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صد مرده زنده مي شود 
از ذکر «يا حسين»!

*هرم پور 

 باران محرم چون سيل بر دلها زده است. خروش 
دردها، نه سكونى دارد و نه ثباتى و بهانه زخم ها 
براى التيام ، نه مرهم مى شناسد و نه دوايى. اين 
غم بزرگ، درد جانكاه عروج حسين بن عليست كه 
قرن هاست زمان را درنورديده و خنجرهاى آغشته 
به خون پاك ياران حسين(ع) را به مرهم انتقام از 
بَدان روزگار وعده داده است. قدم ها لرزان و دلها كم 
فروغ، جان ها پر از درد و چشم ها مملو از اشك و 
گلو فرو رفته در بغضى بزرگ تا ابديت است. تاريخ، 
از خجالت اين جنايت بزرگ، چهره در نقاب فرو برده 
و دست از همه چيز شسته است و زمان، چون خاك 
مرگ، بر سر انسانيت آوار شده تا مگر بر اين عقوبت 
و  و بسى بخشش  گيرد  تعلق  تأمل  اندكى  عظيم، 
مهر و چگونه مى توان به يغما برندگان خورشيد را و 

چگونه مى توان به مسلخ برندگان نور را بخشيد؟.
 تاريخ كدامين بار خواهد توانست چشم هايش را از 
استوار  قامت  دنيا،  آيينه  بار در  خون بشويد و ديگر 
آزادى  فرياد  عالم  بام  بر  نظاره كند كه  را  رادمردى 
خواهى سر مى داد و با خون پاكش بر خاك تفتيده 
كربال، نقش عشق مى زد:« إنّى ال أرى الَْمْوَت إّال 
َسعاَدة، َو َال الَْحياَة َمَع الّظالِميَن إّال بََرماً. به درستى كه 
 من از مرگ نمى هراسم و آن را جز سعادت نمى بينم 
 و زندگى با ستمگران و ظالمان را عار و ننگ مى شناسم.» 
خدايا! آن كس كه مى گفت «بر حذر باشيد از ستم 
كردن به كسى كه جز خدا كسى را ندارد»؛ خود كشته 
بى وفايى پر مدعا ترين مردان و زنان زمانه اش شد، و 
شهيد بى كفن افتاده بر دشت نينوا كه بر پيكر مبارك 
و مطهرش، اسب ها تاختند و باد، فرياد مظلوميت و 
تنهايى اش را بر قله هاى حقيقت و حقانيت به ارمغان 

فرستاد. (ادامه در صفحه2)

يادداشت

وقتى بازرگان استان ضرر مى كند

وزير آموزش و پرورش گفت: ديپلمه هاى سال 84 به بعد براى تغيير و افزايش معدل و تأثير بهتر 
آن در كنكور مى توانند امسال در امتحانات نهايى ثبت نام و شركت كنند. فانى افزود: به اين دسته از 
فارغ التحصيالن اجازه داده مى شود صرفا فقط يك بار و به صورت داوطلب آزاد در امتحانات خرداد، 
شهريور و دى شركت كنند تا بتوانند با افزايش معدل ديپلم، ضريب قبولى خود در كنكور سال آينده را 
افزايش دهند. وى به ميزان ضريب سوابق تحصيلى داوطلبان كنكور سراسرى نيز اشاره كرد و گفت: 

ضريب تاثير سوابق تحصيلى دانش آموزان براى كنكور سال آينده همان 25 درصد خواهد بود. 

خبر خوش وزير آموزش و پرورش براى كنكورى ها

توسط رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند انجام شد؛ 

انجام اولين عمل ميكروسكوپي 
مغز در خراسان جنوبى
اولين عمل ميكروسكوپى مغز در بيمارستان 
امام رضا (ع) بيرجند به مدت 5 ساعت انجام شد ... 

نوبخت ، سخنگوى دولت :  

اينكه دارايى مسئوالن 
رسانه اى شود مقتضى نيست
سخنگوى دولت در نشست خبرى خود با اشاره 
به اجراى برجام گفت: اعالم رفع تحريم ها ...

صفحه ٧

ايجاد محدوديت در مرز ؛ رويكرد بد دولت هاى ايران و افغانستان

صفحه 7آيت ا... رئيسى : اخالق، محور سيستم ادارى است

8

7

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

با قيمت استثنايىافتتـاح شد

" هوالباقى "
به مناسبت سومين روز درگذشت مادر عزيزمان

حاجيه بيگم وردى مطلق
(مادر شهيد محمد رضا ظهورى و همسر مرحوم حاج ميرزا على اكبر ظهورى)

جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/7/29 از ساعت 2/30 الى 3/30 در محل هيئت حسينى 
برگزار مى شود، تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى ظهورى و بستگان

        چو غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد
                                         ما به اميد غمت خاطر شادى طلبيم

دومين سالگرد درگذشت نازنين مادرمـان 

روانشاد حاجيه سلطنت بُرجى
 را با ياد و خاطره خوبى هاى جاودانه اش گرامى مى داريم.

روح پاكش تا ابد شاد و آرام باد

خانواده مهربان

خانواده محترم اميرآبادى زاده 
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت 

درگذشت پدر گرامى تان

 را صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم غفران الهى 
و براى بازماندگان محترم صبر و طول عمر مسئلت مى نمايم.

شركت ساختمانى رجحان كارا - امينى

همكار  گرامى

 جناب آقاى مهندس غالمرضا بنى اسدى مقدم
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر همسر گرامى تان

 را تسليت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده غفران و رحمت واسعه الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى 

مسئلت داريم.

كانون كارشناسان رسمى دادگسترى خراسان جنوبى

خير گرانقدر جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان حاج حسين اميرآبادى زاده
را تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن مرحوم آمرزش و براى جناب عالى و بازماندگان محترم

 صبورى آرزومنديم.

مدير، پرسنل و هنرجويان هنرستان حرفه اى شبانه روزى انقالب اسالمى

جناب آقاى حاج حسن اميرآبادى زاده
مرگ نه پايان كه سالم انسان مومن به جاودانگى است، لبيك صاحبان نفس مطمئنه است 

به دعوت ارجعى الى ربّك خداوندى. اينك كه در فراق پدر بزرگوارتان
 به سوگ نشسته ايد از درگاه احديت برايتان صبرى مومنانه و براى آن عزيز جايگاهى عارفانه مسئلت داريم.

تاكسى تلفنى شهروند

براى اولين بار فرش هاى خود را اتو كشيده تحويل بگيريد
درجه يك / عضو معتبر اتحاديه/ مجهز به سيستم اتوماسيون قاليشويى

دفتر: توحيد 21- حدفاصل نبوت 19 و 21 - شماره 105
كارخانه: شهرك صنعتى بيرجند - خيابان نوآوران 2

32424320 -2    32446666

 

قاليشويى و مبل شويى ايران
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صاِف صاف
لوِل لول

تخِت تخت

تكنولوژى روز كشور تركيه

شرح در صفحه 4

قابل توجه بازنشستگان و 
مستمرى بگيران سازمان 

تامين  اجتماعى

در راستاى اجراى طرح تحول سالمت دهان و 
دندان به منظور انجام معاينات ، تكميل پرونده  
آموزش بهداشت ، وارنيش فلورايد دانش آموزان 

ابتدايى شهرستان بيرجند (شهر و روستا) از 
دندانپزشكان بخش خصوصى براى عقد قرارداد 

دعوت به همكارى مى نماييم. لذا متقاضيان 
درخواست كتبى خود را حداكثر تا تاريخ 
 94/8/5 به واحد بهداشت دهان و دندان 

مركز بهداشت شهرستان بيرجند ارائه نمايند.

روابط عمومى مركز بهداشت بيرجند 

دعوت به همكارى

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار
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صد مرده زنده مي شود
 از ذکر «يا حسين»!

كشته  تو  و  ما  امام  تو  آرى  صفحه1)  از  (ادامه 
اشكهايى كه هر مومنى تو را ياد كند، اشكش روان 
باشد  درد  و  اندوه  ميزبان  قيامت،  تا  دلش  و  شود، 
كه خود گفتى« أنَا َقتيُل الَعَبَرِة الَيذُكُرنى ُمؤِمٌن إّال 
اسَتعَبَر. من كشته اشكم ؛ هر مؤمنى مرا ياد كند ، 
اشكش روان شود». حقيقت عزادارى تو ،رسيدن به 
 نقطه اوج انسانيت و دست شستن از همه بدى ها 
توست.  راه  از  پيروى  و  اخالص  در  شدن  ذوب  و 
پانزده قرن است كه انسانيت، خوبى هايش را مديون 
جاويدان  تفكر هميشه  از  پيروى  و  تو  نازنين  وجود 
 حادثه عظيم كربالست. ما نيز مى دانيم كه اسالم ،
مديون خون ريخته شده تو بر سرزمين كربالست و 
تداوم شريان انسانيت، مرهون وفاى ياران مظلومت. 

يا ثارا... ! دمادم از تو مدد خواسته ايم و دمادم براى 
خوب بودن، براى به قله رسيدن و براى درك حقيقت 
هستى محتاج تو هستيم. بر مشكالت، صبورى خواهيم 
كرد و بر ظلم ظالمان و تبعيض ها خواهيم تاخت، تا 
آنگونه كه خود فرمودى، «يظهر ا... قائمنا فينتقم من 
الظالمين.» خداوند قائم ما را از پس پرده غيب بيرون 

مى آورد و آنگاه او از ستمگران انتقام مى گيرد.
 شرف عزادارى خوب، به رعايت حق همديگر و توجه 
به حشمت و فخر بارگاه خاندان رسول خدا(ص) و 
درك حقيقت و چرايى انجام حادثه بزرگ كربالست. 
امسال در البالى عزادارى هايمان براى لحظه اى، 
به ذهن  را  الحسين (ع)  اباعبدا...  از  چند جمله اى 
بسپاريم و به عنوان يك عزادار پرشور و شعور، مدام 
از خود بپرسيم چرا خورشيد را بر نيزه كردند؟. پاسخ 
اين سؤال، ذات عزادارى واقعى و حقيقت ماجراى 
اين  در  نيز  آوا  روزنامه  است.  انگيز  غم  غروب  آن 
التماس دعا دارد و  بار، به نوبه خود  اندوه  روزهاى 

آرزوى قبولى عزادارى هايتان را. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

چهارشنبه*29 مهر 1394*شماره 3349 

امروز ٢٩ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٧ محرم ١٤٣٧ و ٢١ اکتبر ٢٠١٥

 ممنوعيت استفاده از نهر فرات براي كاروان امام 
حسين(ع) به دستور عمر بن سعد (٦١ق) .

روز صادرات.
آلوا  «توماس  توسط  برق  المپ  اختراع 

آمريكايي (١٨٧٩م). اديسون» مخترع شهير 

تقويم مناسبت هاى  روز

ايرنا :مدير كل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى، آرايشى و بهداشتى سازمان غذا و دارو گفت: نشانگر تغذيه اى بايد تا پايان سال روى تمام محصوالت مشمول 
نصب شود. حسينى افزود: برچسب نشانگر تغذيه از سه رنگ قرمز (زياد)، نارنجى (متوسط) و سبز (اندك) استفاده شده است. رنگ قرمز، نشان دهنده باال بودن ماده 
مورد نظر در محصول غذايى است. رنگ نارنجى،نشان دهنده ميزان متوسطى از ماده مورد نظر است و رنگ سبز هم نشان دهنده بهترين محدوده تغذيه اى است.

  نصب نشانگر تغذيه اى تا پايان سال روى برخى محصوالت غذايى الزامى است

اعالم رشد اقتصادى بهار؛ به زودى

رئيس كل بانك مركزى اعالم كرد: رشد اقتصادى 
گزارش  به  اعالم مى شود.  زودى  به  بهار  فصل 
رشد  نرخ  اعالم  زمان  درباره  ا... سيف  ولى  مهر، 
به  مركزى  بانك  گفت:  بهار  فصل  اقتصادى 
زودى اين نرخ را اعالم خواهد كرد.وى در پاسخ 
بسته رونق  اجرايى شدن  از  بعد  ارز  آينده قيمت  بر  به پرسشى مبنى 
اقتصادى در نيمه دوم سال اظهار كرد: همانطور كه در بورس اتفاقات 
مختلف مى تواند منجر به رفتار هيجانى شود، برخى اوقات بازار ارز نيز 
متاثر از خبرهاى هيجانى و زودگذر تكانه هايى را تجربه مى كند اما طى 
دو سال گذشته به دليل شفافيت و دسترسى سهل و آسان به اطالعات و 

آمار، كمتر شاهد هيجانات و نوسانات ناشى نرخ ارز بوديم. 

وزير نيرو: آمادگى كامل براى مقابله با 
پديده جوى ال نينو وجود دارد

 وزير نيرو آمادگى براى مقابله با هرگونه شرايط 
غيرعادى را از وظايف اين وزارتخانه اعالم كرد 
و گفت: هرچند به طور قطعى نمى توان وقوع 
آن  بروز  اما  كرد،  بينى  پيش  را  نينو  ال  پديده 
در نقاط مختلف جهان مسبوق به سابقه است و وزارت نيرو آمادگى 
كامل براى مقابله با آن دارد. به گزارش ايرنا، چيت چيان اظهار كرد: 
مطابق آنچه امروز در محافل بين المللى و جهانى مطرح است، امسال 
كشور با پديده آب و هوايى ال نينو مواجه خواهد شد و عده كثيرى 
از كارشناسان داخلى بر اين باورند كه با شدت يافتن آن، احتمال بروز 

بارندگى هاى يكباره شديد و سرما باال مى رود.

