديم كه همين روند تا پايان سال ادامه خواهد داشت. وى ادامه داد: در 
سطح كالن نيز شاهديم، حقوق كارمندان و كارگران دولتى با تأخير پرداخت 
مى شود. بنابراين تصور اينكه يارانه بايد بدون تأخير و سر وقت پرداخت شود 
غيرمنطقى است.  نكو افزود: به هر حال يارانه همانند حقوق و دستمزدها به 
دليل محدوديت منابع دولت با تأخير پرداخت مى شود. اين تأخيرها دور از 

انتظار نيست و مردم نبايد فكر كنند كه دولت درصدد حذف آنهاست. 

در حالى پيش از اين بانكها براى عملياتى شدن كاهش 
نرخ سود بانكى چهار شرط را تعيين و اعالم كرده بودند 
كه رمزگشايى رئيس جمهور از بسته جديد اقتصادى دولت 
حاكى از پذيرفته شدن اجراى اين شرايط براى بهبود وضعيت 
بانكها در جهت حركت در مسير رونق دهى به توليد و در 

نهايت انطباق سود با اوضاع اقتصادى كشور بود. 
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور كه سه شنبه شب  از طريق 
بسته  كليات  تشريح  در  كرد  گفتگو  مردم  با  ملى  رسانه 
جديد اقتصادى براى خروج از ركود، به مانند ساير مباحث 
اقتصادى خود، باز هم بانكها را به طور ويژه مورد توجه 
قرار داد. «بانك؛ و اما بانك؛ و ما ادراك ما البانك» عبارتى 
بود كه چندى پيش روحانى در توصيف سختى حل كردن 
مشكالت بانكها و اصالحات آنها عنوان كرد و گفت كه 
«اگر بتوان مشكل بانكها را حل كرد ظاهرا مشكل عالم 
به  اى  نامه  در  ادامه  در  البته  است». وى  هم حل شده 
اصالح  براى  برنامه اى  تهيه  درخواست  خود  اول  معاون 

نظام بانكى را نيز اعالم كرده بود. 
با  اما محور اصلى اظهارات اخير رئيس جمهور در رابطه 
بانكها به تامين مالى آنها و حركت به سمت كاهش نرخ 
نرخ سود  كاهش  از  بعد  حالى  در  داشت.  اختصاص  سود 
بانكى در ارديبهشت ماه امسال بار ديگر اين موضوع در صدر 
برنامه هاى بانكى قرار گرفته و آنطور كه مقامات اقتصادى 
اعالم كرده اند در اولين جلسه شوراى پول و اعتبار مورد 
بررسى قرار خواهد گرفت كه روحانى نيز ضمن تاكيد بر اين 
موضوع به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى 

از ايجاد راهكارهايى براى كاهش هزينه بانكها، افزايش منابع 
و در نهايت عملياتى شدن كاهش نرخ سود خبر داد. 

همسويى برنامه جديد اقتصادى با درخواست بانكها

افزايش منابع بانكها به ويژه از محل كاهش نرخ سپرده 
قانونى، كاهش هزينه بانكها، ساماندهى بازار بين بانكى و 
همچنين ساماندهى موسسات غيرمجاز عوامل مهم بهبود 
وضعيت بانكها از نگاه رئيس جمهور بود و وى اعالم كرد 
كه در بسته جديد اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است.  
تسهيالت  براى  بانكها  منابع  كمبود  به  اشاره  با  روحانى 
دهى به توليد با اعالم اينكه دولت در برنامه خود قصد 
اجراى سياست هايى براى رفع اين مشكالت را دارد، گفت 
منضبط  بانك هاى  كه  شد  خواهد  عمل  گونه اى  به  كه 
هزينه كمترى پرداخت كرده و بتوانند تسهيالت ارزان تر 

در اختيار متقاضى قرار دهند. 
موضوع ديگر مورد اشاره روحانى به افزايش منابع بانكها 
بود كه البته در اين رابطه بر كاهش سپرده قانونى تاكيد 
شد. اين خبر خوشى براى بانكها و حتى وزير صنعت، معدن 
با كاهش  و تجارت بود كه بارها در خواست كرده بودند 
نرخ سپرده قانونى بانكها، تا حدى از منابع قفل شده آنها 
به  بانكى  منابع  افزايش  با  و  شده  آزاد  مركزى  بانك  در 
حوزه تسهيالت دهى وارد شود.  آنطور كه رئيس جمهور 
دولت،  اقتصادى  جديد  بسته  شدن  اجرايى  با  كرد  اعالم 
در حال حاضر حدود 13  بانكها كه  قانونى  ميزان ذخيره 
اين  با  يافت.  خواهد  كاهش  درصد   10 به  است  درصد 

و  شده  تعيين  نيز  شرط  كاهش،  اين  براى  كه  توضيح 
 بانكهايى كه عملكرد مناسبى داشته و منضبط كار مى كنند 
مشمول اين سياست خواهند شد. روحانى با اعتقاد به اينكه 
در  نيز  تسهيالت  سود  بانكها،  هزينه  كاهش  صورت  در 
مسير كاهشى قرار مى گيرد اين گونه توضيح داد كه وجود 
تورم 15 درصدى فعلى، سود تسهيالت خيلى باالست كه 
بايد آن را كاهش داد. اگر هزينه بانك ها كاهش پيدا كند 
مى توانند سود تسهيالت را كاهش دهند و اين يك قدم 
براى توليدكنندگان است. موسسات مالى و اعتبارى غير 
مجاز نيز مورد اشاره روحانى قرار گرفت و تاكيد شد كه براى 
اصالح نظام بانكى بايد بانك مركزى با اهرم هاى خود برخى 
موسسات و صندوق هاى مالى كه انضباط الزم را ندارند به 
نظم بكشاند. رئيس جمهور از ساماندهى بازار بين بانكى نيز 
سخن گفت و اظهار كرد: گاهى اوقات بانكى از بانك ديگر 
تسهيالتى مى گيرد كه نرخ سود آن در عمل تا 29 درصد 
مى رسد كه به ضرر توليد كنندگان است از اين رو ما بانك 
مركزى را وارد عمل كرديم كه نتيجه مناسبى هم داشته و 

توانسته اين نرخ سود را به 26 درصد كاهش دهد. 

حرف بانكها عملياتى شد

حاوى  ولى  بود  كلى  كه  چند  هر  رئيس جمهور  اظهارات 
خبرهاى تازه و خوشايندى براى بانكها بود آنهم در شرايطى 
كه چندى پيش خواسته بودند تا بانك مركزى در جهت حل 
برخى موارد تصميم گيرى كند. اين در حالى است كه همتى 
رئيس شوراى هماهنگى بانكها  در آستانه كاهش سود بانكى 

در ارديبهشت ماه امسال با توجه به عدم رعايت نرخ هاى 
مصوب قبلى به دليل فراهم نبودن شرايط كاهش نرخ سود از 
الزاماتى براى اين موضوع سخن گفته و چهار شرط را اعالم 
كرده بود.  افزايش منابع بانكها خاصه از محل كاهش سپرده 
قانونى، ساماندهى بازار بين بانكى، ساماندهى موسسات غير 
مجاز و همچنين كاهش هزينه بانكها به ويژه از طريق كاهش 
نرخ اضافه برداشت شروط مورد توجه همتى بود. مواردى كه 
گرچه در آن زمان با واكنش چندان مناسبى همراه نشد ولى 
در سخنان رئيس جمهور بر اين موارد يعنى كاهش سپرده 
قانونى براى افزايش منابع بانكها، بازار بين بانكى، ساماندهى 
موسسات غير مجاز و همچنين كاهش هزينه بانكها تاكيد شد 
و روحانى رسما اين شرايط را پذيرفته و براى اجراى آن به 
منظور ايجاد اصالحاتى در نظام بانكى و تسهيالت دهى در 

جهت رونق توليد و خروج از ركود تاكيد كرده است. 

 خبرهاى خوب براى نظام بانكى/ شروط كاهش سود رسما پذيرفته شد 
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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

مزايده شماره 94/2
موضوع: فروش 2553 اصله تير A و 1138 اصله تير سيمانى و 67832 كيلوگرم سيم مغز فوالد در 
سطح شهرستان هاى استان خراسان جنوبى به باالترين قيمت پيشنهادى برابر شرايط منضم به طرح 

قرارداد
شرط تهيه اسناد: واريز مبلغ 200/000 ريال به حساب سيبا شماره 0106034398001 بانك ملى در وجه شركت 

مخابرات خراسان جنوبى
مهلت تهيه اسناد: از 94/7/23 تا پايان وقت ادارى 94/8/3- تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/8/13 و بازگشايى 

پاكت ها 94/8/17
تضمين: تضمين شركت در مزايده معادل چهار درصد مبلغ پيشنهادى طى ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده 

بانكى يا واريز نقدى به حساب سيبا شماره 0106034398001 در وجه شركت مخابرات خراسان جنوبى
محل تهيه اسناد: بيرجند- بلوار پاسداران- ميدان جانبازان- شركت مخابرات خراسان جنوبى – اتاق شماره 124

تلفن تماس: 05632445444   فاكس: 056-32424004
شركت مخابرات خراسان جنوبى 

دعوت مجمع عمومى عادى موسسه خيريه امام على (ع) 

به شماره ثبت 177 و شناسه ملى 10360053390
بدينوسيله از كليه اعضاى موسسه مذكور دعوت مى شود:

 در جلسه اى كه شنبه 94/8/9 ساعت 9 صبح در محل موسسه واقع در خيابان طالقانى 7 -  انتهاى كوچه 
تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند.

دستور  جلسه:
هيئت مديرهانتخاب مديران- انتخاب بازرسان- انتخاب روزنامه

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه خانم بى بى زهرا حسنى به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور سند مالكيت المثنى 

نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 653 فرعى از شماره 345- اصلى واقع در بخش 2 شهرستان بيرجند كه 
متعلق به وى مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت ذيل ثبت 107105 صفحه 239 دفتر امالك جلد 
630 به نام بى بى زهرا حسنى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب تا چنانچه كسى مدعى 
سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده مراتب را به اين اداره اعالم فرمايند و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى 

تاريخ انتشار: 94/7/23          محمدناصر مخملباف- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك بيرجندبه نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.

فراخوان مزايده عمومى به شماره 94/33/94 (نوبت اول)
دستگاه مزايده گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مزايده: واگذارى 4 باب غرفه در پايانه مرزى ماهيرود
مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت ادارى شنبه 94/8/2

مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 9 صبح شنبه 94/8/9
زمان و محل قرائت پيشنهادات: شنبه 94/8/9 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و 

پايانه هاى خراسان جنوبى
محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى
مبلغ تضمين شركت به صورت ضمانت بانكى، چك تضمين شده به شرح ذيل مى باشد:

غرفه شماره يك (22 مترى) 4/000/000 ريال- غرفه شماره دو (25 مترى) مبلغ 4/500/000 ريال
غرفه شماره سه (30 مترى) مبلغ 5/400/000 ريال- غرفه شماره چهار (27 مترى) 4/900/000 ريال
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال : 9-32342137 داخلى 219 تماس حاصل فرماييد.

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

تمديد مهلت استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه
 بخش كشاورزى شهرستان بيرجند (سهامى خاص به شماره ثبت 4740)

بدينوسيله پيرو آگهى پذيره نويسى افزايش سرمايه منتشر در روزنامه آواى خراسان جنوبى مورخ 94/4/13 
و مهلت تعيين شده تا تاريخ 94/6/14، نظر به درخواست متقاضيان و به منظور تامين حقوق كامل ايشان 
كه موفق به استفاده از حق تقدم خريد سهام موضوع افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
92/5/26 شركت نگرديده اند، به اطالع كليه تشكل ها ، بهره برداران روستايى و مستقل بخش كشاورزى 
شهرستان بيرجند واجد شرايط مى رساند بر اساس مصوبه هيئت مديره مورخ 94/7/11 مهلت استفاده 
از حق تقدم مذكور تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/8/3 تمديد گرديده است. بديهى است پس از انقضاى 
مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند سهام باقى مانده را به سهامداران فعلى واگذار نمايد. ضمنا متذكر مى شود 
افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد تا سقف 17/800/000/000 ريال (منقسم به 1780000 سهم 

10/000 ريالى) با رعايت سلب حق تقدم صاحبان فعلى سهام به شرح ذيل اقدام نمايد.
1- تعداد سهام ارائه شده در اين مرحله: 1060420 سهم  2- نوع سهام: عادى و با نام

نكات مهم:
ارسال فيش واريزى به صورت نمابر و تحويل اصل آن به صندوق ضرورى است. صندوق تا قبل از اتمام مراحل 
 ثبتى افزايش سرمايه هيچگونه تعهدى نسبت به پرداخت تسهيالت به سهامداران جديد نخواهد داشت.
 آدرس شركت: بيرجند- خيابان شهيد بهشتى- نبش شيرين غربى- پالك 141 – طبقه اول- واحد دوم

هيئت مديره شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند

آگهى تغييرات شركت راه و ساختمان سپهر عرشياى بيرجند "سهامى خاص" به شماره ثبت 4663 و شناسه ملى 10360061316

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/6/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاى على قاسمى به شماره ملى 0651946522 به عنوان 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره و آقاى محمد شهابى به شماره ملى 0901242829 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و خانم زهرا فلسفى نيا به شماره ملى 
0653124937 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 2- كليه اوراق و اسناد تعهد آور شركت از قبيل چك و سفته و نامه ها و اوراق 
عادى با امضاى آقاى على قاسمى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب 

شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها  و موسسات غيرتجارى بيرجند

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979    

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

لحظاتى شاد و مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.
استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا

استخر آزادى خرمشهر
همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه

23- 20 ويژه آقايان گرامى
زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544

نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى



پيام شماپيكر شادروان همايونى جانباخته حادثه منا در زيركوه تشييع شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 23 مهر 1394 * شماره 3344
بگوييد 3 مسئوالن  به  خدا  به  رو  شما  سالم. 

فكرى براى تعريض خيابان مدرس بردارند.
915…761

سالم آوا. اين چه رسميه كه جلوتر از محرم خيمه عزا 
ايام شهادت و فاجعه كربال  از  به پا مى كنيم پيش 
عزادارى مى كنيم و بر سر و سينه مى زنيم ولى بعد 
اباعبدا... ساالرشهيدان  و  سرور  شهادت  از 
الحسين و در نهايت شام غريبان عزادارى ها 

تمام و تمامى حرمت ها شكسته مى شود!؟
915…689

خواهشمنديم  شهر  شوراى  مسئوالن  به  سالم  با 
به ترافيك و نبود پاركينگ و عرض كم معبر 
مدرس 27 كوچه پشت رستوران پارك توحيد 

توجه داشته باشيد. منون
915…050

با سالم. المپياد مرحله استانى طرح ملى دادرس سازمان 
جوانان هالل احمر در شهرستان فردوس برگزار شد چرا 
تيم شهرستان خوسف شركت نكرده بود تا از 

جايگاه اين شهرستان دفاع نمايد؟
915…008

الهيه،  تاير،  (كوير  مهر  هاى مسكن  اتوبوس 
بهزيستى) خيلى دير ميان لطفاً رسيدگى كنيد. 
باوجود اين همه جمعيت اين قسمت، اتوبوس هاش 

رو زياد كنيد. خدا خيرتون بده
915..263

 سالم. لطف كنيد به آقايان مسئول بفرماييد  ورودى هاى 
شهر بيرجند در شأن اين شهر نيست.

