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هزار وعده خوبان يكى وفا نكند
  وام 10 ميليونى خريد7 كاالى 

با كيفيت داخلى

رئيس اتحاديه لوازم خانگى، گفت: اميدواريم وام 10 
ميليونى كاال كه قرار است پرداخت شود در چرخه 
توليد وارد و كاالهاى با كيفيت داخلى خريدارى شود. 
به گزارش جهان، طحان پور با اشاره به اينكه با وام ده 
ميليونى مردم مى توانند هفت كاالى با كيفيت داخلى 
خريدارى كنند، گفت: تلويزيون 32 اينچ ال.اى.دى، 
لباسشويى تمام اتوماتيك، پلوپز، اجاق گاز پنج شعله، 
يخچال فريزر دوقلو و جاروبرقى از جمله مواردى است 

كه با اين وام مى توانند خريدارى كنند. 

مردم منتظر ارزانى سكه و ارز نباشند

مهر: كشتى آراى رئيس اتحاديه طال و جواهر با اشاره به 
كاهش قيمت ارز، سكه و طال در روزهاى اخير در پى 
نهايى شدن برجام، گفت: البته قيمت ها به كف رسيده و 

نبايد منتظر كاهش بيشتر قيمت سكه و ارز باشيم.

 كاهش يك ميليون تومانى قيمت زعفران

مهر: ميرى نايب رئيس شوراى ملى زعفران با اعالم 
اينكه آغاز فصل برداشت زعفران موجب كاهش قيمت 
اين محصول شده است، گفت: اكنون قيمت طالى 
سرخ در بازار حدود يك ميليون تومان افت كرده است.

سقف جديد وام مسكن
 تا پايان هفته اعالم مى شود

و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسكن  معاون  فارس: 
شهرسازى گفت: پيشنهاد ما حداكثر مبلغ الزم براى 
خروج مسكن از ركود با استفاده از تسهيالت خريد 
است و سقف نهايى اين وام هنوز تأييد نشده و تا پايان 
اين هفته مشخص خواهد شد. حامد مظاهريان گفت: 

پيشنهاد وزارت راه، پرداخت وام حداكثرى است.

كاظمى فرد- با حضور فرمانده مرزبانى كشور مراسم توديع و معارفه فرمانده مرزبانى خراسان جنوبى برگزار 
شد. استاندار در اين مراسم با بيان اينكه اگر امنيت نباشد هيچ كدام از مؤلفه ها نمى تواند مورد ارزيابى مثبت 
قرار گيرد، افزود: تأمين امنيت با شعار محقق نمى شود بلكه بايد مردم در همه عرصه ها احساس آرامش و 
آسايش كنند و اين ميسر نمى شود مگر اينكه يك عده بنا بر مسئوليت خود از آسايش و راحتى خود بگذرند. 
وى افزود: اگر در دنيا به عنوان قدرتى توانمند و داراى گفتمان مستقل و حافظ منافع ملى شناخته مى شويم 
به اين معناست كه مردم در صحنه حضور دارند و نيروهايى آماده به خدمت و مرزبانانى سلحشور و با غيرت 

داريم و همكارى و همدلى بين مرزبانان و مرزنشينان موج مى زند. (ادامه در صفحه7)

همايش آمران به معروف و ناهيان از منكر ساعت 30: 8 امروز با سخنرانى آيت ا... رئيسى دادستان 
كل كشور در سالن مجتمع الغدير بيرجند برگزار مى شود. به گفته مدير كل تبليغات اسالمى در اين 
گردهمايى استاندار، ائمه جمعه استان، مسئوالن و اعضاى شوراهاى امر به معروف و نهى از منكر 
دستگاههاى اجرايى، اصناف، مساجد و دبيران امر به معروف شهرستان ها حضور دارند. آيت ا... رئيسى 

دادستان كل كشور در اين مراسم سخنرانى خواهد كرد.

مرز خراسان جنوبى امن ترين مرز در كشور است

امروز در بيرجند برگزار مى شود :  

همايش آمران به معروف 
و ناهيان از منكر با حضور 
دادستان كل كشور

صفحه ٧

ادامه سريال بى توجهى پايتخت نشينان به خراسان جنوبى 

اعتراض استاندار به عدم تحقق وعده حل مشكالت مرز هاى استان

كوير تاير ، واحد نمونه استاندارد ملى شد
صفحه 8

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان شادروان

حاجيه خديجه كارگر
جلسه يادبودى چهارشنبه 94/7/29 از ساعت 3/30 الى 4/30 

بعدازظهر در محل مسجد آيت ا... آيتى برگزار مى شود 
تشريف فرمايى سروران معظم موجب شادى روح آن مرحومه 

و تسلى خاطر بازماندگان مى باشد.

خانواده دهقانى

 برادر گرامى
جناب سرهنگ على اصغر مسرورى

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت

 فرمانده مرزبانى استان خراسان جنوبى
 كه نشان از لياقت ، تعهد ، مديريت ، شايستگى و واليتمدارى شما 
مى باشد، تبريك عرض نموده ان شاءا... موفق و مويد و منصور باشيد.

غالمرضا مسرورى ، بانو و فرزندان

سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمين دكتر رئيسى
 نماينده محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى

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

السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين همزمان با مراسم سوگوارى حضرت اباعبدا... الحسين (ع) سرور و ساالر شهيدان 
جلسه يادبود جان باختگان فاجعه منا و خانواده هاى معزز شهداى مسجد و متوفيان سال گذشته 

محله غفارى برگزار مى گردد.

زمان: امروز سه شنبه 94/7/28 بعد از نماز مغرب و عشا

جناب آقاى مهندس مروى مقدم  
 مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

ضمن تبريك هفته استاندارد خدمت جناب عالى و كليه كارشناسان و كاركنان محترم 

به مناسبت انتخاب اين آزمايشگاه به عنوان " آزمايشگاه همكار نمونه اداره استاندارد"

تشكر نموده و موفقيت روزافزون تان را از ايزد منان خواستاريم.

آزمايشگاه كاليبراسيون  تجهيز طب كوير

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
ضايعه درگذشت پدر گرامى تان

 شادروان حاج حسين اميرآبادى زاده
 را در ايام سوگوارى حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) تسليت عرض نموده 

و خود را در غم شما شريك مى دانيم.

كاركنان شركت پيمان بار

بيمارستان شهيد رحيمى بيرجند
وسعتى كم دارد، اما دريايى از محبت و انسانيت است 
از مديريت درمان توانمند سازمان تامين اجتماعى

جناب آقاى دكتر فيروزى و سركار خانم دكتر احمدپور ، سوپروايزر و پرستاران مهربان 
و ايثارگر اورژانس و بخش اطفال

 كه نهايت تالش خود براى درمان فرزندم انجام دادند و همچنين خدمه سخت كوش تشكر مى نمايم.

اجركم عندا...                                                                                                                         بهروزى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان 

مرحومه طيبه انورى مقدم 
(همسر آقاى حسين عدل)

جلسه يادبودى امروز سه شنبه 94/7/28 از ساعت 15/30 الى 16/30 در محل هيئت حسينى 
(خيابان انقالب) برگزار مى شود

حضور سروران ارجمند باعث شادى روح آن عزيز و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

سرور گرامى جناب حجت االسالم و المسلمين عبدالرزاق نژادخانواده هاى: عدل ، انورى مقدم
رئيس محترم كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر بيرجند

درگذشت فرزند گرامى تان مرحوم دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد 
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت 

و مغفرت واسعه و براى جناب عالى و خانواده محترم صبر و شكيبايى مسئلت مى نمايم.

احمد محبى - مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
درگذشت پدر عزيزتان شادروان حاج حسين اميرآبادى زاده

 را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده
 از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومنديم.

شركت توليدى مصالح ساختمانى شمال شرق (ناصح)

خير  محترم
 جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده

با نهايت اندوه مصيبت درگذشت پدر گرامى تان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض مى نماييم و براى بازماندگان صبر و سالمتى آرزومنديم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

از خاطر دل ها نرود ياد تو هرگز     اى آن كه به نيكى همه جا ورد زبانى
به مناسبت چهلمين روز درگذشت شادروان 

حاج اسداله زينل نژاد
مراسم بزرگداشتى فردا چهارشنبه 94/7/29 از ساعت 15 الى 16 

در محل مسجد آيت ا... آيتى منعقد مى شود
حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى زينل نژاد و بستگان

خيرين بزرگوار مدرسه ساز
خاندان معزز نصيرى و عليزاده

با نهايت تاثر درگذشت

 شادروان جمشيد نصيرى
 را خدمت تان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم غفران 
الهى و براى بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم. جهت اطالع خيرين بزرگوار 

مدرسه ساز تشييع آن مرحوم امروز سه شنبه 94/7/28 ساعت 2 بعدازظهر
 از محل غسالخانه بهشت متقين برگزار مى شود.

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى
حوزه مشاركت هاى مردمى اداره كل نوسازى مدارس خراسان جنوبى

مشيت الهى بر اين تعلق گرفته كه بهار فرحناك زندگى را خزانى ماتم زده به انتظار بنشيند و اين بارزترين 
تفسير فلسفه آفرينش در فراخناى بى كران هستى و يگانه راز جاودانگى اوست

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان جمشيد نصيرى
 را به اطالع عموم مى رساند. مراسم تشييع آن سفر كرده

 امروز سه شنبه 94/7/28 ساعت 2 الى 3 بعدازظهر از محل غسالخانه مى باشد
حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

در ضمن جلسه سوم آن مرحوم
 پنجشنبه 94/7/30 از ساعت 3/30 الى 4/30 بعدازظهر در محل هيئت حسينى منعقد مى شود. 

خانواده هاى: نصيرى ، انجمنى

اى سرو ناز حسن كه خوش مى روى به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نياز
فرخنده باد طلعت خوبت كه در ازل

ببريده اند بر قد سروت قباى ناز
پروانه راز شمع بود سوز دل ولى

بى شمع عارض تو دلم را بود گداز

به يك  نفر از صبح تا شب براى نگهدارى كودك نيازمنديم.
ساعت تماس: 10 الى 12

تلفن تماس: 32404703-09157556279
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امروز ٢٨ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٦ محرم ١٤٣٧ و ٢٠ اکتبر ٢٠١٥

رحلت فقيه، محدث، مفسر و اصولي شيعه آيت ا... 
«جعفر نزاري نقدي» (١٣٢٩ش).

رژيم  ضد  بر  دارايي  وزارت  كارمندان  اعتصاب 
پهلوي (١٣٥٧ ش).

ورزشي  مطبوعات  نمايشگاه  اولين  برگزاري 
كشور (١٣٧٣ ش).

دخالت  به  ايران  خارجه  امور  وزارت  اعتراض 
آشكار آمريكا در امور داخلي ايران (١٣٧٨ ش).

وفات عالم و محدث شهير شيعه «سيد رضي» 
گردآوردنده  نهج البالغه (٤٠٦ ق).

انگليسي  معروف  معمار  ِرن»  «كريستوفر  تولد 
(١٦٣٢م).

و  آلماني  رياضي دان  وال»  آخن  «گوتريد  تولد 
واضع علم آمار (١٧١٩م).

امريكا  رئيس جمهور  آدامز» دومين  تولد «جانز 
(١٧٣٥م).

وقوع جنگ دريايي «ناوارون» در درياي مديترانه 
(١٨٢٧م).

تولد «جان ديويي» روانشناس، مربي و فيلسوف 
شهير امريكايي (١٨٥٩م).

تصويب طرح و رنگ پرچم سازمان ملل متحد 
(١٩٤٧م).

روز جهاني مراقبت پرواز.
َقّذافي، ديکتاتور سابق ليبي(  ر  کشته شدن ُمَعمَّ

٢٠١١م).

در گذشت پدر پيوند مغز 
استخوان(٢٠١٢ م)

از  استفاده  در  توماس  دونل  ادوارد  دکتر 
خون  سرطان  بيماران  در  استخوان  مغز  پيوند 
توانست   ١٩٩٠ سال  در  بعدها  و  بوده  پيشگام 
جايزه نوبل پزشکي را براي اين دستاورد از آن 
خود کند.کار توماس از بزرگترين دستاوردهاي 
محسوب  سرطان  درمان  در  موفقيت آميز 
پيوند  و همچنين  استخوان  مغز  پيوند  مي شود. 
زنده  ميزان  توانسته اند  خون  بنيادي  سلولهاي 
 ٩٠ تا  از صفر  را  بيماران سرطان خون  ماندن 
پزشکي  مدرک  بخشند.توماس  ارتقا  درصد 
در  و  کرد  دريافت  هاروارد  دانشگاه  از  را  خود 
سال ١٩٥٦ توانست اولين پيوند مغز استخوان 

را در انسان اجرا کند.

تقويم مناسبت هاى  روز

عصرايران : سازمان مديريت بحران كشور در اطالعيه اى به تمام سازمان هاى مسئول، در خصوص پيش بينى هاى الزم براى وقوع زمستان بسيار سرد، رخداد النينو و 
سيل شديد در كشور هشدار داد. در اين نامه آمده است:پيرو نامه  وزير نيرو در خصوص احتمال وقوع زمستان بسيار سرد و پديده النينو در پاييز و زمستان امسال به ويژه در 
ماه هاى آبان و آذر همچنين بارش هاى زياد و وقوع سيل در كشور، ضرورى است ضمن اطالع رسانى به سازمانها و ارگان ها، برنامه ريزى هاى الزم در دستور كار قرار گيرد.

هشدار ستاد بحران به تمامى دستگاه ها: زمستان بسيار سردى در پيش داريم؛ آماده سيل باشيد 

بسته اقتصادى دولت غيركار شناسى است

جمشيد پژويان معتقد است بسته اقتصادى دولت 
است. جمشيد  ركود غيركار شناسى  از  براى خروج 
يادداشتى  طى  كشورمان  اقتصاددانان  از  پژويان 
در روزنامه آرمان نوشت: بسته اقتصادى دولت كه 
براساس كلياتى كه از آن در دسترس قرار گرفته قرار 
است در شش ماه آينده و در طول اجراى طرح برجام اقتصاد را از ركود 
خارج كند، به نظر مى رسد غيركار شناسى است زيرا سياست هاى پولى در 
زمينه ساختار هاى اقتصادى هيچ گونه تاثير مثبتى ندارد اما در اين بسته تاكيد 
شده است كه به دليل پايين آوردن ميزان تورم بايد سود بانكى در يك عدد 
معقول كاهش پيدا كند. پايين آمدن سود بانكى در موقعيت فعلى جز اينكه 
بخشى از سپرده ها را از بانك ها خارج سازد دستاورد معقولى نخواهد داشت.

ادامه حذف يارانه پردرآمدها با هدف 
 خروج 6 ميليون نفر از فهرست

يارانه مهرماه از ابتداى بامداد روز گذشته به حساب 
در حالى كه  است،  واريز شده  سرپرستان خانوار 
برخى سرپرستان خانوار با تشخيص وزارت رفاه 
به گزارش  يارانه بگيران خارج شدند.  از فهرست 
فارس، مجلس در قانون بودجه سال 1394 كل كشور دولت را موظف 
كرد تا 3 هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندى را كاهش داده و اين اقدام 
با خروج 6 ميليون نفر پردرآمد از فهرست يارانه بگيران ميسر خواهد 
شد. طبق آخرين اخبار و اطالعات، دولت تاكنون بيش از 2 ميليون و 
200 هزار نفر از يارانه بگيران را حذف كرده و بنا دارد، تا اين ميزان به 6 

ميليون نفر در پايان سال برسد.

مصرف بنزين كم و گازوئيل زياد شد

مصرف بنزين در سومين هفته مهرماه نسبت به 
هفته پيش از آن يك درصد كاهش داشته است، 
اين در حاليست كه مصرف گازوئيل 17,5درصد 
مجموع  جهان،  گزارش  به  است.  داشته  رشد 
مهرماه   24 تا   18 از  كشور  كل  بنزين  مصرف 
494 ميليون و 400 هزار ليتر بود كه بيشترين مصرف با 77 ميليون 
به پنج شنبه (23 مهرماه) و كمترين مصرف  ليتر مربوط  و 900 هزار 
با 61 ميليون ليتر مربوط به جمعه (24 مهرماه) است. همچنين در اين 
هفت روز در مجموع 714 ميليون و 100 ليتر گازوئيل مصرف شد كه با 
متوسط مصرف روزانه 102 ميليون ليتر نسبت به هفته پيش از آن حدود 

17,5 درصد افزايش يافته است.