پيش بينى ارزانى مسكن در سال آينده

به  توجه  با  گفت:  مسكن  اقتصاد  كارشناس  يك 
شرايط فعلى، بازار مسكن در نيم سال دوم تغييرى 
نخواهد كرد و تغييرات در سال آينده اتفاق خواهد 
افتاد. مهدى پورمهر در گفتگو با اقتصادنيوز، گفت: اگر 
در شش ماه دوم سال نرخ تورم 10 درصد شود، مردم 
پول شان را از بانك بيرون مى كشند و در بازار مسكن سرمايه گذارى مى كنند 
كه اين اتفاق هرگز نخواهد افتاد. وى در رابطه با ساخت وساز در نيمه دوم 
سال بيان كرد: انگيزه ساخت و ساز در مسكن به ميزان تقاضا مربوط است و 
سازنده ها دست نگه داشته اند، چون مطالباتى در بازار مسكن وجود ندارد. فعًال 
پيش بينى ها به اين صورت است كه در اين شش ماه اتفاقى نخواهد افتاد و 

سال آينده ممكن است مسكن كاهش قيمت پيدا كند.

معاون وزير صنعت با تشريح جزئيات شيوه خريد خودرو 
خريد صورى  امكان  گفت:  تومانى  ميليون  وام 25  با 
خودرو از نمايندگى ها وجود ندارد و خودروسازان براساس 
سفته هاى مردم از بانك ها پول دريافت مى كنند. محسن 
صالحى نيا در گفتگو با مهر، گفت: به طور قطع پرداخت 
براى  را  تقاضا  وام 25 ميليون تومانى خودرو مى تواند 
خريد اين كاال تحريك كند، اين در حالى است كه وقتى 
كسى بتواند با شرايط اقساطى مناسب و بازگشت وام 
طى 7 سال و با سود 16 درصدى خودرو بخرد، به طور 
قطع از اين طرح استقبال مى كند، چراكه تا پيش از اين، 
وام خودرو 15 ميليون تومان و با سود 22 درصد پرداخت 
مى شد. وى در خصوص نگرانى هاى موجود از بابت رواج 
خريد و فروش خودرو از سوى نمايندگى ها با فاكتورهاى 

صورى، افزود: روشى كه در اين طرح در نظر گرفته شده 
است، به هيچ عنوان اجازه خريد و فروش هاى صورى 
را نمى دهد و شيوه اجراى طرح به نحوى نيست كه اين 
كار بتواند عملياتى شود.وى تصريح كرد: روشى كه در 
اجراى طرح خريد خودرو با وام 25 ميليون تومانى پيش 
بينى شده به نحوى است كه صرفا در ازاى خريد كاال 
عملياتى مى شود و اگر خريد كاال اتفاق نيفتد و بخواهد 
فاكتورهاى صورى رواج پيدا كند، طرح عملياتى نيست. 
البته اكنون در ابتداى اجراى طرح هستيم؛ ولى تا جايى 
كه مى دانم قرار بر اين است كه كار بر اساس خريد دين 
انجام شود و بانكها در ازاى سفته هايى كه فروشنده از 
خريدار دريافت كرده و آنها را نزد بانك ها خريد دين 
مى كند، به خودروسازان پول دهد.به گفته صالحى نيا، 

مسلما سفته هاى دريافتى مربوط به خريداران است و 
ارائه  خريداران در ازاى تحويل خودرو، اين سفته ها را 
مى كنند، ضمن اينكه فروشنده نيز براساس اين سفته ها 
مى تواند خريد دين كند و از بانك به نسبتى كه خودرو 
فروخته، پول دريافت كند.در همين حال، سيف رئيس 
كل بانك مركزى هم درباره نحوه ارائه وام 25 ميليون 
تومانى خودرو گفت: قطعا ارائه اين وام منجر به تحريك 
اين، وام خودرو 15  از  تا پيش  تقاضا خواهد شد، زيرا 
با بهره 22 درصدى بود اما هم اكنون  ميليون تومان 
همين وام به ميزان 25 ميليون تومان و با نرخ سود 16 
درصدى به مردم ارائه مى شود.وى افزود: يك فرد براى 
خريد خودرو مى تواند پيش پرداخت اندكى داشته باشد و 

مبلغ وام را طى 7 سال بازپرداخت كند.

جزئيات پرداخت وام 25 ميليونى خودرو

30هزار  اينكه  بيان  با  دولت  سخنگوى 
پيمانكاران  مطالبات  از  تومان  ميليارد 
يارانه  از  مى شود،  پرداخت  ماه   6 ظرف 
براى  گفت:  و  داد  خبر  براى خودرو  جدا 
تسريع در امور توليدى و اجراى تعهدات 
رقم  اين  از  تومان  ميليارد   7500 دولت 
به  مى شود.  پرداخت  آينده  هفته  ظرف 
گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت اظهار 

ركود  از  خروج  طرح  ابعاد  از  يكى  كرد: 
پيمانكاران  به  دولت  بدهى هاى  پرداخت 
است.  توليدى  عمليات  در  تسريع  براى 
سخنگوى دولت ادامه داد: در طرح خروج 
در  خصوصى  بخش  نظرات  كه  ركود  از 
آن تأمين شده است يكى از مواردى كه 
بدهى هاى  پرداخت  شده  متعهد  دولت 
پيمانكاران براى تداوم طرح هاى توليدى 

نحوه  درباره  نوبخت  است.  عمرانى  و 
براى  كرد:  اظهار  توليد  يارانه  تخصيص 
بخش  به  مربوط  آنچه  يارانه  پرداخت 
و  صنعت  بانك  طريق  از  است  صنعت 
طريق  از  صادرات  تشويق  براى  معدن، 
بانك توسعه صادرات، براى توسعه بخش 
و  كشاورزى  بانك  طريق  از  كشاورزى 
يارانه  پرداخت  براى  نيز  مسكن  بانك 

يافته  اختصاص  مسكن  ساخت  توليد 
است. سخنگوى دولت در خصوص يارانه 
جداگانه اى  يارانه  گفت:  خودروسازان 
يارانه  و  شده  ديده  خودروسازان  براى 
است  در صنعت  توليد  به  مربوط  يادشده 
و  صنعت  بانك  با  كه  موافقتنامه اى  كه 
گواه  هستيم  آن  تدوين  حال  در  معدن 

اين امر است.

وعده جديد نوبخت به خودروسازان 

براى پرداخت يارانه عزا نمى گيريم 

نوبخت سخنگوى دولت گفت: اينكه مى گويند دولت 
در پرداخت يارانه ها عزا مى گيرد اينگونه نيست و ما 
 عزا نمى گيريم و خوشحال مى شويم كه پول يارانه ها 
در بين مردم توزيع شود اما معتقديم مى شد به شكل 

بهترى اين پول را هزينه كرد. 

كاهش زمان رسيدگى به اسناد
 پزشكى فرهنگيان 

مديركل تعاون و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش، 
درباره وضعيت بيمه تكميلى فرهنگيان اظهار كرد: 
تكميلى  بيمه  جديد  قرارداد  خردادماه  ابتداى  از 
رسيد.  امضا  به  حافظ  سازان  آتيه  با  فرهنگيان 
كرديم  تالش  افزود:  ايسنا،  با  گفتگو  در  سيارى 
در  تسريع  و  داده  ارتقا  را  درمانى  مراكز  بر  نظارت 
زمان پرداخت اتفاق بيفتد. وى در پاسخ به اينكه آيا 
فرهنگيان مى توانند روند پيگيرى اسناد پزشكى خود 
را به صورت اينترنتى انجام دهند، گفت: كارشناسان 
تعاون و رفاه به صورت اينترنتى به روندهاى مربوط 
دسترسى دارند. در مراكزى كه با ما قرارداد داشته 
باشند تعرفه مربوطه لحاظ مى شود اما اگر مركزى با 
ما طرف قرارداد نباشد و همكار فرهنگى براى درمان 
هزينه اى از جيب پرداخت كند، پس از تحويل اسناد 
حداكثر تا 15 روز رسيدگى و مبالغ پرداخت مى شود.

حل مشكل سپرده گذاران ميزان؛ 
از هفته اول آبان 

استاندار خراسان رضوى گفت: اقدامات اجرايى براى 
سهامداران  و  كاركنان  گذاران،  سپرده  مشكل  حل 
موسسه اعتبارى منحل شده ميزان از هفته اول آبان 
آغاز شود. به گزارش عصرايران، رشيديان افزود: براى 
حل مشكالت سپرده گذاران اين مجموعه، نشستى با 
حضور استانداران استانهاى خراسان شمالى و جنوبى 
بانك  اين نشست سه  در  برگزار شد كه  در مشهد 
و موسسه مالى و اعتبارى براى حل مشكل اعالم 
آمادگى كردند و در نهايت راهكار يك بانك و يك 

  موسسه مالى و اعتبارى مورد توافق قرار گرفت. 
جزئيات بيمه زنان خانه دار

شاغل و غير شاغل

تامين  سازمان  شدگان  بيمه  فنى  امور  كل  مدير 
 اجتماعى ضمن اعالم جزئيات حق بيمه زنان خانه دار 
 كه در قالب بيمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفته اند، 
بيمه  حق  درصدى  دو  كمك  از  زنان  اين  گفت: 
دولت برخوردارند. نصيرى در گفتگو با مهر، افزود: در 
قرارداد بيمه هاى مشاغل آزاد بازنشستگى، فوت و از 
 كارافتادگى وجود دارد كه به طور دلخواه مى توانند 
آنها را انتخاب و براساس آن حق بيمه پرداخت كنند.

وى تصريح كرد: اين زنان12درصد براى بازنشستگى، 
14درصد بازنشستگى و فوت و 18 درصد بازنشستگى، 

فوت و از كار افتادگى بايد حق بيمه پرداخت 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

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

ww
w.a

ml
ak

ase
ma

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

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

 آگهى دعوت به افراز

 نظر به اينكه بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى احدى از مالكين مشاعى پالك 797- اصلى مرتع
 چاهشند دغال واقع در بخش 5 نهبندان مى باشد و تقاضاى افراز حصه مشاعى خويش را در پالك مذكور نموده اند لذا به
 كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى گردد كه عمليات افرازى در ساعت 9 صبح يكشنبه مورخ 94/8/24 با حضور

 نماينده و نقشه بردار اين اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد
ضمنا نقشه و صورت مجلس افرازى متعاقبا به اطالع مالكين مشاعى خواهد رسيد.

حسين براتى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندانتاريخ انتشار: 94/7/29

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

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

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
فروشگـاه    كـودك 

 ا ميـــر
متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 

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

از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد

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

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828

نمايشگاه و فروشگاه بزرگ  

مبـل شاهيـن 

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

با چك معتبر بدون سود 
طرف قرارداد  فرهنگيان
و شركت كويرتاير 

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



پيام شماهنرمندان تعزيه بايد اهل مطالعه باشند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 29 مهر 1394 * شماره 3349
راديويى 3 مصاحبه  در  شهر  شوراى  محترم  عضو 

فرمودند علت اصلى تعطيلى 40 روزه شورا موضوع 
انتخابات هيئت رئيسه و نبودن همه اعضا بوده است 
سؤال اين است مگر حد نصاب اعضا براى رسميت 
جلسات چند نفر است و آيا واقعًا اعضاى شوراى شهر 
مشكالت مردم و وظايف اصلى خود را به خاطر اينكه 
 عضوى مسافرت هستند يا تعادل آرا  به هم مى خورد

حتماً  عزيزان  اين  كنند  تعطيل  را  شورا  بايد 
شعارهاى انتخاباتى شان يادشان رفته است 

گرچه از حافظه مردم پاك نخواهد شد.
936...599

ماه  همين  به  را  شما  ها  آژانس  مسئوالن  سالم. 
سوخت  برابر  در  ها  نرخ  دهم  مى  قسم  محرم 
هميشه  بايد  وقت  تمام  راننده  آيا  است.  افتضاح 
14ساعت  با  باشد؟  شرمنده  اش  بچه  و  زن  پيش 
شما  كنم.  تأمين  را  زندگى  خرج  توانم  نمى  كار 
ها بازنشسته  نگذاريد  حداقل  خدا  به   را 

دارند  ديگر  حقوق  يك  كه  كارمندان  و 
 مسافركشى كنند در حق ما مسافركش هاى

تمام وقت ظلم مى شود.
933...594

در  خوسف  نرگس  گل  پژوهشكده   . سالم  با 
بالتكليفى مطلق، درشرايطى كه شهرستان خوسف 
در زمينه توليد گل نرگس حرف اول را مى زند درست 
 نيست كه در اين پژوهشكده قفل باشد و از كار اصلى اش
براى مسئوالن  بازبماند.  است  پژوهش   كه 

راه اندازى اين پژوهشكده تالش كنند.
915...008

نگفته  استاندار  جناب  مگه  بدونم  خواستم  مى 
امكان  صورت  در  دولتى  هاى  دستگاه  بودن 
از داخل استان خريدارى  بايد  اجناسشان رو 
باز  ها  ماليات  اين  و  بد  اين وضع  با  بايد  كنند چرا 
برخى ارگان ها خريد كلى شان رو از تهران بخرند! 
موقع  اون  بدهند!!  تحويل  موقع  همون  پولشم  تازه 
خريدهاى جزئى شون رو داخل شهر ميكنن و بعد 7 