930…400
دادن  دستور  كه  مسئولى  مقام  از  لطفًا  سالم. 
 12 آرد  مركزى  بخش  هاى  نانوايى  به  فقط 

درصد بدهند دليل كارشونو رو بپرسين؟
915…980

با سالم. هنوز منتظر جوابيه راه و شهرسازى در 
مورد جاده اسديه به تخته جان هستيم. ببينيم 

اين اداره كى پاسخگو خواهد كرد.
915…383

نه  هست  شهريور  يارانه  ببخشيد  باسالم. 
يارانه مهرماه كه يك ماه تأخيردارد و مردم 

طلبند از دولت!
915…069
بردارند. فكرى  مسئوالن  شايد  كن  چاپ  آواجان 

مواد غذايى  بعد  ميگيرن  بن  دولت  كارمنداى 
شون رو ميارن نصف قيمت به مغازه داران مى 
فروشن خب چرا بهشون مى دييد بدين به چندتا 
اقتصادى  اوضاع  دارن.  احتياج  كه  بيچاره  بدبخت 
خيلى خرابه اين وضع كشور رو فلج مى كنه! به فكر 

ما مردم مستضعف هم باشيد.
936...450

در آستانه ماه محرم و با حضور پرشور مردم و مسئوالن، پيكر شادروان حاج حسن همايونى بر دستان مردم زيركوه تشييع و در زادگاهش به خاك سپرده شد. روز گذشته مردم 
داغدار و عزادار اين شهرستان ميزبان آالله اى گلگون كفن از سرزمين وحى بودند كه در حادثه منا به ديدار معبود خود شتافته بود. پيكر آن مرحوم در ميان حزن و اندوه و 
ناله هاى فرزندان و همشهريانش در روستاى همايون تشييع و پس از اقامه نماز در قبرستان اين روستا در خانه ابدى آرام گرفت. در مراسم تشييع آن شادروان، موهبتى مشاور 

استاندار، حجت االسالم اوحدى مدير دفتر نماينده ولى فقيه در حج و زيارت استان، فرماندار شهرستان و جمع كثيرى از مسئوالن استانى و شهرستانى حضور داشتند.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه فروشگاه اتكا خراسان جنوبى

پيام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احترامًا در 
در  رساند:  مى  استحضار  به   94/6/30 مورخ  شما 
صورتى كه بازنشسته محترم نيروهاى مسلح به نوع 
اشاره  كامل  طور  به  بيرجند  اتكا  فروشگاه  در  كاال 
بررسى  قابل  تر  دقيق  صورت  به  موضوع  كرد  مى 
درصدى   25 تخفيف  اعطاى  طرح  اينحال  با  بود. 
كاالهاى سوپرى براى بازنشستگان محترم نيروهاى 
يكسان  كشور  سراسر  اتكا  هاى  فروشگاه  در  مسلح 
است و قيمت كاالها و درصد تخفيف آنها به صورت 
هاى  فروشگاه  بازرگانى  جامع  سيستم  در  متمركز 
 اتكا ثبت و اعمال مى گردد و در اختيار فروشگاه ها
 25 تخفيف  طرح  نيست.  ها  استان  سطح  در 
مسلح  نيروهاى  محترم  بازنشستگان  ويژه  درصدى 
 تا اطالع ثانوى ادامه خواهد داشت و اين موضوع به 
اتكا  هاى  فروشگاه  سطح  در  مختلف  هاى  روش 

اطالع رسانى گرديده است.

جوابيه بخشدارى مركزى بيرجند

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مركزى  بخشدار  كاش  «اى  درباره   94/7/21 مورخ 
بيرجند ...» به استحضار مى رساند: به دليل همزمانى 
محترم  معاون  حضور  با  ديگر  جلسه  دو  با  جلسه 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور و معاون 
به  محترم سياسى وزير كشور درروز مصاحبه موفق 
تلفنى  موضوع  اينكه  نشدم ضمن  جلسه  در  شركت 
حضور  بر  بخشدارى  توسط  ضمنا  بود.  شده  اعالم 
دهياران و شوراهاى اسالمى روستاهاى حاشيه شهر 

به منظور شركت در جلسه تأكيد شده بود.

* قسمت پايانى- بهروزى فر
از همين چند ساعت ديگر شروع مى شود، علم ها را براى 
لباس كردن به رسم ديرينه، آماده مى كنند و قافله نمادين 
نينوا، در كوچه و خيابان پيش مى رود تا حال و هواى مردم 
را محرمى و دل عشاق را راهى كربال كند و مظلوميت 
حسين(ع) و يارانش را در گوش شهر زمزمه نمايد... حاال 
ديگر مى توان به خوبى عطر دل انگيز نينوا را استشمام 
كرد كه اين عطر حسين(ع) است، سرسلسله تشنه كامان، 
كه خود تشنه ماند اما دشمنش راسيراب كرد، حاال ديگر 
مى توان در هر كوى و برزنى از يادگار تازيانه هاى نينوا، 
رقيه سه ساله شنيد و با زينب، قافله ساالر صبر، به منزلگه 
اعداء رسيد و با عباس، مردانگى را تجربه كرد، حاال ديگر 
مى توان پاى منبر خطبه خوان ها از رشادت 72 رادمردى 
نه،  وفايشان  از  اما  گذاشتند  مايه  جانشان  از  كه   شنيد 
مى توان هم دم مداحان شد و از عمق فاجعه كربال گفت و 
جفاهايى كه بر پاكترين انسان هاى روزگار رفت.... و شايد 
هم در اين همه مجالس وعظ و خطابه، در اين همه خيمه 
عزا كه براى دسترسى راحت تر مردم در هر كوچه و محلى 
برپا شده، در اين همه بساط ماتم حسين و سياه پوشيدن ها! 
به اين حقيقت رسيد كه حسين(ع) و يارانش در بين امت 

خود در اين روزگار، از آن روزهاى دور و در ميانه آن همه 
نفاق، تنهاتر و مظلوم تر است. رسيدن به اين حقيقت تلخ 
و شنيدن از چرايى اين واقعيت، بحثى است كه در ادامه 
نشست صفحه اجتماعى با متوليان عزادارى استان، مطرح 
شد تا در گپ و گفت برادران حسين پور و حمزه نمايندگان 
راستگو  ابوالفضلى،  نماينده هيئت  داورى  هيئت حسينى، 
مقدم نماينده هيئت محبان الزهرا(س)، عباسى مقدم رئيس 
شوراى هيئت هاى مذهبى، سرهنگ رضايى رئيس پليس 
راهنمايى و رانندگى، حجت االسالم رضايى نماينده سازمان 
تبليغات اسالمى و سرهنگ پاسدار موسوى رئيس پليس 
اطالعات و امنيت استان به اين نكته برسيم كه آيا مسئوالن 
هيئت هاى ما بعد اين همه سال فعاليت، توانسته اند شرايط 
را به گونه اى فراهم كنند كه ديگراِن فرصت طلب! از دست 
درازى هاى خود سودى نبرند و از مداخله در باورهاى مان 

چيزى عايدشان نشود؟

 دلزدگى از مراسم؛ پيامد سياسى شدن منبرها

عباسى، رئيس شوراى هيئت هاى مذهبى استان بر اين 
 باور است كه اغلب  آسيب هايى را كه در خيلى استان ها

شاهديم، در استان ما وجود ندارد ولى اين بدان معنا نيست 
كه شرايط ما ايده آل است بلكه بايد همين اندك نواقص 

موجود هم برطرف شود. 
رئيس پليس اطالعات و امنيت استان اما، حضور همه اقشار 
و افراد جامعه از هر صنف و گروه و باور و اعتقادى را نكته اى 
مثبت و ارزشمند مى خواند و مى گويد: «همين كه جوانان ما 
با هر سر و شكلى خود را مكلف مى كنند در مراسم عزادارى 
امام حسين(ع) شركت نمايند نتيجه تالش هيئتى هاست 
كه باعث شده اند آن جوان دل از گشت و گذار بكند و به 
مراسم بيايد». سرهنگ پاسدار موسوى معتقد است؛ خطيبان 
و منبرى ها در نگهداشت اين جمعيت گسترده، از هر طيف 

و سنى، در مراسم عزادارى نقش بسيار مهمى دارند.
حسين پور هم در پاسخ از سياست هاى هيئت حسينى در 
نگهداشت مردم پاى سفره امام حسين(ع) چنين مى گويد: 
«از سياست هايى كه در هيئت حسينى دنبال كرده ايم و 
به خوبى هم جواب گرفته، اين است كه ابتدا سخنران ما 
به منبر مى رود و به طور مفصل و جامع، براى حاضران 
تدارك  كه  شامى  با  بعد  گويد،  مى  عاشورا  فلسفه   از 
ديده ايم جمعيتى كه مراسم را تا انتها همراهى كرده اند، 
پذيرايى  مى شوند.  او البته اين ايراد را هم بر خطبه ها و 
سخنرانى هاى منبرى ها وارد مى داند كه؛ «سياسى شدن 
منبرها و گاليه و گله گذارى هاى برخى خطبا باعث شده 
اغلب جوانان ما از نشستن پاى منابر سر باز زنند و به راحتى 

از مراسم دل زده شوند». 
نماينده هيئت حسينى مى گويد: «بايد توجه داشت كه آن 
جوانى كه با سر و شكل نامناسب به هيئت آمده بى شك 
قابل هدايت است و بايد اين حضورش را در هيئت مغتنم 
شمرد و به طور غيرمستقيم و پنهانى به ارشاد او پرداخت».          
نماينده هيئت محبان الزهرا(س) هم كه معتقد است، هدف 
از برگزارى مراسم، چيزى جز اشاعه شعائر مذهبى نيست و 
دم مداح هم صرفاً انتقال همان پيام عاشوراست، مى گويد: 
«اگر اين هدف به صداى طبل و سنج و هر گونه آلت صوتى 
غيرمجاز ديگر آلوده گردد، ديگر نمى تواند آن طور كه بايد و 

شايد، فرياد عاشورا به گوش مستمعين برساند».
راستگو مقدم خاطرنشان مى كند: «مداحان در اين جريان 
ترغيب  و  تشويق  به  توانند  آنها مى  دارند،  بسزايى   نقش 
جوان ترها بپرازند فلذا با مداحان بايد سنجيده و منطقى 
صحبت كرد و از آنها خواست كه ما را در رسيدن به اين 
تغيير،  اينكه  بر  تأكيد  با  او  نمايند».  همراهى  واال  هدف 
هميشه با مخالفت هايى همراه است و نبايد فراموش كرد 
كه هدف از مراسم عزادارى، رساندن پيام امام حسين(ع) از 
صحراى كربال به جامعه امروز است، مى گويد: « هر كدام از 
عزاداران با توجه به ساليق و عالقه هاى خود، نوعى مداحى 
با احترام به همه خواسته ها، بايد   را مى پسندند، ما هم 

مداحى هايى پرمحتوا و كامل را انتخاب نماييم كه در شأن 
عزادارى هامان باشند». 

اگر چه برنامه تدوين شده براى هيئت محبان الزهرا(س) 
مورد نقد برخى از مهمانان بود، اما نماينده اين مجموعه 
از برنامه اى مى گويد كه در اين مجموعه اعمال شده و به 
زعم خودش موفق هم بوده است: «ما مراسم روز عاشورا را 

با سخنرانى شروع مى كنيم. 
خطيب ما به طور كامل و جامع درخصوص فلسفه عاشورا 
سخن مى گويد، بعد برنامه مقتل خوانى داريم و در نهايت 
هم بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، هيئت راهى قتلگاه مى 
شود. ُحسن اين كار اين است كه عزاداران، هم از خطبه ها 
و مداحى ها فيض برده اند، هم در شلوغى ديگر هيئت ها، 
گرفتار نيامده اند و هم اين كه به برنامه پايانى مراسم در 

قتلگاه رسيده اند». 

رقابت كاذب ، هيئت ها را 
در معرض خطر قرار مى دهد

نماينده سازمان تبليغات اسالمى هم از تهديدهاى موجود، 
گذارد مى  ها  هيئت  كاذب  هاى  رقابت  روى  بر   انگشت 

را  ها  هيئت  به شدت  كاذب،  رقابت  اينكه  بر  تأكيد  با  و 
و  صوت  «اينكه  گويد:  مى  داده،  قرار  خطر  معرض  در 
شده،  ها  هيئت  رقابت  باعث  روحانى  و  جمعيت  و  مداح 
 شايسته نيست و از اخالق و اخالص به دور است و باعث 
و  نبرد  جايى  به  راه  شرايط  اين  در  عزادارى  شود   مى 
تأثير گذار نباشد». هر چند در عين تأسف! بى نظمى در 
مراسم و روند اجراى برنامه ها همچنين عدم توجه به وقت 
و حوصله مردم، مسئله اى است كه اين روزها نه در مراسم 
عزادارى، كه در تمام جلسات و مناسبت ها، به وضوح ديده 
مى شود، اما حجت االسالم رضايى اصل دقت و توجه به 
وقت و حوصله مردم را از اولويت برنامه ها مى داند و با اشاره 
به اينكه شروع مراسم، رأس ساعت مشخص و اعالم شده، 
نشانه احترام به مستمعين است، تصريح مى كند: «خطيب 
بايد از حضور جمعيت حداكثر استفاده را ببرد و با دسته بندى 
مطالب خود نتيجه خوبى را حاصل نمايد. براى بهتر نتيجه 
دادن اين مسئله، فعال شدن شوراى فرهنگى در هيئت ها 
ضرورى به نظر مى رسد، چرا كه الزم است همان طور كه 
براى غذاى جسم عزاداران برنامه ريزى مى شود و براى 
گرمايش و سرمايش هيئت ها هزينه مى كنيم، براى غذاى 
روح مردم هم برنامه داشته باشيم و كارى پرمحتوا به آنان 
ارائه نماييم». وى ادامه مى دهد: «استفاده از اشعار غلو آميز 
هم نبايد جايى در مداحى ها داشته باشد، اما متأسفانه برخى 
از سخنرانان و مداحان ما از مطالب و ابيات اغراق آميزى 
رد  كامًال  و  نيست  پذيرفتنى  اصًال  كه  كنند  مى  استفاده 
مى شود». به گفته او وجود و كاربرد طبل هاى بزرگ و 
از آسيب هاى وارده به  همچنين عالمت ها و تمثال ها 
عزادارى هاست كه البته به همت دوستان، استفاده از اين 
ادوات كه جز آلودگى صوتى عايدى ديگرى ندارند، كمتر 
شده و قطعاً به مرور زمان و با جديتى كه در كار است، اين 

ادوات نامناسب به طور كامل جمع خواهد شد.
نماينده سازمان تبليغات اسالمى با اشاره به اقدامات انجام 
شده، مى گويد: «با كسبه اى كه در اين ايام به فروش طبل 
مبادرت مى ورزند، صحبت شد و از آنها خواستيم كه از عرضه 
طبل هاى بزرگ خوددارى كنند اما متأسفانه آنها به جهت 
 دريافت سفارشات جديد و استقبالى كه در برخى حوزه ها

همچنان پررنگ است، خيلى! حرف ما را نمى پذيرند».
كامل  و حذف  اين مشكل  رفع  براى  مهمانان هم  ديگر 

عرضه و تقاضاى طبل پيشنهاداتى ارائه كردند.
يكى ورود اماكن و اتحاديه به اين قضيه را راهكار درست 
عنوان كرد و ديگرى پيشنهاد داد: «هزينه الزم از سطح 
هيئت ها تأمين شده تمامى طبل هاى بزرگ موجود در اين 
واحدهاى صنفى خريدارى شود». و آن يكى هم راه چاره را 
صحبت با جوانان مى داند و مجاب كردن آنان با اين هدف كه 
خود، از خريد طبل و نواختن آن سرباز زنند. نمونه عينى جمع 
شدن طبل و عالمت از مراسم را در هيئت حسينى مى توان 
مشاهده كرد، اين جمله حسين پور، اين گونه ادامه مى يابد 
 كه؛ «سال هاست كه عالمت ها از مراسم ما حذف شده اند.