مردان اقتصادى دولت با اعالم جزئيات سياست هاى 
تسريع رونق اقتصادى، فرمان خريد را به اقتصاد ايران 
صادر كردند، آماده باشى كه قرار است ظرف شش ماه 
آينده تقاضا را افزايش و بازارها را رونق دهد به گزارش 
بولتن نيوز، براساس اعالم دولت، اقتصاد ايران ظرف 
شش ماه آينده و با آغاز برجام تا رفع تحريم نه تنها قرار 
است با تحوالت بين المللى بلكه با تغييرات داخلى نيز 
همراه شود.برهمين اساس بود كه دولتمردان اقتصادى 
بازارها  در  تقاضا  كمبود  جديد  بيمارى  بروز  پى  در 
سپرده  كاهش  كردند.  اتخاذ  را  جديدى  تصميمات 
قانونى 13 درصدى به دامنه سپرده 10 تا 13 درصد، 
حضور بانك مركزى در بازار بين بانكى، پرداخت وام 25 
ميليون تومانى خودرو تا 80 درصد قيمت، ارايه كارت 

درصد،  نرخ 12  با  خريد  تومانى  ميليون  اعتبارى 10 
ايجاد تحرك در بخش ساخت و ساز و ارايه تسهيالت 
تومان  ميليارد  هزار  پنج  بازپرداخت  فرسوده،  بافت 
بدهى طلبكاران دولت، انتشار شش هزار ميليارد تومان 
بازار  در  تومان  ميليارد  يكهزار  اجاره، عرضه  صكوك 
ثانويه بورس، اختصاص پنج هزار ميليارد تومان براى 
پرداخت بدهى طلبكاران دولت و انتشار پنج هزار ميليارد 
تومان اوراق مشاركت و ظرفيت انتشار پنج هزار ميليارد 
مهمترين محورهاى  از  بودجه  در  خزانه  اسناد  تومان 
سياست هاى تسريع رونق اقتصادى است.كارشناسان 
اقتصادى سياست هاى جديد دولت را راهكارى براى 
تحريك تقاضا و به حركت درآمدن چرخ آن مى دانند 
و مى گويند اين سياست تورم را مهار و بخش تقاضا 

را تحريك و يا تشويق مى كند. پيمان قربانى معاون 
اقتصادى بانك مركزى نيز در خصوص اين سياست ها 
مى گويد: اكنون در حوزه توليد با انباشت كاال در انبار 
روبرو هستيم اما با تسهيل مديريت شده نقدينگى و 
تحريك تقاضا، رشد اقتصادى در كشور ايجاد مى شود. 
وى با بيان آنكه ركود اقتصادى امسال به دليل شوك 
سه ماهه آخر سال گذشته است، افزود: در سه ماهه 
آخر سال 93 رشد اقتصادى شش درصد ثابت ماند. وى 
درباره خريد خودرو، افزود: شركتهاى خودروساز داخلى 
80 درصد قيمت خودرو را در اين طرح از مشتريان در 
قالب تسهيالت هفت ساله دريافت مى كنند و مشتريان 
با بانك ها روبرو نمى شوند، ضمن آنكه در اين طرح 

تعامل ميان خودروسازان و بانك هاست. 

   صدور فرمان خريد كاال به اقتصاد ايران 

تامين  سازمان  مالى  و  ادارى  معاون 
حقوق  متمركز  پرداخت  از  اجتماعى 
تحت  بازنشستگان  و  بگيران  مستمرى 
پوشش اين سازمان از آبان ماه سال جارى 
خبر داد. به گزارش فارس، رحيم اردالن 
بگيرانى  مستمرى  و  بازنشستگان  گفت: 
كه حقوق خود را از پنجم تا نوزدهم هرماه 
صرفًا از طريق بانك رفاه كارگران دريافت 

مى كنند، هدف اجراى اين برنامه هستند. 
وى با بيان اينكه تا پايان سال جارى اين 
برنامه تكميل شده و دوره پرداخت حقوق 
تا   20 بين  اجتماعى  تأمين  بازنشستگان 
27 هر ماه خواهد بود، افزود: زمان دريافت 
حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيرانى كه 
تاكنون بين پنجم تا نوزدهم هرماه حقوق 
 3 ماه  هر  و  مرور  به  مى كردند،  دريافت 

نزديك  نظر  مورد  پرداخت  دوره  به  روز 
بيشترى  توضيح  در  اردالن  مى شود. 
و  مستمرى بگيران  مثال  براى  افزود: 
بازنشستگانى كه پنجم هرماه حقوق خود 
هشتم،  آبان ماه  در  مى كردند،  دريافت  را 
آذرماه يازدهم، دى ماه چهاردهم، بهمن ماه 
هفدهم و اسفند ماه بيستم و از فروردين 
خود  حقوق  هرماه  بيستم  نيز  بعد  به   95

را دريافت خواهند كرد. وى گفت: افرادى 
كه از تاريخ 20 لغايت 25 هر ماه حقوق 
دريافت مى كنند، بدون تغيير در زمانبندى، 
حقوق خود را دريافت خواهند كرد. اردالن 
ادامه داد: بازنشستگان و مستمرى بگيرانى 
با  مصادف  آنها  حقوق  دريافت  تاريخ  كه 
قبل  روز  يك  است،  رسمى  تعطيل  ايام 

حقوق خود را دريافت خواهند كرد.

جزئيات پرداخت متمركز حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى

پرداخت كمك هاى نقدى خيرين
 از طريق تلفن همراه ممكن شد 

همزمان با ايام عزادارى ماه محرم، پرداخت كمك 
هاى نقدى و نذورات خيرين و نيكوكاران به سازمان 
داوطلبان جمعيت هالل احمر در راستاى حمايت از 
نيازمندان بويژه بيماران، از طريق سامانه تلفن همراه 
ممكن شد. به گزارش بولتن نيوز، فرح ناز رافع افزود: 
مشتركين تمامى اپراتورهاى تلفن همراه مى توانند 
از طريق كد كوتاه #5151*733* و درج مبلغ مورد 
نظر براى مشاركت در فعاليت هاى خيرخواهانه و 
نيكوكارانه جمعيت هالل احمر، كمك هاى خود را 

به اين سازمان اهدا كنند. 

تسهيالت خريد خودرو و كاالهاى 
بادوام تورم زا نيست

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تحريك تقاضا 
براى خريد خودرو و كاالهاى بادوام داخلى با استفاده 
بود.به گزارش  بانكى تورم زا نخواهد  از تسهيالت 
تسهيالت  اين  افزود:  زاده  نعمت  محمدرضا  ايرنا، 
براى  مناسب  با سود  بازار  در  تقاضا  براى تحريك 
مردم در نظر گرفته شده و منتظريم كه بانك مركزى 
زواياى مختلف پرداخت اين تسهيالت را براى مردم 
كيفيت  ارتقاى  خصوص  در  وى  كند.  مشخص 
خودروهاى داخلى نيز گفت: ارتقاى كيفيت يك برنامه 
مستمر است كه تمام خودروسازان داخلى با رعايت 
 شاخصه هاى استانداردهاى ملى و آاليندگى هاى 

محيط زيست بايد آن را رعايت كنند. 

ضرورت تجميع بيمه ها براى اجراى 
برنامه تحول نظام سالمت

با  مجلس  درمان  و  بهداشت  كميسيون  رئيس 
برنامه  اجراى  براى  بيمه ها  اينكه تجميع  بر  تاكيد 
تالش  گفت:  دارد،  ضرورت  سالمت  نظام  تحول 
مى كنيم در قانون برنامه ششم توسعه، ايرادها در 
اين زمينه را رفع كنيم. به گزارش فارس، شهريارى 
اجراى  براى  بيمه ها  تجميع  در خصوص ضرورت 
موفق تر برنامه تحول نظام سالمت گفت: تجميع 
يكسان  جمله  از  مقدماتى  نيازمند  بى شك  بيمه ها 

شدن سهم پرداختى بيمه شدگان است. 

طرح رتبه بندى با موضوع معيشت معلمان 
به طور نامناسب گره خورده است

عضو كميسيون آموزش مجلس گفت: طرح رتبه بندى 
با موضوع معيشت معلمان به طور نامناسب گره خورده 
است، زيرا در موضوع معيشت معلمان، انتظار است 
ضريب و پايه حقوقى باال برود و شامل همه معلمان 
باشد. جعفرى در گفتگو با فارس، با اشاره به بخشنامه 
سازمان مديريت و برنامه ريزى در خصوص محروم 
شدن كارمندان از ادامه تحصيل، اعمال اين بخشنامه 
براى فرهنگيان را مورد انتقاد قرار داد و افزود: موضوع 
دانش افزايى و ادامه تحصيل معلمان مسئله اى جدى 

است و مسئوالن بايد اين دغدغه را مرتفع كنند.

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

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

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

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

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

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

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

آگهى مزايده (مرحله دوم)
شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ ش – 94/3/7 
شوراى اسالمى شهر بيرجند و با رعايت آيين نامه معامالت شهردارى 
تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسرى آن بر مراكز استان ها 
نسبت به واگذارى يك باب رستوران و سفره خانه سنتى واقع در قلعه 

پايين شهر به صورت اجاره براى مدت دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد 
شرايط شركت در مزايده دعوت مى شود حداكثر تا پايان وقت ادارى شنبه 94/8/9 براى 
دريافت فرم و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر 
مراجعه فرمايند. زمان برگزارى جلسه مزايده يكشنبه 94/8/10 مى باشد. ضمنا شهردارى 
در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم براى شغل مورد 

نظر الزامى است.
1- قيمت پايه مزايده رستوران و سفره خانه سنتى قلعه پايين شهر  مبلغ 9/000/000 ريال

شهردارى  بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

كد: 8050     شماره ثبت: 2005      تاريخ انتشار: 1394/07/29
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى مسكن كاركنان

 سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

دوشنبه 94/8/11 ساعت 15:30 در محل نمازخانه اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى واقع در خيابان معلم 
برگزار مى شود، از كليه اعضا دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
خويش با هم تا 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا 
داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى 

مدارك مربوطه  را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه : استماع گزارش رئيس هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1392 - 
1393 - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1394 - انتخاب اعضاى هيئت مديره اصلى و على البدل براى 
مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى - تصميم گيرى در خصوص اخذ 
تسهيالت اعتبارى از بانك ها و موسسات مالى - تصميم گيرى در خصوص تعيين تكليف تاخير در واريزى اعضاى 

بدهكار به تعاونى
هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

كد: 8050     شماره ثبت: 2005     تاريخ انتشار: 1394/07/29
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) 

شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى
دوشنبه 94/8/11 ساعت 16:30 در محل نمازخانه اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى واقع در خيابان 
معلم برگزار مى شود، از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع 
حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده 
تام االختيار خويش تا 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك 

راى مى باشد.
دستور جلسه : طرح و تصويب اساسنامه جديد

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

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

آگهى تاسيس موسسه حقوقى و وكالت راضيه حسن نژاد
به استناد ماده هشت آيين نامه ثبت موسسات غيرتجارى و وصول اساسنامه و همچنين تقاضانامه ها، موسسه حقوقى و 

وكالت راضيه حسن نژاد به شماره ثبت 24 و شناسه ملى 14004588828 تاسيس كه مراتب و جزئيات آن جهت اطالع عموم آگهى 
مى گردد: الف: نام موسسه: حقوقى و وكالت راضيه حسن نژاد ب: مقصود از تشكيل: ايجاد دفتر خدمات حقوقى توسط خانم راضيه حسن 
نژاد داراى پروانه وكالت پايه دو دادگسترى شماره 187/24097/م/پ مورخ 93/8/26 صادره رئيس مركز امور مشاوران حقوقى ، وكال و 
كارشناسان قوه قضائيه (در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاى الزم) ج: تابعيت و مركز موسسه: دولت 
جمهورى اسالمى ايران- استان خراسان جنوبى- نهبندان- خيابان شهدا 19 پالك 3 د: تاريخ تشكيل و مدت موسسه: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود- (پروانه وكالت خانم راضيه حسن نژاد به شماره 187/24097/م/پ مورخ 93/8/26 صادر و به مدت دو سال داراى اعتبار 
مى باشد) ه: موسسين : خانم راضيه حسن نژاد فرزند حسن رضا به شماره شناسنامه 5960 و شماره ملى 0653147244 و كدپستى 

9717615811 ساكن نهبندان و: سرمايه موسسه: مبلغ يك ميليون ريال نزد بانك انصار شعبه نهبندان مى باشد.
ز: مديران موسسه: موسسه فاقد مجمع و هيئت مديره است و فقط دارنده پروانه و مجوز مسئوليت قانونى موسسه و اداره امور و تعهدات 
آن را نسبت به مراجعين و اشخاص حقيقى و حقوقى خواهد داشت. خانم راضيه حسن نژاد به عنوان مدير و نماينده قانونى و تام االختيار 

موسسه مى باشد كه كليه اوراق و اسناد رسمى و تعهدآور موسسه با امضاى ايشان و مهر موسسه معتبر مى باشد.
حسين براتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهبندان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404008026000090/1
بدينوسيله به آقاى مهدى مالكى فرزند جبار به شناسنامه 16 و كد ملى 0652243703 به عنوان وام گيرنده در پرونده 

كالسه فوق ابالغ مى گردد: پست بانك شعبه بيرجند مستند به قرارداد بانكى شماره 92065212057-1392/12/3 راجع به وصول مبلغ 
36/000/000 ريال بدين شرح : (مبلغ 21/198/818 ريال اصل و مبلغ 2/822/637 ريال سود و مبلغ 11/978/545 ريال خسارت تاخير تا 
روز درخواست 94/4/16 به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول ، تقاضاى صدور اجرائيه عليه شما و ضامن را نموده است كه پرونده اى تحت 
كالسه فوق در اين خصوص تشكيل شده است. نظر به اينكه بر طبق گزارش مامور ابالغ آدرس شما به شرح سند شناسايى نگرديده و ابالغ 
واقعى اجرائيه به شما در آدرس معرفى شده به نشانى بيرجند، سجادشهر، امامت 20 پالك 50 ميسر نبوده و بانك بستانكار قادر به معرفى 
آدرس دقيق از شما نمى باشد ، لذا حسب درخواست بستانكار و به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى اجرائيه از تاريخ انتشار 
اين آگهى ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده مذكور عمليات اجرايى پس از گذشت مدت 10 روز از تاريخ انتشار بر عليه شما ادامه 

خواهد يافت و مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. 

 تاريخ انتشار: 94/7/28     غالمرضا دادى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت اول"
چون در پرونده اجرايى 414/94 با توجه به دستور فروش صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوق بيرجند مربوط به آقاى 
يحيى معصومى و غيره در خصوص فروش پالك ثبتى شماره 288 فرعى از 250 اصلى بخش 2 بيرجند كه حسب نظريه 

كارشناس پالك مذكور واقع در حاشيه خيابان معلم نبش معلم 5 بوده و به متراژ 105/12 مترمربع و با كاربرى تجارى كه در دو طبقه 
همكف داراى سه دهانه مغازه به انضمام راه پله و طبقه اول مسكونى به متراژ 114/84 متر مربع مى باشد كه ارزش ششدانگ آن به مبلغ 
11/563/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/8/9 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى 
احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى 

توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول"
چون در پرونده 608/94 اجرايى در قبال محكوميت خانم معصومه عبدالهى و غيره به پرداخت مبلغ 320/400/000 
ريال در حق محكوم له خانم فاطمه شهابى چشمه موسى و پرداخت مبلغ 15/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق 

دولت و با توجه به توقيف پالك ثبتى به شماره 988 فرعى از 227 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس 
ملك واقع در خيابان سپيده بين پالك 5 و 8 كه به صورت آپارتمان در طبقه سوم واحد شمالى يك ساختمان چهار واحدى به مساحت 
45/54 مترمربع با نماى شمالى و جنوبى سنگ كه ارزش ششدانگ پالك مذكور با توجه به مساحت و اشتراكات منصوبه در محل به مبلغ 
500/940/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/8/16 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى 
احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى 

توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

 گـچ كارى و گچ برى پذيرفتـه مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)     

09159658659

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى



پيام شماسيل به مناطقى از شهرستان نهبندان خسارت وارد كرد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 28 مهر 1394 * شماره 3348
به رفع موانع خدمت 3 اخيراً  استاندار كه  آقاى  سالم. 

رسانى به مردم در دستگاه هاى اجرايى استان تأكيد 
و  بوده  مايل  خيلى  كه  كنم  عرض  بودند  فرموده 
هستم كه حضورى شما را زيارت كنم. چندين بار 
به استاندارى مراجعه كردم اما هر بار فرمودند 
ندارند.  حضورى  مالقات  استاندار  آقاى  كه 
بتوانم مالقاتى حضورى  تا  دهيد  دستور  كنيد  لطف 

با جنابعالى داشته باشم. با تشكر
يك شهروند استان

سالم. اين يارانه كه اين ماه به اسم يارانه مهر ماه 
داده اند در حقيقت يارانه شهريور ماه است كه 
يا جرايد  يك ماه ديرتر واريز مى شود. لطفاً 
اصالح كنند و يا بررسى كنيد يك ماه يارانه70 

ميليون نفر كجا رفت؟
935…625

و  مردمى  روزنامه  در  را  ما  مشكالت  اينكه  از 
دلسوز مردم چاپ كرديد كمال تشكر را داريم 
وتوفيق روز افزون را براى شما آرزومنديم. جمعى از 

كسبه خيابان جمهورى اسالمى و بازار مركزى
915…467
باسالم خدمت راهنمايى و رانندگى. ساكن سايت 
سايت  ورودى  راهى  سه  كه  هستم  ادارى 
خواهشمند  لذا  باشد  مى  خطرناك  خيلى  ادارى 
را  اين مشكل  ناگوارى  اتفاق  از هرگونه  است پيش 

رفع نماييد. با تشكر.
915…564

مالياتى ها ميگن كارمند فالن مبلغ ماليات مى دهد! 
كارمند اگر پولى گيرش بياد يا بانك ميزاره سودش 
را مى گيرد يا ماشين و خونه مى خرد اما كاسب اول 
براى  كارمند  آيا  كند.  كامل  را  مغازه  بايد سرمايه 
مى  ماليات  و...  ماشين  خونه،  بانكى،  سود 
مفيدش  كار  ساعات  نيست،  اشتغالزا  كارمند  دهد؟ 

برايش مى تونه مهم نباشه!
915…626

آوا لطفا از تعطيلى دو ماهه شورا و اتفاقات داخلى آن 
گزارشى تهيه كن ؛ مردم اين وسط دارند قربانى اين 

سياسى بازى ها مى شوند نه اعضاى شورا 
915…067

ايرنا - فرماندار نهبندان ميزان خسارت اوليه ناشى از بارندگى و جارى شدن سيل يكشنبه شب در مناطقى 
از بخش مركزى و بخش شوسف اين شهرستان را 27ميليارد ريال ذكر كرد. اصغر نظافت افزود: بيشترين 
خسارت وارده مربوط به راه هاى منطقه است كه كارشناسان در حال برآورد خسارت وارده هستند. وى يادآور 

شد: در اثر جارى شدن سيل برق و آب قطع شد و با تالش كاركنان اداره هاى ذيربط اين مشكل رفع شد.