ماه تازه با زور پرداخت ميكنن!
915...720

قشنگ؟  و  زيبا  شهر  اين  در  است  وضعى  چه  اين 
و  كوچه  هر  سر  فرهنگ؟  با  شهر  اين  نيست  مگه 
 خيابانش هست يك گارى، وانت و يا موتور سه چرخ! 
مى فروشند در آنها ميوه! مى چرخند در شهر شلوغ، 
كه بفروشند ميوه ها را خيلى زود! نيست كسى را با 
اختيارشان. مگه  آنها هيچ كار! همه شهر هست در 
نيست در اين شهر شهردار؟ كه چنين است اوضاع نا 
بسامان! اى شهردار عزيز كه هستيد محبوب، فكرى 
باچنين  نابود!  كه مى شويم  كنيد  ما كسبه  حال  به 
اوضاع و احوال موجود هميشه هست براى ما ركود. 
مى خورد چك هاى ما يكى پس از ديگرى برگشت! 
هست  آيا  شكست!  كمرمان  وضع  اين  با  واقعًا 
بايد شويم  كه  يا  رفع مشكلمان چاره؟  براى 
بيچاره؟ درد بسيار دارد اين دل ما، آيا هست 

يك گوش شنوا؟
915...693

با سالم لطفاً آب و فاضالب روستايى پاسخ دهد: اهالى 
منتظر  كه  ساله  چند  نوغاب  زيرگ  روستاى 
آبرسانى هستند امسال باالخره آب وارد منبع 
شده چند ماهه منبع پر آبه ولى اهالى براى يك 
دبه آب محتاج هستند در حالى كه در روستاهاى 
مجاور سر كوچه شير آب نصب شده ولى از همون هم 

اينجا خبرى نيست! آوا لطفاً پيگيرى كنيد.
915...898

را  آموزان  دانش  كه  محترمى  مسئوالن  توجه  قابل 
كنند!  فنى هدايت مى  رشته هاى  به سمت  زور  به 
چرا پس از گذشت يك ماه از سال تحصيلى 
هنرستان ... براى دو درس هنوز معلم ندارد؟!
939...262

گروه خبر- مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى در مراسم افتتاح خانه نقالى شرق كشور با بيان اينكه هنر تعزيه هنر آيينى است و مسائلى كه بر امام حسين (ع) 
و يارانش وارد شده در اين هنر به نمايش در مى آيد، بيان كرد: هنرمندان فعال در اين عرصه بايد اهل مطالعه باشند. محبى با تأكيد بر استفاده از منابع معتبر 
گفت: در حوزه تعزيه بر خالف هنرهاى ديگر نوآورى جايز نيست و نبايد بر آن چيزى افزود و بايد براى حفظ و اصالت اين هنر دقيقاً حوادث و وقايعى كه 

 

رخ داده به نمايش گذاشته شود. وى افزود: تعزيه تنها هنرى است كه مخاطب با آن همراهى و هم نوايى دارد چرا كه در جان و دل مخاطب حضور دارد.

تعزيه خوانى و  زاده- ده ها سال است كه هنر  حسين 
يا شبيه خوانى بخش جدانشدنى مراسم عزادارى مردم 
برخى نقاط استان خراسان جنوبى به ويژه در ايام محرم 
است. اين هنر سينه به سينه از گذشته تا به حال به ارث 

رسيده و همچنان مورد توجه مردم مى باشد.
مدير خانه نقالى و تعزيه استان درباره تعريف و تاريخچه 
تعزيه خوانى در خراسان جنوبى مى گويد: يكى از عناصر 
طى  كه  است  خوانى  شبيه  و  تعزيه  فرهنگى،  ارزشمند 
ساليان، جايگاه خود را در فرهنگ ايرانيان حفظ كرده است. 
نمايش  نوعى  را  خوانى  يا شبيه  تعزيه  اقبالى  محمدعلى 
مذهبى و سنتى شيعى مى داند كه عمدتاً درباره مصائب 
اهل بيت (ع) است. به گفته وى تاريخچه تعزيه در منطقه 
به اواسط دوره قاجاريه برمى گردد، در اين دوران با اوج اين 
هنر در شهرهاى بزرگ ايران به ويژه دربار قاجاريه و تكيه 
دولت، تعزيه خوانى به مرور توسط تعزيه خوانان مدعو و 
مهاجر از ساير نقاط كشور مانند يزد به بخش هاى مختلفى 
از اين منطقه وارد شد و به تدريج و با تكيه بر فرهنگ مردم 

منطقه رنگ و بوى بومى به خود گرفت.

عرق مذهبى مردم منطقه
هنر تعزيه خوانى را حفظ كرده است

به گفته اقبالى با توجه به اسناد و نسخ خطى موجود در 
 روستاهاى استان به ويژه در منطقه جنوب قاينات، بخش هايى

از شهرستان درميان 
از  مناطقى  نيز  و 
سرايان  شهرستان 
روايات  نيز  و 
تعزيه  پيشكسوتان 
در اين نواحى چنين 
بر مى آيد كه تعزيه 
خراسان  در  خوانى 
بين  عمرى  جنوبى، 
150 تا 200 سال دارد. گفتنى آنكه با وجود فراز و نشيب 
هاى مختلف و تغيير حكومت از قاجاريه به پهلوى و به ويژه 
خفقان حاكم در زمان رضاشاه كه همزمان با افول تعزيه 
در ايران نيز هست اما عرق مذهبى مردم منطقه و به ويژه 
روستاها باعث شد كه تعزيه خوانى نه تنها افول نكند بلكه 
همچنان پر رونق باقى بماند و به حيات ادامه دهد. وى با 
در  دلسوز  و  بومى  خوانان  تعزيه  اينكه حضور  به  اشاره 
مناطقى مانند روستاهاى درخش، سده، خنگ، مهموئى، 
خوسف، سه قلعه، بيدسك، سرچاه و ... تأثير بسزايى در 
بقا و رونق اين هنر در استان داشته، مى گويد: نكته قابل 
استان  جاى  در جاى  تعزيه  ماندگارى  رمز  درباره  توجه 
رسالت  خاندان  عاشق  و  تكلف  بى  مردمانى  وجود  تنها 
بوده كه اين هنر را سينه به سينه و نسل به نسل در بين 

جامعه سارى و جارى نموده است.

 حضور جوانان عالقمند به هنر تعزيه خوانى
فرصتى مناسب براى اشاعه فرهنگ 

عاشورايى و حسينى است

 مدير خانه نقالى و تعزيه خوانى استان همچنين مى گويد:
در اين سال ها نيز به همت مسئوالن اداره كل فرهنگ 
و  دستى  صنايع  فرهنگى  ميراث  كل  اداره  و  ارشاد  و 
گردشگرى خراسان جنوبى، توجه ويژه اى به هنر تعزيه 
خوانى شده به طورى كه برپايى دو سوگواره استانى تعزيه 
خوانى در بيرجند و سرايان بيانگر اين مهم است. به گفته 
وى حضور فعال جوانان و عالقمندان به اين هنر آيينى و 
مذهبى، فرصتى مناسب براى اشاعه فرهنگ عاشورايى 
جامعه  سطح  در  نمايشى  هنرهاى  قالب  در  حسينى  و 
اندازى راه  در  توان  را مى  آن  نتيجه   فراهم ساخته كه 

اولين خانه نقالى و تعزيه در شرق كشور مشاهده نمود. 
وى درباره خانه نقالى و تعزيه خراسان جنوبى نيز اظهار 
خانه  اندازى  راه  درباره  الزم  و  اوليه  اقدامات  كند:  مى 
نقالى و تعزيه استان با امضاى تفاهم نامه همكارى بين 
ميراث  كل  اداره  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره 

فرهنگى و نيز تجهيز زيرساخت هاى الزم انجام گرفته و 
با توكل به خداوند متعال و استعانت از ذات اليزال الهى، 
مراسم افتتاحيه آن در تاريخ 27 مهرماه جارى مصادف 
مسئوالن  حضور  با   1437 سال  الحرام  محرم  پنجم  با 

محترم استانى برگزار شد.

مهمترين هدف خانه نقالى و تعزيه استان 
تدوين و گردآورى مستندات تاريخى هنر 

تعزيه خوانى در استان است

تاريخى موجود در  اقبالى، تدوين و گردآورى مستندات 
استان در حوزه هنر نمايشى تعزيه و ايجاد موزه تاريخى 
از نسخ خطى و تجهيزات به جا مانده از پيشينيان كه در 
از  پيشينه محكم  گواه  و خود  دارد  قرار  نابودى  معرض 
وجود هنرهاى آيينى و مذهبى در سطح استان مى باشد 
تعزيه  و  نقالى  خانه  ايجاد  اهداف  مهمترين  جمله  از  را 
اشاعه فرهنگ  افزايد:  خراسان جنوبى ذكر كرده و مى 
در  استان  هنرمندان  و  جوانان  بين  در  مذهبى  و  دينى 
قالب هنر از جمله تعزيه خوانى و نقالى، تربيت نيروى با 
انگيزه و عالقمند به هنرهاى نمايشى آيينى و ملى در 
راستاى حفظ ميراث گذشتگان در قالب تعزيه خوانى و 
ملى  و  استانى  هاى  همايش  برپايى  نيز  و  خوانى  پرده 
در حوزه نقالى و پرده خوانى و نيز سوگواره هاى تعزيه 
خوانى از ديگر اهداف مهم راه اندازى خانه نقالى و تعزيه 

استان خراسان جنوبى مى باشد.
تعزيه  هنر  پيشكسوتان  از  يكى  با  گفتگويى  ادامه  در 
خوانى منطقه ترتيب داديم. جالل اكبرى 76 سال دارد و 
اهل روستاى بيدسك از توابع بخش شاخنات مى باشد. 
وى كه از 12 سالگى كار تعزيه خوانى را شروع كرده در 
آورده،  تعزيه خوانى روى  به هنر  اينكه چطور  خصوص 
مراسم  شدم.  متولد  مذهبى  اى  خانواده  در  گويد:  مى 

تعزيه خوانى در مناسبت هاى مختلف به ويژه ايام محرم 
و صفر در منزل پدرم برگزار مى شد و من هم از كودكى 
به اين هنر عالقه داشتم. اكبرى با اشاره به اينكه هنر 
اى 150 ساله  بيدسك سابقه  روستاى  در  تعزيه خوانى 
دارد، مى افزايد: در آن زمان فقط در نقاطى مثل درخش 
در  و  شد  مى  برگزار  خوانى  تعزيه  مراسم  سرُخنگ  و 

جاهاى ديگر بعدها به اين هنر روى آورده اند.

اولين تعزيه خوانى ام را 
در 12 سالگى اجرا كردم

در  محسوس  تغييرات  به  خوانى  تعزيه  پيشكسوت  اين 
نحوه اجراى تعزيه خوانى هاى امروزى نسبت به گذشته 
اشاره كرده و مى گويد: در گذشته لباس مرتب و منظم و 

تجهيزات الزم وجود نداشت و به صورت سنتى و دستى 
اشعار  همان  هم  اشعار  كردند.  مى  درست  را  كار  ابزار 
 گذشتگان بود كه بدون تغيير مورد استفاده قرار مى گرفت

ادوات  با  خوانى  تعزيه  مراسم  اكنون  اما 
لباس هاى مناسب  و  و تجهيزات كامل 
با  با نقش ها اجرا مى شود و اشعار هم 
همت شاعران معاصر و استفاده از كتب 

متعدد پر محتوا تر شده است. 
تعزيه  اجراى  اولين  از  خاطراتش  وى 
خوانى اش را اينگونه بيان مى كند: اولين 
تعزيه خوانى ام را در سن 12 سالگى با 
حضور در تعزيه امام موسى كاظم (ع) و 

در نقش امام رضا (ع) اجرا كردم. مادرم پيراهن كرباس 
پوشيده  آن  بود و يك جليقه روى  تنم كرده  به  بلندى 
پيران  از جمله   ... و  نيكزاد، كيوانى  آقايان راسى،  بودم. 

تعزيه خوانى روستاى بيدسك بودند.

در گذشته مردم بيشتر 
به محتواى تعزيه خوانى توجه داشتند

به گفته اكبرى در گذشته مردم بيشتر به محتواى تعزيه 
خوانى و معنويت آن توجه داشتند و واقعًا تحت تأثير تعزيه 
خوانى قرار مى گرفتند و اشك مى ريختند اما متأسفانه 
در حال حاضر بعضًا تعزيه خوانى ها بيشتر جنبه سرگرمى 
شود. مى  توجه  اشعار  محتواى  به  كمتر  و  كرده   پيدا 

البته در روستاهايى مثل بيدسك هنوز هم مردم همانند 
گذشته از تعزيه خوانى استقبال مى كنند.

وى از عالقه فراوانش به تعزيه خوانى مى گويد و اظهار 
از  اگر  دارم  عالقه  معنوى  هنر  اين  به  آنقدر  كند:  مى 
برگزارى تعزيه در هركجاى استان با خبر شوم در صورت 
امكان حتمًا در مراسم حاضر مى شوم. وقتى نقشى را هم 

در تعزيه اجرا مى كنم آنقدر در حال و هواى نقش غرق 
مى شوم كه خود را در همان زمان و مكان وقايع رخ داده 
مى بينم. وقتى نقش شمر را اجرا مى كردم بعضًا آنقدر 
گريه ام مى گرفت كه در ايفاى نقشم اثر مى گذاشت 
حتى از خودم بدم مى آمد اما به هر حال نقشى بود كه 
بايد اجرا مى شد. البته نقش هاى مثبت و منفى زيادى را 

در تعزيه هاى مختلف ايفا كرده ام.