ما خود طبل نداريم و هيئت هاى مهمان هم قبل از ورود 
به فضاى هيئت مى بايست طبل خود را همان بيرون در  
با مشكالت فراوانى  بگذارند. در جريان ايجاد اين تحول 
روبرو شديم و مخالفت هاى زيادى با ما شد اما به هر حال 
بعد از مدتى، اين موضوع جا افتاد و االن هم مورد توجه همه 

قرار گرفته است».
عالمت  پيش  «چندى  گويد:  مى  هم  مقدم  راستگو 
پذيرش  از  ادب  عين  در  كه  شد  هديه  هيئت  به  بزرگى 

 آن سر باز زديم و گفتيم از دريافت آن معذوريم، چرا كه 
 نمى خواهيم آنچه را كه به سختى به ديگران قبوالنده ايم،

به راحتى و با پذيرش اين هديه از دست بدهيم».

 سايه عزادارى ها بر نماز ظهر عاشورا

اغلب  متأسفانه  و  نماز است  مى گويند، حسين(ع) شهيد 
عزادارانش به واسطه شورى كه در مراسم مى گيرند، از اين 
حقيقت مهجور، غفلت مى كنند و برخى ها كه نمى خواهند 
بپذيرند كه حسين(ع) در همان ميانه ميدان و در گيراگير نبرد، 
اول نماز خواند و بعد به دفاع از خود پرداخت. حاال همين 
 حقيقت راستين، شده است يكى از اصلى ترين آسيب هاى

وارده بر مراسم روز عاشوراى ما.
دارند.  نظرى  هم  باره  اين  در  هركدام  حاضر  مهمانان 
هاى  آسيب  «درباره  گويد:  مى  ابوالفضلى  هيئت  نماينده 
كه  ايرادى  آن  اما  شده  صحبت  بارها  و  بارها  موجود، 
به  عزاداران  توجه  عدم  بحث  شده،  التفات  آن  به  كمتر 
 مسايل و احكام شرعى است كه در روز عاشورا پررنگ تر 
مى شود چرا كه برخى به صداى اذان و نماز اول وقت بى 
اعتنايى مى كنند و متأسفانه گاه عزادارى را مقدم بر نماز مى 
دانند». داورى، چاره كار را در چنته مداحان مى داند و اظهار 
مى دارد: «مداحان ما با توجه به تأثير عميقى كه بر جمعيت 
عزاداران دارند، بايد در اين زمينه دقت بيشترى داشته باشند، 
آنها مى بايست به محض شنيدن صداى اذان، ميكروفون ها 
را كنار بگذارند و جمعيت را به ايستادن در صف نماز دعوت 
نمايند». راستگو مقدم هم بر نقش كليدى مداحان اشاره 
كرده خاطرنشان مى كند: «مداحان در اين جريان نقش 
بسزايى دارند، آنها مى توانند به تشويق و ترغيب جوان تر ها 
بپرازند و با شروع اذان از ادامه كار سرباز زنند  و اجازه دهند، 

فقط صداى اذان در فضاى شهر بپيچد.»
نماينده سازمان تبليغات اسالمى اما بر خود الزم مى داند از 
آن هيئت هايى تشكر كند كه سال گذشته زيرانداز و آب و 
مهر به همراه داشتند و به محض بلند شدن صداى اذان، 
همان جايى كه بودند، به صف نماز ايستادند. موسوى هم 
ديده هايش از مراسم روز عاشوراى سال گذشته را چنين 
بيان مى كند: «در نماز ظهر عاشورا، تا يكى دو سال پيش، 
تعداد كمى از هيئت ها خود را مكلف به شركت مى كردند اما 
آنچه سال گذشته شاهدش بوديم، به نماز ايستادن اكثريت 
قريب به اتفاق هيئت ها در گودى قتلگاه بود آن يكى دو 
تايى كه همچنان عزادارى مى كردند، با تذكرى كه داده شد، 

خود را به نماز عصر رساندند».

خانم ها! بفرماييد روضه

باستناد منابع تاريخى، مراسم عزادارى حضرت اباعبدا…
الحسين(ع)، از گذشته هاى دور با آداب و رسوم خاصى در 
بيرجند برگزار مى شده و  بنا به گفته پدربزرگ ها، از همان 
روزهاى دور، حسينيه موقوفه امام رضا(ع) در روزهاى هشتم، 
نهم و دهم محرم، ميزبانى خيل عظيمى از دوستداران و 
محبان خاندان عصمت و طهارت را به عهده دارد. براساس 
شواهد عينى و صرفاً به دليل اعتقادات خاص مردم بيرجند، 
اين فضا با ازدحام عجيب جمعيت عزاداران مواجه است اما 
بر اساس طراحى درست اين مكان و تدبير طراحان، روى بام 
و ديوارهاى اين مكان صرفاً براى نشستن خانم ها طراحى 
شده، به گونه اى كه بعد از گذشت اين همه سال، خانم ها 
فاصله گرفتن از جمع مردانه عزادارى به پشت بام مى روند 
و از آن باال نظاره گر مراسمند.... حاال اما! حضور خانم ها 
در مسير هيئت هاى عزادارى آسيبى جدى است و متوليان 
امر هنوز نتوانسته اند براى رفع اين مشكل چاره اى بيابند. 
حسين پور با اشاره به تجمع خانم ها حدفاصل سه راهى 

انقالب تا قتلگاه بر روى سكوى وسط خيابان، چاره كار را 
هدايت جمعيت به دو سوى خيابان مى داند و تنها راه مجاب 
كردن خانم ها به اين كار را مسدود كردن اين فضا با هر 

وسيله اى، حتى تعبيه گلدان هاى بزرگ، عنوان مى كند.
عباسى هم بر اين باور است كه؛ «درباره حضور خانم ها در 
مسير قتلگاه، سال گذشته، در اوايل صبح با مخالفت نيروى 
انتظامى، شرايط مديريت شد اما با افزايش جمعيت و در وقت 
ظهر كه حضور خانم ها بيشتر شد، ديگر قابل كنترل نبود 
 براى امسال هم اين موضوع در جلسه مشورتى هيئت ها

 و نيروى انتظامى مطرح خواهد شد شايد نتيجه مطلوبى 
حاصل شود». مهمانان حاضر باز هم از تجربه هايى مى 
گويند كه توانسته تا حدودى اين ايراد را برطرف كند. بر 
اساس اين گفته ها؛ در هيئت حسينى همه ساله در روز 
عاشورا از ساعت 10 صبح به بعد، مراسم روضه ويژه خانم ها 
داير است و بعد از مراسم هم خانم ها با غذاى نذرى پذيرايى 
مى شوند. در هيئت محبان الزهرا (س) هم مراسم ويژه 
خانم ها، همزمان با برادران همان ابتداى صبح شروع مى 
شود. در هيئت ابالفضلى اما تاكنون چنين برنامه اى نبوده اما 
قرار است طى رايزنى هاى الزم و سنجيدن تمامى جوانب، 
 در دستور كار قرار گيرد.... باشد كه با اين تدابير و هدايت 
خانم ها به مراسمى در خور و شايسته، به مرور بر اين معضل 

هم خط بطالن كشيده شود.
در اين نشست درباره ديده شدن مكانى مناسب براى تجمع 
هيئت ها و طراحى ورودى هاى متعدد به فضاى قتلگاه و .... 
بحث و گفتگو شد. نتيجه اينكه تمام موارد عنوان شده و همه 
آنچه كه جاى پرداخت شان در اين صفحه نبود، به نشست 
مسئوالن هيئت ها منتقل مى شود، باشد كه عزادارى هاى 
امسال مان حال و هوايى متفاوت تر به خود ببيند و ظهر 
عاشورا كه مؤذن در فضاى قتلگاه، دست بر گوش مى نهد و 
نواى دلنشين اذان را از حنجره خارج مى كند، همه عزاداران 
 سر تعظيم فرو آورند و لبيك گويان به آستان پروردگار بشتابند 

به نماز اول وقت ظهر عاشورا!

در نشست صفحه اجتماعى عنوان شد:

جاى خالى فلسفه عاشورا
 و قيام امام حسين(ع) در خطبه ها 

بى نظمى در مراسم، بى احترامى به عزاداران / مراسم عزادارى، جاى گله و گله گذارى نيست

*رقابت هيئت ها در صوت و مداح 
و جمعيت و روحانى، از اخالق
 و اخالص به دور است و تأثير 
عزادارى ها را كمرنگ مى كند

* شروع مراسم، رأس ساعت 
مشخص، نشانه احترام 
به مستمعين است

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
فروشگـاه    كـودك 

 ا ميـــر
متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 

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

از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

پوشاك بچگانه «پاييزه» رسيد

دنيـــــــــاى فرشتـــــــــه ها 
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

  09153634099 - فرهمند

داربست مهـدى 
   نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و 

فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     

32319263-09151642377 - وسيله كار

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

جناب آقاى سيد كاظم جعفر طباطبايى
مصيبت درگذشت مرحوم امان ا... تاج بخش

را خدمت جناب عالى و خانواده محترم و كليه وابستگان تسليت مى گوييم 

هيئت فاطميه بيرجند- دارالشفاء فاطمه زهرا (س) 

 درمانگاه خيريه ولى عصر (عج)- دارااليتام فاطمه زهرا (س)



پنجشنبه *23 مهر 1394 * شماره 3344 

الپالس - نمو٣٣ در بروکسل، بلژيک، عميق ترين استخر سرپوشيده جهان است که عمق آن به ٣٤,٥ متر مي رسد. پنجره هاي بي 
شمار زير آب به بازديدکنندگان بيرون اجازه مي دهد استخر را در عمق هاي مختلف ببينند.اين استخر دو حوزه بزرگ ٥ و ١٠ متري 
و يک گودال مدور به عمق ٣٣ متر دارد. هم چنين چند غارآبي در اين استخر شبيه سازي شده است.

عميق ترين استخر جهان  مناسبت ها

4
نسرين کاري 

روز ٢٤ مهر ماه به عنوان روز پارالمپيک در تقويم کشور به ثبت 
رسيد  و اين توفيقي براي معلوالن و جانبازان  تا بياموزند که 

نقص جسمي بر اراده انسان اثري نمي گذارد.
اراده انسان وي را به مقصود مي رساند. وقتي يک ورزشکار 
 معلول ايراني مقام کشوري و بين المللي مي آورد ،  نشان

مي دهد که عليرغم معلوليت و نواقص با مجاهدت خودش در 
مسير  پيروزي و موفقيت حرکت کرده است. زماني که يک 
ايراني باعث مي شود پرچم کشورمان باال برود اشک شوق از 
چشمان همه مردم سرازير مي شود و معلوالن نقش بسزايي 

در اشک هاي شادي داشته و دارند. 
پيشنهاد دهنده براي برگزاري چنين روزي به کميته بين المللي 
پارالمپيک، ايران بوده که از آن استقبال شده و در حال حاضر 
بسياري از کشورها از جمله چين، آلمان، برزيل و انگلستان 

چنين روزي را برگزار مي کنند.

عمده ترين مشكل ورزشكاران 
معلول و جانباز كمبود اعتماد به نفس است

زهرا زحمتکش  ورزشکار ٢٤ ساله بيرجندي مي گويد: من در 
ورزش دوميداني و پرتاب ديسک فعاليت دارم و در سال ٩٠ در 
پرتاپ وزنه طاليي مدال کشوري  گرفتم. وي اضافه مي کند: 
همچنين در سال ٩١ نقره ديسک کشوري را ازان خود کردم و 
در سال ٩٤ در جشنواره فرهنگي ورزشي استعداد يابي و مسابقه 
جشنواره مهري رضوي در مشهد مقام سوم را گرفتم و همه 
ساله در استان هم مقام هاي را کسب مي کنم.  زحمتکش 
عمده ترين مشکل معلوالن و جانبازان را کمبود اعتماد به 
نفس مي داند و مي گويد: کمبود فقر فرهنگي باعث شده  
که معلوالن استان به چشم نمي آيند و بخاطر معلوليت  که 
 دارند توانمندي هاي خود را باورندارند و با اعتماد به نفس باال 
مي توانيم در عرصه هاي مختلف بهترين ها را داشته باشيم. 