* رحيم زاده 

روز شمار تقويم برگ برگ ورق مى خورد و دوباره محرم 
عطر خوش  انگيزش،  و سحر  عرفانى  هواى  و  حال  با 
 حسينى را به ارمغان مى آورد و مى آيد تا دوباره دل هاى
خسته و شكسته، كنار «يا حسين» گفتن ها آرام گيرد.

اين روزها بازار بيرجند نيز همچون سال هاى گذشته به 
استقبال ماه محرم رفته است. در و ديوار شهر رنگ عزا 
به خود گرفته است عزادارى حضرت سيد الشهدا راه و 
براى  شهر  گوشه  گوشه  اينجا  و  است  محرم  ماه   رسم 
بى تكيه شدن زينب در هياهوى كربال، تكيه زده اند و بر 

مظلوميت سردار لب تشنگان، اشك ماتم مى ريزند.

بر حاشيه برگ شقايق بنويسيد...

از اين دست اشعار و مرثيه ها در ماه محرم زياد مى شنويم 
و اين يعنى آغاز يك ماه عزادارى امام حسين... 

پوش  سياه  است  عزادى حسين  مجلس  تمامى  شهربه 
مى شود مادرش زهرا(س) صاحب عزا.... در جاى جاى 
شهر به همت جوانان جلسات عزادارى سردار شهيدان 
برپاست. ايستگاه هاى صلواتى در شب هاى سرد پاييز 
شير  با  هم  تعدادى  كنند،  مى  تعارف  چايى  عابران  به 

كاكائو از عابران پذيرايى مى نمايند.
در حاشيه يكى از ميادين شهر، كمى آن طرف تر از خيمه، 
تعدادى از جوانان هيئت، نام شهداى كربال را به صورت 
كنند مى  طراحى  خودروها  درهاى  و  شيشه  بر   رايگان 

و هر كدام در عزادارى امام حسين كارى كرده باشند.

       جوانان بيرجندى عشق به حسين 
و خاندانش را از بچگى آموخته اند

 محرم كه مى آيد حس و حال انسان عوض مى شود، گويى 
با شروع محرم ناخودآگاه غمى غريب وجود انسان را فرا مى 
گيرد و هركس آرزو مى كند كه در اين ايام در كربال باشد. 
عارف با بيان اين مطلب مى گويد: جوانان مذهبى بيرجندى 
از همان كودكى زير چادر سياه مادرانى معتقد رشد كرده و در 
روضه هاى ابا عبدا... اشك از ديده پدرانشان پاك كرده اند، 

ما عشق به حسين و خاندانش را از بچگى آموخته ايم.

 در قاموس ما، نام حسين حكم اكسير را دارد

مرد ميانسالى خودرويش را به كنارى هدايت كرده و براى 
 گرفتن چايى پياده مى شود. نام حسين معجزه مى كند،

آنچه با ياد و نام و نيت امام حسين (ع) و شهداى كربال  
تهيه مى شود متبرك است و در قاموس ما حكم اكسير 
دارد، اينها را حسينى مى گويد و ادامه مى دهد: مادرى پير 
و عليل دارم و اين چاى را به نيت شفا برايشان مى برم. 
وى نيروهاى جوان و معتقد استان را نيرويى عظيم و قابل 
تكريم دانسته و مى گويد: مسئوالن بايد براى پيشرفت 
استان از اين جوانان مؤمن استفاده نمايند و مطمئن باشند 
زمان  مدت  نظام،  اجرايى  بدنه  در  جوانانى  چنين  وجود 

رسيدن به اوج را به حداقل ممكن مى رسانند.

محرم يعنى بركت 

محرم كه مى آيد بركتش را هم همراه خودش مى آورد. 
تعدادى از مشاغل با رسيدن محرم، از كسادى خارج شده 
و رونق پيدا مى كنند. عليرضا با بيان اين مطلب مى گويد: 
 متأسفانه گاهى اوقات عده اى ازروحيه جوانى بچه هيئتى ها

سوء استفاده كرده و كار خدايى را با معيارى زمينى مى 
 سنجند. مصطفى دوست رضا با تأييد حرف هاى او مى گويد:

اينكه خيمه مواليمان امام حسين در كدام محله باشد، 
سيستم صوتى مان گرانترين و با كيفيت ترين باشد يا 
نه معيار خوبى براى دل هاى شكسته و عاشق نيست و 
عزاى حسين دل پاك مى خواهد و روحى بزرگ، هيچ 

احتياجى به زرق و برق زيادى ندارد. 
وى ادامه مى دهد: اشتباه نكنيم اينكه هيئت ما، بزرگترين 
عالمت را داشته باشد يا اينكه فالن مداح گران قيمت در 
اين است كه  بپردازد مهم نيست، مهم  به عزادارى  آن 

واقعًا عزادارى كنيم و بدانيم صاحب عزا كيست. 
و  باشيم  راست  رو  با خودمان  و كمى  نرويم  دورى  راه 
اشتباه  فروشى  فخر  براى  جايى  با  را  عزادارى  مراسم 
نگيريم. اى كاش همه براى مراسم سوگوارى امام حسين 
باشيم.  شايسته  ميزبانى  و  واقعى  عزادار  همراهانش  و 
مصطفى اينها را مى گويد: و با كمك ساير دوستانش در 
هيئت به كار طراحى نام حسين و شهداى كربال بر روى 

شيشه و درهاى خودروها مشغول مى شود.

يكى عاشقانه سياه پوش مى شود 
و آن ديگرى  به شكرانه اجابت

 در حد وسع و توان عاشقانه سياه پوش مى كند

در  حسين  نام  با  كه  هايى  خيمه  از  ديگر   دريكى 
اقدام  (ع)  اصغر  على  نام  به  هانيه   شده،  پا  بر  شهر 
نوجوانان  براى  سياه  پيراهن  رايگان   توزيع  به 
پيش  سال  چند  است....  نموده  ساله   12 تا   8 نيازمند 
هنوز  كردم  نيت  را  نذر  اين  بزرگ  اى  خواسته  براى 
نبود كه حاجت روا شدم. وى معتقد  محرم تمام نشده 
اخير  روز  چند  پاييزى  سرد  بادهاى  هرچند  است: 
زند مى  هيئت  هاى  بچه  چهره  بر  سوزآورى   سيلى 

اما گرماى عشق حسين همه چيز را زنده مى كند.
عجب درگاه حيرت آورى است يكى براى عرض ارادت 
شكرانه  به  ديگرى  آن  و  شود  مى  پوش  سياه  عاشقانه 
اجابت، در حد وسع و توان عاشقانه سياه پوش مى كند.

صوت عزادارى امام حسين (ع) تمام فضاى شهر را پر 
كرده است. بوى گالب و اسپند عجيب دل ها را كرباليى 
مى كند. در كنار يكى از ديگر از خيمه ها توقفى كرده و 

با عاشقان درگاهش همراه مى شويم.

شيشه ماشين ها را پاك مى كنم 
خدا كند امام حسين قبول كند...

حسين 14 سال بيشتر ندارد. متحير مانده ام اندام نحيف 

را چگونه  پاييز  و الغرش سوز سرماى شب هاى سرد 
تاب مى آورد؟! تنها يك كالم «اگر برف هم مى آمد باز 
هم مى آمدم». مدرسه ام كه تعطيل مى شود مستقيم 
آيد، نمى  بر  دستم  از  زيادى  كار   ... آيم  مى  اينجا   به 

با دستمال كشيدن و تميز كردن پنجره  سعى مى كنم 
ماشين ها براى بلندى نام آقايم حسين خدمت كنم.

به اينجا كه مى رسد بغضش مى تركد و ناخوداگاه اشك 
كنار  با  را  هايش  گونه  جارى مى شوند. خيسى  هايش 
آستينش به تندى پاك مى كند، مى گويد: خدا كند امام 

حسين قبول كند...!

 اگر مى توانستم آنقدر اسپند مى سوزاندم كه 
بوى تعفن نامردى و بى شرمى در دنيا محو شود 

 ديگرى اسپند دود مى كند. از دود زياد سفيدى چشم هايش
به سرخى مى زند. اما بهزاد دست بردار نيست، مى گويد: 
اگر مى توانستم آنقدر اسپند مى سوزاندم كه بوى تعفن 

نامردى و بى حيايى و بى شرمى در دنيا محو شود.
اسپند  سوزاندن  به  مشغول  ظهر  بعداز   3 ساعت  از 
 12 به  نزديك  حاال  تا  خودش  گفته  به  و  است  شده 
در  هم  گالب  بين  در  است،  كرده  آماده  اسپند  بار 
 16 نوجوانى  بهزاد  كند.  مى  توزيع  رهگذران  ميان 
مى  است،  شهر  حاشيه  مناطق   از  يكى  ساكن  ساله 
امام  راه  در  دادن  براى  چيزى  مالى  لحاظ  از  گويد: 
را  روزى  چند  ساله  هر  اما  ندارم  بخشيدن  و  حسين 
براى جمع اورى اسپند به بيابان هاى اطراف مى روم 
ايام  و تهيه گالب و اسپند مورد نياز هيئت و تكيه در 
شنوم مى  كه  را  اينها   .... است  من  عهده  بر   محرم 

بر  و  شوم  مى  ميخكوب  سرجايم  لحظه  چند  براى 
بزرگى  منش و مردانگى بهزاد غبطه مى خورم.

چايى اينجا با تمام چايى هاى دنيا فرق دارد 

متوليان برخى ايستگاه ها نيز با حداقل امكانات، كارى بس 
بزرگ مى كنند ... نوجوانان و جوانان تكيه اى در خيابان 
اند داشته  نگه  را سرپا  تكيه  نور وجودشان  با   معصوميه 

و با شرايطى سخت اما با دلى عباس گونه قدم در اين راه 
نهاده اند. روشنايى اطراف خيمه به قدرى كم است كه به 

سختى به چشم عابران مى آيد و اميد مسئول فرهنگى 
مسجد... مجبور است با تكان پرچم در كنار خيابان و در 
صرف  به  را  رهگذارن  پاييز،  بادهاى  سرد  هاى  شالق 

چاى دعوت نمايد.
چايى اينجا با تمام چايى هاى دنيا فرق دارد. مى پرسى 
چرا؟! بچه هاى اينجا چاى نذرى را در شرايطى سخت 
از  موالحسين(ع)  آقايشان  خاطر  به  اما  كنند  مى  تهيه 
كارشان راضى اند و احساس غرور مى كنند، آب جوش 
با  و  آورند  مى  جوش  به  بزرگ  ديگى  در  را  نياز  مورد 
انتقال آب جوش به داخل كترى ها، رهگذران را به چايى  

حسينى دعوت مى كنند.
يكى از جوانان اينجا مى گويد: متأسفانه مسجد ما براى 
هزينه هاى ساخت و ساز مسجد مانده اند و بچه هاى 
 تمام هزينه ها را با جان دل و از جيب خود تأمين مى كنند،

وى ادامه مى دهد: البته برخى از مردم خير محل نيز با 
كمك هاى نقدى و غير نقدى مانند چاى، قند، هل يا 

گالب  در ثواب اين كار شريك مى شوند.
امناى  هيئت  اعضاى  از  يكى  گذشته  روز  گويد:  مى  او 
مسجد براى اينكه اين نوع كار (استفاده از حداقل امكانات) 
را نوعى تحقير براى مسجد مى دانست با باز كردن پارچه 
ها سعى داشت خيمه را  جمع كند اما التماس بچه هاى 

هيئت و پادر ميانى عده اى مانع اين كار شد.

كم رنگ بودن يا ناديده گرفتن
 مراسمات عزادارى امام حسين (ع) 
ظلمى است كه به خود روا داشته ايم 

گويد:  مى  آوا  با  گفتگو  در  است،  سرباز  كه  جواد 
حسين  امام  براى  خدمت  كنند  مى  گمان  اى  عده 
هر  ام  كرده  نذر  است.  ريا  و  خونمايى  نوعى  (ع) 
و  كنم  پا  بر  را  خيمه  اين  محرم  اول  دهه  در  ساله 
براى اين كار امسال مرخصى هايم را  طورى برنامه 
ريزى كردم كه بتوانم ده روز اول را مرخصى بگيرم. 
عزادارى  مراسم  داشتن  نگه  زنده   ، وى  اعتقاد  به 
تعظيم شعائر الهى است كه كم رنگ بودن يا ناديده 
ظلمى  (ع)  حسين  امام  عزادارى  مراسمات  گرفتن 
خاندان  از  حقى  و  ايم  داشته  روا  خود  به  كه  است 

ايم. رسول خدا(ص) را ضايع كرده 

لبيك يا حسين 
بايد از دل انسان برآيد نه زبان او

از هيئت هاى  يكى  از عاشقان سالخورده  يكى  صفرى 
 شمال شهر در حالى كه سينى چاى در دستانش مى لرزد

علمدار  كربال،  آرزوى  با  نوجوانى  دوران  از  گويد:  مى 
هيئت بودم اما حاال ديگر توان علمدارى حسين(ع) برايم 
نمانده است... سرى تكان مى دهد و مى گويد:  لبيك 
يا حسين بايد از دل انسان برآيد نه زبان او، جانسوزى 
نخستين گام براى عزادارى امام حسين(ع) است. وى با 
تأكيد بر حمايت جوانان معتقد و پر شور حسينى يادآور 
مى شود: بسيارى از جوان هاى تكايا با پاى دل به ميدان 
آمده اند و بى هيچ چشمداشتى از تمام وجود خود  در اين 

راه مايه مى گذارند.

ذخيره قلك پالستيكى يك بچه يتيم
 محله پايين شهر در مقابل  امام حسين (ع)
و خاندان ايشان ارزش بازگو كردن ندارد...!

سجاد پسر بچه اى 13 ساله است كه با شكستن قلك 
ذخيره مالى اش، خريد چاى و ظروف يكبار مصرف  چايى 

امشب اين خيمه را تقبل كرده است. 
قلك  ذخيره  است:  معتقد  كه  است  يتيم  كودكى  سجاد 
آنچه    مقابل  در  شهر  پايين  محله  يتيم  بچه  پالستيكى 
حتى  كه  ندارد  ارزشى  داد،  دست  از  (ع)  حسين  امام 
راه  بغض  كه  حالى  در  بزنيم.  حرف  آن  درباره  بخواهيم 
همراه  موقع  آن  كاش  گويد:  مى  گرفته  را  صحبتش 
آقا  فداى  را  جانم  ترديد  كوچكترين  بدون  تا  بودم   امام 
مى كردم، همه قرار است روزى از دنيا برويم چه بهتر كه 
آن روز در ركاب امام حسين (ع) باشيم... كاش بعضى از ما 
آدم بزرگ ها گاهى در كالس معرفت اين قبيل نوجوانان 

حضور يافته و درس آزادمنشى را مى آموختيم! 
آنچه  از  توصيفى  پرداختيم،  آن  به  گزارش  اين  در  آنچه 
كه محتشم كاشانى صدها سال پيش سرود كه «باز اين 
هم  هنوز  حاال  و  است»  عالم  خلق  در  كه  شورش  چه 
اين شورش آرام نگرفته است داغى كه در قلب عاشقان 

راستينش با هيچ مرهمى دوا نشده و آرام نمى گيرد.

 جوانان بيرجند همگام با محرم، حسين (ع)را نجوا مى كنند

جوابيه شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

پيام  احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
در  آب  امتياز  خريد  براى  تعهد  «اخذ  درباره  شما 
مهرشهر» به استحضار مى رساند: با توجه به اينكه 
سازمان  به  مكرراً  (كه  مقررات  و  قوانين  اساس  بر 
مشتركين  شده)  ابالغ  شهردارى  و  مهندسى  نظام 
از سه  بيش  داراى  آپارتمانى  بلوك هاى  در  محترم 
فشار  تأمين  تأسيسات  به  نسبت  بايست  مى  سقف 
آب اقدام نمايند كه متأسفانه در اكثر بلوك ها اين 
منظور  به  تعهد  اخذ  لذا  است.  نشده  انجام  موضوع 
اطالع رسانى و پيش بينى و نصب تأسيسات تأمين 
كه  بوده  بعدى  مشكالت  از  جلوگيرى  جهت  فشار، 
پمپ  نصب  به  نسبت  محترم  مشتركين  است  الزام 
و  با درنظر گرفتن اصول  به صورت غير مستقيم و 
و  كنتور  از  بعد  ذخيره  مخزن  (اجراى  فنى  ضوابط 
سپس نصب پمپ بعد از مخزن ذخيره ) اقدام نمايند. 
مهرشهر  مختص  موضوع  اين  است  ذكر  به  الزم 

نبوده و در كل سطح شهر اجرا مى شود.