جوانان براى حفظ 
هنر معنوى تعزيه خوانى تالش كنند

نيز  خوانى  تعزيه  هنر  به  عالقمند  جوانان  درباره  وى 
اين جوانان  به  تا جايى كه ممكن است  مى گويد: من 
اميدوارى مى دهم و آنان را راهنمايى مى كنم. از همه 

جوانان عالقمند به اين هنر مى خواهم كه براى حفظ 
اين هنر معنوى كه از گذشتگان و نياكان به ما رسيده 
تالش مضاعفى داشته باشند و در راستاى ارتقاى سطح 

كيفى و محتوايى آن بكوشند.
اكبرى با اشاره به حضورش در اولين 
سوگواره تعزيه كشور اظهار مى كند: در 
سال 84 به اولين سوگواره تعزيه ميراث 
ماندگار كشور دعوت شدم و از سوى 
دكتر جابر عناصرى استاد تعزيه و شبيه 
خوانى دانشگاه هاى ايران لوح تقدير و 

ديپلم افتخار دريافت كردم.
در سال 91 در نهاد رياست جمهورى 
در تهران از من تجليل به عمل آوردند. وى مى گويد: تا 
پايان عمرم و تازمانى كه توان كار داشته باشم به تعزيه 

خوانى ادامه خواهم داد.
معاون  زاده  عباس  حسين  هاى  صحبت  پاى  ادامه  در 
صنايع دستى و هنرهاى سنتى اداره كل ميراث فرهنگى، 
انجمن  رئيس  و  استان  گردشگرى  و  دستى  صنايع 

هنرهاى نمايشى خراسان جنوبى مى نشينيم.

از سابقه هنر تعزيه در استان 
مستندات دقيقى در دست نيست

شنيدارى  و  ديدارى  مكتوب،  آثار  گردآورى  زاده  عباس 
انجمن  اصلى  هاى  دغدغه  از  را  خوانى  تعزيه  حوزه  در 
اين  استان ذكر كرده و مى گويد: در  نمايشى  هنرهاى 
زمينه استان خراسان جنوبى بسيار بكر است و با حداقل 
تعزيه  تاريخى  سابقه  از  اينكه  كما  بوده  مواجه  پژوهش 
هنر  اين  به  كه  استان  خوان  تعزيه  گروه  اولين  شايد  و 
و  نداريم  اند مستندات دقيقى در دست  ورزيده  مبادرت 
اساس  بر  بيشتر  شود  مى  نقل  زمينه  اين  در  كه  آنچه 

شنيده هاست. وى با بيان اينكه قدمت تعزيه خوانى در 
استان را در نهايت تا دوره پهلوى اول تخمين مى زنند، 
به بررسى و پژوهش  اين موضوع  البته  اظهار مى كند: 
بيشترى نياز دارد. به عنوان مثال بر اساس شنيده ها در 
حسينيه امام رضا (ع) بيرجند در گذشته هاى دور، خاندان 
دهه  در  تعزيه،  وسايل  و  اسب  با  وند  هاتف  و  طوفانى 
اول محرم تعزيه خوانى مى كردند اما متأسفانه عكس و 

مستنداتى در اين باره در دست نيست. 
براى همين منظور اندك پژوهش هايى انجام شده كه 
قابل قدردانى است. در كتب بيرجند نامه، بيرجند نگين 
هنر  به  معدود صفحاتى  در   ... و  محرم  عزادارى  كوير، 
تعزيه خوانى اشاره شده است و تالش دكتر مفيد شاطرى 
براى جمع آورى نسخ در قالب دو كتاب، بسيار ارزشمند و 

شايسته قدردانى مى باشد.

زمزمه هاى شكوفايى مجدد هنر تعزيه
در استان طى دو سال گذشته

به گفته عباس زاده متأسفانه گروه هاى تعزيه استان در 
حال فراموشى بودند و در يك پراكندگى جغرافيايى اغلب 
ايام محرم و آن هم روز عاشورا اجراى برنامه  فقط در 

داشتند و انسجام يكپارچگى در اين زمينه نبود. 
فراموشى سپرده  به  خوانى  تعزيه  سالى  بيرجند چند  در 
فقط هر  و  نداشت  متولى  اصال  تعزيه  انگار  و  بود  شده 
اما  شد  مى  اجرا  اى  گونه  تعزيه  نمايش  گاهى  چند  از 
خوشبختانه طى دو سال اخير با شكل گيرى چند گروه 
تعزيه خوان جوان در مركز استان، آرام آرام زمزمه هايى 

از شكوفايى مجدد تعزيه را در استان شاهد هستيم.
وى با بيان اينكه اين گروه ها عالوه بر ايام محرم در ماه 
مبارك رمضان هم تعزيه خوانى كردند، مى افزايد: بسيار 
تعزيه شرق كشور  و  نقالى  افتتاح خانه  با  خرسنديم كه 
ساماندهى  شاهد  پس  اين  از  خضر،  خواجه  حسينيه  در 
بود.  خواهيم  استان  خوانى  تعزيه  هاى  گروه  انسجام  و 
تاكنون نيز چند جلسه با حضور سرپرستان گروه هاى تعزيه 

در انجمن هنرهاى نمايشى استان برگزار شده است.

شكل گيرى گروه هاى
 جوان تعزيه خوان در مركز استان

 وى درباره خانه نقالى و تعزيه در استان هم مى گويد:
اين دفتر به همت اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى و نيز 
فرهنگ  كل  اداره 
اسالمى  ارشاد  و 
انجمن  نظر  زير 
نمايشى  هنرهاى 
دوشنبه  روز  رسمًا 
(94/7/7) مصادف 
محرم  پنجم  با 
آقاى  مديريت  با 

محمدعلى اقبالى فعاليت خود را آغاز كرده است و اميد 
مى رود اين اقدام باعث پويايى هنر نقالى و تعزيه خوانى 

در استان شود. 
به گفته عباس زاده در خانه نقالى و تعزيه استان هر هفته 
شاهد اجراى تعزيه خوانى و برگزارى دوره هاى آموزشى 

و نشست هاى تخصصى گروه هاى تعزيه خواهيم بود.
وى با بيان اينكه سال قبل گروه تعزيه خوانى عاشقان 
فعال  استان  نمايشى  هنرهاى  انجمن  توسط  بيت  اهل 
عاشوراى  عصر  گروه  نيز  امسال  كند:  مى  اظهار  شد، 

روستاى سرچاه تازيان (مقيم بيرجند) فعال گرديد. 
نمايشى  هنرهاى  انجمن  سوى  از  اينكه  ضمن 
شهرستان سربيشه و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اين 
فعاليت  تعزيه خوانى روستاى درح  نيز گروه  شهرستان 
خود را آغاز كرد و روز هشتم محرم در سربيشه اجراى 

برنامه خواهد داشت.

برنامه هاى تعزيه خوانى در بيرجند

تعزيه  اجراى  از  استان  نمايشى  هنرهاى  انجمن  رئيس 
تعزيه خوانى روستاى سرچاه  عصر عاشورا توسط گروه 
بيت،  اهل  عاشقان  خوانى  تعزيه  گروه  اجراى  تازيان، 
اجراى تعزيه گروه تعزيه خوانى روستاى بيدسك و اجراى 
گروه تعزيه خوانى روستاى سيوجان به عنوان برنامه هاى 
ايام محرم در محل حسينيه خواجه خضر (خانه نقالى و 
با  افزايد: در صورت امكان  تعزيه استان نام برده و مى 
اطالع رسانى قبلى بخش زنده موسيقى تعزيه را در محل 

ميدان امام (ره) بيرجند خواهيم داشت. 
كاروان  «با  نمادين  كاروان  عاشورا  روز  در  اينكه  ضمن 
نينوا» متعلق به انجمن هنرهاى نمايشى استان به سمت 
محل  در  و  كرد  خواهد  حركت  (قتلگاه)  متقين  بهشت 

قتلگاه به اجراى برنامه خواهد پرداخت.

  قدمت 150 تا 200 ساله تعزيه خوانى در استان
    اميد به ساماندهى گروه هاى تعزيه خوان با افتتاح خانه نقالى و تعزيه خوانى استان

   تعزيه خوانى هنرى كه عرق مذهبى مردم آن را حفظ كرده است

از ميان نامه هاى رسيده

تأمين زيرساخت ها در شهرك باستيان بنا

بنا  باستيان  پروژه  مهر  هاى  خانه  ساكنان  از  جمعى 
(مهرشهر  آدرس  به  جانبازان)  و  شهدا  خانواده  (ويژه 
 بلوار شهيد احمدى روشن خيابان اجتهاد) در نامه اى
به آوا نوشته اند: «مدت يك سال است اينجا ساكن 
ولى  داريم  ثابت  تلفن  به  مبرم  احتياج  و  ايم  شده 
طريق  از  است  نشده  انجام  كارى  تاكنون  متأسفانه 
 دفترهاى پيشخوان ثبت نام كرده ولى جواب داده اند

به علت آماده نشدن زيرساخت ها، تأسيسات مخابرات 
در اين قسمت فعًال قادر به وصل تلفن ثابت نمى باشد. 
از شهردارى محترم خواهشمند است رسيدگى فرمايند 
تا ان شاء ا... هر چه سريعتر با آسفالت خيابان و جدول 
گذارى نسبت به وصل تلفن ثابت با توجه به استقرار 

تعداد زيادى از ساكنين هم اقدام شود. 

حمل بار و اثاثيه منزل  با خاور بزرگ و نيسان  توسط 5 كارگر
09153636648 - فنودى

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

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»
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دوره آموزشي «مهارت قصه گويي براي مادران اعضاي كودك كتابخانه هاي عمومي» با بهره گيري از تجارب ناهيد 
اسماعيلي، كتابدار آموزش ديده بخش كودك اداره کتابخانه هاي عمومي شهرستان بيرجند كه در دوره آموزش مهارت 
قصه گويي استاد مصطفي رحماندوست، شرکت نموده برگزار شد.

آموزش مهارت قصه گويي به مادران اعضاي کودک کتابخانه ها آموزشى

4
 بازارچه مرزى يزدان يكى از چهار بازارچه مرزى خراسان 
جنوبى است كه به روايت تاريخ قدمت آن به 250 سال قبل 
بازمى گردد. اين بازارچه كه بعد از دوره پهلوى به فراموشى 
سپرده شده بود بار ديگر فعاليت خود را در سال 72 آغاز كرد 

تا روزنه اميدى براى اشتغال مرزنشينان باشد.
رونق مجدد بازارچه يزدان بار ديگر نبض زندگى را در مرز 
مشترك با كشور افغانستان به جريان انداخت به گونه اى كه 
در سال هاى 82 و 83 رتبه نخست صادرات كاال را در بين 

بازارچه هاى مرزى كشور كسب كرد.
اما اكنون چندين سال است كه بازارچه نمونه كشورى به 
حالت ركود رفته و از بهمن ماه سال گذشته نيز به طور كامل 
از سوى كشور افغانستان بسته و تجهيزات ميلياردى مستقر 

در آن در حال فرسودگى است.

دستور وزير كشور
 براى بازگشايى بازارچه مرزى يزدان

 تيرماه سال گذشته بود كه جواد هروى نماينده مردم قاين 
وزير  دستور  از  خبر  اسالمى  شوراى  مجلس  در  زيركوه  و 
كشور براى بازگشايى بازارچه مرزى يزدان داد و عنوان كرد: 
خارجه  وزارت  و  كشور  وزير  با  تهران  در  كه  جلسه اى  در 
 داشته ام همه يكدل و يك صدا از باز شدن مجدد اين بازارچه

حمايت كرده اند.
در همين راستا مردادماه سال گذشته استاندار خراسان جنوبى 
نيز سفرى به واليت فراه افغانستان داشت كه والى فراه نيز 
در اين سفر براى بازگشايى مجدد بازارچه اعالم آمادگى كرد 
نداشت  پى  در  اجرايى  نتيجه  وعده ها  اين  از  اما هيچ كدام 
ايجاد  بازارچه يزدان بسته و سبب   بلكه چندى بعد دوباره 

صف 9 كيلومترى كاميون ها در مرزها شد.

وعده  رئيس جمهور افغانستان

معبر  اين  بازگشايى  براى  پيگيرى ها  نيز  جارى  سال  در 
به نحوى كه  داشت  ادامه  استان  از سوى  به صورت جدى تر 
با اصرار و پيگيرى هاى استاندار تنها استاندارى كه در سفر 
استاندار  داشت  حضور  ايران  به  افغانستان  رئيس جمهور 
راه حلى  ديدار  اين  در  بتواند  شايد  تا  بود  جنوبى  خراسان 

ديپلماسى براى جريان افتادن صادرات در يزدان پيدا كند.
در اين سفر رئيس جمهور افغانستان موافقت خود را با رسمى 
شدن بازارچه يزدان اعالم كرد و براى بازگشايى آن تا آخر 

ماه مبارك رمضان قول مساعد داد. هرچند اكنون حدود سه 
ماه از ماه مبارك رمضان مى گذرد اما پرونده يزدان همچنان 
كميسيون  در  مردادماه  بود  قرار  كه  پرونده اى  است،  باز 
افغانستان نيز موردبررسى قرار بگيرد كه  ايران و  مشترك 

آن هم با تأخير مواجه شد.
بازارچه  اين  مجدد  بازگشايى  براى  وعده ها  آخرين  در   
فرماندار زيركوه يك ماه قبل خبر از فعال شدن اين بازارچه 
در دو هفته آينده داد و اظهار اميدوارى كرد با پيگيرى هاى 
مسئوالن استانى و قول هاى مساعد افغانستان، دريكى دو 

هفته آينده اين بازارچه بازگشايى و فعال شود.