در رشته باستانى ميل گيرى 
طالى كشورى را گرفتم

در رشته پرش طول و باستاني کار مي کنم و طاليي کشور 
اول  نفر  پنج  رکود  و  گرفتم  معلوالن  و  جانبازان  ميان  در 
با احستاب ورزشکاران سالم) را دارا مي باشم.  کشور (حتي 
علي اشتري ورزشکار ١٨ ساله و دانشجوي مهندسي برق از 

دانشگاه بيرجند  با بيان اين مطالب مي افزايد: همچنين ٥ 
اردوي کشوري داشتم براي اعزام به بازي پاراالمپيک مالزي 
انتخاب شدم ولي اون زمان چون ١٦ ساله بودم و مسابقات در 

رده سني ١٨ تا ٢٣ سال بود نتوانستم به مسابقات بروم. 
باستاني ميل گيري  ادامه مي دهد: همچنين در رشته  وي 
طاليي کشوري گرفتم  اشتري بيان مي کند: رکورد من در 
پرش طول ٥ متر و ٩٠ هست و رتبه قهرمان جهان ٦ متر و ٦٠ 
مي باشد و اين راه زيادي ندارد و اگر مربي خوب داشته باشيم و 
تمرينات به موقع و به اندازه باشد راحت مي توان به اين رکورد 
رسيد.  وي در مورد مشکالت ورزشکاران جانباز و معلول مي 
گويد: ورزشکاران معلول و جانباز در زمان  اعزام ها مشکل 
 دارند  چون اکثر مسابقات در شهرهاي بزرگ مثل تهران برگزار

براي معلوالن و جانبازان ١٧ ساعت نشستن در  مي شود  
به  از مسئولين مي خواهيم  واقعا کار سختي است  اتوبوس 
ورزشکاران معلول و جانباز توجه ويژه اي بکنند و مربي تاپ 
کشوري در بيرجند داشته باشيم.  وي معتقد است: خراسان 

جنوبي استعدادهاي زيادي دارد.
اين ورزشکار در مورد انتخاب رشته ورزشي اش عنوان مي کند: 
در ابتدا فوتبال کار مي کردم بعد فکر کردم يک ورزش انفرادي 
را تجربه کنم و دوميداني را انتخاب کردم و بسيار خوب بود 
من همزمان با درس خواندن در رشته رياضي فيزيک که واقعا 
رشته سختي است ورزش هم مي کردم و کل وقتم را درس 
و ورزش مي گرفت حتي با خانواده نمي توانستم مسافرت 
بروم من به شخصه قول مي دهم اگر لباس ورزشي و مربي 
خوب داشته باشيم قهرماني آسيا و پارالمپيک را مي گيريم و 
 دوسال ديکر که مسابقات جاکارتاي مالزي است به نتايج خوبي 

مي رسيم االن نيازمند حمايت مسئوالن هستيم . اشتري با 
بيان اينکه مادرم خيلي پيگير مسابقات من است مي افزايد: 
زماني که در اردوي تيم ملي بودم مادرم در طي روز چندين بار 

زنگ ميزد و من را براي تالش تشويق مي کرد. 

به عنوان جوان برتر استان  
در جشنواره على اكبر انتخاب شدم

رشته   دو  در  که  است  ورزشکاري  و  ساله  رضايي ٢٢  جواد 
باستاني و دوميداني کار مي کند. او بيان مي کند: در سال 
٨٤ مقام اول استاني رشته تيمي باستاني را کسب کردم و در 
سال ٨٩ مقام اول پرتاب تيز کشوري و در سال ٩٣ جوان برتر 

استان در ورزش از جشنواره علي اکبر انتخاب شدم در سال ٩٢ 
اردوي تيم ملي دو ميداني دعوت شدم همچنين مقام اول تيم 
سوپر کاپ کشوري و قهرماني دوم در سال ٩٤ را دارم وي 
خاطر نشان مي کند: ديپلم رشته کامپيوتر هستم به ورزش 
باستاني از بچگي عالقمند بودم و مربي اولم داداشم بود و 
 ايشان من را به ورزش باستاني تشويق کرد.  رضايي مي گويد: 
مربي هاي خوب من در ورزش باستاني آقاي قصاب فرد و ناصر 
کهن و داداش محمد رضا بودند در دوميداني هم آميرآبادي و 
آقاي يخچالي خيلي کمک کردند.  وي خاطر نشان مي کند: 
افراد سالم راحت و تميز مي توانند تمرين کنند ولي ما معلوالن 
بخاطر مشکالت جسمي مجبوريم از خيلي فاکتورها بگذريم. 
وي درباره مشکالت ورزشکاران مي گويد: در گذشته  مسابقات 
در تهران و مازنداران برگزار شد ما ٢٣ ساعت در اتوبوس بوديم 
اين براي يک نفر سالم خيلي سخت است چه برسه به کسي 

که معلوليت دارد. مسئوالن در مورد مسافرت هاي طوالني و 
خسته کننده و تمرينات ورزشکاران را حمايت کنند. 

رتبه چهارم كشورى معلوالن و جانبازان
 در سال گذشته را در در كارنامه استان دارا هستيم

طيبه کاهني مسئول دفتر هيئت معلولين و جانباران گفت: استان 
خراسان  جنوبي در حوزه ورزشکاران معلول و جانباز توانايي 
هاي بسيار بااليي دارد و ما در استان رشته هاي دوميداني، 
تنيس روي ميز، واليبال نشسته فوتبال هفت نفره بيشتر فعاليت 
داريم و در سال گذشته استان در گروه  خودمان رتبه چهارم 
کشوري را گرفت. وي تصريح کرد:  طبق آمار از ٩٠ درصد 
ورزشکاران ما که به مسابقات اعزام مي شوند با مدال بر مي 
گردند و اين نشانگر توانايي بسيار بااليي ورزشکاران ماست. 
وي ابراز اميدواري کرد: با بها دادن مسئولين به ورزش جانبازان 
و معلوالن و معرفي آنها در سطح استان در آينده شاهد موفقيت 

بيشتر اين ورزشکاران در عرصه هاي بين المللي باشيم.

بايد زمينه هاى ويژه اى براى بروز
 توانمندى هاى جانبازان  و معلوالن مهيا شود

در  که  پارالمپيک  ملي  روز  گراميداشت  آيين  هفتمين  در 
رييس  فر،  برگزار شد: مهدي شريعتي  بيرجند  عفاف  سالن 
جايگاه  به  اشاره  با  معلولين،  و  جانبازان  هيئت ورزش هاي 
به  اسالمي،  جمهوري  نظام  در  معلولين  و  جانبازان  ويژه 
تبيين افتخارات اين عزيزان در عرصه هاي داخلي و برون 
مرزي پرداخت و گفت: مي بايست زمينه هاي ويژه اي را 
در جهت بروز توانمندي پنهان جانبازان و معلوالن در عرصه 
هاي مختلف به ويژه ورزش فراهم کنيم. اين مقام مسئول 
در هيئت ورزش هاي جانبازان و معلولين، همکاري مجموعه 
 دستگاه هاي متولي امر جانبازان و معلولين و حضور پر رنگ در 
تحقق  براي  روشني  هاي  افق  کننده  ترسيم  را  ها  برنامه 
توانمندي اين جامعه ويژه، قلمداد کرد. مهدي شريعتي فر، اظهار 
کرد: با توجه به رقابتي شدن  ورزش هاي  جانبازان و معلولين  
در عرصه هاي جهاني، ثبت حضور و تقويت ورزشکاران در 
دانايي  حاکميت  ريزي،  برنامه  نيازمند  پروري  قهرمان  بعد 
و به روز کردن اطالعات و دانش فني با ايجاد بستر توسعه 
ورزش همگاني و اطالع رساني مناسب به خانواده ها و تسهيل 

زيرساخت ها در رشد و شکوفايي استعدادهاي آنان است.
وي افزود: با تبيين ضرورت تحقق عملي شعار و باور «معلوليت، 

محدويت نيست»، اين ورزشکاران استان توانسته اند مدال  هاي 
رنگارنگ در  ميادين کشوري کسب کنند.

ره آورد ورزشكاران معلول و جانباز
 در مارتن هاى ملى 82 مدال بوده است

رئيس هيئت جانبازان و معلوالن خراسان جنوبي اعالم کرد: 
بر اساس آمارهاي رسمي ٢٠ هزار نفر از جمعيت استان جانباز 
و معلول هستند و حدود ١٠ درصد اين جمعيت زير پوشش در 
حوزه ورزش فعال مي باشند. شريعتي فر تصريح کرد: طي ٥ 
ساله اخير در بخش قهرماني، باشگاهي و منطقه اي بيش از 
١٠٠ دوره مسابقات برگزار شده است و حدود ١٢٤مورد اعزام 
تيم به مسابقات کشوري داشته ايم که رهاورد اين حضور در 
ماراتن هاي ملي کسب ٨٢ مدال شامل ٢٣ طال، ٢٦ نقره و 

٣٣ برنز بوده است.

ورزشكاران معلول و جانباز استان مدالهاى رنگارنگ در ميادين كشورى كسب كرده اند 

روز ٢٣ مهرماه روز جهاني
 نابينايان «عصاي سفيد»

استفاده از عصا به عنوان وسيله کمکي در رفت و آمد 
نابينايان از قرن ها پيش متداول بوده است، ولي استفاده 
نمادي  عنوان  به  و  امروزي  به شکل  از عصاي سفيد 
براي شناخت نابينايان به بعد از جنگ جهاني اول باز مي 
گردد. در سال ١٩٢١ ميالدي ، يک عکاس از اهالي شهر 

بريستول انگلستان به نام جيمز بيگز که در يک سانحه 
بينايي خود را از دست داده بود، براي درامان ماندن از 
خطر برخورد با وسايل نقليه که در خيابانهاي اطراف محل 
زندگي او در حال رفت و آمد بودند  ابتکار استفاده از عصا 
به رنگ سفيد که به راحتي قابل ديد باشد را به کار برد. 
پس از آن دو نفر از برجسته ترين متخصصان آمريکايي 
به نام هاي دکتر ناول پري ( رياضيدان ) و دکتر جاکوپس 
تن بروک ( حقوقدان ) ، قانوني را در پانزدهمين روز از ماه 
اکتبر به عنوان قانون عصاي سفيد به تصويب رساندند و 
از آن روز به عنوان روز جهاني نابينايان نامگذاري شد. 
در اين قانون همه حقوق اجتماعي فرد نابينا به عنوان 

عضوي از يک جامعه متمدن لحاظ شده است.
در اين قانون آمده است: نابينايان حق استفاده از همه 
از  دارند  حق  آنان  دارند.  جامعه  در  را  رفاهي   امکانات 
پياده روها، خيابان ها، بزرگراهها و وسايل حمل ونقل 
همگاني مانند: هواپيما ، قطار، اتوبوس، اتومبيل، کشتي 
و اماکن عمومي نظير هتل و مراکز تفريحي و مذهبي 
براي  محدوديتي  اوقات،  بعضي  در  اگر  کنند.  استفاده 
استفاده از اين تسهيالت و اماکن وجود داشته باشد بايد 
براي همه افراد جامعه باشد و اگر شخص يا سازماني 
از تسهيالت همگاني،  استفاده  در  نابينايان  براي  فقط 
محدوديت ايجاد کند يا حقوق نابينايان عاقل و بالغ را 

ناديده بگيرد، مجرم شناخته مي شود . 
لويي بريل  مبدع خط بريل در سال ١٨٠٩ در فرانسه 
متولد شد. او در سن ٣ سالگي بينايي خود را از دست 
موسسه  خود  دوستان  همراه  به   ١٨١٨ سال  در  داد. 
بريل  کرد. شهرت  داير  را  پاريس  نابينايان جوان  ملي 
آن  که  اوست  برجسته  خط  سيستم  ابداع  خاطر  به 
زمان در پيام هاي رمزي ارتش به کار گرفته مي شد. 
برجسته  نقاط  شامل  برجسته  خط  يک  بريل  سيستم 
نابينايان  است که  نازک  مقواي  اشکال منظم روي  با 
از طريق لمس آن، قادر به درک عبارت ها و خواندن 
همراه  موفقيت  با  امروز  به  تا  روش  اين  بود.  خواهند 
استفاده مي شود.  از کشورها  بوده است و در بسياري 

اهل عالم دارد از ره ، ماه ماتم مى رسد
هيئتى ها، يا على دارد محرم مى رسد

سالم بر حسين (ع)
مجلس عزادارى شهادت سيد و ساالر شهيدان 

سخنران: حجت االسالم والمسلمين فلسفى 
(امام جمعه محترم مود)

با نواى گرم مداحان اهل بيت (ع):
مهدى سبزه كار- سيد على صفائى

 مجتبى گوركانى- كاظم چهكندى نژاد
 سيد يحيى موسوى- جواد رمضانى

زمان: دهه اول محرم به مدت 12 شب
 بعد از نماز مغرب و عشا

مكان : مسجد حضرت على ابن ابيطالب (ع)
 خيابان شهيد بهشتى

سخنران: حجت االسالم دكتر شهاب        مداح: حاج غالمحسين نارمنجى
تاريخ شروع: از 94/7/22  -  ساعت 19

آدرس: خيابان منتظرى 3 جنب مسجد خضر على – هيئت جان نثاران ابا عبدا... الحسين (ع)

هيئت پياده ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند: مراسم سخنرانى و عزادارى سرور و ساالر شهيدان حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) " دهه اول محرم" 

سخنران: حجت االسالم و المسلمين بهدانى (از وعاظ قم)
با مداحى: كرباليى مهدى سبزه كار و كرباليى رضا هامونى و ديگر مداحان اهل بيت (ع)

زمان: از 94/7/22 به مدت 11 شب ساعت 20:30
مكان: سه راه اسدى منتظرى 24 – روضه الرضا (ع)

 مراسم عزادارى دهه اول محرم الحرام

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

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

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

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئوليت  و... صدور بيمه نامه 

شخص ثالث در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

كلينيك ترك اعتياد آرمان

آدرس: حكيم نزارى 8   تلفن: 32213126 - 09104005155

متادون /  بوپرنورفين
ارائه مشاوره براى درمان

 به روش ماتريكس

توجه                                                                                                            توجه
هيئت عزاداران سيد الشهدا (ع) برگزار مى كند:  مراسم عزادارى دهه اول محرم

زمان: يك ساعت بعد از نماز مغرب و عشا  مكان: حسينيه سيد الشهدا (ع) روستاى آغلدر
سخنران: حجت االسالم والمسلمين موسوى اول "مسئول محترم فرهنگى مركز مديريت حوزه هاى علميه خراسان جنوبى"

مداحان: آقاى مهدى محمودآبادى و آقاى حسين نخعى پور
ضمنا هيئت روزهاى هشتم، نهم و دهم محرم ساعت 7 صبح به سمت مكان هاى پيش بينى شده هرساله 

هيئت عزاداران سيد الشهدا (ع) روستاى آغلدرحركت خواهد كرد.

السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين (ع)
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

نسرين كارى

پنجشنبه * 23 مهر 1394 * شماره 3343 

آنچه در راه خدا داده ايم پس نمي گيريم!

عبدا... بن عمير کلبي، يکي از افرادي است که در کربال 
هم مادر و هم همسرش همراهش بودند. مرد خيلي 
قوي و شجاعي بود. وقتي مي خواهد به ميدان برود، زن 
او مانع مي شود و مي گويد: کجا مي روي؟ من را به کي 
مي سپاري؟ (تازه عروسي کرده بود) پس من چه کنم؟ 
فورًا مادرش آمد جلو و گفت: پسرم! مبادا حرف زنت را 
بشنوي، امروز روز امتحان تو است، اگر امروز خود را 
فداي حسين نکني، شير پستانم را به تو حالل نخواهم 
کرد. اين مرد بزرگ مي رود مي جنگد تا شهيد مي شود. 
بعد همين زن، عمود خيمه اي را برمي دارد و به دشمن 
حمله مي کند. اباعبدا...(ع) فرياد مي کند: اي زن! برگرد، 
خدا بر زنان جهاد را واجب نکرده است. امر آقا را اطاعت 
مي کند، ولي دشمن رذالت مي کند. سر اين مرد بزرگ 
را از بدن جدا کرده و براي مادرش پرتاب مي کنند… 
چسباند،  مي  سينه  به  گيرد،  مي  بغل  را  جوانش   سر 
مي بوسد [و مي گويد:] مرحبا پسرم! آفرين پسرم! حاال 
ديگر من از تو راضي شدم و شيرم را به تو حالل کردم. 
بعد آن را به طرف لشکر دشمن مي اندازد و مي گويد: ما 

چيزي را که در راه خدا داده ايم پس نمي گيريم.
نقل از: مرتضي مطهري، گفتارهاي معنوي،ص٢٧٧،

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان 
به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي، 

تنها به انديشه ي او بستگي دارد.