     جوابيه شهردارى بيرجند

احترامًا در پاسخ به مطالب درج شده در ستون پيام 
آماده سازى مجموعه  رساند:  استحضار مى  به  شما 
64 و 46 هكتارى مهرشهر، مجموعه مسكونى مركز 
آموزش 04 (بلوار شهيد ناصرى) و همچنين سايت 
عمليات  و  نشده  شهردارى  تحويل  تاكنون  ادارى 
متوليان  عهده  به  الذكر  فوق  محدوده  سازى  آماده 

مربوطه مى باشد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

نام حسين اكسير درمان دردهاست

 پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد

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

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
05632314103 - 09155614434 مهندس رحيمى

سركار خانم  فلكى 
درگذشت فرزند عزيزتان

 شادروان دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد
 را تسليت عرض نموده، آمرزش الهى براى آن مرحوم و صبر و بردبارى 

براى بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داريم.

جلسه خواهران زيارت آل ياسين مهديه بيرجند

نانوگستر شــرق      جايگزين ايزوگــام
عايق بندى استخر، سرويس بهداشتى ، حمام ، تراس

ساخت باغچه ، منبع آب پشت بام ، عمر مفيد 20 سال ، وزن پايين ، عايق صدا و حرارت

مدرس 21 چهارراه دوم   09155628497 - 32238568

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران
در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

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

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

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اى
براى دوره هاى مقدماتى و پيشرفته هنرجو مى پذيرد.

نبش مدرس 7         32226200

آموزشگاه طراحى دوخت راحله 
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 تاپ ناپ - هنرمند STEVE MESSAM با  ٢٢٠٠٠ برگه کاغذ، پلي در حومه لندن ساخته که باعث  تعجب و حيرت مردم 
گشته است. وي اين کار را براي محيط زيست و تبليغات براي  آن انجام داده است. وي از فشرده سازي براي تهيه و اجراي اين 
پروژه استفاده  نموده است. اين هنر وخالقيت بازديد کننده ايي در حدود ٧٠٠٠ نفر داشته است.

اين ُپل از کاغذ ساخته شده است خواندنى ها

4

آن زمان که ليوان هاي چاي و نوشيدني نذري را از شيشه 
ماشين بيرون مي اندازيم يادمان باشد صبحي ديگر بايد در 
همين کوچه ها قدم بزنيم، شبي ديگر در همين خيابان ها بايد 
هيئت مان را بر پا کنيم و در همين محله مي خواهيم مجدد 

نذري پخش کنيم.
اين روزها در هر خيابان و کوچه شهر انسان هاي عالقمندي 
و  روضه  محفل  و  کرده اند  برپا  تکيه اي  که  مي بيني  را 
 عزاي سيد الشهدا(ع) را به راه انداخته اند تا جان ها با اشک

بر مصائب اهل بيت(ع) جاني تازه بگيرد.
عده اي هم با سيني چاي، شيريني و يا هر چيز ديگري از 
مهمانان اباعبدا...(ع) پذيرايي مي کنند، اين سنت زيبا قدمت 
بسياري در فرهنگ ما دارد و مردم ما نيز به نيت شفا و با 

اعتقاد به برکت داشتن نذري از آن استفاده مي کنند.
مي  واقع  عفلت  مورد  گاه  ميان  اين  در  که  نکته اي  اما 
نذري  اين  ميان  در  خيابان  و  شهر  نظافت  به  توجه   شود، 
دادن ها است. بسياري از افراد تمايل دارند در اين هوايي که 
رو به سردي است به نام سيد الشهدا(ع) با يک استکان چاي 
يا هر نوشيدني گرم ديگري از مردم که در خيابان و کوچه 
در حال گذرند پذيرايي کنند، اما سوال اين جا است که اين 

ليوان ها يک بار مصرف چه مي شود؟
اين  پياده  عابران  گاه  که  است  جا  اين  تأسف بارتر  نکته 
ليوان هاي يک بار مصرف را در سطل زباله مي اندازند، اما 
مي کنند  استفاده  نذري ها  اين  از  که  عبوري  ماشين هاي 
ماشين  شيشه  از  را  آن   .. و  شهر  نظافت  به   بي توجه 

بيرون مي اندازند.

زيبايى روستاهايى كه با انباشته شدن ظروف 
يك بار مصرف از بين مى رود

اين روزها در روستاهاي کشورمان نيز محفل عزا برپاست 
و خيلي از افراد عالقمندند در مراسم روستاي زادگاه خود 
بدارند.  گرامي  را  عبدا...(ع)  ابا  ياد  آنجا  تا  شرکت مي کنند 

اما در روستاهاي کشورمان نيز گاه توجه به نظافت منطقه 
مورد غفلت واقع مي شود. برخي از افراد پس از عزاداري و 
مراسم روضه و دريافت غذاي نذري در روستايشان مي مانند 
و همانجا از غذاي نذري استفاده مي کنند و متأسفانه ظروف 
اين  به  بي توجه  مي اندازند  روستا  طبيعت  در  را  پالستيکي 
نکته که پالستيک سال هاي سال طول مي کشد که جذب 

طبيعت شود.

مرد پاكبان را به خاطر بياوريم 
كه ساعت ها به خاطر بى مباالتى

 ما كمر خم كرده است

وقتي اين روزها ظرف هاي  غذاي نذري را در خيابان شهر 
خاطر  به  را  پاکبان  زحمتکش  مرد  آن  مي اندازيم  روستا  و 
بياوريم که به خاطر بي مباالتي ما ممکن است ساعت ها کمر 
خم کند تا اين کوچه ها را براي صبح روز بعد از عزاداري ما 

تميز و پاکيزه تحويل دهد.
آن زمان که ليوان هاي چاي و نوشيدني را از شيشه ماشين 
بيرون مي اندازيم يادمان باشد صبحي ديگر بايد در همين 
بايد  خيابان ها  همين  در  ديگر  شبي  بزنيم،  قدم  کوچه ها 

هيئت مان را بر پا کنيم و در همين محله مي خواهيم نذري 
پخش کنيم.و توجه داشته باشيم چه بسيارند فرصت طلباني 
که در عصر ارتباطات با گرفتن تصاديري از وضع نامناسب 
و خيابانهاي پر از زباله پس از عبور از هيئت هاي مذهبي 
مدعي  و  اسالمي  جامعه  از  زشت  سيمايي  آن  انتشار  و 
پيروي سيد شهدا به جهان معرفي کنند در حالي که اسالم 
از ايمان دانسته  عزيز دين پاکي است و لطافت را جزئي 
به به گونه اي عمل کنيم که هر کس فارغ  است و پس 
از فضاي عزاداري به  به دور  از مدار محبت حسين(ع) و 
ما مي نگرد، عزاداران حسين را به پاکيزگي و مراعات به 

آداب بشناسد.

رنجى كه اين روزها نذورات
 براى پاكبانان دارد

مردم  که  مکان هايي  از  شده  پر  شهر  سطح  روزها  اين   
باوفايش عزاداري  امام حسين (ع) و ياران  آنها به ياد  در 
مي کنند و هر يک از اين عزاداران به نوعي عشق و محبت 
خود را به سيدالشهدا نشان مي دهند که يکي از اين کارها، 
پخش نذري در تکيه ها و هيات هاي عزاداري است.  ايسنا: 
عزاداري براي امام حسين (ع) اجر فراواني دارد به طوري 
که در حديثي از امام حسين (ع) آمده است «چشمان هر 
كس كه در مصيبت هاى ما قطره اى اشك بريزد، خداوند او 

را در بهشت جاى مى دهد.»
آنچه در اين مراسم ها و بعد از پخش نذري در مکان هاي 
سوگواري امام حسين (ع) قابل توجه است، ظروف يکبار 
و حال  ريخته شده  خيابان ها  در سطح  است که  مصرفي 
نظافت  را  شهر  سطح  بايد  که  است  محله  پاکبان  اين 
کند و هر کس اين صحنه را مشاهده کند با خود خواهد 
گفت آيا اين کار، کار شيعيان و پيروان ديني به نام اسالم 
 است که پيامبر آنها فرموده است  «نظافت و پاکيزگى از 

ايمان است». چند سال پيش که استفاده از ظروف يکبار 
مصرف پالستيکي هنوز در ميان مردم متداول نشده بود 
و مردم نذورات خود را در کاسه هاي فلزي و بشقاب هاي 
براي  مشکالتي  و  مي کردند  توزيع  استيل  و  مالميني 
نظافت و محيط زيست شهر وجود نداشت، ولي متاسفانه 
يکبار  ظروف  توليد  افزايش  دليل  به  اخير  سال  چند  در 
و  ظروف  اين  قيمت  بودن  پايين  و  پالستيکي  مصرف 
نداشتن  علت  به  ظروف  اين  از  استفاده  راحتي  همچنين 
مشکالتي همچون شست شو اين نذورات بيشتر در ظروف 
يکبار مصرف که از جنس پالستيک است توزيع مي شوند 
که معضالت زيادي براي نظافت و محيط زيست شهري 

به همراه داشته است.
متأسفانه ديده مي شود عده اي که خود عزادار امام حسين 
عزاي  مراسم  در  پاکيزگي  به  بي توجهي  با  هستند  (ع) 
سيدالشهدا و ريختن زباله، پاکبانان محله را که آنها نيز جزو 
عزاداران امام سوم شيعيان هستند را به زحمت مي اندازند 
ايجاد خود  ديني  برادر  براي  مزاحمت  نوعي  واقع  در   و 

آمده  (ع)  علي  امام  از  حديثي  در  که  حالي  در  کنند،  مي  
است: «مؤمن کسي است که خودش از دست خودش در 

سختي و رنج است، ولي مردم از دست او در آسايشند.»
به سادگي از اين موضوع مي  گذريم در حالي که اگر هريک 
از شهروندان، ظروف و زباله  هاي پالستيکي را در سطل هاي 
آشغال تعبيه شده در معابر بيندازند باري از دوش زحمتکشان 

شهر برمي دارند و از ميزان آلودگي محيط نيز مي کاهند.
به  نياز  رابطه  اين  در  مردم  دغدغه مندي  و  توجه  جلب 
فرهنگ سازي دارد و تمامي دوستاني که خود باني برگزاري 
از  استفاده  ساماندهي  براي  بايد  هستند  عزاداري  مراسم 
از  پس  بخواهيم  مردم  از  يعني  کنيم  کمک  ظروف  اين 
 استفاده اين ظروف از ريختن زباله هاي آن در سطح شهر

 خوداري کنند.

زيبايى و نظافت شهرمان
 در البه الى نذرى  
دادن ها گم نشود

آداب و رسوم محرم

هفت منبر آيين سنتي مردم
 خراسان جنوبي در ماه محرم

مراسم هفت منبر از جمله مراسم ايام محرم است كه 
توسط زنان در غروب روز تاسوعا بر پا مي شود، زنان 
سالخورده، جوان و دختران در هفت منبري که در ايام 
شمع  شده  انجام  خواني  روضه  مراسم  آنها  در   محرم 

روشن مي كنند.
فرهنگي،  ميراث  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
مسئول  جنوبي،  خراسان  گردشگري  و  دستي  صنايع 
كنندگان  برگزار  گفت:  کل  اداره  اين  پژوهش  حوزه 
مراسم خادم هاي  مسجد، حسينيه و يا منزل هستند. 
سياه  پارچه  يك  منبر  روي  تاسوعا  عصر  از   آنها 

مي اندازند و آن را در نزديكي در مسجد يا حسينيه مي 
گذارند و يك مجمه بزرگ و يا تشت پر از گل را روي 
پله منبر مي گذارند و تشتي خالي را هم در پله ديگر مي 
گذارند زن ها در نزديكي غروب آفتاب به اين اماكن مي 
روند و پس از نيت كردن، شمع خود را روشن نموده و 
داخل سيني مي گذارند و بعد نذورات خود را از قبيل 
خرما، شيريني و پول را در داخل تشت مي ريزند و منبر 
را زيارت مي كنند و به مكان ديگر مي روند. سيد احمد 
برآبادي افزود: معموًال در هر مكان فقط يك شمع روشن 
مي كنند ولي اگر مسجدي بسته و يا راه دور باشد احتمال 
دارد كه در يك مكان دو شمع روشن كنند. نذوراتي كه 
جمع مي شود به خادم منبر تعلق دارد بايد تا پايان مراسم 
و خاموش شدن شمع ها در آنجا بماند و هيچ يك از 
شمع ها را خاموش نكند و صبر كند كه شمع ها خاموش 
شود اشك هاي شمع را هم دور نمي ريزند و در مكاني 
از مسجد جمع آوري مي كنند وي ادامه داد: مراسم هفت 
منبر در حال حاضر يكي از مراسم عزاداري ماه محرم 
است ولي احترام و اعتقاد زياد به نور از عادات ايراني هاي 
قبل از اسالم بوده كه آن را واسطه بين خدا و انسان مي 
دانستند. پس از اسالم اين مراسم همچون بسياري از 
مراسم ديگر رنگ و بوي مذهبي گرفته و در حال حاضر 

اين مراسم براي عزاداري ساالر شهيدان برپا مي شود.
مراسم هفت منبر به شماره ٥٠٧ - ٩١/٦/٢٠ در فهرست 

ميراث معنوي کشور به ثبت رسيده است.

پنج خودرو هم قيمت با پرايد در دنيا

خودروسازان ايراني در مواقعي که دچار تنگنا شده و به ته 
خط توجيه مي رسند، يک کارت به زعم خود برنده را رو 

مي کنند و آن هم اين مدعاست که اي جماعت!
پرايد  به مانند  خودرويي  عالم  اين  از  نقطه اي  هيچ  در 
نمي يابيد که ارزان و به اين اندازه نيز مجهز باشد! پنج 
خودرو هم قيمت پرايد در دنيا در سطور ذيل، چند نمونه 
از خودروهاي ارزان قيمت ساخت هند که از بهايي زير ۲۵ 
را به شما معرفي  پرايد برخوردارند  ميليون و نزديک به 
مي کنيم. البته پيش از هر چيز توضيح چند نکته را الزم 

مي دانيم: تمامي خودروهايي که نامشان در اين ليست آمده 
و مدل هايي  بوده  نسخه هاي شرکت خود  از جديدترين 
به روز هستند و همانند پرايد نمونه اي از رده خارج محسوب 
نمي شوند، تمامي اين خودروها تحت نظارت کمپاني مادر 
از قابليت صادرات برخوردارند. مثًال امروزه  توليد شده و 
هيونداي I١٠ ساخت هند به اروپا صادر مي شود. شايد از 
در  تجهيزات  از  برخي  نظر شما خوانندگان عزيز، وجود 
خودروهاي ذيل امري بديهي و پيش پاافتاده به نظر آيد، 
ممکن است دراين باره حق با شما باشد ولي درعين حال 
اين قضيه را هم فراموش نکنيد که مبحث ذيل در مورد 
نه  و  است  پرايد  قيمتي  و هم رده هاي  ارزان  خودروهاي 

خودروهايي همچون هيونداي االنترا و…
 در اين متن تيپ هايي از يک خودرو را مالک سنجش خود 
قرار داديم که الاقل به يک عدد کيسه هوا مجهز بوده اند و 
از همين رو تيپ هاي فاقد کيسه هوا، حتي وجود تجهيزاتي 
بيش از پرايد در آن ها، از ليست ذيل حذف شدند. اولين 
ماشين ماروتي سوزوکي آلتو ۸۰۰، توليد اين خودرو در سال 
۲۰۱۲ ميالدي در هند آغاز شد و نسخه فعلي هم نسل 
دوم اين خودرو به شمار مي آيد. اين خودرو از پرايد کمي 
کوچک تر بوده است. خودروي بعدي اين ليست هم يک 
سوزوکي است. اين خودرو نمونه ارتقاء يافته آلتو ۸۰۰ بوده 
و از ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ ميالدي توليد آن در هند آغاز 
گرديد، سومين خودروي موجود در اين ليست باز هم يک 
سوزوکي است!  سوزوکي سلريو با طول ۳*۶ متري خود 
تقريبًا هم اندازه پرايد هاچ بک است. خودروي مذکور در ماه 
فوريه سال ۲۰۱۴ ميالدي معرفي شد و در حال حاضر هم 
در دو کشور هند و تايلند توليد مي شود. چهارمين خودرويي 
که مي خواهيم به آن بپردازيم نسخه اي احياء شده از يک 
برند است؛ يعني قرار است که اين خودرو نام داتسون را 
که از سال ۱۹۸۶ ميالدي توسط نيسان کنار نهاده شد، 
دوباره زنده کند. پنجمين خودروي اين ليست محصولي 
اين  توسعه  و  طراحي  است.   EON نام به  هيونداي  از 
خودرو هم به طور مشترک بين هند و کره صورت پذيرفته 
است. هيونداي EON يک خودرو مخصوص رفت وآمد 

درون شهري است.

قابل توجه همشهريان معزز  بيرجندى:

مراسم سخنرانى و عزادارى حضرت اباعبدا... الحسين (ع) 
 سرور آزادگان جهان طبق سنوات گذشته برگزار مى گردد:

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين حاج آقاى اسدى 
زمان: هر شب بعد از نماز مغرب و عشا

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

اطالعيـه 

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»

زمان: چهارشنبه (هفتم محرم الحرام) ساعت 9 صبح
مكان: مدرس 37 - پالك 11 حسينيه شهيد زوارى

سخنران: سركار خانم حجى پور مدير محترم حوزه خواهران حضرت نرجس (س) 
مداح: خانم نخعى

ضمنا مراسم عزادارى تاسوعا و عاشوراى حسينى همراه با سخنرانى، برپايى نماز جماعت 
و صرف نهار در همان مكان از ساعت 9 صبح برگزار مى شود.