سكانس آخر بازگشايى بازارچه يزدان

دو هفته تبديل به يك ماه شد اما خبرى از بازگشايى بازارچه 
يزدان نيست تا اينكه هفته گذشته دوباره مديركل گمركات 
خراسان جنوبى خبر از بازگشايى درها براى بازارچه يزدان 

داد و گفت: افغانستان براى شروع دوباره مراودات تجارى از 
طريق يزدان درخواست داده است.محمدعلى خاشى با بيان 
اينكه هنوز خبر رسمى در اين مورد اعالم نشده است، بيان 
افغانستان و  به خواسته تجار  با توجه  كرد: شنيده مى شود 
بازگشايى  براى  گويا  جمهور  رئيس  به  خواسته  اين  اعالم 
مرز فعاليت هاى جدى در حال انجام است. به گفته وى تا دو 
هفته ديگر موانع براى انجام فعاليت هاى تجارى از اين مرز 

حذف و فعاليت اين بازارچه آغاز مى شود.

بررسى پرونده يزدان
 در كميسيون ايران و افغانستان

در  بيرجند  در  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  دفتر  رئيس 
گفتگو با مهر با بيان اينكه موضوع بازگشايى يزدان در سفر 
ايران مطرح شد، اظهار كرد: در  به  افغانستان  رئيس جمهور 
حال حاضر هيچ مانعى براى اجراى اين امر نيست و طرف 

ايران براى بازگشايى آن آمادگى كامل دارد.
غالمحسين ابراهيمى بابيان اينكه بازگشايى بازارچه يزدان 
از طرف افغانى هنوز عملياتى نشده است؛ بيان كرد: در اين 
زمينه تاكنون پيگيرى هاى زيادى از سوى وزارت خارجه و 
حتى سفارت ايران در كابل صورت گرفته اما هنوز نتيجه اى 
اعالم  بازگشايى  براى  افغانستان  دولت  موافقت  بر   مبنى 

نشده است.
رئيس دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند بابيان 
در  بود  قرار  افغانستان  و  ايران  مشترك  كميسيون  اينكه 

مردادماه برگزار شود كه با تأخير مواجه شد، ادامه داد: اين 
احتمال وجود دارد كه موضوع بازگشايى بازارچه يزدان در 

اين كميسيون مطرح و وضعيت گمرك يزدان اعالم شود.

اعالم آمادگى استان 
براى استقرار گمرك در بازارچه يزدان

به  اشاره  با  نيز  جنوبى  خراسان  مرزى  بازارچه هاى  رئيس 

وجود چهار بازارچه مرز يزدان، ميل 73، ميل 78 و دوكوهانه 
در استان، گفت: در حال حاضر سه بازارچه استان از سوى 
كشور افغانستان بسته شده و صادرات تنها از بازارچه ميل 78 

انجام مى شود.
محمدرضا فخر بابيان اينكه بازارچه مرزى يزدان از بهمن ماه 
سال گذشته توسط طرف افغانى بسته شده است، بيان كرد: 
اعالم  گمرك  عدم حضور  را  موضوع  اين  دليل  افغانستان 

كرده چراكه درآمد بازارچه ها به خزانه دولت نمى رود.
اين  در  بخشنامه اى  افغانستان  جديد  دولت  داد:  ادامه  وى 
زمينه صادر كرده اما خراسان جنوبى نيز براى همكارى در 
استقرار گمرك در اين بازارچه به آن ها اعالم آمادگى كرده  
است. به گفته وى در حال حاضر ازلحاظ ادارى در هر چهار 
تنها  و  دارد  حضور  استان  گمرك  نيروهاى  استان  بازارچه 

مشكل موجود از طرف كشور افغانستان است.
رئيس بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى بابيان اينكه براى 
بازگشايى مجدد اين بازارچه تاكنون پيگيرى هاى زيادى از 
بيرجند  در  خارجه  وزارت  نمايندگى  دفتر  و  استاندار  سوى 
انجام گرفته است، بيان كرد: تحقق اين امر كار ديپلماسى و 

تشكيالتى مى طلبد كه سخت و زمان بر خواهد بود.

يزدان قدمتى 250 ساله دارد

وى به قدمت 250 ساله گمرك يزدان اشاره كرد و گفت: 
ساختمان قديمى گمرك واقع در يزدان نشان مى دهد كه 
از حدود 250 سال قبل تا دوران پهلوى اين بازارچه مركز 

تجارى فعال بوده است.
رئيس بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى ادامه داد: از سال 
73 اين بازارچه مجدداً بازگشايى و تا سال 93 نيز فعال بود 

اما از سال گذشته از طرف افغانستان بسته شد.
بنا به گفته فخر اين بازارچه در سال 82 و 83 رتبه نخست 
را كسب  مرزى كشور  بازارچه هاى  ميان  در  كاال  صادرات 
كرده بود كه در حال حاضر مورد بى مهرى دولت افغانستان 

قرارگرفته است.
بازارچه  مشكالت  رفع  در  تعلل  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
يزدان از سوى مسئوالن دو كشور مرزنشينان را كالفه و رنج 
مهاجرت را براى آن ها به همراه داشته است.بازارچه اى كه 
مردم درگذشته از طريق آن امرارمعاش مى كردند  امروز در 
ركودى بى سابقه به سر مى برد و هرچند مسئوالن وعده حل 
مشكالت اين بازارچه را مى دهند اما در عمل شاهد حركتى 

الك پشتى در راستاى رفع اين مشكالت هستيم.

مـشكالت بـازارچـه اى در نـقطه صـفر مـرز
نذرى در ديگر كشورها

عطر خوب نذرى از عراق تا مالزى

محرم،  ماه  عزادارى  ايام  در  رايج  هاى  رسم  از  يكى 
توزيع غذاى نذرى ميان عزاداران است.

نمى  ما  كشور  به  محدود  تنها  قديمى،  رسم  اين   
رواج  هم  ديگر  كشورهاى  مسلمانان  بين  و  شود 
ترين  رايج  معرفى  به  مطلب  دراين  رو  اين  از  دارد. 
 نذرى هايى كه در روزهاى تاسوعا و عاشورا در ساير 

كشورهاى مسلمان،  مى پردازيم.
 مالزى: شيربرنج مغزدار با دانه انار: يكى از مهم ترين 
مغزدار  شيربرنج  مالزى،  در  محرم  ماه  هاى  نذرى 
است.مردم اين كشور در روز عاشورا،  برنج را با شير 
و شكر تهيه مى كنند و آن را با حجم بااليى از بادام، 
انار،  دانه  مقدارى  و  زمينى  بادام  فندق،  مويز،  گردو، 
كنند  مى  تزئين  پسته  پودر  و  دارچين  نارگيل،  پودر 
پركالرى  بسيار  غذاى  رسانند.اين  مى  مصرف  به  و 
شود. مى  توزيع  عاشورا  ظهر  در  معموال  مغذى،  و 
ترين  رايج  شيربرنج،  و  شير  شيربرنج:  افغانستان: 
اربعين و 28 صفر در  نذرى روزهاى تاسوعا، عاشورا، 
افغانستان است. افغان ها، عالقه زيادى به افزودن هل 
و گالب به شيربرنج دارند و شيرهاى نذرى را هم به 

صورت گرم بين عزاداران پخش مى كنند.
تركيه: حلواى سوجى: حلواى سوجى، جزو دسرهاى 
به  اربعين  يا  عاشورا  روزهاى  در  كه  است  اى  تركيه 
عنوان نذرى بين مسلمان هاى كشور پخش مى شود.

كويت: سوهان حلوا: يكى از مهم ترين دارايى هاى 
خرماست.  انواع  فارس،  خليج  حوزه  عربى  كشورهاى 
ايام  مانند  خود  مذهبى  مراسم  در  شيعيان  رو،  اين  از 
عزادارى محرم، نوعى حلوا بر پايه خرما تهيه مى كنند 

كه به نام سوهان حلوايى شهرت دارد.
و  ترين  جذاب  از  يكى  مغزدار:  شيرين  نان  مصر: 
به  و  محرم  ماه  در  نذرى  غذاهاى  پرطرفدارترين 
شيرين  نان  مصر،  كشور  در  عاشورا  روز  در  خصوص 
مغزدار است كه نان آن با تركيبى از مخمر گندم، شير، 

آرد ذرت، شكر و كره درست مى شود. 
جمهورى آذربايجان: آش عاشور: پودينگ حضرت 
نوح (ع) يا همان آش عاشور هم جزو نذرى هاى رايج 
ميان مسلمان هاى چند كشور مانند تركيه، جمهورى 

آذربايجان و ارمنستان است. 
ترين معروف  از  نجفى  قيمه  نجفى:  قيمه   عراق: 
نذرى هاى شيعيان عراق است كه البته ربط و شباهت 
چندانى به قيمه سيب زمينى ما ايرانى ها ندارد. اين غذا 

با نان و دوغ محلى سرو مى شود.

اشتباهات رايج در نگهدارى خودرو

كارشناسان معتقدند بدترين اشتباه بسيارى از مالكان 
خودرو اين است كه اشكاالت وسيله نقليه خود را ناديده 
مى گيرند و بدتر اين كه وقتى براى رفع اشكاالت اقدام 
مى كنند با سپردن كار به تعميركاران نابلد يا دستكارى 
خودسرانه نه تنها اشكاالت را برطرف نمى كنند، بلكه 
خراب تر مى كنند. در ادامه برخى اشتباهات رايج در 

نگهدارى خودرو را با يكديگر مرور مى كنيم: 

رانندگى با چراغ سوخته
 تعويض چراغ سوخته در مقايسه با ديگر خرابى هاى 
خودرو عالوه بر اين كه راحت تر انجام مى شود، هزينه 
بردار نيست. وقتى چراغ هاى جلو يا نورباالى خودرو از 
كار مى افتد محال است راننده متوجه آن نشود، زيرا به 
محض سوختن چراغ، بخشى از ديد مسير را از دست 
خواهد داد. اين در حالى است كه چنانچه چراغ هاى 
عقب يا چراغ ترمز آسيب ببيند ممكن است بالفاصله 
هر  شود  مى  توصيه  رو  اين  از  نشويد.  خرابى  متوجه 
چند وقت يكبار سالمت آنها را بررسى كنيد. در صورت 
با  است  كافى  فقط  ها  چراغ  اين  از  سوختن هر يك 
مراجعه به دفترچه راهنماى خودرو نسبت به تعويض 

آن اقدام كنيد.

 بى اعتنايى به عالئم هشداردهنده
پيام  حامل  داشبورد  روى  هشداردهنده  هاى  چراغ   
هاى اخطاردهنده اى هستند كه به منظور جلب توجه 
راننده طراحى شده اند، اما بسيارى از رانندگان نسبت 
به اين عالئم بى اعتنا هستند. حتى اگر خوروى شما 
با خطر جدى مواجه نباشد، يك راننده متعهد وظيفه 
دارد در همه موارد نسبت به عالئم خطر هوشيار باشد. 
در مرحله اول، الزم است بدانيد هر يك از چراغ هاى 
هشداردهنده به چه معناست. اگر مشاهده كرديد چراغ 
روشن شده براى شما ناآشناست، مى توانيد آن را در 

دفترچه راهنماى خودرو جست وجو كنيد.

سهل انگارى در برقكارى خودرو
گفته مى شود جريان برق خودرو آن قدر قوى نيست 
كه خطرزا باشد؛ اما توصيه مى شود هميشه در اين گونه 
اين بى  اثر  بر  تا حد امكان احتياط كنيد. شايد  موارد 
احتياطى دچار برق گرفتگى نشويد، اما بدانيد كوچك 
آتش  به  است  ممكن  غلط  دستكارى  يا  اشتباه  ترين 

سوزى منجر شود.

قابل توجه بازنشستگان و مستمرى بگيران محترم تأمين اجتماعى 
 به اطالع مى رساند: با عنايت به اجرايى شدن پرداخت متمركز حقوق 

مستمرى بگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى

بازنشستگانى كه از پنجم لغايت نوزدهم هرماه مستمرى خود را از بانك رفاه دريافت مى كنند ، حقوق آنان سه 
روز بعد از موعد قبلى به حساب آنان واريز  خواهد شد و اين روند تا پايان اسفند ماه سال جارى ادامه مى يابد. 
به عنوان مثال اگر زمان واريز حقوق مستمرى بگير تاكنون روز پنجم هرماه بوده از آبان ماه تغييرات ذيل در 

نحوه پرداخت حقوق ايشان ايجاد خواهد شد .
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روابط عمومى اداره كل تامين اجتماعى استان خراسان جنوبى



                        

154

628

547

426

325947

672

812

865

291

917824536
528963471
346751982
485172693
763589124
291346758
632497815
174258369
859613247

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

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

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

نسرين كارى

چهارشنبه * 29 مهر 1394 * شماره 3349 

کوتاه توبه مقبول

حر بن يزيد رياحي مردي شجاع و نيرومند است ، اولين بار 
كه عبيدا... بن زياد حاكم كوفه مي خواهد هزار سوار براي 
مقابله با حسين بن علي (ع) بفرستد او را به فرماندهي اين 
گروه انتخاب مي كند.عاقبت تصميمش را گرفت، آرام 
آرام اسب خودش را كنار زد، بطوري كه كسي نفهميد چه 
مقصود وهدفي دارد همين كه رسيد به نقطه اي كه ديگر 
نمي توانستند جلويش را بگيرند ناگهان به اسب خويش 
شالقي زد و خود را به نزديك خيمه حسين (ع) رساند.