زندگي بسيار مسحور کننده 
است فقط بايد

 با عينک مناسبي به آن نگريست.

بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات، گرفتاري 
و عذاب كشيده است. بهترين دليلش هم اين است 

كه در بين تمام آنها تنها او مي تواند بخندد.

آنکه حقيقت را نمي داند نادان است،
آنکه حقيقت را مي داند ولي 
انکار مي کند تبهکار است.

قمرى  گانه  دوازده  هاى  ماه  از  ماه  نخستين  نام  محرم، 
است. علت نام گذارى اين ماه به محرم آن بود كه در زمان 
جاهليت، جنگ در اين ماه را حرام مى دانستند و روز اول 

محرم را اول سال قمرى قرار مى دادند.
بنى اميه در سال 61 هجرى، با ريختن خون سيدالشهدا 
حادثه  آوردن  پديد  و  ماه  اين  در  يارانش  و  خاندان  و 
ماه  كه  آنجا  از  نداشتند.  نگه  را  حرام  ماه  احترام  كربال، 
رسيدن  فرا  عاشوراست،  و  كربال  حادثه  يادآور  محرم 
شيفتگان  و  پيروان  كند.  مى  اندوهناك  را  ها  دل  آن 
پوش  را سياه  جا  اول محرم همه  از  نيز   امام حسين(ع) 
مى كنند و به ياد آن امام شهيد، به عزادارى مى پردازند. 
احياى خاطره حماسه هاى  محرم همچون عاشورا، رمز 
كربالست. در فرهنگ شيعه، نام محرم با عاشورا، كربال و 
امام حسين(ع) آميخته شده است و با يكديگر پيوند دارند و 
گويى محرم جز حسين و كربال هيچ ندارد. امام حسين(ع) با 
شهادت، به قرب الهى رسيد و اين كار بزرگ، چون تابلويى 

زيبا، براى هميشه در برابر چشمان انسان قرار دارد.

رشد، در پرتو عزادارى
حضرت،  آن  شيعيان  و  حسين(ع)  امام  پيروان  وظيفه 
كه  فروزانى  چراغ  است.  ايشان  رفتار  و  سيره  به  عمل 
راه  بخش  روشنايى  كرد،  روشن  الحسين(ع)  اباعبدا.. 
آن  شيفتگان  و  دوستداران  بنابراين،  شد.  او  پيروان 

آن  براى  سوگوارى  و  عزادارى  با  دارند  وظيفه  حضرت 
را همواره  اين مشعل هدايت  باوفايش،  ياران  و  حضرت 
ساالر  براى  عزادارى  اين،  بر  افزون  دارند.  نگه  روشن 
است  توجه  خور  در  نيز  ديگر  هاى  جنبه  از   شهيدان 

كه عبارتند از:
تولّى و تبّرى: تولّى، دوست داشتن دوستان خدا؛ يعنى 
معناى  به  نيز  تبرى  اوست.  خاندان  و  اكرم(ص)  پيامبر 
بيزارى جستن از دشمنان خدا؛ يعنى دشمنان پيامبر و خاندان 
اوست. عزادارى نيز اداى تكليف تولّى و تبّرى است كه از 
فروع دين و تكاليف شيعه است. اشك ريختن بر حسين(ع)، 
نوعى بيعت و امضاى پيمان دوستى با سيدالشهدا و ابراز 

تنفر و انزجار از دشمنان و قاتالن آن حضرت است.
آثار  از  يكى  فرهنگى:  و  اجتماعى  فردى،  رشد 
و پى آمدهاى عزادارى براى سيد شهيدان، ساختن فرد 
معصوم  امامان  شده  عرضه  الگوى  اساس  بر  جامعه  و 
رعايت  و  معرفت  و  شناخت  روى  از  عزادارى   است؛ 
چارچوب هاى شرعى و عرفى. انجام دادن اين عزادارى، 
افزون بر اينكه در بعد عاطفى و معرفتى، فرد را به اهل 
بيت پيامبر(ص) وابسته مى كند، فرهنگ زالل اهل بيت و 
مذهب شيعه را نيز با معرفت وعاطفه به نسل هاى بعدى 
فرهنگى  براى حيات  راه  بهترين  اين  و  منتقل مى كند 

مكتب اهل بيت به شمار مى آيد. 
حفظ و ترويج اسالم ناب: عزادارى و گريه بر مصايب 

ساالر شهيدان، موجب زنده نگه داشتن راه و هدف نهضت 
حسينى است. مجالس عزا، ادامه رسالت پيام رسانان عاشورا؛ 
يعنى امام سجاد(ع) و حضرت زينب(س) است. سوگوارى 
در محرم و گريه بر مظلوميت شهداى كربال، سالح هميشه 

بّرانى است با فرياد و اعتراض به ستمگران.

محرم، درس زندگى
هر يك از ماه هاى خوب خدا، نسيم نعمت و رحمت بر 
ياد  ما  به  كه  است  ماهى  محرم،  ماه  ورزد.  مى   مؤمنان 
مى دهد چگونه زندگى كنيم. آموزه هاى عاشورا و حركت 
بى مانند امام حسين(ع) فقط براى ما مسلمانان نيست، 
بلكه براى انسان و انسانيت است. محرم به ما درس عزت، 

معنويت، ايثار، حماسه و عرفان مى دهد.
خوردن  و  كشيدن  نفس  در  را  زندگى  آدمها  از   بعضى 
مى دانند، اين جور زندگى، زندگى حيوانى است، ولى زندگى 
انسان، متعالى تر و فراتر از خور و خواب و خشم و شهوت 
است. اين زندگى سرشار از ايمان و انسانيت و عزت كه دين 

اسالم به آن حيات و زندگى طيبه و پاك مى گويد. 
و  برتر  زندگى  اين  به  يافتن  براى دست  امام حسين(ع) 
جاودانه، پذيراى شهادت شد و از بيعت با يزيد خوددارى 
كرد. بر اين اساس، ديدگاه، هم مرگ و هم شهادت، خير 
و سعادت است، هم حيات و پيروزى و به فرموده قرآن، 

«اِحدى الُحسنيين» يكى از دو خوبى.

آن  ياران  به  نسبت  دارند  شيفتگان حسين(ع) حق  پس 
حضرت و شهداى كربال احساس حسرت كنند و با خود 
بگويند: اى كاش ما هم در كنار شما بوديم و به فوز عظيم 
«روضة  سوگوارى،  روزهاى  در  شيعيان  رسيديم!   مى 
الشهدا» را از رو مى خواندند و عزادارى مى كردند. كسانى 
كه اين كتاب را مى خواندند، كم كم به مناسبت نام اين 
تدريج خواندن  به  معروف شدند.  روضه خوان  به  كتاب، 
روضه از روى كتاب منسوخ شد و در مجالس عزادارى، 

روضه خوانان آن را از حفظ مى خواندند.
در دوره صفويان كه برپايى مجالس روضه خوانى عموميت 
يافت و در هر كوى و برزنى مجلسى بر پا مى شد، گروهى 
قرار  پيشه خود  را  خوانى  روضه  داشتند،  آواز خوشى  كه 
دادند. اين دوران، اوج شكوفايى روضه خوانى است.شهادت 
حسين(ع) شعله اى در جان ها برمى افروزد كه تا ابد به 

سردى و خاموشى نمى گرايد. 
از اين شعله ندارد، فسرده و مرده است.  هر كس نشان 
چون در جامعه ، بارقه اى از اين شعله مقدس فرو افتد، شور 
حيات و حركت در خويش خواهد يافت. هر كس حسين(ع) 
را شناخت، «سراجى» در ظلمت و «سفينه اى» در موج 
خيز حادثه يافته است. شيعيان و شيفتگان حسين(ع) كه در 
فضاى عشق حسينى تنفس كرده و به مدد عشق و اشك 
اشتياق ايستاده اند، هماره هستى خويش را در پرتو پاس 

حرمت حادثه عاشورا يافته اند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

و اگر فضل خدا و رحمتش در دنيا و آخرت بر شما نبود قطعا به [سزاى] آنچه در آن 
به دخالت پرداختيد به شما عذابى بزرگ مى رسيد . سوره نور، آيه 24

حديث روز  

براى شهادت حسين عليه السالم، حرارت و گرمايى در دلهاى مؤمنان است كه هرگز سرد و خاموش نمى شود.
پيامبر اكرم (ص)

سالم من به محرم

محرم ، درس زندگى؛ يك جرعه آفتاب

جدول 3343

ســالم مـن بــه محـرم، مـحرم گــل زهــرا
بـه لطـمه هاي مالئـک بـه ماتـم گل زهـرا

سـالم من بـه محرم بـه تشنـگي عـجـيـبـش
به بوي سيب زمـيِن غم و حسين غريـبش

سالم من بـه محرم بـه غصه و غـم مهدي
به چشم کاسه ي خون وبه شال ماتم مهدي

سالم من بـه محرم  بـه کربال و جاللــش
به لحظه هاي پرازحزن غرق درد و مالمش

سالم من به محرم به حال خستـه زيـنـب
به بـي نهـايـت داغ  دل شکـستــه زيـنـب

سالم من به محرم به دست ومشک ابوالفضل
بـه نااميدي سقا بـه سـوز اشک ابوالفضل

سالم من به محرم بـه قـد و قامت اکـبـر
به کام خشک اذان گوي زير نـيزه و خنجر

سالم من به محرم به دست و بازوي قاسم
به شوق شهد شهادت حناي گـيـسـوي قاسم

سالم من بـه محرم بـه گاهـواره ي اصغر
به اشک خجلت شاه و گلـوي پاره ي اصغر

سالم من به محرم به اضطـراب سکـيـنـه
به آن ملـيکه، که رويش نديده چشم مدينه

سالم من بـه محرم بـه عاشقي زهـيـرش
به بازگشـتـن ُحر وعروج خـتـم به خيرش

سالم من بـه محرم  بـه مسلم و به حبـيـبش
به رو سپيدي جُون و به بوي عطر عجيـبـش

سالم من به محرم  بـه زنگ محمل زيـنـب
به پاره، پاره تـن بي سـر مقـابل زيـنـب

سالم من به محـرم  به شـور و حـال عيـانـش
سالم من به حسـيـن و به اشک سينه زنـانش

هنگام سپيده دم خروس سحري
داني که چرا همي کند نوحه گري

يعني که نمودند در آيينه صبح
کز عمر شبي گذشت و تو بي خبري

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

فى: توافقى
09365036268

فروشى
مقدارى سراميك درجه 2 طرح درسا 
در ابعاد 50*50 به فروش مى رسد.

09151410109

فروش فورى
يك باب منزل دوبلكس ، خاك گچ شده 
آماده گچ ، داراى پايان كار و تاييديه ناظر
امتياز آب ، نما سنگ ، زيربناى پايين 

120متر ، طبقه باال 115 متر
 واقع در دستگرد ، خيابان احمدى روشن 

با شرايط نقد و اقساط 
به فروش مى رسد.

فى كارشناسى: 90 ميليون
50 نقد الباقى 6 ماهه يا معاوضه
 با خودرو      09153623179

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

فروش پياز زعفران
09011251205

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

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

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

تيبا 2 مدل 93 در حد صفر
مبلغ 237/000/000 ريال

همراه 09152641911

نيروى جوان فعال براى بازاريابى 
نيازمنديم.

32233876 - 09353694511

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

  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

شركت  افشـانه 
پخش كننده محصوالت آرايشى 

نمايندگى خود را با شرايط ذيل واگذار 
مى نمايد. داشتن حداقل 15ميليون 

تومان ، پرداخت 50% اجاره فروشگاه از 
جانب شركت ، پرداخت 50 % پول رهن 

فروشگاه از جانب شركت و ...
09120213381

فروش فــورى
- دو باب ساختمان سفت  كارى شده 

در شهرك  گلريز سورگ 
با قيمت تمام شده  مصالح و زمين

- يك قطعه زمين 500 مترى مشاع 
شهيد ناصرى با سند ششدانگ

 و سند دفترچه اى 
در ضمن موارد فوق با ماشين

 (مدل باال) هم معاوضه مى گردد.
09120728320

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676

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                                  
                    

مــژده              

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

الستيك فرازى

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

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

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

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

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

UPVC اتوماتيك و انواع پنجره هاى
نبش مدرس 69

09155610014 - محمدى

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

به مبلغ سرمايه در گردش حدود 
30 ميليون تومان و يك دستگاه 
وانت پيكان دوگانه نيازمنديم. 

حضورى مراجعه فرماييد
09371295679

 ماشيـن هاى ادارى بهــدانـى 
نمايندگى توشيبا در استان براى تكميل كادر خود استخدام مى نمايد 

- خانم سه نفر آشنا به كامپيوتر و روابط عمومى باال 
- نيروى فنى براى تعميرات يك نفر آقا

- نيروى خدماتى يك نفر 
ساعت مراجعه : 17 الى  20 

آدرس: چهارراه انقالب -ابتداى بلوار شهيد فايده - ساختمان توشيبا 
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اخبار ورزشى

شهرخبر: با مصرف روزانه چاي بابونه به همراه غذا، از بروز بسياري از عوارض جدي ديابت پيشگيري مي شود. نوشيدن چاي بابونه به طور روزانه به پيشگيري از 
مشکالت و ناراحتي هاي ناشي از ديابت نوع دوم نظير از دست دادن قدرت بينايي يا آسيب هاي وارده به سيستم عصبي و کليه ها کمک مي کند. 
تحقيقات نشان داد که مصرف روزانه بابونه، مي تواند سطح قند خون را در مبتاليان به ديابت تا ۲۵درصد کاهش دهد.

تأثير فوق العاده چاى بابونه براى افراد ديابتى

اگر دچار گرفتگى صدا شده ايد اين كار را انجام دهيد

6

عدس و خواص بى نظير آن 

شهرخبر: عدس سرشار از فيبر، پروتئين و مواد 
مغذي ضروري و مورد نياز بدن است. عدس يک 

محسوب  گياهخواران  براي  مفيد  غذايي  ماده  
مي شود چون حاوي ميزان قابل توجهي پروتئين 
قرمز  براي گوشت  مناسبي  و جايگزين  گياهي 
اين عقيده اند که مصرف عدس  بر  است.برخي 

باعث چاقي مي شود. اما بايد بدانيد که راز تناسب 
اندام در رعايت حد تعادل است. اگر به طور منظم 
و البته بدون افراط عدس مصرف مي کنيد گام 
برداشته ايد.  اندام  تناسب  به  رسيدن  در  مؤثري 
(روي)  زينک  از  سرشار  عدس  اينکه  خاطر  به 
و  گرسنگي  کنترل  به  معدني  ماده   اين  است. 