روابط عمومى كانون هالل 14

هيئت محبين  واليت بيرجندهمايش شيرخوارگان حسينىكانون هالل 14 بانوان بيرجند برگزار مى كند:
برگزار مى كند:

اجتماع جوانان حسينى
سخنران: حجت االسالم شيخ على 
محقى   مداحان: حاج رضا هامونى 

كرباليى جعفر قاضى زاده
كرباليى سيد على صفاتى

از تاريخ 94/7/22 
ساعت 21:30

تقاطع صياد شيرازى- خيابان 
پاسداران - جنب  اتوپرشين
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کارآگاه معروف شرلوک هلمز 
و معاونش واتسون

بودند  رفته  واتسون  معاونش  و  معروف  کارآگاه 
آن  زير  و  زدند  چادري  هم  شب  و  صحرانوردي 
آسمان  و  بيدار شد  نيمه هاي شب هلمز   خوابيدند. 
و  کرد  بيدار  را  واتسون  بعد  نگريست.  را 
بگو  من  به  و  بينداز  باال  به  «نگاهي   گفت: 

چه مي بيني؟»
واتسون گفت:«ميليون ها ستاره مي بينم». 

هلمز  گفت: «چه نتيجه اي مي گيري؟» واتسون 
گفت: «از لحاظ روحاني نتيجه مي گيرم که خداوند 

بزرگ  است  و ما چقدر در اين دنيا حقيريم».
که   گيرم  مي  نتيجه  شناسي  ستاره  لحاظ  از  
اوايل بايد  پس  ست،  مشتري  برج  در   زهره 

باشد.» تابستان 
در  مريخ  که  گيرم  مي  نتيجه  فيزيکي  لحاظ   از 
سه  حدود  ساعت  بايد  پس  است،  قطب  محاذات 
نيمه شب باشد». شرلوک هلمز  قدري فکر کرد و 

گفت: «واتسون!» تو احمقي بيش نيستي! 
اين است  بگيري  بايد  اول و  مهمي که   نتيجه ي 

که چادر ما را دزديده اند.

آنان که از خود عشق ساطع مي کنند با عشق 
زندگي مي کنند و با عشق نيز نفس مي کشند، 

ديگران را به سمت خود مي کشانند.

اين روزها باد مي وزد ... مي تواني در مقابلش
 هم ديوار بسازي، هم آسياب بادي،  

تصميم با تو است. 

بهاي سنگيني  دادم تا اينکه فقط به تو تکيه
 کنم. ولي اشتباه کردم هر ديوار

 فرو ريختني ست...! فقط به خدا بايد تکيه کرد.

تواضع يعني تحمل رنج و زحمتي
 مداوم در راه خدمت به بشريت،

خداوند هميشه حاضر و ناظر است.

هويت  گرفتن  ناديده  معناي  به  سازگاري  مهارت 
خودتان نيست بلکه نوعي مداراست اما براي پرهيز از 

تنش و سوءتفاهم چه بايد کرد؟
سازگاري يعني کنارآمدن و اگر بتوانيم با شرايطي که 
برايمان به وجود مي آيد و با آدم هاي اطرافمان بهتر 
ايم.  گذاشته  تاثير  خودمان  عملکرد  روي  بياييم  کنار 
اگر فردي چنين توانايي اي را نداشته باشد و قادر به 
دچار  طبيعتا  نباشد  اطرافش  محيط  با  خود  سازگاري 
استرس و تنش مي شود و حتي در روابط بين فردي 

خود نيز به مشکل خواهد خورد. 
مختلف  هاي  حوزه  در  اي  ناسازگاري  چنين  نتيجه 
شغلي، تحصيلي و خانوادگي خود را نشان مي دهد و 
به همين دليل  تاثير معکوس دارد.  روي عملکرد فرد 

سازگاري با محيط بسيار مهم و حياتي است.

سازگاري ناديده گرفتن خود نيست
سازگاري با شرايط به معناي انکار خود و ارزش هايي 
در  يعني  سازگاري  نيست.  هستيم،  پايبند  آن  به  که 
عين حال که خود را با محيط و اطرافيانمان وفق مي 

دهيم هويت خود را نيز حفظ کنيم. 
ارزش  و  باورها  با  هستيم  خودمان  ما  تعريف  اين  در 
 هايي که به آن پايبند هستيم اما مهارت کنار آمدن با 

انسان ها و شرايط را نيز داريم.

نيمي  مردم  با  «مدارا  فرمايند:  مي  (ع)  علي  حضرت 
دارد؛  را  معنا  همين  سازگاري  درواقع  است.»  عقل  از 
انعطاف  و  کنيم  مدارا  ها  انسان  با  بتوانيم  ما  اينکه 
اين  که  شد  يادآور  بايد  هم  باز  اما  باشيم  پذير 
 موضوع به معناي فراموشي و زير سوال بردن هويت

خودمان نيست.

خودشيفته ها ناسازگارترند
که  اي  شخصيتي  مشکالت  دليل  به  ناسازگار  افراد 
دارند نمي تواند با محيط و اطرافيان به خوبي ارتباط 
خوشيفته،  يا  و  خودخواه  پرتوقع،  افراد  کنند.  برقرار 
افرادي  دارند،  زيادي  انتظارات  ديگران  از  که  کساني 
باالخره  افراد سخت گير و  ناپذير هستند،  انعطاف  که 
کساني که خود را باالتر از ديگران مي بينند جزو افراد 
از افراد به دليل  ناسازگار تعريف مي شوند. اين گروه 
در  ضعيفي  عملکردهاي  ناسازگاري،  مهارت  نداشتن 

ديگر جنبه هاي زندگي شان دارند.

در شرايط سخت چگونه سازگار باشيم؟
براي سازگاري با محيط و انسان ها ابتدا بايد باورمان 
از  که  باشيم  داشته  را  تصور  اين  اگر  دهيم.  تغيير  را 
و...  نيستند  اعتماد  قابل  برتر هستيم، ديگران  ديگران 
تاثير  ها  انسان  با  ما  سازگاري  نحوه  در  باورها  اين 

يکي  تواند  مي  باورها  تغيير  بنابراين  گذارد  مي  منفي 
از تکنيک هاي کسب مهارت سازگاري باشد، اما کنار 
مهارت حل  مانند  خود  ارتباطي  هاي  مهارت  بايد  آن 
با افراد  اختالف و مديريت استرس را براي سازگاري 

افزايش دهيم.

سازگاري را ارزش بدانيم
بايد  به همين دليل  اجتماعي است و  انسان موجودي 
داشته  را  اطرافيان خود  و  با محيط  مهارت سازگاري، 
ارزش  سازگاري  داشتن  براي  اقدام  ترين  مهم  باشد. 

دانستن اين مهارت است. 
ارزش  يک  عنوان  به  را  سازگاري  مهارت  بايد  افراد 
سايه  در  چون  بدانند  پسنديده  خصلت  يک  و  خوب 
داشتن چنين مهارتي مي توان رشد کرد و نتايج مثبتي 
باارزش  را  سازگاري  مهارت  اگر  آورد.  دست  به  را 
بدانيم، مي توانيم در يادگيري مهارت هاي ارتباطي و 

تغيير باورها و ارزش ها موفق عمل کنيم.

بهانه دست ناسازگارها ندهيد
مشکالت  که  افرادي  معموال  گفتيم  که  طور  همان 
و  بدبين  خودشيفته،  افراد  مانند  دارند  شخصيتي 
محيط  و  ديگران  با  توانند  مي  سختي  به  پرخاشگر 
سازش داشته باشند. البته موارد ديگري مانند اختالالت 

 هذياني و اعتياد هم مي تواند روي روند سازگاري افراد 
تاثير بگذارد.

باشند  داشته  وجود  افرادي  ما  اطراف  در  است  ممکن 
که به داليل مختلف جزو آدم هاي ناسازگار محسوب 
شوند. اين افراد ممکن است از افراد نزديک يا اعضاي 

خانواده مان باشند يا همکار و يک فاميل دور.
از اين طبقه  هرچند نوع روابط انسان ها در هر کدام 
بندي ها متفاوت است اما بهترين اقدام براي مواجهه 
شدن با افراد ناسازگار قرار دادن يک مرز و حريم بين 
دارند  هايي  حساسيت  ناسازگار  افراد  آنهاست.  و  خود 
است مشکالت  ممکن  آنها  از  تحريک هرکدام  با  که 

ناسازگاري فرصت بروز پيدا کند.
به همين دليل بهتر است با شناسايي اين نقاط ضعف 

باعث تحريک آنها نشويم.
خود  بين  تنش  ايجاد  از  ممکن  جاي  تا  کنيد  سعي 
برقراري  هنگام  و  کنيد  جلوگيري  ناسازگار  افراد  و 
ارتباط به گونه اي صحبت کنيد که احتمال به وجود 
افراد  تحريک  با  چون  نيايد  پيش  سوءتفاهم  آمدن 
خواهيد  آنها  و  خود  بين  تنش  شدت  باعث  ناسازگار 
باشد که  ناسازگار جزو کساني  فرد  اگر  شد مخصوصا 
دوست  يا  همکار  مانند  داريد  آنها  با  نزديکي  ارتباط 
مانع  تا  کنيد  لحاظ  را  موارد  اين  است  بهتر  نزديک، 

بروز تنش و ناسازگاري بيشتر شود.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و اسماعيل و يسع و يونس و لوط كه جملگى را بر جهانيان برترى داديم.
(سوره االنعام، آيه 86)

حديث روز  

كسى كه با او (حسين «ع») عناد ورزد، خداوند رايحه بهشت را بر او حرام گرداند.
پيامبر اكرم (ص)

اى محرم

بـا آدم هـاى اطـراف مـان بـهتـر كـنار بـياييم

دامداري  گوش-  شيپور  افقي:١- 
متحرك ٢- نام نويل بازيكن محبوب 
استان  سابق منچستر - شهري در 
پست   -٣ نمايش  نوعي  فارس- 
دوچرخه   - كتبي  حواله   - فطرت 
شيريني-  اجزاي  از   -٤ محبوب 
دوستي، عالقه- گرايش غيرعادي به 
تكرار يك رفتار ٥- برج كج فرانسه- 
اكنون - مشهور- ضمير اول شخص 
يكتا  ساعي-   - ناحيه   -٦ مفرد 
٧- پژواك صدا - زورگو - يكي از 
محبوبترين غذاهاي گوشتي ٨- پرچم 
- عشيره - پرنده كوچك يا حشره 
٩- شكوه، عظمت- جمع مشهور - 
آدم بسيار جدي ١٠- پسوند شباهت 
- نامي از نامهاي زنان عرب - جلوي 
واحد   - صنعتي  خاك   -١١ مو 
پول  موضوع ١٢-   - برقرار   - ليتر 
خودمان- كلمه اي به نشانه تعجب و 
حيرت - آغاز شده ١٣- ديدار بقعه ها 
- سبزي ساالد- شيريني شاخ هاي 
١٤- ضمير اشاره به جاي دور - هزار 
ميليون - بخشنده، كريم ١٥-كتابي از 
«ماكسيم گوركي » - بيماري عفوني 
كه با عفونت گلو آغاز و با پيدايش 
دانه هاي سرخ بر بدن دنبال مي شود

آپارتماني  گياه   -١ عمودي: 
احمد  آل  از جالل  نوشت هاي    –
٢- مسلسل- نوعي پارچه - چاره، 
برگ  از  حاصل  كافئين   -٣ عالج 
 -٤ هندو  لقب   - گوهرها   - چاي 
نيست  تشنه   - بيگانه  هنوز  بين- 
٥- چارق- شايستگي- از نمازهاي 
از  سوره  پخته-  ٦-خرماي  واجب 
 -٧ قهوه   - خدا  فرستاده  قران- 
صندلي كودك - مزه- دين و آيين 
نادر- پدر ٩-  افزار -  از نوشت   -٨
عدد يك رقمي- گلوله خمير - افسر 

١٠- يزد سابق- دلباخته- كميت - 
ضمير بيگانه ١١- ويرگول- گناهها 
- رطوبت ١٢- نوعي گل كه حدود 
از آن وجود دارد - شايعه  ٣٠ گونه 
مكالمه  عناصر شيميايي ١٣-  از   -
انگيز- كتاب  و آوازه اي سبك دل 
ديني مسيحيان- نرم خنديدن ١٤- 
با  كند-  مي  خدمت  بيمارستان  در 
شدن  قاطي  درهم   - حيا  و  شرم 
١٥- پايتخت كامرون- به سلولهايي 
از جانوران پرسلولي گفته مي شود كه 
داراي دو سري كروموزوم  مي باشند  

طراح: نسرين كارى                        
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اي محرم؛ اي ماه حسين (ع)! 

در تقويم دل ما خاطره هيچ ماهي به سرخي تو نيست 
در  كه  داغي  حسين؛  داغ  سنگيني  به  داغي  هيچ   و 

دل ها امانت است و هرگز به سردي نمي گرايد.
 آري! حسين، عاشورا را آفريد و عاشورا حسينيان را و 

اين نوا هر دم به گوش مي رسد:
باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است...

عالم همه محو گل رخسار حسين است، ذرات جهان 
در عجب از كار حسين است، داني كه چرا خانه حق 
عزادار حسين  تو  خداي  كه  يعني  پوش،  سيه  گشته 
محرم  است  عشق  ماه  نيست،  غم  ماه  محرم  است. 
ماه  آگاهي،  ماه  محّرم  است  (ع)  حسين  درد  َمحرم 

شكوفايي، ماه سوگواري و ماه عشق است. 
ماه  بالندگي،  و  ماه رشد  رهايي،  و  آزادي  ماه  محّرم 
ابديت  به  و  فاني شدن  ماه  و  انديشيدن  و  جوشيدن 
بايد  كه  است  عشقي  مدرسه  محّرم  است.  پيوستن 
درآن درس آموخت، محرابي است كه بايد در آن به 
نماز عشق ايستاد و نردباني است كه بايد از آن باال 

رفت تا به لقاي حق شتافت.
آري، تا ياد و نام سيدالشهدا عليه السالم زنده و بر سر 
زبان هاست، تا عشق حسين (ع) در دل ها مي تپد، 
تا آتش محبت و واليت او در قلوب انسان ها مشتعل 
است، تا فرياد «يا حسين (ع)» بر بلنداي آسمانها و 
پايدار  و  زنده  ياد خدا  و  نام  است،  انداز  زمين طنين 
انفاق  را در راه خدا  او همه هستي خود  است؛ چون 
و ايثار كرد؛ سيماي ننگين رياكاران و تحريف گران 
زمان را آشكار نمود و نقاب از چهره زشت آنها برداشت 
و اسالم ناب نبوي و علوي را بر مردم نماياند. خون 

او، شرافت ثارا... را به خود اختصاص داد.

بيا که قصر امل سخت سست بنيادست
بيار باده که بنياد عمر بر بادست

غالم همت آنم که زير چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست.
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آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

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

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

مــژده                                  
                    

ه              
مــژد

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

الستيك فرازى

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

حراج وسايل محرمى
طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

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

فروش فورى ملك تجارى 
حاشيه خيابان معلم 

09120876690

به چند نفر خانم براى همكارى 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

به يك نفر نيروى كار براى كارواش به صورت 
تمام وقت نيازمنديم. ترجيحا داراى تجربه كار

 در كارواش           09154782529

به يك مدرك عمران يا كشاورزى با 
گرايش آب يا مكانيك با سه سال سابقه 

بيمه مرتبط در زمينه آب (در شركت 
آبرسانى يا مشاوره) نيازمنديم.

09155639864

به تعدادى بازارياب خانم و آقا 
با پورسانت عالى نيازمنديم.

32212895
آدرس: ابتداى بلوار معلم - مجتمع 
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فورى      آگهى استخدام          فورى
پخش سالمت آوران پارسيان براى توسعه كادر فروش خود از عالقه مندان 

به شغل بازاريابى با شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد:
1- داشتن فن بيان و آشنا به بازار  2- مدرك تحصيلى حداقل ديپلم

فروشندگان داراى سابقه مفيد در اولويت هستند. پذيرفته شدگان از حقوق قانون كار 
به عالوه مزاياى كار، بيمه ، پورسانت و جوايز فروش برخوردار خواهند شد.

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح (معصوميه) - شهيد يوسفى 2- پالك 86
32258327 - 32258351

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

فروش فورى
يك باب منزل وياليى در مهرشهر 

 150 متر زمين 202 متر بنا 
تازه ساخت به فروش مى رسد.

09125725020

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

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

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

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

آموزش تخصصى صنايع دستى
رودوزى هاى سنتى (پته دوزى و ...) - چرم دوزى

انواع سفارشات پذيرفته مى شود
باغ رحيم آباد - مقابل رستوران طوبى

09156043149 - خانم رضوانى
09151602311- خانم دانشگر

جايگزين ايزوگام ، عايق بندى
 و رفع نم زدگى بين طبقات

32238568 - 09155628497

قابل توجه انبوه سازان و مالكين مسكن

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

گواهى موقت پايان تحصيالت آموزش 
معلمان در رشته آموزش ابتدايى اينجانب 
هادى بخشى به شماره 82131407436 

مورخ 83/5/7 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تايـپ پذيرفته مى شود 
(فارسى - التين -فرمول نويسى)      

تخفيف ويژه       09376632830

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: به گفته محققان از آنجا که شکر ريشه در التهاب مزمن دارد، خوردن غذاهاي فاقد شکر در کاهش التهاب و بهبود خلق و خو موثر است. همانطور که مصرف 
روغن زيتون مي تواند خطر برخي بيماري ها از جمله بيماري هاي قلبي و افسردگي را کاهش دهد، مصرف چربي هاي ترانس مي تواند منجر به گرفتگي عروق 
شده و افسردگي را تا ٤٨ درصد افزايش دهد. همچنين کساني که از مواد غذايي فرآوري شده استفاده مي کنند، با افزايش خطر ابتال به افسردگي مواجهند.