سپرش را وارونه كرد كنايه از اينكه براي جنگ نيامده ام 
بلكه امان مي خواهم . فرمود: بله البته قبول است .آنگاه 
حر عرض كرد: اقا حسين جان، به من اجازه بدهيد تا به 
ميدان بروم و جان خويش را فداي راه شما بكنم. آري حر 
توبه كرد توبه اي جدي، از راهي كه رفته بود برگشت، 
از طرفداري ظلم و فساد دست برداشت و به هواداري از 
حق و عدالت پرداخت، از لشكر يزيد بيرون شد و به سپاه 
حسين پيوست، حسين هم او را بي قيد و شرط پذيرفت، 
زيرا كرم حسيني چنين اقتضا مي كرد. حتي اگر بعد از آن 
كه تمام جوانانش هم شهيد شدند لشكريان عمر سعد 
نيز توبه مي كردند مي گفت توبه همه آنان را قبول مي 
كنم، به دليل اين كه يزيد به معاويه  بعد از حادثه كربال 
به علي بن الحسين (ع) گفت: اگر من توبه كنم قبول مي 
شود؟ بله ! تو اگر واقعا توبه بكني قبول مي شود ولي تو 

نمي تواني توبه کني

پول كااليي است كه مي توان با آن
 به همه جا وارد شد و همه چيز

 را به دست آورد، جز شرافت و سعادت.

اين روزها باد مي وزد ... 
مي تواني در مقابلش هم ديوار بسازي،
 هم آسياب بادي،  تصميم با تو است.

آنان كه توان آزردن دارند 
و هيچ كس را نمي آزارند

 به درستي كه وارثان شكوه ملكوتند.

خداوندا مرا از کساني قرار ِده
 که دنياشان را براي دينشان مي فروشند

 نه دينشان را براي دنياشان.

با آنکه واقعه عاشورا به تاريخ اسالم اختصاص دارد، اما   همان 
طور که در روايات و اقوال تصريح شده از زمان آدم ابوالبشر 
وقوع چنين جنايتي عليه فرزند پيامبر آخرالزمان(ص) پيش 
بيني شده است و انبياي الهي بر اين مصيبت گريسته اند 
و بر اين واقعه صحه گذارده اند. کتاب مقدس  مسيحيان 
نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و واقعه کربال را پيشگويي 
کرده است. از اين رو در بررسي تصريحات کتاب مقدس 
به ماجراي کربال با حجت االسالم والمسلمين محمدرضا 
طباطبايي، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتابهايي در زمينه 
اهل بيت (ع) در اين خصوص مي گويد:   با توجه به آنکه 
برخي حوادث مربوط به اسالم و عصر بعثت توسط پيامبران 
پيشين پيشگويي شده است، آيا در کتاب مقدس به ماجرا ها 

و وقايع صدر اسالم اشاره شده است يا خير؟
 يکي از مباحثي که در عرصه گفت و گوي بين اسالم 
اديان آسماني مانند يهوديت و مسيحيت مطرح  و ساير 
مي شود، اين است که آيا پيشگويي وقايعي از تاريخ اسالم 
همچون مسايل مربوط به پيامبر (ص) يا اهل بيت (ع) 
بويژه سيدالشهدا(ع) و امام عصر (عج) در متون مقدس آنها 

آمده است يا خير؟
پيش از پاسخ الزم است اندکي از کتاب مقدس يا عهدين 
که اصلي ترين متن مقدس مسيحيان و يهوديان است، 
بگوييم. کتاب مقدس يا عهدين از دو بخش عهد عتيق 
و عهد جديد تشکيل شده است. مجموعه عهدين يا کتاب 
باور  به  بر مي گيرد.  را در  تاريخي  بيشتر مباحث  مقدس 

 prophecy مسيحيان بيش از هشت هزار پيشگويي يا
در عهدين وجود دارد و چند هزار مورد از اين بشارتها مربوط 
به حضرت مسيح (ع) است، بدون اينکه در اينها تصريحي 
به نام حضرت مسيح (ع) شده باشد. در کل اگر بخواهيم 
اين بشارتها را بررسي کنيم، برخي درباره وقايع تاريخي 
از پيامبران گذشته است، مانند جنگ با حکام ستمگر و 
برخي درباره ظهور برخي انبياي الهي است، بعضي درباره 
پيشگويي وقايع آخرالزمان و برخي نيز به پيامبر گرامي 

اسالم(ص)  و اهل بيت (ع) اختصاص دارد.  
و  پيشگويي  آيا  چطور؟  عاشورا  واقعه  درباره 
بشارتي در اين باره و آنچه در کربال گذشت در 
کتاب مقدس بيان شده است؟ بله، از جمله مسايلي 
که در کتاب مقدس قابل پيگيري و تحقيق است ماجراي 
کربال و عاشوراي سيدالشهدا(ع) است.  اين بشارت به چه 
صورت آمده؟ آيا بصراحت به نام سيدالشهدا(ع) اشاره شده 
است؟به طور معمول وقتي سخن از بشارت يا پيشگويي 
در يک کتاب آسماني همچون کتاب مقدس مسيحيان 
مي شود نبايد انتظار داشت به عنوان مثال نام سيدالشهدا(ع) 
و نام اجدادشان به طور صريح و بيان کامل مشخصات آمده 
باشد، زيرا حتي در مورد چند هزار پيشگويي مورد ادعاي 
مسيحيان نيز بشارتها به اين گونه درباره حضرت مسيح (ع) 
نيامده است. حضرت داوود (ع) در فصل ۷۴، آيات پنج به 
بعد عبارتي دارد که به طور ضمني قابل انطباق بر ماجراي 
کربالست، آنجا که مي گويد قدس هاي تو را آتش زدند 

و مسکن تو را بي حرمت کرده اند که اشاره به آتش زدن 
خيمه ها در روز دهم محرم ۶۱ هجري قمري دارد.

اين  از  کربال  واقعه  به  مقدس  کتاب  اشارات 
صريح تر هم آمده است

 حضرت ارمياي نبي از پيامبران بني اسراييل (ع)، کتابهايي 
آسماني داشتند که امروزه دو تا از کتابهاي عهد عتيق به 
ايشان اختصاص دارد. در کتاب نخست که به «کتاب ارميا» 
مشهور است در فصل چهل و ششم عبارات جالب توجهي 
آمده است که از نهر فرات سخن مي گويد و پيشگويي هايي 
را مطرح مي کند و حوادثي که در اطراف اين نهر اتفاق 

مي افتد را بيان مي کند.
از جمله در اين کتاب آمده است که درباره مصر و لشکر 
معناي  مصر  از  (منظور  بودند  فرات  نهر  نزد  که  فرعون 
واژگاني آن يعني شهر است، نه مصر کشور معروف، زيرا در 
کشور مصر رود نيل واقع شده نه رود فرات) مي گويد: « اي 
سواران! اسبان را بياراييد و سوار شويد و با کالهخودهاي 

خود بايستيد، نيزه ها را صيقل دهيد، زره ها را بپوشيد».
و در عبارت پنجم مي گويد: «چرا ايشان را مي بينند که 
هراسان شده و به عقب باز مي گردند». کنايه از شکست 
لشکر يزيد است که در جنگهاي پي در پي توان مقابله با 

ياران امام (ع) را نداشتند.
ارمياي نبي همچنين مي گويد: «شجاعان آنها خرد مي شوند، 
زيرا ترس از هر طرف است» يعني لشکر عمرسعد با هر 

حمله اصحاب امام (ع) در هراس مي افتادند.
يا در عبارت ششم گفته مي شود: «زورآوران آنها رهايي نيابند 
و به طرف شمال به کنار نهر فرات مي لغزند و مي افتند؛» 
کنايه از اينکه حتي پهلوان هم که باشند نمي توانند از ياران 

سيدالشهدا(ع) بگريزند.
حال شاهد اصلي ما در عبارت دهم آمده است که مي گويد: 
«آن روز، روِز انتقام خداوند باشد که از دشمنان خود انتقام 
بگيرد» يعني در آخرالزمان، امام عصر (عج) با   همان شمشير 
دودمه اي که کتاب مزامير مي گفت از دشمنان خود انتقام 
مي گويد:  ده  آيه  بعدي  بخش  در  نبي  ارمياي  مي گيرند. 
«شمشير، هالک کرده و سير مي شود از خون ايشان و 
مست مي شود، زيرا خداوند يهوه صبايوت در زمين شمال 

نزد نهر فرات ذبحي دارد.»
 اما در رواياتي از امام هشتم (ع) در کتاب بحاراالنوار، جلد 
۱۲ ، صفحه ۱۲۴ و جلد ۴۴ صفحه ۲۲۵ به نقل از عيون 
اخبارالرضا (ع) و خصال شيخ صدوق آمده است که اين آيه 
مبارکه در سوره صافات مربوط به امام حسين (ع) است. زيرا 

ذبيحي بزرگتر از سيدالشهدا(ع) در پيشگاه خدا نيست.
در اينجا در مي يابيم اين ذبح عظيم در کتاب مقدس و از 
زبان ارمياي نبي که در فصل ۴۶، عبارت دهم بيان مي شود 
به ماجراي کربال و ذبح عظيم در کنار فرات اشاره دارد، زيرا 
ما در تاريخ يهوديت و مسيحيت نداريم که ذبحي برايشان 
در کنار فرات رخ داده باشد، بجز آنچه در تاريخ کربال نقل 

شده است.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و اما نوجوان پدر و مادرش [هر دو] مؤمن بودند پس ترسيديم [مبادا] آن دو را به 
طغيان و كفر بكشد. سوره الكهف، آيه 80

حديث روز  

پسرم حسين در سرزمينى به خاك سپرده مى شود كه به آن كربال گويند، زمين ممتازى كه همواره گنبد اسالم بوده است، چنانكه 
خدا ياران مومن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد .پيامبر (ص)

نكته

پيشگويى  كتابهاى مقدس يهود و مسيحيت درباره ذبيح فرات و سوختن خيمه ها

ارادت کشيش مسيحي به امام حسين(ع)

حرم  در  مسيحي  ساله  پنجاه  کروک، کشيش  سرکي 
آرزوي  اظهار کرد: سال هاست  امام حسين(ع)  مطهر 
امام حسين  مطهر  زيارت حرم  و  کربال  به شهر  سفر 
از  بسياري  نيز همچون  افزود: من  را داشتم. وي  (ع) 
را  ايشان  و  هستم  (ع)  حسين  امام  شيفته  مسيحيان 
دوست دارم. او انساني است که بخاطر سعادت انسان 
خانواده  و  خود  جان  از  مظلومان  حقوق  از  دفاع  و  ها 
خود گذشت. لذا ما برخي از محبين امام حسين (ع) از 
کشورهاي (روسيه) و (اکراين) تصميم گرفتيم در غالب 
هيئتي به اين مکان مقدس مشرف شويم. بسياري از 
و  دارند  مسلمانان  با  خوبي  ارتباط  اوکراين  مسيحيان 
به اسالم احترام مي گذارند و دوست دارند با تمدن و 
شخصيت هاي بزرگ اسالمي همچون امام حسين (ع) 
آشنا شوند و عالوه بر اين آرزو دارند تا قرآن کريم به 
زبان هاي آنان ترجمه شود تا از اين طريق به تصويري 
صحيح و واقعي از اسالم دست يابند.اکنون مسلمانان 
اوکراين در ساخت مساجد و انجام مراسم هاي ديني 
خود آزاد هستند و اسالم در تمام کشورهاي جهان به 
سرعت رو به گسترش است و همين باعث شد ما به 
بزرگ  هاي  از شخصيت  يکي  با  تا  کنيم  سفر  کربال 
اسالمي به نام امام حسين(ع) آشنا شويم؛ شخصيتي که 
جان خود و اهل بيت و ياران خود را فداي دين مقدس 
خويش کرد. سفر گروه اوکرايني به کربال به خاطر تاثير 
اين شهر بر پيروان تمام اديان آسماني است تا ما نيز 
با تاريخ و سنت ها و تمدن کهن اين شهر آشنا شويم. 
گروه اوکرايني پس از آشنايي بيشتر با شخصيت بزرگ 
امام حسين(ع) و دانستن فداکاري هاي امام حسين و 
شهادت ايشان و ياران و اهل بيت ايشان در راه ياري 
قرار  تاثير  تحت  انسان  کرامت  از  دفاع  و  اسالم  دين 

گرفته اند و امام حسين (ع) را دوست دارند.

آن روح زالل و صيقلي زينب بود
آيينه ي غيرت علي زينب بود
هر چند امام و مقتدا بود حسين

پيغمبر کربال ولي زينب بود

جدول3349

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

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

با يك تماس     09159618050

به چند نفر خانم براى همكارى 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

 به يك نفر خانم با روابط عمومى باال 
براى همكارى در پوشاك نيازمنديم.
09152695168 - 32220655

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

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

زمين مسكونى به متراژ 300 متر واقع در شهرك 
فرهيختگان دانشگاه بيرجند با موقعيت بسيار عالى

 زير قيمت كارشناسى به فروش مى رسد.
09351444336 -09357501278 

غذاى آماده با موقعيت عالى ، داراى پروانه 
واگذار مى گردد. فى: 23 ميليون 
 09361855710 - اسماعيل پور

فروش فورى آپارتمان لوكس 97,5 مترى  
واقع در شهيد آوينى با امكانات كامل 
سند آزاد         09011271017  

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

 واگذار مى شود.    09351614718

فروش كليه لوازم رستوران و سفره 
خانه سنتى     09153491377

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

سولـه  فروشى ، رهن ، اجاره
09155619149

به تعدادى آقا و خانم بازارياب با حقوق قانون كار و 
بيمه + پورسانت براى همكارى با يك شركت تبليغاتى 

نيازمنديم.     09155614450- 32226589

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

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

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى

بى
 كت

مه
ت نا

مان
 ض

ال
 س

10
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مه 
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

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

شهرخبر: شايد شما ليمو ترش تازه را دوست داشته باشيد، ولي پوست و موي شما بيشتر آن را دوست دارند. چند قطره آب نارگيل را با چند قطره آب ليمو ترش 
تازه ترکيب کنيد. آب نارگيل موجب آبرساني به پوست و آب ليمو ترش موجب تميزي و درخشش پوست مي شوند. اگر زانو و يا آرنج شما به تيرگي مي زند، 
يک ليمو ترش را از وسط بريده، و نصف آن را روي قسمت هاي تيره بماليد.