مقابله با ريزه خواري بين وعده هاي غذايي کمک 
زيادي مي کند.ميزان فيبرهاي موجود در عدس 
از نظر  ماده  غذايي  اين  بودن  فقير  و همچنين 
چربي باعث مي شود که تأثير زيادي به عملکرد 

باشد.  داشته  وزن  تنظيم  همچنين  و  روده ها 
خون،  کلسترول  کنترل  براي  همچنين  عدس 
مقابله با استرس (به دليل دارا بودن ويتامين هاي 
گروه B)، جذب بيشتر کلسيم و در نتيجه مقابله با 

پوکي استخوان مفيد است.

فوايد خواندنى خشكبار 

سالمانه: خشکبار سرشار از مواد غذايي مفيد مثل 
 چربي هاي غير اشباع مناسب براي قلب، پروتئين ها، 
ويتامين ها و مواد معدني است. بادام هندي و 
از کالري هاي برابر  پسته: اين نوع از خشکبار 
برخوردارند و فاکتورهاي مثبتي در هر نوع رژيم 
غذايي محسوب مي شوند. اين نوع از خشکبار 
اليافي  و  پروتئين  اسيد چرب «امگا ٣»،  داراي 
هستند که کمک مي کنند فرد احساس سيري 
کند. گردو : گردو داراي اسيد چرب «امگا ٣» 
است که براي قلب مفيد است. همچنين مقدار 
قابل توجهي اسيد لينولئيک دارد که به ضربان 
منظم قلب کمک مي کند. گردو به اندازه روغن 
زيتون در پايين آوردن التهاب و اکسيداسيون در 
رگها مؤثر است. بادام زميني : بادام زميني حاوي 
مقدار زيادي اسيد فوليک است. اسيد فوليک از 
براي رشد مغز است و  جمله مواد معدني الزم 

شود.   مي  شناختي  عملکرد  کاهش سطح  مانع 
بادام : بادام کالري نسبتا کم و کلسيم زيادي دارد 
مضاف بر اين که سرشار از الياف و ويتامين E و 
آنتي اکسيدان است که از التهاب هاي خطرناک 
و سرطان ريه و کاهش سطح عملکرد شناختي 

ناشي از باال رفتن سن پيشگيري مي کند. 

كسانى كه نبايد چاى بنوشند

است  بهتر  صفراوي مزاج  افراد  نيوز:  سالمت 
چاي  مخصوصا  گرم  نوشيدني هاي  خوردن  از 

هم  بر  را  آنها  صفراوي  تعادل  چون  بپرهيزند 
مي زند. در طب سنتي گروهي از افراد داراي مزاج 
سرد و خشک هستند. اين افراد طبع سردي دارند و 
توصيه مي شود که گوشت گوساله، ماهي، عدس، 
خيار، کاهو، موز و کيوي کمتر بخورند. اما گوشت 
گوسفند، نبات، نعنا، روغن کنجد، سبزي، مغزها و 

چاي دارچين براي آنها مفيد است. در مقابل افراد 
گرم مزاج که طبع گرمي دارند توصيه مي شود که 
از نوشيدن چاي داغ بپرهيزند. براي ناراحتي هاي 
اعصاب و لرزش دست ها توصيه مي شود که چاي 

بسيار کم نوشيده شود. شب ادراري در کودکان به 
دليل گرمي و سردي رخ مي دهد و يا قبل از خواب 
دچار عطش فراوان مي شوند که صفراوي مزاج 

هستند و بهتر است چاي ننوشند.

اگر دچار گرفتگى صدا شده ايد 
اين كار را انجام دهيد

سالمانه: يکي از بهترين راه هاي درمان و کاهش 
در  حتي  است. صحبت،  سکوت  صدا،  گرفتگي 
تارهاي صوتي و  حد زمزمه هم سبب تحريک 
وارد آمدن فشار به آنها مي شود و بهبود آن را 
به تاخير مي اندازد. از حضور در اماکن بسيار سرد، 
خشک، بدون رطوبت کافي و دودگرفته در زمان 
سرماخوردگي خودداري کنيد. استفاده از دستگاه 
بخور در اتاق يا استنشاق هواي مرطوب حاصل 
از چند لحظه باز کردن دوش آب گرم در حمام 
به نرم شدن تارهاي صوتي و حنجره کمک مي 
کند. خوردن دو ليوان حاوي مخلوطي از شير و 
مقداري عسل نيز به رفع گرفتگي صدا کمک مي 
کند. هنگام گرفتگي صدا بويژه اگر دليلي چون 
سرماخوردگي دارد، غذاهاي سرخ کردني نخوريد 
و از مصرف ترشيجات خودداري کنيد. در عوض 

سوپ کمک شاياني به بهبود سريع تر مي کند.

ايستگاه سالمت

حوادث

  برگزارى مسابقات استانى گلف
 به مناسبت هفته تربيت بدنى

رئيس هيئت گلف خراسان جنوبي از برگزاري مسابقات 
داد.  بدني خبر  تربيت  مناسبت هفته  به  استاني  گلف 
در  تدارکاتي  مسابقات  برگزاري  گفت:  بهداني  مريم 
توانمندي ورزشکاران  ارتقاي سطح  و  انگيزه  افزايش 
بسيار حائز اهميت است. وي ادامه داد: مسابقات استاني 
گلف روز جمعه ٢٤ مهرماه در آبترش سربيشه در دو 
بخش بانوان و آقايان در رده سني آزاد برگزار خواهد 
برگزيدگان  به  مسابقات  از  دوره  اين  پايان  در  شد. 

هدايايي نفيس اهدا خواهد شد.

 برانكو: از نظر من حضور نورى 
در پرسپوليس منتفى است  

باشد  قرار  اگر  انتقاالت  و  نقل  قوانين  طبق  ايسنا: 
باشگاهي  به  انتقاالت  و  نقل  از فصل  بازيکني خارج 
در ليگ برتر ايران بيايد، بايد حداقل سه ماه بازيکن 
آزاد بوده باشد بر همين اساس محمد نوري در حال  
حاضر از نظر قانوني نمي تواند به پر سپوليس بپيوندد. 
در همين ارتباط برانکو ايوانکوويچ، سرمربي تيم فوتبال 
پر سپوليس اظها ر کرد: محمد نوري، کاپيتان تيم فو تبا ل 
پر سپوليس بوده و بازيکن ارزشمندي است. من براي 
او احترام خاصي قائل هستم، اما واقعيت اين است که 
او با يک باشگاه قطري قرارداد دارد و بايد وظايفش را 
نسبت به آن باشگاه انجام بدهد بنا بر اين از نظر من 

حضورش در تيم فو تبا ل پر سپوليس منتفي است.

كواچ رفتنى شد   
ايسنا: مدير تيم هاي ملي واليبال از جدايي اسلوبودان 
که  هرچند  افزود:  منظمي  اميرحسين  داد.  خبر  کواچ 
ولي  است  کم  پيش رو  پيکارهاي  براي  زمان مان 
تغيير  را  تيم ملي  به جمع بندي رسيديم که سرمربي 
اينکه سرمربي  درباره  ملي  تيم  سابق  کاپيتان  دهيم. 
بيان کرد: ١٠٠ درصد  يا خارجي،  ايراني است  بعدي 
ايراني نيست و درصدد هستيم يکي از مربي هاي خوب 
خارجي را بياوريم که نياز به بررسي هاي دقيق دارد و 

نبايد شتاب زده عمل کنيم. 

پيروانى: برابر ژاپن بازى
تاكتيكى انجام داديم  

بازيکنان  مي گويد  ايران  فو تبا ل  کارشناس  ايسنا: 
تيم ملي علي رغم اين که بازي ملي زيادي را انجام 
را  تاکتيکي  بازي  توانستند  ژاپن  تيم  مقابل  نداده اند 
به نمايش بگذارند. امير حسين پيرواني درباره ديدار 
دوستانه روز سه شنبه ايران و ژاپن و تساوي يک بر 
يک هر دو تيم، اظها ر کرد: بازي را ديدم و ارزيابي ام 
از اين بازي مثبت است. تيم جوان شده ما بازي خوبي 
را به نمايش گذاشت. بازيکنان جوان ايران از لحاظ 
نياز  فقط  و  هستند  برخوردار  بااليي  کيفيت  از  فني 

دارند که تجربيات خود را باال ببرند.

سقوط مرگبار پدر و پسر كوهنورد 

ايسنا: معاون امداد و نجات هالل احمر ايالم از سقوط 
مرگبار دو کوهنورد ايالمي در قله  «مانشت» خبر داد.  
عارفي، اظهار کرد: دو روز گذشته سقوط دو کوهنورد 
در قله مانشت گزارش شد که نيروهاي امداد و نجات 
محل  در  حضور  با  افزود:  وي  شدند.  اعزام  محل  به 
مشخص شد حين کوهنوردي پدر ٦٠ ساله و فرزند ٢٤ 
ساله اش، سقوط مي کنند. وي علت سقوط اين پدر ٦٠ 
ساله را خالي شدن زيرپاي وي دانست و تصريح کرد: 
فرد سقوط کرده از ناحيه سر، پا و شکم دچار جراحت 
شده بود. مصدومان به مرکز درماني منتقل شدند اما 

شدت جراحت ها پدر ٦٠ ساله را به کام مرگ کشاند. 

هكرى كه فقط تا پنجم ابتدايى
 درس خوانده است

جام نيوز: مردي با مراجعه به پليس فتاي البرز ادعا کرد که با 
پرداخت هزينه از طريق فضاي مجازي، اينترنت پرسرعت 
از فردي خريده اما بعد از پرداخت هزينه از اينترنت خبري 
نشده است. پليس فتا با شناسايي اين مرد متوجه شد دزد 
اينترنتي با دسترسي به برنامه هک، شرکت ها و حتي 
سازمان هاي دولتي در البرز را هم مورد دستبرد قرار داده 
است.سرهنگ نيکنام رئيس پليس فتاي البرز گفت: در اين 
پرونده اگر اين شخص مراجعه نمي کرد شايد مشخص 
نمي شد که اين سازمان ها مورد سوءاستفاده هکري قرار 

گرفته که تا پنجم ابتدايي درس خوانده است. 

تيراندازى پسر 2 ساله 
به مادربزرگش

جام نيوز : يک پسر ٢ ساله به وسيله  تفنگي که در 
خودرو پيدا کرد از پشت به مادر بزرگش شليک کرد.  
کودکي ٢ ساله به همراه مادربزرگ و عمه اش که 
راننده بود در خودرو در شهر راک هيل نشسته بودند. 
پسر، تفنگ را که در صندلي عقب درون کيسه اي بود 
برداشت و به مادربزرگش که روي صندلي جلو نشسته 
بود شليک کرد. مادربزرگ به شکل جدي زخمي نشد 
و پس از اين حادثه زنده ماند. سخنگوي پليس راک 
هيل گفت: ما هنوز دنبال اين هستيم که بفهميم اين 

کودک چگونه ماشه تفنگ را کشيده است.

بى احتياطى راننده سمند، 
جان عابر پياده را گرفت

فارس: رئيس مرکز اطالع رساني پليس راهور فاتب گفت: 
بي احتياطي و عدم توجه کامل به جلو از سوي راننده 
پياده منجر شد.سرهنگ  تاکسي سمند به مرگ عابر 
مرادي اظهار کرد: در ساعت ٥ و ٤٠ دقيقه صبح ديروز 
تاکسي سمند که در مسير جنوب به شمال در زير پل 
جواديه در حال حرکت بود، با عابر پياده برخورد مي کند. 
رئيس مرکز اطالع رساني پليس راهور فاتب تصريح کرد: 
به دنبال اين برخورد، متأسفانه عابر پياده در دم فوت 
مي کند. سرهنگ مرادي علت اين حادثه را بي احتياطي 

راننده تاکسي سمند و عدم توجه به جلو عنوان کرد.

حبس در خانه، مجازات از دست 
دادن گردنبند قيمتي 

تابناک:مردي به كالنتري رفت و خبر داد كه دامادش 
دختر او را در خانه حبس كرده است. ماموران در محل 
حادثه حاضر شدند و با پيكر نيمه بي هوش زني روبه رو 
شدند. پس از طرح شكايت شوهر شاكي احضار شد و 
گفت: مدتي قبل براي همسرم گردنبند گرانقيمتي  خريدم. 
به او گفتم كه اين گردنبند را در خيابان استفاده نکند، اما 
همسرم به حرف هايم توجهي نكرد تا اينكه فهميدم سارق 
گردنبند را قاپيده است. وقتي موضوع را به من گفت خيلي 
ناراحت شدم. من بيشتر نگران خودش بودم. اما او با حالت 
قهر قصد داشت به خانه پدرش برود كه در را قفل كردم.

بنگاه  قالب بتن            
توكـل 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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فروشـــى
 فروش يك واحد مسكونى به متراژ 140 متر مفيد داراى سه خواب

      فول امكانات از يك منزل دو طبقه واقع در ميرداماد
معاوضه با ملك در مشهد               همراه: 09151611589

فروشـــى
 باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله درخت زرشك با استخر ذخيره

          آب و 6 ساعت آب قنات فى: توافقى         همراه:  09155623695

هر همشهرى يك لپ تاپ - فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند بدون كارمزد 

فروش ويژه هفته

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

فروش ويژه شركت بهين كشت قهستان
 دستگاه هاى ژنراتور برق از يك تا 5 كيلووات ، مخازن آب پلى اتيلن از 100 تا 5000 ليتر، انواع تراكتور

 يورو پارس و تيلر با تسهيالت بانكى كم بهره ، تيغ رنده زنى زعفران قابل نصب بر روى تيلر

بيرجند - بلوار امام رضا (ع) – نبش امام رضا (ع) 8
تلفن ما را ذخيره نماييد05632314103 - 09155614434 مهندس رحيمى

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه

در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

  09155615113  -  حسين حقيقي پور  

 32220423 ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

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

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»
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مهر- مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى از اعطاى 40 ميليارد ريال تسهيالت اقتصاد مقاومتى در شش ماهه نخست سال جارى براى اجرايى كردن 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى در استان خبر داد. زهرايى در ستاد پشتيبانى اردوهاى جهادى، اظهار كرد: اعطاى اين رقم تسهيالت در جهت حمايت و پشتيبانى 
در حوزه كشاورزى و توليد محصوالت داخلى صورت گرفته است. وى همچنين از اجراى طرح «همگام با كشاورز» براى افزايش توليدات كشاورزى در استان 

خبر داد و گفت: اين طرح به همت جهاد كشاورزى و بسيج سازندگى استان از يك سال اخير اجرايى شده و نقش بسزايى در افزايش توليد استان دارد.