مصرف اين غذاها شما را افسرده مى كند 

4 گياه و ادويه مفيد براى ديابتى ها

6

رفع بوى بد دهان با اين ترفندها

سالمت نيوز : براي مطمئن شدن از اينكه بوي 
بد دهان، شما و اطرافيان تان را كالفه مي كند يا 

نه، مي توانيد پشت قاشق را بليسيد و صبر كنيد 
خشك شود. اگر بعد از خشك شدن قاشق بوي 
بدي به مشام تان رسيد، معنايش اين است كه 
شما با بدبويي نفس تان ديگران را آزار مي دهيد.

براي رفع بوي بد دهان كمتر گوشت بخوريد: 
نعنا  برگ  يا  آدامس  محققان مي گويند جويدن 
مي تواند دهان تان را براي لحظاتي خوشبو كند 
اما نمي تواند علت اصلي آن را از بين ببرد. براي 
كمتر كردن بوي بد دهان تان بايد با رژيم غذايي 
تا  كنيد  خداحافظي  دارد،  بااليي  پروتئين  كه 

به خاطر بيشتر شدن باكتري هايي كه در دهان 
شما فرصت زندگي كردن پيدا مي كنند، نفس تان 
بد دهان هويج  بوي  رفع  براي  نگيرد.  بد  بوي 
بخوريد: براي خالص شدن از اين مشكل بايد 

كمتر سراغ خوراكي هايي مثل سير، پياز، غذاهاي 
تند و قهوه برويد اما مي توانيد با جويدن هويج 
خام و سيب، بزاق دهان تان را تحريك كنيد و 
باعث شويد با بيشتر شدن ترشح، باكتري هايي 
بروند.  بين  از  مي كنند  بو  بد  را  شما  دهان  كه 
گزينه هايي هستند  ديگر  از  هم  ترش  غذاهاي 
كه براي تحريك بزاق مي توانيد سراغ شان برويد. 
شويد:  دوست  ادويه   دهان  بد  بوي  رفع  براي 
ادويه هايي مانند دارچين، هل، ميخك، رازيانه و 
اگر  و  را كم مي كنند  دهان  بد  بوي  شويد هم 
علت بد بو شدن دهان تان مشكالت معده شما 

نباشد، مي توانيد آن را از بين ببرند.

كار با رايانه و بروز خشكى چشم 

عموما  چشم  خشکي  ناهنجاري  سرا:  جم  جام 
در  زيادي  نسبتا  ساعات  که  رايانه  کاربران  در 
هستند،  مشغول  رايانه  با  کار  به  را  روز  طول 
ديده مي شود. سالمندان نيز از ديگر قربانيان اين 
عارضه چشمي هستند و همچنين اين بيماري 
هاي  شاخصه   با  ساکنان شهرهايي  در  چشمي 
اي  گسترده  شيوع  از  نيز  محيطي  زيست  نازل 
برخوردار است. عوارض خشکي چشم در اغلب 
چشم  اشک  کميت  و  کيفيت  ميزان  در  موارد 

در  مي شود  توصيه  افراد  به  که  مي شود  ايجاد 
پزشک  به  عوارضي  چنين  مشاهده  صورت 
اين  درمان  براي  موارد  اکثر  در  کنند.  مراجعه 
عارضه اشک مصنوعي چشم و دستگاه مرطوب 
اين  حاد  موارد  در  و  مي شود  تجويز  هوا  کننده 

عارضه نيز ايمپلنت ها تجويز مي شود.
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سالمت نيوز: اگرچه بيماران مبتال به ديابت نوع ٢ 
نياز به پيگيري هاي متعدد ميزان قند خون و ادامه 

روند دارودرماني دارند، اما در کنار داشتن يک شيوه 
زندگي مناسب، ثابت شده است که برخي ادويه 
جات مي توانند در درمان و يا کنترل قندخون در 
افراد ديابتي مفيد واقع شوند. ريحان: فالونوئيدهاي 
موجود در اين سبزي باعث کاهش قند خون به 
طور طبيعي مي شود. بابونه: قند خون را کاهش 

 مي دهد و مانع عوارض ديابت روي کبد مي شود. 
زيره سياه: قند خون و کلسترول را کاهش مي 
به  حساسيت  افزايش  باعث  سياه  زيره  دهد. 
انسولين و افزايش برداشت گلوکز از طريق سلول 

و متعاقبا کاهش قندخون مي  شود. ترخون: منجر 
به کاهش مقاومت به انسولين و کاهش پرخوري 

در افراد ديابتي مي شود.

مواد غذايى مفيد براى
 افزايش هوش كودك

سيمرغ: تمام والديني که دوست دارند كودكشان 
مانند آلبرت انيشتين باهوش شود، اين مطلب را 
مطالعه کنند. غالت: غالت يك صبحانه سالم 
براي حفظ انرژي كودك در طول ساعات مدرسه 
است كه از اهميت خاصي برخوردار است.کودکاني 
كه صبحانه مي خورند داراي قابليت تمركز بيشتر 
و حافظه يادگيري بيشتري هستند.اگر كودك شما 
غالت صبحانه اي دوست ندارد از تخم مرغ استفاده 
كنيد. تخم مرغ داراي «كالين» باال است كه به 
ايجاد سلول هاي حافظه كمك ميكند. ماهي هاي 
چرب و امگا ٣: ماهي چرب مانند ماهي آزاد،تن و 
ساردين منبع قوي اسيدهاي چرب امگا٣ هستند. 
امگا٣ به طور چشمگيري به تقويت سلول هاي مغز 
جهت افزايش يادگيري و تمركز كمك مي كند.

تحقيقات نشان مي دهد، روغن ماهي مي تواند 
عامل مهمي براي تقويت ضريب هوشي باشد. 

گردو و بادام منابع مفيد ديگري از امگا٣ هستند.

ايستگاه سالمت

حوادث

تور كويرنوردى حرفه اى خارجى
 وارد خراسان جنوبى شدند

تور حرفه اي کويرنوردي متشکل از ٤ نفر کويرنورد 
به  سوئيس  و  اتريش  آلمان،  کشورهاي  از  اي  حرفه 
همراه يک گروه ايراني براي پيمايش کوير لوت روز 
فرهنگي  ميراث  کل  مدير  شدند.  استان  وارد  گذشته 

استان گفت: پيمايش کوير توسط اين تور، از منطقه 
دهسلم نهبندان آغاز خواهد شد و اين گروه در مدت 
٣ تا ٤ روز عرصه وسيعي از تپه هاي ماسه اي، ريگزار 
لوت، منطقه کلوت و دشت مياني کوير با خودروهاي 
دو ديفرانسيل مجهز طي خواهند نمود. حسن رمضاني 
ارتفاع  به  اي  ماسه  تپه هاي  داراي  لوت  کوير  افزود: 
حدود ٤٠٠ متر مي باشد و ريگ يالن کوير لوت نيز 
گرمترين نقطه کره زمين معرفي شده بطوري که دما 

در برخي از روزها به ٧٠ درجه سانتيگراد مي رسد.

گلگشت و كوهروى دانشجويان دانشگاه 
بيرجند به مناسبت هفته تربيت بدنى

به مناسبت هفته تربيت بدني و ورزش به همت مديريت 
تربيت بدني دانشگاه بيرجند برنامه گلگشت و کوهروي در 
منطقه کوهستاني باقران ( مزار رزگ ) برگزار شد. در اين 
برنامه که جمعي از دانشجويان دختر ساکن در مجموعه 
خوابگاهي صدف حضور داشتند پس از برگزاري چند 
مسابقه ورزشي، دانشجويان شرکت کننده در اين برنامه 
به مناسبت دهه اول محرم با خواندن زيارت عاشورا به 

سرور و ساالر شهيدان اداي ارادت و احترام نمودند.

محمد خاكپور ماندنى شد

مهر: رئيس فدراسيون فوتبال پس از برگزاري نشست 
با کادر فني تيم اميد گفت: بدون شک کادر فني اين 
تيم به کارش ادامه خواهد داد تا در رقابتهاي قهرماني 
آسيا موفق ظاهر شود و بتواند سهميه المپيک را کسب 
کند. کفاشيان گفت: در جلسه اي مقرر شد تا محمد 
خاکپور به عنوان سرمربي و ديگر اعضاي کادر فني، به 

کار خود با قدرت ادامه دهند.

توقيف سوارى ال90 با خالفى
 37 ميليون ريال

رئيس پليس راه خراسان جنوبي از توقيف يک دستگاه 
سواري ال٩٠ با خالفي ٣٧ميليون و٩٨٠ هزار ريال در 
شهرستان فردوس خبر داد. سرهنگ رضايي گفت: در 
راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران 
پليس راه فردوس هنگام کنترل خودروهاي عبوري يک 
دستگاه خودروي ال٩٠ را به علت تخطي از سرعت مجاز 
متوقف کردند.پس از توقف اين خودرو و استعالم به دست 
آمده، مشخص شد که خودروي ال٩٠ داراي مبلغ ٣٧ 
ميليون و٩٨٠هزار ريال خالفي معوقه و قيد شکايت در 
سيستم است بنابراين خودروي مذکور روانه پارکينگ شد. 

كشف 81 كيلوگرم مواد مخدر 
در عمليات پليس «خوسف»

 ٨١ کشف  از  خوسف  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
کيلو گرم ترياک در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
کارگر گفت: مأموران پاسگاه عملياتي خور شهرستان 
يک  به  عبوري  محورهاي  کنترل  هنگام  خوسف 
ايست  دستور  و  مشکوک  ايژ  موتورسيکلت  دستگاه 
ايست  به  موتورسيکلت  راکب  افزود:  وي  دادند. 
مأموران توجهي نکرد و فرار کرد که بالفاصله پس 
از ١٠ کيلومتر تعقيب و گريز توسط مأموران متوقف 
از  بازرسي  در  مأموران  کرد:  خاطرنشان  وي  شد. 

موتورسيکلت ايژ ٨١ کيلو ترياک کشف کردند. 

كشف پياز زعفران قاچاق در سرايان

فرمانده انتظامي سرايان از کشف دو تن و ٩٧٠ کيلوگرم 
پياز زعفران قاچاق در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
برادران گفت:مأموران انتظامي پاسگاه«مصعبي» و بخش 
«سه قلعه» شهرستان سرايان در دو عمليات جداگانه 
هنگام گشت زني در محورهاي عبوري به دو دستگاه 
خودروي وانت نيسان مشکوک و آن ها را به الين بازرسي 
مقدار  خودروها  از  بازرسي  در  مأموران  كردند.  هدايت 
يک تن و ٧٠٠ کيلوگرم پياز زعفران فاقد مجوز حمل 
از يک خودرو و از خودرويي ديگر يک تن و ٢٧٠کيلو 
 پياز زعفران قاچاق کشف کردندکه کارشناسان ارزش اين 

محموله هاي قاچاق را ٧٠ ميليون ريال برآورد کردند. 

دستگيرى سارقان فروشگاه در بيرجند

فرمانده انتظامي شهرستان بيرجند گفت: با اعالم شکايت 
يكي از شهروندان به مركز فوريت هاي پليسي مبني بر 
سرقت از فروشگاه مواد غذايي، مأموران كالنتري ١٢ 
ميدان امام (ره) در محل حاضر شدند.سرهنگ شجاعي 
محل،صاحب  در  مأموران  با حضور  کرد:  اظهار  نسب 
فروشگاه اظهار داشت در چند مرحله  از مغازه اش ، مواد 
غذايي به سرقت رفته است.وي افزود: مأموران به سه 
شاگرد مغازه دار مشکوک شدند که پس از اطمينان از 
دست داشتن شاگردان در سرقت از مغازه، آنان را دستگير 
کردند. متهمان در اظهارات خود لب به اعتراف گشودند و 

به سرقت هاي سريالي از فروشگاه اعتراف کردند.  

مرگ دو موتور سوار
 در كمتر از 48ساعت 

رئيس پليس راه خراسان جنوبي از مرگ دو موتور سوار 
در کمتر از ٤٨ ساعت در محورهاي مواصالتي اين استان 
 خبر داد. سرهنگ رضايي گفت: با اعالم مركز فوريت هاي 
پليسي مبني بر وقوع يك فقره تصادف فوتي در«سه 
راهي نوده» مأموران در محل حاضر شدند و دريافتند 
که اين تصادف بين يك خودروي نيسان و يك دستگاه 
موتورسيكلت رخ داده است. بر اثر اين حادثه، راكب ٧٣ 
ساله در دم فوت کرد. همچنين يک دستگاه موتورسيکلت 
در محور روستايي«فندخت شهرستان زيرکوه»با وانت 

تويوتا تصادف کرد که راکب ٦٠ ساله در دم کشته شد. 

هر همشهرى
 يك لپ تاپ

فروش ويژه اقساطى 

لپ تاپ و تبلت

 بدون كارمزد 
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 

32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه 
هفته

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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بنگاه قالب بتن 
توكــل 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

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

  09153634099 - فرهمند

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.
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افتتاح شد.  بيرجند شب گذشته  تعزيه خانه خراسان جنوبى در حسينيه خضر  اولين خانه نقالى شرق كشور و دفتر  گروه خبر- 
مديركل ميراث فرهنگى استان گفت: شب هاى 27، 28 و 29 مهرماه در خانه نقالى استان مراسم تعزيه برگزار مى شود. رمضانى 
افزود: خانه نقالى و دفتر تعزيه خانه با هدف احياى مراسم سنتى استان، معرفى اين مراسم به نسل جديد، حفظ شعائر دينى در 

قالب هنرهاى نمايشى و ... است. وى همچنين بر ضرورت جمع آورى نسخ قديمى تعزيه از روستاهاى استان تأكيد كرد.

خراسان جنوبي با 18 درصد مازاد درآمد اولين خانه  نقالى شرق كشور در خراسان جنوبى افتتاح شد
در جايگاه دوم كشوري قرارگرفت

سالن  در  استان  درآمد  تجهيز  ستاد  خبر-  گروه 
با  استان  ريزي  برنامه  و  مديريت  سازمان  جلسات 
حضور تمامى اعضا و مدعوين برگزار شد. مدير كل 
امور اقتصادي و دارايي در اين ستاد به تشريح وضع 
درآمدهاي عمومي استان در نيمه نخست سال جاري 
تا  استان  وصولي  درآمدهاي  كرد:  بيان  و  پرداخت 
پايان شهريور ماه سال جاري نسبت به مصوب دوره 
مذكور 11درصد رشد و نسبت به درآمد وصولي مدت 
داشته است كه  مشابه سال گذشته 30 درصد رشد 
بيشترين مازاد وصولي مربوط به درآمدهاي مالياتي 
با 17 درصد مي باشد . رمضانى افزود: طبق گزارش 
دريافتي از خزانه داري كل، خراسان جنوبي در پنج 
درآمد  مازاد  18درصد  با  جاري،  سال  ابتداي  ماهه 
با  مقايسه  به سهم مصوب دوره، در  وصولي نسبت 
ساير استان ها پس از استان خوزستان در جايگاه دوم 
قرارگرفته است در حالي كه در اين مدت فقط پنج 
استان موفق به وصول مازاد درآمد شده اند و مابقي 
وى  اند.  مواجه  وصولي  درآمد  كسري  با  ها  استان 
دليل اين موضوع را رشد منطقي درآمد مصوب استان 
از توجه خاص دولت و مجلس به محروميت  ناشي 

منطقه و حمايت آنها از استان دانست.

 

مؤسسات علمى كاربردى بايد متناسب با 
جمعيت و نياز بازار در هر استان  داير شوند

به  سفر  در  جهاددانشگاهى  رئيس  طيبى،  ايسنا- 
كاربردى  علمى  مركز  از  بازديد  و  جنوبى  خراسان 
دانشگاه  نقش  بر  تأكيد  با  بيرجند،  دانشگاهى  جهاد 
علمى كاربردى در حوزه آموزش عالى، گفت: با توجه 
اين  كشور  در  عالى  آموزش  مؤسسات  افزايش  به 
مؤسسات مى توانند سنگينى بار آموزش عالى كشور 
مؤسسات  حال  اين  با  داد:  ادامه  وى  كنند.  كم  را 
غيردولتى در استان ها و شهرستان ها بايد متناسب با 

جمعيت و نياز بازار كار هر استان راه اندازى شود.

تبديل ايده مخترعان استان به محصول
 با امكانات تخصصى و كمترين هزينه

گروه خبر- به منظور عملياتى نمودن ايده مخترعين 
استان به محصول، تفاهم نامه اى بين اداره كل فنى 
و حرفه اى استان و سازمان بسيج علمى پژوهشى و 
فناورى منعقد شد. تمامى مخترعين استان مى توانند 
از تجهيزات كارگاهى فنى و حرفه اى در بخش هاى 
هاى  حمايت  از  همچنين  و  نمايند  استفاده  مختلف 
 مالى سازمان بسيج علمى پژوهشى و فناورى بهره مند
شوند. به گفته جواد عقيلى پور مسئول سازمان بسيج 
 علمى پژوهشى و فناورى، مخترعين استان مى توانند
و  رشد  مركز  خدمات  از  سازمان  اين  به  مراجعه  با 
حمايت هاى مالى و همچنين از امكانات تجهيزات 
مركز رشد اين سازمان و تجهيزات كارگاهى فنى و 

حرفه اى به صورت رايگان استفاده كنند.