آرنج و زانوى تيره را با ليموترش سفيد كنيد!

راهى بسيار ساده براى سالمت قلب

6

چه كار كنيم كه آلزايمر نگيريم؟ 

راه  از  برخي  معرفي  به  مطلب  اين  در  سيمرغ: 
هاي پيشگيري از آلزايمر پرداخته ايم. به پهلو 

پارکينسون  و  آلزايمر  به  ابتال  شانس  بخوابيد!: 
خوابيدن  به  عادت  که  افرادي  از  گروه  آن  در 
است! خوابيدن  از سايرين  دارند، کمتر  پهلو  به 
و  مغز  از  زائد  مواد  دفع  افزايش  باعث  پهلو  به 

مغزي  هاي  بيماري  به  ابتال  آمدن خطر  پايين 
مي شود. مخلوطي از آبميوه ها و سبزي هاي 
خام بخوريد: مصرف حداقل ٣ وعده آبميوه ها 
تا  تواند  و سبزي هاي خام در طول هفته مي 
٧٦ درصد خطر ابتال به آلزايمر را کاهش دهد. 
بلند بخنديد: بيشتر ما شنيده ايم که خنده بر هر 

هايمان  خيلي  شايد  اما  دواست  درمان  بي  درد 
ندانيم که خنديدن با صداي بلند مي تواند شانس 
ابتال به آلزايمر را هم کم کند. خنديدن با صداي 
توليد  سرعت  افزايش  باعث  بودن  شاد  و  بلند 

و  آن  کارکرد  بهبود  مغز،  در  سلول هاي جديد 
پيشگيري از ابتال به آلزايمر و پارکينسون خواهد 
شد. استرس هايتان را مديريت کنيد: محققان به 
يا اضطراب  به استرس  ابتال  اند  تازگي دريافته 
به  ابتال  تا ١٣٥ درصد شانس  تواند  مزمن مي 
افرادي  در  شانس  اين  دهد.  افزايش  را  آلزايمر 
که سابقه خانوادگي يا ساير عوامل مستعد ابتال 
دور  بود.  خواهد  هم  بيشتر  دارند،  را  آلزايمر  به 
سيگار خط بکشيد: سيگار کشيدن يکي از مهم 
ترين عوامل ابتال به آلزايمر محسوب مي شود 
که خيلي ها آن را ناديده مي گيرند. از زعفران 
و زردچوبه استفاده کنيد: انواع آنتي اکسيدان ها 
زردچوبه،  و  زعفران  در  موجود  هاي  رنگدانه  و 
عواملي موثر بر بهبود عملکرد مغز و پيشگيري 
از ابتال به آلزايمر يا کندکردن روند پيشرفت اين 

بيماري مغزي محسوب مي شوند.

راهى بسيار ساده 
براى سالمت قلب 

شهرخبر: مطالعات نشان مي دهد که شاد بودن 
برخي  دارد.  تاثير  بر سالمت قلب  و خوشحالي 
مطالعات نشان مي دهد که تفکر مثبت موجب 
نشان  نيز  ديگر  طول عمر مي گردد. مطالعات 

روند  بهبود  باعث  زيستن  شاد  که  است  داده 
ايدز  حتي  و  سينه  سرطان  به  مبتال   بيماران 
مي گردد. عالوه بر اين اثبات شده است که نرخ 
بهبود و بازماندگي در افرادي که تحت جراحي 
قلب قرار گرفته اند، با تفکر مثبت و شادانديشي 
مطالعه  اين  نتايج  کند.  مي  پيدا  افزايش 

رابطه  مثبت  احساسات  که  بود  آن  از  حاکي 
 مستقيمي با سالمت انسان دارد و خطر ابتال به 
بيماري هاي قلبي عروقي و مرگ ناشي از آن را 

کاهش مي دهد.

ميوه هاى لذيذ مخصوص 
درمان زخم هاى پوستى 

جام جم سرا: برخي از ميوه ها به دليل ترکيبات خود 
مي توانند مانند داروهاي شيميايي به درمان زخم ها 
و آسيب هاي پوستي بپردازند.کارشناسان به افرادي 

که مي خواهند پوست سالم، بدون زخم و چين 
ميوه هايي چون  باشند، خوردن  داشته  و چروک 
هندوانه و انار را توصيه اکيد مي کنند. گفتني است، 
هندوانه و انار هر دو سرشار از ويتامين C هستند 

و مي توانند آسيب هاي پوستي را درمان کنند. از 
ديگر سبزي هاي مفيد، اسفناج است که مي توان 
باعث افزايش قابليت ارتجاعي پوست شود. روغن 
زيتون و خود ميوه زيتون نيز به دليل دارا بودن 
اسيدهاي چرب امگا ٣ مي توانند به حفظ رطوبت 
پوست کمک کنند و حتي باعث تقويت مو و ناخن 
و همچنين بهبود گردش خون به اين اعضا و حفظ 

شادابي و طراوت پوست و مو شوند.

پوست  خشك را با 
روغن  گياهي شاداب كنيد

داشتن  علت  به  خشك،  پوست هاي  شهرخبر: 
نازك و حساس هستند و  غده هاي چربي  كم، 
قابليت تحريك زيادي دارند.به گفته پژوهشگران 
به  بايد  پوست،  نوع  اين  نگه داشتن  سالم  براي 
آن رطوبت داده شود و براي شادابي آن بايد از 
انواع ويتامين هاي E, C, B, A كمك گرفت. 
استفاده از انواع روغن هاي گياهي از جمله روغن 
بادام، روغن نارگيل، روغن زيتون و روغن ذرت 
است.  مفيد  بسيار  خشك  پوست  سالمت  در 
همچنين مي توان از زرده تخم مرغ، سيب، هلو، 
طراوت  براي  نيز  جو  و  شير  عسل،  هندوانه، 

بخشيدن به اين پوست استفاده كرد. 

ايستگاه سالمت

حوادث

شرط ماندن كواچ تغيير نيمكت است   
ايسنا: خبره ورزشي هيئت رئيسه فدراسيون واليبال گفت: 
شرط اين است که کواچ تغييرات را بپذيرد و اجازه دهد 
يکي دو نفر که به واليبال ايران آشنا هستند در کنارش 
باشند و در غير اينصورت او کنار مي رود. خسرو ابراهيم، 
اظهار کرد: قرار شد که رياست فدراسيون واليبال با کواچ 
جلسه اي داشته باشد. اعضا پيشنهاد هايي داشتند که اگر 
کواچ بپذيرد روي نيمکت تغيير دهد، بماند. بستگي دارد 
که کواچ اين شرط را بپذيرد يا خير. در غير اينصورت نفر 

ديگري جانشين او خواهد شد. 

نظر پزشكى قانونى درباره 
مرگ «هادى نوروزى»   

ايسنا: سرپرست دادسراي ويژه قتل تهران گفت: علت 
مرگ «هادي نوروزي» کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس 
مشخص شد. قاضي شهرياري اظهار کرد: بر اساس 
ناگهاني»  «مرگ  دليل  به  وي  قانوني،  پزشکي  نظر 
فوت کرده است. هادي نوروزي کاپيتان تيم پرسپوليس 

نهم مهرماه امسال در سن ٣٠ سالگي درگذشت.

واليبال ايران همچنان تيم 
هشتم رده بندى جهانى   

ملي  هاي  تيم  جهاني  بندي  رده  جديدترين  ايسنا: 
بزرگساالن فدراسيون جهاني واليبال اعالم شد. تيم ملي 
برزيل همچنان در صدر جدول اين رده بندي باقي ماند 
اما لهستان با يک پله صعود به جايگاه دوم جدول آمد. 
تيم ملي روسيه نيز در جايگاه سوم قرار گرفت و تيم ملي 

واليبال ايران در جايگاه هشتم باقي مانده است. 

برزگر: خوشحالم كه رئيس جمهور 
به موضوع المپيك ورود كرد 

ايسنا: سرمربي سابق تيم ملي کشتي و قهرمان سابق 
در  مدال آور  رشته هاي  براي  زنگ خطر  جهان گفت: 
المپيک از مدتها پيش به صدا درآمده و وزارت ورزش 
بايد تمام تمرکز خود را بر روي رشته هاي  و جوانان 
مدال آور بگذارد. منصور برزگر اظهار کرد: خوشبختانه 
دکتر روحاني رئيس جمهور محترم نيز در جلسه يکشنبه 
هيئت دولت با ورود به موضوع المپيک و مدال آوري 

دستورات الزم را در اين زمينه صادر کردند.

خداحافظى آخرين آقاى
 گل قرمزها از فوتبال 

و  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سابق  مهاجم  نيوز:  جهان 
آخرين آقاي گل اين تيم به طور رسمي از دنياي فوتبال 
خداحافظي کرد. محسن خليلي مهاجم اسبق تيم هاي 
از  رسمي  به صورت  پرسپوليس  و  استيل آذين  سايپا، 
دنياي بازيگري فوتبال خداحافظي کرد و اعالم کرد 
که قصد دارد به جرگه مربيان بپيوندد.خليلي همراه با 
پرسپوليس مقام قهرماني ليگ برتر را تجربه کرده بود 

و موفق شد آقاي گل ليگ برتر شود.

كشف پياز زعفران قاچاق
 در «فردوس»

تن  دو  کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
پياز زعفران قاچاق در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
واعظي گفت: مأموران انتظامي پاسگاه «برون» شهرستان 
فردوس هنگام گشت زني در محور فردوس- بجستان به 
يک دستگاه خودروي وانت نيسان آبي رنگ مشکوک و 
خودرو را به الين بازرسي هدايت کردند. وي افزود:مأموران 
در بازرسي از خودرو مقدار دو  تن پياز زعفران فاقد مجوز 
حمل کشف کردندکه کارشناسان ارزش ريالي اين محموله 
قاچاق را ٥٠ ميليون ريال برآورد کردند.در اين عمليات يک 

دستگاه خودروي وانت نيسان توقيف شد.

دستبرد نوه به حساب مادربزرگ 

استان هرمزگان  فتا  پليس  باشگاه خبرنگاران: رئيس 
گفت: در پي دريافت پرونده اي از کالنتري ١٤ نخل 
ناخدا شهرستان بندرعباس، مبني بر  شکايت پيرزن ٧٠ 
ساله به علت برداشت غيرمجاز از حساب بانکي اش 
پيگيري موضوع در دستور کار قرار گرفت. سرهنگ 
قبل  مدتي  که  داشت  اظهار  شاکي  افزود:  پور  قرائي 
گذشته  سال  از  که  شدم  متوجه  بانک  به  مراجعه  با 
و  فني  اقدامات  با  گردد.  مي  کسر  حسابم  از   مبالغي 
پيگيري هاي کارشناسان مشخص شد که برداشت از 
حساب شاکي در قالب خريد کارت شارژ، توسط نوه ١٩ 

ساله وي صورت گرفته است. 

قتل به علت اختالفات مالى 

سرپل ذهاب  شهرستان  انتظامي  فرمانده  فارس: 
با  شهروندان  از  يکي  تماس  پي  در  کرد:  اظهار 
مرکز فوريت هاي پليسي مبني بر کشف جسدي در 
زمين هاي کشاورزي يکي از روستاهاي اين شهرستان، 
بالفاصله ماموران در محل حاضر شدند. کريمي گفت: 
ماموران جنازه مرد جواني را مشاهده کردند که بر اثر 
وارد شدن جراحات به ناحيه سر به قتل رسيده بود.وي 
افزود: بالفاصله شناسايي و دستگيري قاتل يا قاتالن 
در دستور کار پليس قرار گرفت.سرانجام قاتل دستگير 
را  قتل  اصلي  انگيزه  و  کرد  اعتراف  خود  جرم  به  و 

اختالفات مالي عنوان کرد.

يك كشته حاصل واژگوني
 سمند در «سرايان»

 فرمانده انتظامي شهرستان سرايان از وقوع يک فقره 
تصادف فوتي بر اثر  واژگوني يک دستگاه خودروي سمند 
در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ برادران گفت: با اعالم 
مرکز فوريت هاي پليسي مبني بر سانحه رانندگي در 
محور «سرايان به بسطاق» مأموران براي بررسي موضوع 
به محل حادثه اعزام شدند و دريافتند که يک دستگاه 
خودروي سمند  از مسير اصلي منحرف و واژگون شده 
است.در اين حادثه راننده خودرو مصدوم و سرنشين خودرو 
که همسرش بوده در دم کشته شد.کارشناس علت حادثه 

را بي احتياطي خودروي سمند دانست.