اختصاص 40 ميليارد ريال براى اجرايى كردن سياست هاى اقتصاد مقاومتى
دهمين جشنواره قرآنى مدها متان

 كانون هاى مساجد استان برگزار مى شود

مسئول دبيرخانه كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد 
استان از برگزارى دهمين جشنواره قرآنى مدها متان ويژه 
اعضاى كانون هاى مساجد خراسان جنوبى همزمان با 
هشتم آبان ماه خبر داد. حجت االسالم زاهدى اصل با 
تأكيد بر اينكه مرحله استانى اين مسابقات در مورخ 8 
آبان ماه در بيرجند برگزار مى شود، گفت: نفرات برتر 
مسابقات منطقه اى شهرستان ها در هر رشته در اين 
مرحله  به  برگزيده  نفرات  و  كنند  مى  شركت  مرحله 
هاى  كانون  وى،  گفته  به  شوند.  مى  اعزام  كشورى 
و  سربيشه  درميان،  خوسف،  بيرجند،  هاى  شهرستان 
نهبندان تا پايان وقت ادارى دوشنبه 27 مهرماه مهلت 
با شماره  توانند  نام مى  نام داشته و جهت ثبت  ثبت 

32332554 داخلى 2 تماس حاصل نمايند.

نمايشگاه عكس بسيج 
در نگارخانه بهمن بيرجند افتتاح شد

گفت:  استان  هنرمندان  بسيج  مسئول  فارس- 
نمايشگاه عكس بسيج روز گذشته در نگارخانه بهمن 
اين  اينكه  بيان  با  يوسفى  كرد.  كار  به  آغاز  بيرجند 
هنرى  حوزه  و  هنرمندان  بسيج  همت  به  جشنواره 
 250 حاضر  حال  در  كرد:  تصريح  مى شود،  برگزار 
در  شركت  براى  كه  دارند  استان حضور  در  عكاس 
شده  اطال ع رسانى  آنها  به  بسيج  عكس  نمايشگاه 
براى  اثر   200 حدود  اينكه  به  اشاره  با  وى  است. 
است،  رسيده  ما  دست  به  نمايشگاه  اين  در  شركت 
يادآور شد: از اين تعداد 40 اثر توسط داوران برگزيده 
شده است. اين نمايشگاه تا 30 مهرماه براى بازديد 

عالقمندان از ساعت 16 الى 19 داير است.

طرح «احسان حسينى» همزمان با 
ماه محرم دراستان اجرا مى شود

معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام 
خميني (ره) استان گفت: همزمان با آغاز ماه محرم 
هاى  سال  همانند  و  الشهدا(ع)  سيد  عزادارى  ماه 
نهاد  اين  سوى  از  حسينى»  «احسان  طرح  گذشته، 
در استان اجرا مى شود.  حسينى  اظهار كرد: مردم 
از غذاى  اعم  نذورات خود  استان مى توانند  نيكوكار 
گرم، خشك و قربانى را به اين نهاد تحويل داده تا در 

اسرع وقت بين نيازمندان واقعى توزيع شود.

تصويب طرح هاى ترافيكى 4 شهر استان

شبستان- طرح هاى ترافيكى شهرهاى «فردوس، طبس، 
سرايان و آيسك» خراسان جنوبى در چهارمين شوراى 
اعضاء  اكثريت  بررسى و تصويب  استان مورد  ترافيك 
قرار گرفت. نخعى نژاد معاون امور عمرانى استاندار گفت: 
شهرداران بايد در بودجه سال 95 مباحث پياده روسازى 
و ايمن سازى معابر را در اولويت قرار دهند تا ديگر شاهد 

معابر غير استاندارد در شهرهاى استان نباشيم.

هاى  علم  محرم  اول  شب  با  همزمان  خبر-  گروه 
روستاهاى خراسان جنوبى  و  تمامى شهرها  در  عزا 
 600 قدمتى  كه  بندان  علم  مراسم  شد.  برافراشته 
ساله دارد همه ساله در شب اول ماه محرم برگزار 
گذشته  روز  عصر  مراسم  اين  بيرجند  در  شود.  مى 
برگزار شد. مسئول هيئت  الزهراء  در هيئت محبان 
مراسم  اين  مورد  در  بيرجند  (س)  الزهرا  محبان 
ماه  از  استقبال  نوعى  بندان  علم  مراسم  مى گويد: 
جا  همه  محرم  اول  ديگر  عبارت  به  و  است  محرم 
اعالم  مردم  به  محرم  ماه  ورود  و  شده  پوش  سياه 
نشانه  علم ها  اينكه  بيان  با  راستگومقدم  مى شود. 

مى كند:  بيان  است،  شجاعت  و  بودن  قامت  راست 
فرزندان حضرت  توسط  از گذشته علم ها  رو  اين  از 
زهرا (س) برداشته مى شده و حتى غير سادات اجازه 
كرد:  اضافه  وى  دهند.  حركت  را  علم ها  كه  ندارند 
در حال حاضر در روستاى بهلگرد بيرجند علم هايى 
دروه صفويان مى رسد  به  آن  قدمت  كه  دارد  وجود 
كه اين خود نشان دهنده سابقه تاريخى اين مراسم 
در خراسان جنوبى است. راستگو مقدم ادامه داد: در 
بستن  با  علم ها  با چاوش خوانى  مراسم همراه  اين 
نيز مراسم سنتى  انتها  تزيين شده و در  پارچه هايى 

سينه زنى حسن- حسين برگزار مى شود.

علم هاى عزا در استان برافراشته شد

حسين زاده- حماسه عاشورا توسط امام معصوم 
و در راستاى آگاهى بخشى به جامعه رقم خورد و 
در ادامه توسط ائمه و علما ادامه يافت و در نهايت 

با يك جوشش مردمى استمرار پيدا كرده است.
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان در نشستى 
خبرى با بيان اين مطلب، واقعه كربال را يك 
واقعه كامًال سياسى در پى يك مديريت اسالمى 
دانست و گفت: مديريت اسالمى با هرآنچه كه 
و  كند  مى  مخالفت  شود  جامعه  ذلت  موجب 
صلح امام حسن (ع) نيز در راستاى بقا و عزت 
اسالم صورت گرفت. حجت االسالم گرايلى با 

اشاره به اينكه اگر بصيرت افزايى و خبررسانى 
كربال  نبود حركت عظيم  زينب (س)  حضرت 
در همانجا باقى مى ماند و گسترش پيدا نمى 
كرد، افزود: هدف خبرنگاران نيز بايد صرفاً بيان 
ادامه  باشد. وى در  بدون كم و كاست  حقايق 
اظهار كرد: مجموعاً در 45 بقعه در استان مراسم 
بصيرت افزايى را در طى 2 ماه محرم و صفر 
خواهيم داشت كه اوقاف و امور خيريه متولى اين 
برنامه هاست و با هماهنگى ساير دستگاه هاى 
ذيربط اين برنامه ها را به اجرا در مى آورد. به 
گفته گرايلى در صبح روز دوم محرم (جمعه اول 

محرم) تجمع شيرخوارگان را در 12 بقعه داريم 
و در بعد از ظهر همان روز تجمع بزرگ لبيك 
يا حسين در 12 بقعه برگزار مى شود. برگزارى 
و  نوجوانان  ويژه  العسل»  من  «احلى  همايش 
جوانان در روز هفتم محرم در 12 بقعه، تجمع 
رهروان زينبى ويژه بانوان در همان روز و مراسم 
شام غريبان در 30 بقعه از ديگر برنامه هاى مهم 
دهه اول محرم است و در مجموع از 68 مبلغ 
(25 مبلغ از قم، 35 مبلغ بومى و 8 روحانى مستقر 
در بقاع) براى حضور در برنامه هاى درنظر گرفته 

شده دعوت به عمل آمده است.

تبليغات  با  گرفته  از هماهنگى صورت  گرايلى 
با هدف  مبلغ  اعزام  ويژه در بحث  به  اسالمى 
جلوگيرى از تداخل امور و موازى كارى خبر داد 
و گفت: در شهر بيرجند در محل شهداى باقريه، 
حسينيه امام رضا (ع) و مسجد بازار مراسمى از 
محل اجراى نيت واقفين برگزار مى شود. البته در 
حسينيه امام رضا (ع) نيات واقفين فراوان است 
كه تمامى نيات بايد بر اساس ميزان وجه موقوفه 
اجرايى شود و در حال حاضر اولويت با حفظ و 
مرمت حسينيه است كه كارهايى در اين راستا 

انجام شده و اقداماتى نيز در حال انجام است.

بصيرت افزايى در 45 بقعه استان طى محرم و صفر

هجدهمين جشنواره استانى قصه گويى
 در خراسان جنوبى آغاز شد

و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل  ايسنا- 
نوجوانان خراسان جنوبى، گفت: هجدهمين جشنواره 
قصه گويى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
در بيرجند با حضور 19 قصه گو آغاز شد. صمدى در 
مراسم افتتاحيه اين جشنواره با اشاره به اينكه ترويج 
فرهنگ قصه گويى كى از اهداف اين جشنواره است، 
گفت: با توجه به رويكرد هاى جديد آموزش و پرورش 
بايد فرصت قصه گويى براى معلمان در مدارس ايجاد 
شود. وى يادآور شد: مرحله شهرستانى جشنواره با حضور 
70 نفر برگزار شد كه از اين تعداد 19 قصه گوى برگزيده 
به مرحله استانى راه يافتند كه در روزهاى 22 و 23 

مهرماه امسال با يكديگر به رقابت مى پردازند.

بيمارى هاى قلبى و عروقى
  علت 48 درصد مرگ و مير استان

ايسنا- معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
به  را مربوط  استان  شايع ترين علت مرگ و مير در 
طى  گفت:  و  دانست  عروقى  و  قلبى  بيمارى هاى 
 48 بيرجند  دانشگاه  در  شده  انجام  بررسى هاى 
بوده  علت  اين  از  ناشى  استان  مير  و  مرگ  درصد 
مناسبت  به  كه  خبرى  نشست  در  مهدى زاده  است. 
روز جهانى غذا برگزار شد، اظهار كرد: بر طبق اين 
دانشگاه  حوزه  در  كه  مرگ ها  درصد   15 بررسى ها 

اتفاق افتاد ناشى از سرطان ها بوده است.

تشكيل كمپين روبان صورتى در استان

فارس- مدير گروه سالمت خانواده و جمعيت مركز 
بهداشت خراسان جنوبى گفت: كمپين روبان صورتى 
مورد  در  آگاهى بخشى  براى  بين المللى  نمادى  كه 
خود  كار  جنوبى  خراسان  در  است  پستان  سرطان 
را آغاز كرد. زمانى پور در همايش ويژه سرطان هاى 
شايع زنان، اظهار كرد: نخستين كمپ روبان صورتى 
و  اجرايى  دستگاه هاى  كاركنان  حضور  با  كشور  در 
شبكه هاى بهداشتى درمانى در دانشگاه علوم پزشكى 

بيرجند آغاز به كار كرده است.

مرگ جوان درمياني در اثر برخورد صاعقه  

به  گرفت.  را  درميانى  ساله   32 جوان  جان  صاعقه، 
فرمانده  هوشنگى،  سرهنگ  سيما،  و  صدا  گزارش 
جوان  اين  جسد  گفت:  درميان  شهرستان  انتظامى 
زمين  در  ديروز  عصر  است  گزند  روستان  اهل  كه 
كشاورزى اش پيدا شد كه پس از انتقال به پزشكى 

قانونى، علت مرگش برخورد صاعقه اعالم شد.

گروه خبر- استاندار گفت: با پيگيري هاي جدي 
كه صورت گرفت در راستاي اجراي طرح هاي 
ريال  ميليارد   200 مبلغ  روستايي،  اشتغالزاي 
اعتبار به منظور اجراي طرح هاي اشتغالزا در 
تثبيت  سياست  اجراي  راستاي  در  روستاها 
جمعيت در مناطق روستايي و مرزي به خراسان 

جنوبي اختصاص يافت. 
خدمتگزار، اجراي طرح هاي مشاركتي اشتغالزا 
به منظور ايجاد شغل و درآمد را يكي از مهمترين 
اين اقدامات دانست و تصريح كرد: در اين طرح 
تسهيالت ارزان قيمت براي روستاهاي مناطق 

مرزي با كارمزد صفر درصد و براي روستاهاي 
غير مرزي نيز با كارمزد 3 درصد در نظر گرفته 
شده كه اميدواريم با اجراي طرح هاي مصوب 
استان در نهاد رياست جمهوري و نيز هزينه كرد 
و اعتباراتي كه در اين زمينه جذب شده است 
شاهد تحوالت اساسي در تثبيت جمعيت در اين 
مناطق و نيز اجراي روند معكوس مهاجرت از 

شهرها به روستاها باشيم. 
وي ادامه داد: بعد از بررسي هاي الزم در اين 
زمينه و ارسال طرح هاي مصوب به نهاد رياست 
جمهوري، توانستيم به عنوان اولين استان در 

با  و  وارد شده  عملياتي  به صورت  زمينه  اين 
تشكيل كميته اي در اين زمينه تمامي طرح ها 
و پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي ذيربط را اخذ 
به  را صورت دهيم. وى  بررسي هاي الزم  و 
حضور فعال خراسان جنوبي در اولين نمايشگاه 
تهران  در  كشور  روستائيان  هاي  توانمندي 
اشاره كرد و افزود: در اين نمايشگاه نيز تمامي 
شهرستان هاي استان حضور داشته و به عرضه 
محصوالت صنايع دستي و توليدات كشاورزي 
ودامي خود پرداختند. وي با بيان اينكه با اقداماتي 
كه در دست اجرا است اميدواريم در چند سال 

آتي روند مهاجرت از روستاها به مناطق شهري 
روندي معكوس شود، يادآورشد: توسعه مناطق 
مرزي به طرق مختلف از ديگر اولويت هاي 
اقدامات  كاري است كه در چند سال گذشته 
گرفته  صورت  زمينه  اين  در  مناسبي  بسيار 
است. وي ايجاد طرح هاي عمراني در روستاها 
و مناطق مرزي را مورد تاكيد جدي قرارداد و 
يادآورشد: در دو سال گذشته خدمات زيربنايي و 
عمراني زيادي به منظور آباداتي روستاها صورت 
گرفته كه اميد است در آينده اي نزديك شاهد 

آثار و بركات آن باشيم.

اختصاص 200 ميليارد ريال اعتبار براى تثبيت جمعيت مناطق روستايى و مرزى 

 پذيراى دوستان عزيز در
 فضاى خانوادگى گرم و بسيار 

آرام و دلنشين مى باشد

با سرويس دهى چـاى و عصـرانه و شـام

خيابان پانزده خرداد
 حدفاصل مدرس و پاسداران

 نبش خيابان عمارت
 باغ رستوران سارونه

بـاغ رستوران

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

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

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

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى

 نصب و راه اندازى كولر– تعمير انواع
  لوازم برقى و المپ كم مصرف - طراحى

و اجراى برق صنعتى و خانگى
 آدرس: بيست مترى دوم غربى مدرس

روبروى نواب صفوى 3
32449634-09158609728
mazandelectric@gmail.com

مديريت: كاهنى

كاالى برق مازند الكتريك

 فروش محصوالت صوتى حرفه اى با شرايط ويژه
Montarbo

RCF-FBT-EV-LAX-Beyerdynamic-Danacord
جاسكو – چنگ - دى ان دى

 هيچ شعبه ديگرى

ندارد

پيام



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام حسين (ع) : جز به يکي از سه نفر حاجت مبر: به ديندار، 
يا صاحب مروت، يا کسي که اصالت خانوادگي داشته باشد.