برگزارى مراسم عزادارى 
در فرهنگسراى وحدت بيرجند

چون  جنوبى  خراسان  هنرمندان  كانون  خبر-  گروه 
هفتم  شب  در  اى  ويژه  مراسم  گذشته  هاى  سال 
محرم برگزار مى كند. رفيعى مدير كانون هنرمندان 
در گفتگو با آوا بيان كرد: امسال نيز طبق روال سال 
هاى قبل اين مراسم معنوى در محل فرهنگسراى 
شهيد  خيابان  انقالب،  خيابان  در  واقع  وحدت 
سخنرانى،  مداحى،  هاى  برنامه  اجراى  با  كالهدوز 
شعرخوانى و پخش كليپ برگزار خواهد شد. حضور 
عموم شهروندان در اين مراسم كه از ساعت 19 روز 

سه شنبه 94/7/28 آغاز مى شود آزاد است.

سهميه مواد غذايى به هيئت هاى 
مذهبى استان اختصاص يافت

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  خبر-  گروه 
جنوبى گفت: سهميه مواد غذايى به مناسبت ماه محرم 
به هيئت هاى مذهبى استان اختصاص يافت. ولى پور 
مطلق افزود: در اين ارتباط 30 تن گوشت قرمز، 240 
تن   400 و  شكر  تن   100 منجمد،  مرغ  گوشت  تن 
برنج به هيئت هاى مذهبى استان در 11 شهرستان 
اختصاص يافت. وى قيمت گوشت قرمز ران را از قرار 
هر كيلو 230 هزار ريال و سردست را 205 هزار ريال 
ذكر كرد و گفت: اين طرح با مشاركت سازمان تبليغات 

اسالمى استان انجام مى شود.

آزادسازى 450 هزار هكتار از مراتع استان

استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل  فارس- 
و  مراتع  از  هزار هكتار  روز 450  به مدت 60  گفت: 
آزاد سازى  دام  چراى  براى  شده  قرق  عرصه هاى 
مى شود.شريفى در نشست خبرى اظهار كرد: هر ساله 
در اوايل آبان ماه يا در نيمه دوم آبان مراتعى كه اداره 
كل منابع طبيعى و آبخيزدارى قرق كرده، آزاد سازى 
مى  شود. وى ادامه داد: با توجه به خشكسالى هاى اخير 
فشار زيادى به دامداران وارد شده كه امسال مجبور 

شديم مراتع قرق شده را چند روز زودتر آزاد كنيم. 

استاندار در ديدار مدير امور مجلس و استان هاي سازمان 
گفت:  مطلب  اين  بيان  با  كشور  ريزي  برنامه  و  مديريت 
خراسان جنوي در بسياري از زيرساخت ها با مشكالت جدي 
مواجه است از اين رو براي رسيدن اين استان به نرم ميانگين 
استان هاي كشور الزم است تا مسئوالن كشوري نگاهي 
خاص و توجهي ويژه به اين استان داشته باشند. خدمتگزار 
به لزوم بازنگري شاخص هاي توسعه در سازمان مديريت 
و برنامه ريزي اشاره كرد و افزود: در اين بازنگري مناسب 
خواهد بود تا رتبه هاي استان هاي مختلف كشور نيز براساس 
توسعه  راه  تا  گرفته  قرار  توجه  مورد  كمي  هاي   شاخص 

استان ها بيش از پيش نمايان شود. وي با بيان اينكه منابع 
درآمدي كافي در استان وجود ندارد گفت: بيش از 42 درصد 
از پست هاي سازماني در استان بالتصدي است كه اين امر 

خدمت رساني به استان را ممكن است با چالش مواجه كند.
 حسينى مدير امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور نيز در اين ديدار تقويت سازمان مديريت 
و برنامه ريزي را تقويت حاكميت و دولت دانست و افزود: 
سازمان مديريت در واقع به جريان انداختن وتقويت امر توسعه 
در استان است كه اميدواريم با حمايت هاي استانداران محترم 

بتوان به اهداف مورد نظر در اين زمينه دست يافت.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى از 
تجارت 30 درصدى افغانستان از مرزهاى استان خبر داد.

به گزارش مهر، حقيقى در نشست عمومى معاون صنعت، 
معدن و تجارت با فعاالن اقتصادى خراسان جنوبى، اظهار 
هاى  قابليت  زياد  عليرغم مشكالت  جنوبى  خراسان  كرد: 
منحصر به فردى دارد. وى با بيان اينكه اين استان داراى 
4 بازارچه مرزى است، تصريح كرد: 30 درصد تجارت كشور 
افغانستان از اين بازارچه ها صورت مى گيرد كه اين نشان 

دهنده ظرفيت هاى بالقوه استان در تجارت است.

حقيقى با بيان اينكه خراسان جنوبى در سال گذشته رتبه اول 
گواهى كشف را به خود اختصاص داد، افزود: در يك سال 
اخير 111 فقره گواهى كشف در استان صادر شده است. وى 
خراسان جنوبى را استانى توانمند در ذخاير معدنى دانست و 
گفت: همچنين 20 درصد از ذخاير اكتشاف شده قطعى كشور 
در اين استان قرار دارد. وى ادامه داد: سرمايه گذارى در استان 
مشوق هاى بزرگى را مى طلبد كه دراستان مشوق خوبى 
نداريم و اين امر نياز به توجه و نگاه بيشترى دارد. حقيقى با 
بيان اينكه بايد صداى توليدكنندگان شنيده شود، بيان كرد: 

اميد است گام هاى مؤثرى در توسعه استان برداشته و در حل 
مشكالت توليدكنندگالن نيز تالش شود.

اشتغال 50 درصد مردم استان در حوزه اصناف

در  حاضر  حال  در  گفت:  نيز  استان  اصناف  اتاق  رئيس 
حوزه  در  جمعيت  درصد   50 به  نزديك  جنوبى  خراسان 
فعاليت  به  اشاره  با  يزدان شناس  دارند.  اشتغال  اصناف 
اين  گفت:  استان،  در  پروانه دار  صنفى  واحد  هزار   26
كه  هستند  اتحاديه   122 زيرمجموعه  صنفى  واحدها ى 
اين اتحاديه ها نسبت به صدور پروانه نرخ گذارى خدمات 
ادامه  وى  مى شوند.  مديريت  صنفى  واحدهاى  كاالى  و 
داد: به طور متوسط ساالنه يك هزار و 700 پروانه كسب 
توسط اتاق اصناف خراسان جنوبى صادر مى شود كه اين 
رقم نسبت به ساير بخش هاى دولتى و خصوصى بسيار 

زمينه  در  دستگاهى  كمتر  چراكه  است  شاخص  و  بارز 
اشتغالزايى چنين آمارى ارائه مى دهد.

توسعه ساختارهاى دولتى مضر منافع ملى است

معاون توسعه، مديريت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هم بابيان اينكه توسعه ساختارهاى دولتى مضر منافع ملى 
است، گفت: كشورهايى كه در حوزه معدن توسعه يافته اند 
اظهار  يزدانى  على  اصالح كرده اند.  را  قوانين  و  ساختارها 
كرد: بايد تصميم گيرى ها در حوزه توليدات درست شود و 
زيرساخت ها در راستاى حفظ منافع ملى اصالح شود. وى 
با ابراز خرسندى از فعاليت هاى معدن زغال سنگ طبس، 
زغال سنگ  معدن  مانند  معادن  ساير  به  اگر  كرد:  تصريح 
طبس توجه شود و با ذخيره هاى ميلياردى بر روى آن كار 

شود بسيارى از مشكالت اقتصادى مرتفع مى شود. 

تجارت 30 درصدى افغانستان 
از مرزهاى خراسان جنوبى

انتقاد سرپرست دفتر نظارت و بازرسى انتخابات:
سكوت قانون در برابر تخلفات 
قبل از شروع تبليغات انتخابات

مهر- سرپرست دفتر نظارت و بازرسى انتخابات خراسان 
جنوبى گفت: تبليغات قبل از شروع انتخابات تخلف به 
شمار مى رود كه هم اكنون در فضاهاى مجازى مشاهده 
مى شود اما قانون سكوت كرده است. حجت االسالم 
محمدى در ستاد پيشگيرى از جرايم انتخاباتى با بيان 
اين مطلب، اظهار كرد: در انتخابات قانون ناديده گرفته 
مى شود چراكه تبليغ قبل از شروع انتخابات تخلف است 
اما قانون در برابر اين تخلف سكوت كرده است. وى 
ادامه داد: درقانون بيان نشده است با افرادى كه قبل از 
شروع انتخابات تخلف مى كنند چگونه رفتار شود و اين 
مساله توجه ويژه اى را مى طلبد. وى با اشاره به انتخابات 
نامزدهاى  و  مردم  است  اميد  كرد:  تصريح  رو،  پيش 
انتخاباتى نسبت به قوانين و جرايم انتخابات آنقدر آگاهى 

داشته باشند كه جرمى را مرتكب نشوند.

پس از سال ها انتظارمشكل سند مالكيت 1400 
واحد مسكونى شهر حاجى آباد برطرف شد

فارس- مشكل 40 درصد اراضى و منازل مسكونى شهر 
حاجى آباد كه حدود 1400 واحد مسكونى است، رفع شده 
و 60 درصد شامل 2 هزار واحد، هنوز نامعلوم است. در 
جلسه اى كه با حضور امام جمعه، فرماندار، مديركل هاى 
ثبت اسناد، بنياد مسكن، منابع طبيعى و جمعى از مردم 
در مسجد اميرالمؤمنين(ع) اين شهر برگزار شد، تعدادى 

از اسناد مالكيت به طور نمادين تحويل مالكان شد.

توليد بيش از يك هزار تن ماهى در استان

گفت:  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  ايسنا- 
انواع  تن   24 و  هزار  يك  امسال  مى شود  پيش بينى 
ماهى در خراسان جنوبى توليد شود. ولى پور مطلق گفت: 
سال گذشته در خراسان جنوبى 950 تن توليد ماهى 
پيش بينى شد كه 941 تن محقق شد و از اين ميزان 
600 تن گرم آبى و 341 تن سرد آبى بود. وى ادامه داد: 
تعداد استخرهاى پرورش ماهى در استان 560 باب بود 
كه از اين تعداد 61 باب سرد آبى و 499 باب گرم آبى 
است. وى با اشاره به اينكه تاكنون در راستاى پرورش 
مشغول  ماهى  پرورش  در  نفر  استان 521  در  آبزيان 
به كار هستند، اظهار كرد: بيشترين ميزان توليد ماهى 

مربوط به شهرستان قاين به ميزان 144 تن است.

تمديد جريمه مشموالن غايب 

گروه خبر- سرهنگ عبداللهى معاون وظيفه عمومى 
جريمه  گفت:  جنوبى  خراسان   انتظامى  فرماندهى 
مشموالن غايب و اعالم وجه جريمه هاي پيش بيني 
شده به مشموالن طرح و بعضاً فرصت كوتاه برخي از 
واريز مبلغ اعالم شده، مقرر گرديد  هموطنان جهت 
جهت رعايت حال متقاضيان مشمول طرح كه پيامك 
مربوط به واريز وجه جريمه را دريافت نموده اند، مهلت 
واريز وجوه جريمه جهت ادامه رسيدگي به درخواست 
صدور كارت معافيت متقاضيان به مدت دو ماه از تاريخ 
تعيين  از  همچنين  وى  گردد.  تمديد   1394/07/20
خبر  برادرى  سه  معافيت  معوقه  هاى  پرونده  تكليف 
داد و افزود: معافيت 3 برادرى سربازان حين خدمت 
و  بوده  معافيت  شرايط  واجد   90 سال  پايان  تا  كه 
درخواست آنان تا تاريخ91/6/31 در سامانه  سازمان 
وظيفه عمومى ثبت شده و تا كنون براى رسيدگى به 
پرونده خود مراجعه نكرده اند تا پايان آذرماه 94 فرصت 

رسيدگى به پرونده دارند.

هشدار دامپزشكى به مرغداران استان

گروه خبر- باتوجه به كاهش ناگهانى دماى هوا و امكان 
خراسان  دامپزشكى  طيور،  تنفسى  هاى  بيمارى  بروز 
جنوبى به مرغداران استان هشدار داد. در اين اطالعيه 
اى كه به اين منظور صادر شده، آمده است: «با توجه به 
شروع فصل سرما و كاهش ناگهانى هوا و آغاز جابجايى 
پرندگان مهاجر و آبزى مناطق سردسيرى به مناطق گرم 
تر و احتمال وقوع بيمارى هاى تنفسى در طيور صنعتى 
و روستايى به ويژه بيمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان، 
به مرغداران توصيه مى شود نسبت به ذخيره سازى 
زيست  و  بهداشتى  شرايط  رعايت  نياز،  مورد  سوخت 
تمهيدات  و  اقدام  خود  پرورش  واحدهاى  در  محيطى 
الزم را در اين زمينه پيش بينى كنند و بروز هرگونه 
تلفات نامتعارف طيور را سريعاً به شبكه هاى دامپزشكى 
محل اطالع داده و از جوجه ريزى بدون اخذ مجوزهاى 

بهداشتى الزم خوددارى نمايند. 

گلگشت و كوهروى دانشجويان دانشگاه بيرجند

گروه خبر- به مناسبت هفته تربيت بدنى برنامه گلگشت 
(مزار رزگ)  باقران  و كوهروى در منطقه كوهستانى 
برگزار شد. در اين برنامه كه جمعى از دانشجويان دختر 
ساكن در مجموعه خوابگاهى صدف حضور داشتند پس 
دانشجويان شركت  ورزشى،  مسابقه  برگزارى چند  از 
كننده در اين برنامه با خواندن زيارت عاشورا به سرور و 

ساالر شهيدان اداى ارادت و احترام كردند.

خراسان جنوبي نيازمند توجه ويژه از سوي مسئوالن كشوري

گروه خبر- عملى نشدن وعده هايى كه 17 ماه پيش   رئيس 
استان  مرزهاى  از  بازديد  در  ايران  تجارت  توسعه  سازمان 
براى حل مشكالت داده بود مورد انتقاد و اعتراض استاندار 
قرار گرفت. خدمتگزار دوشنبه صبح در ديدار با معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وسعت حوزه كارى اين 
وزارتخانه بيان كرد: براى تقاضاهاى خراسان جنوبى بايد مدير 
و كار شناس وزارتخانه نيز وسعت ديد داشته باشند تا مشكالت 
استان حل شود. وى با ياد آورى سفر رئيس سازمان توسعه 
تجارت ايران به خراسان جنوبى ادامه داد: آقاى افخمى در 
اين سفر  قول هايى براى حل مشكالت مرز ها دادند كه بعد 

از يك سال و نيم هيچ كدام عملى نشده است. وى تأكيد كرد: 
وقتى كه مسئوالن قولى مى دهند مردم به ما به  عنوان متوليان 
امر اعتماد مى كنند و عدم تحقق اين وعده ها سبب مى شود 

كه اعتماد مردم از بين برود.

20 ميليارد تومان براى اشتغال 
روستائيان خراسان جنوبى اختصاص يافت

و  توسعه  سازمان  رئيس  افخمى  داد:  ادامه  خدمتگزار 
ايشان  اينكه  و  است  استان  خود  مردم  از  ايران  تجارت 
نشده  عملى  هنوز  اما  داده  وعده  استان  مشكالت  براى 

از  گاليه مندى  با  وى  ندارد.  مردم  بين  در  خوبى  وجه 
اينكه وعده هاى نعمت زاده به عنوان وزير صنعت و معدن 
معدن  و  صنعت  وزير  معاون  از  است،  نشده  عملى  نيز 
اين وعده هاى  استان در خصوص  تا گاليه هاى  خواست 
خراسان  استاندار  برساند.  وزير  گوش  به  را  تحقق نيافته 
جنوبى اظهار اميدوارى كرد كه سفر معاون وزير تغييراتى 

در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان ايجاد كند.
مناطق محروم  و  روستايى  توسعه  معاون  خدمتگزار سفر 
نيز  سفر  اين  در  وى  گفته  به  آورد.  شاهد  نيز  را  كشور 
وعده هايى براى ايجاد اشتغال در روستا ها داده شد اما اين 
وعده ها نيز عملى نشد.  فقط  با تالش و پيگيرى جدى از 
سوى استاندارى 20 ميليارد تومان براى اشتغال روستاييان 
در نظر گرفته شد. وى بابيان اينكه خراسان جنوبى ازنظر 
نسبت جمعيت خود جزء  به  انسانى تحصيل كرده  نيروى 

نيروهاى  اين  كرد:  بيان  است،  كشور  بر تر  استان هاى 
تحصيل كرده از ما كار مى خواهند و حوزه معدن ظرفيتى 

خوبى براى ايجاد اشتغال در استان است.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت نيز در اين ديدار عنوان 
به حق  مشكالت  رفع  براى  استان  مردم  انتظارات  كرد: 
است  معدنى  صنايع  استان  توسعه  محور  كه  چرا  است. 
و سازمان صنعت و معدن نيز در راستاى تحقق   اهداف 
دولت تالش مى كند تا اين مشكالت را برطرف كند. وى 
صنايع  و  معدن  حوزه  استان  محركه  موتور  كرد:  اضافه 
بيش  تحرك  مى تواند  مهم  اين  به  توجه  و  است  معدنى 
گاليه هاى  به  اشاره  با  يزدانى  بدهد.  استان  به  پيشى  از 
استاندار از وعده هاى تحقق نيافته وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گفت: تا دو روز آينده گزارش اين سفر به وزير 

ارائه و گاليه هاى استاندار به وى منتقل مى شود.