(تحف العقول ، ص ٢٤٧)

11 : 19
17 : 20
22 : 38
4 : 15
5 : 38

تشييع پيكر شادروان همايونى جانباخته حادثه منا در روستاى همايون شهرستان زيركوه   عكس : فرشته عبدى   عكس روز 

دفاع كرى از مشروط نكردن توافق 
 هسته اى به آزادى شهروندان آمريكايى

براى  از تصميم واشنگتن  آمريكا  امور خارجه  وزير 
مرتبط نكردن مسئله شهروندان آمريكايى محبوس 
دفاع كرد. جان كرى،  توافق هسته اى  با  ايران  در 
تصريح كرد: از نظر ما، اين يك تصميم درست بود 
چرا كه مشروط كردن توافق هسته اى به آزادى سه 
را  موضوع  دو  هر  توانست  مى  آمريكايى  شهروند 
اين  از  يك  هيچ  شود  سبب  شايد  و  كند  پيچيده 

مسائل حل نشوند.

پوتين از همراهى با ايران نفعى نمى برد 

رئيس پيشين دستگاه اطالعاتى عربستان در گفتگو با 
سى ان ان مدعى شد عمليات نظامى مسكو در سوريه 
گامى اشتباه است و روسيه از همراهى با ايران نفعى 
نمى برد. تركى فيصل به پوتين توصيه كرد بيش از 

يك ميليارد مسلمان را با خود دشمن نكند. 

همزماني تصويب برجام در ايران و 
آزمايش موشكي اين كشور تصادفي نيست 

برجام  ارنست سخنگوى كاخ سفيد درباره تصويب 
در مجلس شوراى اسالمى گفت البته من كارشناس 
تصادفى  ولى  نيستم  ايران  داخلى  سياسى  مسائل 
نيست كه اندكى بعد از تصميم مجلس در تصويب 
توافق ايران، برخى ها در داخل ايران تصميم بگيرند 
آزمايش موشكى انجام بدهند كه باعث مخالفت و 

انتقاد گسترده جامعه جهانى مى شود.

بروجردى به ديدار اسد رفت 

سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  رئيس  بروجردى 
هيئت  و  ايران  اسالمى  شوراى  مجلس  خارجى 
در  بروجردى  است  قرار  شدند.  دمشق  وارد  همراه 
جريان اين سفر با بشار اسد رئيس جمهور، محمد 
امور  وزير  معلم  وليد  و  مجلس  رئيس  لحام  جهاد 

خارجه سوريه ديدار و گفتگو كند. 

عدم موافقت با آزادى معلمان
 بازداشتى در امارات

رسانى  اطالع  مركز  رسانه اى  معاون  پاپايى  رسول 
و روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از 
كارشكنى هاى امارات، اظهار كرد: على رغم تالش هاى 
آموزش و پرورش، دادستانى امارات با آزادى 10 معلم 

بازداشت شده به قيد وثيقه موافقت نكرد.

ناطق نورى: حافظ اسد در دوران
 جنگ تحميلى مردانه پاى ما ايستاد 

به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو 
انتقاد برخى افراد و گروه ها مبنى بر اينكه چرا ايران 
از فلسطين و لبنان حمايت مى كند، گفت: دفاع از 
خط مقاومت در راستاى حفظ منافع كشور است و 
ما از خاكريزهاى خودمان حمايت مى كنيم. ناطق 
نورى در تشريح حمايت استراتژيك ايران از مسئله 
دوران  در  اسد  حافظ  كرد:  ابراز  و  پرداخت  سوريه 
مردانگى  و  ايستاد  ما  پاى  مردانه  تحميلى  جنگ 

حكم مى كند ما نيز امروز كمك كنيم.

شوراى نگهبان با اكثريت آرا 
طرح اجراى برجام را تاييد كرد 

شوراى نگهبان با اكثريت آرا طرح اقدام متناسب و 
متقابل دولت در اجراى برجام را تاييد كرد.به گزارش 
انتخاب، نمايندگان مجلس در نشست سه شنبه پارلمان 

جزئيات طرح برجام را به تصويب رسانده بودند.

تكذيب نقش مستقل برخى از مسئوالن 
دفتر معظم له در بررسى برجام 

در پى نقل مطالب غلط و خالف واقع مبنى بر نقش 
مستقل برخى مسئوالن دفتر مقام معظم رهبرى در 
روند رسيدگى قانونى طرح «اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهورى اسالمى ايران در اجراى برجام»، روابط 
عمومى دفتر مقام معظم رهبرى در اطالعيه اى اعالم 

كرد: اين مطالب خالف واقع و فاقد اعتبار است.

موشك هاى دوربرد ايران در عمق
 500 متر زير كوه قرار دارند

پايگاه هاى  گفت:  سپاه  هوافضاى  نيروى  فرمانده 
زيرزمينى موشك هاى دوربرد جمهورى اسالمى ايران 
در همه استان ها و شهرهاى اين مرز و بوم مستقر و 
آماده، در عمق 500 متر زير كوه هاى بلند قرار دارد. 
سردار حاجى زاده اظهار كرد: موشك ها در بردهاى 
(النچر)  پرتابگر  روى  بر  پايگاه ها  همه  در  مختلف 
سوار، آماده پرتاب و دست ها بر روى ماشه است و 

فقط منتظر دستور فرمانده معظم كل قوا هستيم.

بازداشت سومين متهم پرونده دكل گمشده 

دكل  خريد  جريان  در  كه  متهم  سومين  «ع.ط» 
گمشده نفتى نقش اساسى داشت توسط يك نهاد 
امنيتى بازداشت شد. اوايل شهريورماه بود كه يكى 
ديگر از متهمان پرونده دكل 87 ميليون دالرى با 

دستور مقامات قضايى بازداشت شد. 
 

 صالحى: هيچ پيوست  محرمانه اى
 درباره توافق هسته اى نداريم 

على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى ايران 
هيچ  گفت:  غرب  و  ايران  هسته اى  توافق  درباره 
توافق  پرونده  درباره  پيوست هاى محرمانه اى  گونه 
هسته اى وجود ندارد بلكه تنها يك پيوست درباره 
سال   10 از  پس  ايران  هسته اى  برنامه  چگونگى 

وجود دارد كه آن هم محرمانه نيست.

پيرموذن: يكى از دلواپسان به دنبال
 تهيه بيانيه عليه الريجانى است

پيرموذن نماينده مجلس اظهار كرد: دلواپسان مخالفان 
برجام كه با راي قاطع نمايندگان مواجه شدند، به دنبال 
زير سوال بردن عملكرد همراه با اقتدار و كياست رئيس 
مجلس هستند. وي افزود: يكي از نمايندگان اصلي اين 
جريان در مجلس به دنبال تهيه و جمع آوري بيانيه اي 

سياسي با هدف تخريب رئيس مجلس است.

روحانى: هفته آينده هفته اجرايى شدن برجام است 

رئيس جمهور در گفتگوى زنده تلويزيونى گفت: هفته آينده روز 
اجرايى شدن برجام است. روحانى افزود: از همه آنهايى كه در 
تحقق برجام طى 12 سال گذشته بويژه در 2 سال گذشته 
حمايت كردند تشكر مى كنم. وى ادامه داد: پيام من به ملت 
اين است كه بايد براى يك جهش اقتصادى و توليدى آماده 
باشند؛ اين به خاطر برداشتن تحريم و اجراى اقتصاد مقاومتى نيست بلكه به خاطر 

اميدى است كه به مردم داده شده است.

موضع عربستان در قبال توافق همان موضع اسرائيل است 

وزير خارجه كشورمان تاكيد كرد: آينده ما و كشورهاى عربى 
و  كنند  درك  را  مسئله  اين  كشورها  اين  اگر  و  است  يكى 
اطمينان خاطر داشته باشند، ايران در كنار آن ها خواهد بود و به 
آن ها كمك خواهد كرد. ظريف گفت: به نفع ايران نيست كه 
عربستان را از دست بدهد، منفعت عربستان نيز با از دست دادن 
ما محقق نمى شود.وى نارضايتى خود را از موضع عربستان در قبال توافق هسته اى 
ايران و غرب ابراز داشت و آن را موضعى مطابق با موضع رژيم صهيونيستى دانست.

مقام معظم رهبرى: مرعوب غرب نشويد

دلسردكردن جوانان از حال و آينده، خيانت به ناموس ملى است  

حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب 
از  جمعى  ديدار  در  گذشته  روز  اسالمى 
دانشجويان و استعدادهاى برتر علمى كشور، 
توصيه ها و هشدارهاى مهمى به نخبگان 
بيان كردند و  شركت هاى   و مسئوالن 
اصلى  هاى  پايه  از  يكى  را  بنيان  دانش 
آينده  گفتند:  و  دانستند  مقاومتى  اقتصاد 
كشور به بركت اهداف، شعارها و حركت 
نخبگان  انبوه  حضور  و  جامعه  انقالبى 
جوان و حركت عظيم و پر شتاب علمى 
اى  آينده  است،  شده  آغاز  كه  فناورى  و 
روشن و همراه با پيشرفت و اقتدار و نفوذ 
روزافزون معنوى در منطقه و جهان خواهد 
بود و كسانى كه در اين شرايط به دنبال 
دلسرد كردن نسل جوان از حال و آينده 
هستند، مرتكب خيانت به كشور و ناموس 

ملى مى شوند.
حضرت آيت ا... خامنه اى خطاب به جوانان 
نخبه خاطرنشان كردند: اين جايگاه برتر 
علمى كه بدست آورده ايد به بركت امنيت 
كشور نيز بوده است، بنابراين بايد قدردان 
تأمين كنندگان امنيت همچون شهيد سردار 
 همدانى باشيد. ايشان يكى از آفت هاى 
افراد صاحب امتياز را «احساس تافته جدا 
بافته بودن» دانستند و خاطرنشان كردند: 

كه  است  شخصيتى  بيمارى  يك  اين، 
نبايد بگذاريد در شما رشد كند و تنها راه 
مقابله با آن نيز تقويت «روحيه جهادى» 
و انجام دادن كار با همه توان براى خدا 
و به عنوان يك وظيفه است. رهبر انقالب 
جوانان  خود،  ديگر  توصيه  در  اسالمى 

به ماندن در كشور بجاى رفتن  را  نخبه 
به كشورهاى بيگانه با برخى ذهنيت هاى 
بجاى  گفتند:  و  كردند  سفارش  رفاهى، 
آنكه خود را در هاضمه بى رحم و آزمند 
جوامع بيگانه، قرار دهيد، سازنده هندسه 
كننده  تضمين  و  كشور  صحيح سالمت 

بندى  استخوان  و  اعصاب  مغز و سلسله 
جامعه خود باشيد. مرعوب نشدن در برابر 
غرب، توصيه ديگر رهبر انقالب اسالمى 
به استعدادهاى برتر علمى كشور بود كه 
در اين خصوص گفتند: اگرچه غربى ها در 
مسائل علمى و فناورى پيشرفتهاى زيادى 

كرده اند اما نبايد مرعوب اين موضوع شد 
زيرا توانايى بالقوه جوان ايرانى بسيار باالتر 
است و اگر قرار بر مقايسه باشد بايد بيش از 
سه دهه كنونى ايران با بيش از سه دهه آن 
كشورها بعد از استقالل آنها، مقايسه شود.

سخنان  ادامه  در  اسالمى  انقالب  رهبر 

خود چند هشدار را بيان كردند: نخستين 
هشدار ايشان درخصوص عناصر و افرادى 
بود كه با استفاده از روزنامه ها و مجالت 
و تريبون ها، دائماً در حال دلسرد كردن 
مردم و جوانان و نفى پيشرفتهاى علمى و 

دستاوردهاى بزرگ كشور هستند.
به  را  مسئوالن  اسالمى  انقالب  رهبر 
خصوص  اين  در  هوشيارى  و  مراقبت 
پيشرفتهاى  كردند:  تأكيد  و  فراخواندند 
شگرف علمى كشور در زمينه هاى نانو، 
اى،  هسته  انرژى  و  بنيادى  هاى  سلول 
توهم نيستند بلكه واقعياتى هستند كه همه 
دنيا از آنها اطالع و آگاهى دارند، بنابراين 
دلسرد كردن جوانان و انكار حركت عظيم 
و سريع علم و فناورى، خيانت به كشور و 
ناموس ملى است. رهبر انقالب اسالمى 
با اشاره به احساس مسئوليت انبوه جوانان 
كشور كه بخش زيادى از آنان را نخبگان 
تشكيل مى دهند و همچنين با اشاره زنده 
انقالبى  حركت  و  شعارها  اهداف،  ماندن 
عصبانيت  اصلى  علت  گفتند:  جامعه،  در 
دشمنان از ملت ايران، همين موضوع است 
و بر همين اساس مى گويند مقابله با ايران 
تا زمانى كه شعارهاى انقالبى زنده است، 

مشكل خواهد بود.

حضرات در تريبون هاى رسمى و غيررسمى پيشرفت علمى كشور را توهم مى شمارند

لحظه ها روز شدند، روزها سالى شد      سال ها بى تو گذشت 
بوته ها غنچه زدند، غنچه ها بى تو شكفت    در دل ما اما غنچه ياد تو هر روز شكفت

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت همسر و مادر عزيزمان

 شادروان حاجيه زهرا بنيادى 
امروز پنجشنبه 94/7/23 بر سر مزار پاكش گرد هم مى آييم 

و با قرائت فاتحه و صلواتى موجبات شادى روحش را فراهم مى آوريم.
همسر و  فرزندان

مراسم سخنرانى استاد خسروى
 به مناسبت  ايام  محرم

زمان: از شنبه 94/7/25 به مدت 5 روز از ساعت 8 الى 9 صبح در محل مسجد الرسول (ص) بازار

از عموم همشهريان عزيز على الخصوص اصناف محترم دعوت مى شود در جلسه مذكور شركت فرمايند.

بسيج اصناف بيرجند

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

94/8/2 

فروش لوازم محرمى
انواع طبل از بچگانه تا 2 متر

انواع زنجير، سنج، شال، پارچه و پرچم
در سايزهاى مختلف
تعويض پوسته طبل

09153634374 - 09159612966
 ميدان آزادى- حاشيه ميدان

جنب موسسه افضل - ابزار آسيا

پوشاك ويژه بانوان پارال
 اولين مركز پخش مارك لين- انواع

 جوراب - ساق- لباس راحتى- لباس
خواب و ... بهترين ها را از ما بخواهيد

 بين مدرس 42 و 44
ابتداى خيابان شهيد كاوه 

32446809 - 09155064602