اعتراض استاندار به عدم تحقق وعده حل مشكالت مرز هاى استان

  هزار وعده خوبان يكى وفا نكند 

قائم مقام سازمان بهزيستى كشور، بابيان اينكه برنامه هاى 
حوزه اجتماعى تاكنون متولى مشخصى نداشته است، گفت: 
رويكرد جديد سازمان بهزيستى تدوين بندى مختص حوزه 

اجتماعى در برنامه هاى توسعه است.
به گزارش مهر، پهبد پورشبانان در مراسم توديع و معارفه 
تاكنون  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان  بهزيستى  مديركل 
توسعه اى  برنامه هاى  در  اجتماعى  حوزه  براى  جايگاهى 

امور  اين  شايسته  و  بايسته  به طور  و  نمى شد  ديده  كشور 
موردتوجه برنامه نويسان قرار نمى گرفت. وى بابيان اينكه 
تاكنون متولى مشخصى براى  برنامه هاى حوزه اجتماعى 
سازمان  جديد  رويكرد  كرد:  بيان  بود،  نكرده  تعريف  خود 
بهزيستى اين است كه با ارتباط گيرى با مسئوالن و متوليان 
براى  بندى  كشور،  توسعه اى  برنامه هاى  در  تأثيرگذار 
داد:  گرفته شود.ادامه  نظر  در  برنامه ها  در  اجتماعى  حوزه 

دراين ارتباط تاكنون طرح هايى نوشته و جلسات زيادى نيز 
برگزارشده و اميدواريم مسير به گونه اى پيش برود كه حوزه 
پرمسئوليت و مهم اجتماعى به عنوان يكى از اولويت هاى 
كرد:  بيان  پورشبانان  گيرد.  قرار  كشور  توسعه  برنامه هاى 
در  كه  كرده  آمادگى  اعالم  همچنين  بهزيستى  سازمان 
حوزه  متولى  به عنوان  مجلس  و  دولت  تشخيص  صورت 
بروز  از  پيشگيرى  بگيرد. وى،  به دست  را  امور  اجتماعى 

معلوليت هاى جديد و آسيب هاى اجتماعى جديد را ازجمله 
سياست هاى جديد سازمان بهزيستى عنوان كرد و گفت: 

اين سازمان اولويت خود را بر پيشگيرى قرار داده است.
رجبى  جواد  هشت ماهه  خدمات  از  مراسم  اين  پايان  در 
و  تجليل  جنوبى  خراسان  بهزيستى  سرپرست  به عنوان 
بهزيستى  جديد  مديركل  به عنوان  عزيزى  عباس  غالم 

استان خراسان جنوبى معرفى شد.

حوزه هاى اجتماعى متولى مشخصى ندارد

مرز خراسان جنوبى امن ترين مرز در كشور است
اين همدلى و  از  بايد  افزود:  از صفحه 1) خدمتگزار  (ادامه 
همزبانى مراقبت كنيم زيرا در دنياى امروزى زمانى امنيت 
برقرار است كه در كنار هم باشيم و منافع و مصلحت هاى 
نظام را به موقع مورد توجه قرار دهيم و از آن پاسبانى كنيم. 
وى عنوان كرد: با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و همكارى 

 دولت و مردم، همواره شاهد مرزهايى امن بوده و هستيم.
اگر در مسير تأمين امنيت مرزها به درستى 
حركت شود يك فرصت براى ايران است

فرمانده مرزبانى كشور نيز در اين مراسم با بيان اينكه   اگر 
در مسير تأمين امنيت مرزها به درستى حركت شود يك 
 فرصت براى ايران است در غير اين صورت مرز  مى تواند
ترين  امن  جنوبى  خراسان  مرز  افزود:  باشد،  تهديد  يك 
مرز در كشور است. سردار رضايى با اشاره به وضعيت مرز 
استان خراسان جنوبى در 15 سال گذشته، گفت: در مدت 
ياد شده در مرز استان مشكالت بسيارى وجود داشت و 
همه  رهبرى  معظم  مقام  از سوى  مطالبه جدى  در يك 
دستگاه هاى امنيتى براى تأمين امنيت ورود پيدا كردند 
هاى  دستگاه  ميان  هماهنگى  واسطه  به  منطقه  امروز  و 

امنيتى در آرام ترين وضع قرار دارد. 

در پايان اين مراسم از خدمات سرهنگ احمد شهركى  فرمانده 
سابق مرزبانى استان قدردانى و سرهنگ على اصغر مسرورى 

به عنوان فرمانده جديد مرزبانى استان معرفى شد.

انتقال پليس مرزبانى 
به نيروى زمينى ارتش منتفى شده است

سردار رضايى در جلسه اى جداگانه در جمع خبرنگاران     
با بيان اينكه مرز خراسان جنوبى امروز يكى از امن ترين 
با توجه به توطئه هايى  مناطق كشور است، اظهار كرد: 

كه در كشور همسايه افغانستان وجود دارد،  در حدود 20 
سال گذشته اقدامات مهندسى و فيزيكى خوبى انجام شده 
است. وى عنوان كرد: با برنامه هايى كه در سال جارى 

و  انسدادى  بحث  نگاه  از  جنوبى  خراسان  گرفته  صورت 
اشرافيت به مرز به باالترين سطح خود رسيده است    و 
موضوع انتقال پليس مرزبانى كشور به  ارتش در شرايط 
انسانى  نيروهاى  افزود:  وى  است.  شده  منتفى  كنونى 
منظور  به همين  بسيار خوبى هستند،  نيروهاى  مرزبانى، 
اقداماتى در راستاى تجهيز كردن اين مرز در دستور كار 

قرار دارد كه در برنامه ششم محقق مى شود.
فرمانده مرزبانى ناجا با بيان اينكه سال گذشته پنج نشست 
با همتايان خود در مرز افغانستان داشتيم و مطالبات مشترك 
در اين نشست ها مطرح شد، يادآور شد: امروز اگر ورود اتباع 
خارجى به كشور يكى از مشكالت است، اين مشكل در مرز 
خراسان جنوبى به حداقل رسيده است.  وى با بيان اينكه مرز 
مشترك خراسان جنوبى با كشور افغانستان با 465 كيلومتر 
بهترين وضع را دارد، اظهار كرد: برخى از طراحان تالششان 
اين بود كه ارتش با توان باالى خود مرزبانى را بر عهده گيرد، 
كه اين طرح منتفى شده است. رضايى به برنامه هاى سفر 
 خود به خراسان جنوبى اشاره كرد و گفت: جمع بندى نظارت ها
و ارزيابى هاى صورت گرفته از فرماندهى مرزبانى استان، 
بازديد از مركز آموزش مرزبانى محمد رسول ا...(ص) و بازديد 

از مرزهاى خراسان جنوبى از جمله اين برنامه ها است.

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

داربست مهـدى 
   نصب ، رولپالك ، سايبان 

 خريد و فروش لوازم 

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 
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 پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد

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

نانوگستر شــرق      جايگزين ايزوگــام
عايق بندى استخر، سرويس بهداشتى ، حمام ، تراس

ساخت باغچه ، منبع آب پشت بام ، عمر مفيد 20 سال ، وزن پايين ، عايق صدا و حرارت

مدرس 21 چهارراه دوم   09155628497 - 32238568



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) : آن که در کاري که نافرماني خداست بکوشد
 اميدش را از دست مي دهد و نگراني ها به او رو مي آورد.

(الکافي، ج٤، ص١١٧)

11 : 18
17 : 15
22 : 37
4 : 19
5 : 41

رهبر معظم انقالب : فاجعه بسيار تلخ و 
حيرت انگيز منا نبايد فراموش شود 

دست  و  مسئوالن  ديدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
اندركاران حج، فاجعه بسيار تلخ و حيرت انگيز منا را 
از جمله امتحانات الهى خواندند و با انتقاد از سكوت 
سازمانهاى  و  غربى  دولتهاى  به خصوص  و  دولتها 
مدعى حقوق بشر در قبال اين مصيبت بزرگ تأكيد 
كردند: اين حادثه به هيچ وجه نبايد فراموش شود و 
دستگاه ديپلماسى و سازمان حج موظف هستند كه 

اين موضوع را به صورت قاطع دنبال كنند.

رئيس مجلس : متاسفم كه 
برخى از خوشحالى مردم ناراحتند

رئيس مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد كه كشور 
اصال  و  انتخاب كرد  را  مذاكرات  باز مسير  با چشم 
تصميم لحظه اى نبوده است. الريجانى گفت: تاسف 
مى خورم كه برخى انگار از خوشحالى مردم ناراحت 
هستند؛ حال اين كه اتحاديه اروپا قبول كرده كه لغو 
تحريم هاى اين اتحاديه انجام شود و دولت آمريكا 
نيز چنين موضوعى را بيان كرده است؛ حال چرا طور 
ديگرى به مردم اطالع رسانى مى كنند و مى گويند 
كه آنها روى كاغذ قدم برداشته و ما روى زمين كار 

مى كنيم. چرا موضوع را طور ديگر جلوه مى دهيم؟. 

علوى ، وزير اطالعات : كانديداها
 نبايد بي دليل از انتخابات محروم شوند

وزير اطالعات گفت : افرادي كه براي كانديداتوري در 
انتخابات ثبت نام مي كنند نبايد بي دليل محروم شوند 
و اگر اينگونه شود پا روي حق الناس گذاشته شده 
است. علوي خاطرنشان كرد: تمايالت جناحي نبايد 
عاملي براي محروم كردن كسي در انتخابات باشد 
نظردهي وزارت اطالعات  قانون مصوب در  و فقط 

درخصوص سازمان انتخابات مؤثر خواهد بود.

هاشمى: برخى بخاطر حيات سياسى خود 
به مذاكره كنندگان توهين مى كنند

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بعضى ها 
 كه حيات سياسى خويش را در حاشيه سازى مى بينند، 
به فرزندان ايران كه در گفت وگو با 6 كشور از حق 
 ايران دفاع كردند، انواع توهين و تهمت را نثار مى كنند 

و هنوز هم به اين كار ادامه مى دهند. 

صالحى: رفتن به عيادت حسينيان آن 
چيزى بود كه به من آموخته اند

به عيادت  رفتن  اتمى گفت:  انرژى  رئيس سازمان 
آقاى حسينيان آن چيزى بود كه به من آموخته اند. 
در  ما  كه  هرچند  دارد؛  را  خودش  جاى  چيزى  هر 
برخى امور اختالف سياسى با هم داريم و آن را هم 
بزرگ  در خانواده اى  ما   : افزود  بيان مى كنيم. وى 
شديم كه حتى حق يك پدرسوخته گفتن را نداشتيم 

چه برسد به حرف ها و رفتارهاى ديگر.

عنوان  به  كويرتاير  استاندارد،  ملى  روز  با  همزمان 
استاندارد  و  كيفيت  تحقيق،  در  ملى  نمونه  واحد 

مورد تقدير قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومى شركت كويرتاير؛ در اين 
از  و جمعى  قوه  سه  معاونان  با حضور  كه  مراسم 
تقدير  لوح  شد،  برگزار  كشور  بلندپايه  مسئوالن 
دكتر  سوى  از  كشور  نمونه  واحد  افتخار  نشان  و 
به  جمهور  رئيس  اجرايى  معاون  شريعتمدارى 
آقاى سيد محمدحسين زينلى مدير عامل شركت 
اين  از  پيش  كه  كويرتاير   . گرديد  اهدا  كويرتاير 

دريافت دو نشان ملى استاندارد و ديگر افتخارات 
و نشان هاى ملي و بين المللي را در كارنامه دارد، 
براى  استاندارد،  روز جهانى  بزرگداشت  مراسم  در 
سومين بار موفق به كسب عنوان واحد نمونه ملى 
مراسم  اين  زينلى در حاشيه  آقاى  استاندارد شد. 

افزود: به دنبال موفقيت هاى روزافزون كويرتاير در 
حوزه تحقق استانداردهاى ملى و بين المللى، امسال 
براساس شاخص هاى سازمان ملى استاندارد ايران 
ارزيابى  مورد  كشورى  و  استانى  ارزيابان  سوى  از 
اثربخش  و  مطلوب  تأمين  دليل  به  و  گرفت  قرار 
كليه شاخص هاى ارزيابى ابتدا در سطح استان و 
سپس در سطح كشور به عنوان واحد نمونه انتخاب 
ايران،  ملى  استاندارد  الزامات  تأمين  وى  گرديد. 
المللى  بين  استانداردهاى  استقرار  و  سازى   پياده 
از جمله سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد 

ISO 9000 و ISO /TS16949 ، سيستم مديريت 
 ،ISO 14000 زيست محيطى براساس استاندارد 
اى  حرفه  بهداشت   و  ايمنى  مديريت   سيستم 
براساس  استاندارد ISO 18000  سيستم مديريت 
انرژى براساس استاندارد ISO 8000، اخذ نشان 

حقوق  تأمين   ،  E-Mark بنام  اروپا  استاندارد 
مصرف كنندگان، جلب رضايت مشتريان و نهايتاً 
تحقق كليه پارامترهاى كيفى و پاس نمودن كليه 
آزمون هاى داخلى و خارجى محصوالت كويرتاير را 
ازجمله داليل دريافت اين نشان پر افتخار برشمرد. 
مصرف  حقوق  رعايت  شدن  نهادينه  زينلى  آقاى 
ارائه  و  گارانتى محصول  موازين  رعايت  كنندگان، 
گواهينامه هاى  استمرار  و  فروش  از  خدمات پس 
فوق در بيش از يك دهه را از ديگر داليل ممتاز 
نمونه  واحد  عنوان  به  كويرتاير  انتخاب  و  شدن 

مديرعامل  كرد.  عنوان  ملى  سطح  در  استاندارد 
ها  اين موفقيت  شركت كويرتاير همچنين تحقق 
خالصانه  و  مستمر  تالش  و  بلند  همت  مرهون  را 
هاى  گذارى  سياست  و   مجموعه  اين  كاركنان 
هاى  سيستم  و  كيفيت  حوزه  در  موثر  و  بهنگام 

جهانى  روز  گراميداشت  مراسم   . دانست  مديريت 
معاون  شريعتمدارى  محمد  حضور  با  استاندارد 
اجرايى رئيس جمهور، حجت االسالم والمسلمين 
مجلس،  رئيس  نايب  فرد  ابوترابى  اكبر  على  سيد 

رئيسى  سيدابراهيم  والمسلمين  االسالم  حجت 
دادستان كل كشور و پيروزبخت رئيس سازمان ملى 
استاندارد ايران همزمان با روز جهانى استاندارد در 
 سالن اجالس سران كشورهاى اسالمى برگزار شد.

كويرتاير ، به عنوان واحد نمونه
 استاندارد درسطح ملى انتخاب شد

از سوى سازمان 
استاندارد كشور

خير ارجمند  جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
با نهايت تاثر درگذشت پدر گرامى تان

 را تسليت عرض نموده و رجاء واثق داريم خداوند به پاس خيرانديشى و خيرخواهى تان 
نعمت صبر را به شما عنايت و روح پدر عزيزتان را شاد نمايد.

هيئت حسينى روستاى ماسن

جناب آقاى مهندس حسن زنگويى
حسن انتصاب شما را به سمت 

مسئول اوقاف و امور خيريه شهرستان خوسف

 تبريك عرض نموده و زحمات حجت االسالم سنجرى در مدت تصدى مسئوليت را  ارج مى نهيم 
 توفيقات شما را در حفظ و اشاعه فرهنگ وقف از خداوند سبحان خواستاريم.

هيئت امناى موقوفه حسينيه امام رضا (ع) بيرجند

همكاران  محترم 

جناب آقاى جهانى و سركار خانم ظهورى
با نهايت تاسف درگذشت حاجيه بيگم وردى مطلق 

را خدمت شما و خانواده هاى محترم وابسته تسليت عرض نموده، علو درجات آن مرحومه و صبر بازماندگان 
را مسئلت داريم.

اتحاديه عكاسان و چاپخانه داران بيرجند

برادر عزيز و ارجمند ، خادم ضيوف الرحمن

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
خبر درگذشت پدر گرامى تان ما را سخت متاثر نموده

 ضمن عرض تسليت خدمت شما و خانواده محترم در جوار حرم حضرت ثامن الحجج (ع) 
براى شادى روح آن مرحوم نايب الزياره ايم و طلب رحمت مى نماييم.

برادران آقائى كبير- مشهد مقدس

خانواده محترم اميرآبادى زاده
در آستانه محرم الحرام ، مصيبت درگذشت پدر عزيزتان پير غالم اباعبدا... الحسين (ع)

شادروان حاج حسين اميرآبادى زاده
را خدمت جناب عالى و خاندان محترم تسليت عرض نموده 

 از درگاه خداوند متعال براى شما و بازماندگان طلب صبر مى نمايم.

غريبى -  شركت توس امكان شرق

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

خير گرانقدر جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامى تان شادروان 

حاج حسين اميرآبادى زاده
را تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم مغفرت و براى جناب عالى 

و بازماندگان محترم شكيبايى آرزومنديم.

مهديه بيرجند

ثبت نام كربــال
هوايى   تعداد محدود  

 آدرس: ميدان شهدا  اعزام: 94/8/9
 شهدا 8 - ساختمان آوا 

دفتر خدمات زيارتى
 عماد بيرجند
32224113

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

  با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى   شام غريبان نجف اشرف

 ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان
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