تريلى در آتش سوخت

طرف  به  قاين  از  که  تريلي  خودروي  دستگاه  يک 
بيرجند در حرکت بوده (نرسيده به پليس راه) در آتش 
سوخت. با اعالم اين خبر به ستاد فرماندهي سازمان 
ساعت ١٩/٣٦  مورخ ٩٤/٧/٢٧  بيرجند  نشاني  آتش 
آتش نشانان ايستگاه ٤ به محل حادثه اعزام شدند. 
فرمانده تيم اعزامي دراين باره گفت: تريلي به علت 
نقص فني چرخ هاي عقب آن آتش گرفته و متاسفانه 
حريق به سمت بار خودرو که مواد غذايي بوده سرايت 
از ايمن  کرده بود. فرجامي افزود: آتش نشانان پس 
سازي محل با استفاده از لوله هاي آبرسان حريق را 

اطفا کردند.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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بنگاه قالب بتن 
توكــل 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

نصب  و  تعمير كولر آبى  و  
لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

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

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى
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45 گروه بازرسى و نظارت بهداشتى بر ذبح دام در ايام محرم در خراسان جنوبى آغاز به كار كردند. به گزارش صدا و سيما، 
مديركل دامپزشكى استان گفت: از اين تعداد 22 گروه ثابت و 23 گروه سيار هستند كه نظارت بر ذبح و عرضه دام را برعهده 
دارند. رفيعى پور افزود: اين گروه ها شبانه روزى در ميادين دام و كشتارگاه  ها مستقر هستند. در اين طرح نظارتى 16 دامپزشك، 

47 بازرس و ناظر بهداشتى و 10 روحانى ناظر بر ذبح شرعى فعاليت مى كنند.

ايجاد محدوديت در مرز؛ رويكرد بد دولت ايران و افغانستانآغاز نظارت 45 گروه دامپزشكي در استان

وقتى بازرگان استان ضرر مى كند

بازرگانى و توسعه تجارت خارجى  امور  ايرنا- معاون 
جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن  و  صنعت  سازمان 
گفت: تدوين و تعيين نظام تجارى و مقابله با هرگونه 
رفتارهاى خارج از عرف بين الملل در تجارت خارجى 
با افغانستان ضرورى است. ماهگلى افزود: با توجه به 
اينكه تاكنون به طور مكرر دو كشور اقدام به ايجاد 
محدوديت، ممنوعيت يا خوددارى از تحويل كاال در 
مرز كرده اند، اين عامل سبب زيان به توليدكنندگان و 
بازرگانان ايران و افغانستان مى شود. وى اضافه كرد: 
اين موضوع به دليل نبود امكانات انبارى و طوفان هاى 
منطقه اى و نگهدارى كاال در فضاى باز سبب خسارت 
به بسته بندى اقالم صادراتى مى شود. وى ادامه داد: 
در نهايت كاال به صورت غيراصولى به افغانستان صادر 
و در رقابت با ساير كشورها محصول ايرانى به دليل 
كيفيت پايين بسته بندى و عرضه آن در بازار هدف 
به تدريج سبب حذف كاالهاى ايرانى مى شود. اين 
مسئول در ادامه خواستار ايجاد چهارمين معبر رسمى 
يزدان در خراسان جنوبى شد و گفت: در حال حاضر 
سه معبر رسمى ميلك، ميل 78 و دو غارون فعال است 
كه با افزايش ساعت كار تا ساعت 17 و ايجاد صف و 
ترافيك در اين مبادى، حجم زيادى از محموله هاى 
صادراتى از طريق بازارچه ميل 78 خارج مى شود كه 

ايجاد چهارمين معبر رسمى در استان ضرورى است.

انجام اولين عمل ميكروسكوپي مغز در استان

انجام شد.  بيرجند  اولين عمل ميكروسكوپى مغز در 
در  ديروز  صبح  عمل  اين  سيما،  و  صدا  گزارش  به 
بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند به مدت 5 ساعت بر 
روى خانم 45 ساله اى كه به دليل داشتن تومورى در 
بود،  درمان  به  مقاوم  دچار صرع  مغز  تمپورال  داخل 
انجام شد. رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند و جراح 
اين عمل گفت: حال عمومى بيمار عمل شده، خوب 
است. دكتر قائمى افزود: با تجهيز اتاق عمل جراحى 
مغز و اعصاب اين بيمارستان به دستگاه ميكروسكوپ 
به  مربوط  تمام عمل هاى جراحى  اين پس  از  مولر 
تومورهاى  همچنين  و  نخاع  و  مغز  عروقى  ضايعات 

عمقى مغز در خراسان جنوبى انجام مى شود.

اهداى 10 هزار واحد خون در استان

 ايرنا - مسئول جذب و اهداكنندگان اداره كل انتقال 
خون خراسان جنوبى گفت: طى شش ماهه نخست 
امسال 10 هزار و 264 واحد خون در استان اهدا شده 
است. هاشم آبادى با بيان اينكه از اين تعداد 9 هزار 
و 574 نفر مرد و 690 نفر آنان زن هستند ادامه داد: 
در  اين مدت 8,2 درصد  در  شاخص رشد خونگيرى 
روز  در  كرد:  اضافه  وى  است.  داشته  افزايش  استان 
عاشورا خونگيرى از عزاداران حسينى در هنرستان آيت 
ا... تهامى بيرجند انجام مى شود و در اين روز نيز پايگاه 

انتقال خون در طبس نيز فعال خواهد بود.

معاون امور صنايع و اقتصادى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبى گفت: واحد توليدى منيزياى ذوبى شركت 
تهيه و توليد مواد نسوز كشور در كارخانه منيزيم شهرستان 
سربيشه به بهره بردارى رسيد. به گزارش ايرنا، مهدى پارسا 
افزود: با راه اندازى اين واحد توليدى در كارخانه منيزيم با 
سرمايه گذارى 70 ميليارد ريال براى 30 نفر اشتغال ايجاد 
شده است. وى ادامه داد: اين واحد توليدى با مشاركت بانك 
صنعت و معدن و از محل اعتبارات كمك هاى فنى و اعتبارى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازى شده است. وى 
ظرفيت ساالنه اين واحد توليدى را 5 هزار تن، توليد آجرى 

كربن منيزيتى ذكر كرد و يادآور شد: مدت زمان اجراى اين 
طرح 18ماه يه طول انجاميد. وى با بيان اينكه از بهمن ماه 
سال گذشته بهره بردارى آزمايشى از مدول اول توليد منيزياى 
ذوبى دراين كارخانه آغاز شده است، اظهار كرد: منيزياى ذوبى 

براى نخستين بار در كشور در اين كارخانه توليد مى شود.
پارسا بيان كرد: ساالنه 10 هزار تن از اين محصول وارد كشور 
مى شد كه با راه اندازى اين طرح 50 درصد از نياز كشور به 
اين محصول از كارخانه اكسيد منيزيم سربيشه تأمين مى 
به مقدار ساالنه 5 هزار تن  منيزياى ذوبى  واردات  و  شود 

كاهش مى يابد.

آيت ا... رئيسى در مسجد محمد رسول ا... بيرجند:

عاشورا روز تولد عاشورائيان است

روز  نه  است  عاشورائيان  تولد  روز  عاشورا  مهربان- 
شما  شدند،  متولد  عاشورا  در  عاشورائيان  مرگشان. 
 همه اصحاب امام حسين (ع) را با عاشورا مى شناسيد. 
آيت ا... رئيسى نماينده مردم استان در مجلس خبرنگان 
رهبرى كه شب گذشته در مراسم سوگوارى ابا عبدا... 
ا... رسول  محمد  حضرت  مسجد  در  (ع)   الحسين 

محله غفارى بيرجند كه به يادبود جان باختگان منا و 
خانواده هاى شهداى اين مسجد سخن مى گفت: با 
يادآورى فلسفه قيام حسينى ادامه داد: ما عزادارى مى 
كنيم و عاشورا را زنده نگه مى داريم. اگر عاشورا نبود 
از دين چيزى باقى نمى ماند. وى در ادامه سخنانى 
اربعين و همچنين مطالبى  پيرامون فلسفه عاشورا و 

درمورد تجليل از مقام شهدا ايراد كرد.

لزوم رعايت نكات ايمني و مصرف بهينه
 گاز طبيعي همزمان با شروع فصل سرما

با  گاز خراسان جنوبي  گروه خبر- مديرعامل شركت 
در  هوا  دماي  آمدن  پايين  و  هوا  به سرد شدن  اشاره 
نظر  در  بدون  گرمايشي  وسايل  از  استفاده  در  استان، 
گرفتن مسايل ايمني هشدار داد. دشتي افزود: عدم توجه 
نداشتن  بودن مسير دودكش،  باز  و  به نصب صحيح 
كالهك اچ شكل دودكش، استفاده از وسايل گرمايشي 
غير استاندارد، عدم توجه به تهويه مناسب هوا و تأمين 
اكسيژن مورد نياز وسايل گاز سوز با درزبند كردن كليه 
منافذ در ساختمان هاي فاقد سيستم گرمايش مركزي، 
استفاده از وسايل غير گرمايشي نظير اجاق گاز براي 
گرمايش و عدم استفاده از شيلنگ و بست استاندارد از 
مهمترين عوامل بروز حوادث است.  وى از مشتركين 
گاز طبيعي خواست قبل از راه اندازي وسيله گاز سوز، 
پس از حصول اطمينان از باز بودن مسير دودكش و 
وجود كالهك اچ شكل، با استفاده از شيلنگ و بست 
استاندارد اقدام به اتصال بخاري استاندارد خود به انشعاب 
گاز نموده و محل هاي اتصال را براي اطمينان از عدم 

نشت گاز با كف صابون امتحان نمايند.

عشاير شهرستان درميان
 با كمبود آب و علوفه روبرو هستند

ايرنا- مدير اداره امور عشايرى درميان با اشاره به اينكه 
كمبود علوفه و آب مشكل اصلى عشاير اين شهرستان 
مرزى است، تعداد سكونتگاه هاى جمعيت عشاير درميان 
را 65 مورد ذكر كرد.  نورى افزود: امسال ميان اعتبار با 
سطح خدماتى به عشاير همخوانى وجود ندارد و براى 

تأمين آب مورد نياز عشاير با مشكل مواجه هستيم.

افتتاح واحد توليدى منيزياى ذوبى در كارخانه منيزيم سربيشه

اخالق، محورسيستم ادارى است
كاظمى فرد- همايش امر به معروف و نهى از منكر و ارتقاى 
سالمت نظام ادارى با همكارى اداره كل بازرسى خراسان 
جنوبى و ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر استان با 
حضور دادستان كشور، استاندار، مديران دستگاه هاى اجرايى 

و دولتى و ائمه جمعه استان در مجتمع غدير برگزار شد.
داداستان كل كشور در اين همايش با بيان اينكه جامعه سالم 
از نگاه اسالم مبتنى بر معنويت، اخالق، عدالت، عقالنيت و 
قانون مدارى است و جامعه سالم متشكل از افراد سالم است 
اظهار كرد: تربيت از مباحثى ترين مسايل در جامعه و احياى 
تمايالت عالى و انسانى است. حجت االسالم سيد ابراهيم 
رئيسى با تأكيد بر اينكه در نظامات مديريتى كارآمدترين نظام 
كنترلى، خود كنترلى است، افزود: هيچ نظام كنترلى كارآمدتر 
از خودكنترلى وجود ندارد يعنى فرد خود را در خلوت و جلوت 

موظف بداند قانونمند باشد و تخلف نكند.

افراد در همه  حاالت خود را اخالق مدار بدانند

وى با بيان اينكه در نظام ادارى اخالق امر حاشيه اى نيست 
بلكه در متن است و در سيستم ادارى اخالق امرى محورى 
است چرا كه تربيت افراد را برعهده دارد، افزود: بايد افراد در 

همه  حاالت خود را اخالق مدار و قانون مدار بدانند. 
به گفته وى تفاوت نظام فرهنگى جامعه اسالمى با ساير 
نظام ها در اين است كه معتقديم مدير قبل از هر چيزى خود 
را در محضر خدا و پاسخگويى او مى داند. دادستان كل كشور 
با اشاره به اينكه نظام سالم عبارت است از نظارت همگانى و 
فراگير نسبت به آحاد مردم، گفت: همگان بايد خود را نسبت 
به گسترش معروفات و نهى از منكر و پستى ها موظف بدانند 

و اين مهم از شرايط شكل گيرى شهر سالم است. 
رئيسى با تأكيد بر اينكه در شكل گيرى نظام سالمت ادارى 

برخورد متناسب با تخلفات بسيار مهم است، تصريح كرد: چشم 
 پوشى از تخلفات ادارى كوچك گاهى منجر به تخلفات بزرگتر 
مى شود. وى افزود: مديران بايد نقدپذير بوده و بر اين اساس 

اصل نظارت همگانى شود و همه پاسخگو باشند.

مهمترين مؤلفه قدرت و امنيت 
در نظام اسالمى حضور مردم است

حجت االسالم رئيسى افزود: نظام ما مبتنى بر مردم است و به 
تعبيرى ديگر شاكله اصلى آن مردم بوده و هستند و مهم ترين 

مؤلفه قدرت در نظام حضور مردم در صحنه است كه تاكنون 
مردم در صحنه هاى مختلف به خوبى در نظام حاضر شدند.

وى با بيان اينكه هرچه نظام ادارى ما كارآمدتر باشد، اعتماد 
مردم بيشتر مى شود، تصريح كرد: بايد انگيزه وقوع جرم و 
ناسالمتى در جامعه ايجاد نشود و اگر پيش آيد ساز و كارها 
طورى تعبيه شود تا اگر انگيزه جرم هم وجود داشته باشد، اما 

مردم به سمت جرم كشيده نشوند.
دادستان كل كشور  با تأكيد براينكه انتظار مردم از نظام ادارى 
انقالب اسالمى اين است كه خود را پاسخگو به خدا و مديران 
سلسله مراتب و به عموم مردم و ارباب رجوع بدانند، اظهار 
كرد: بايد امر به معروف و نهى از منكر را تا مرحله عملياتى 
آن پيگيرى كرد و امروز احياى فريضه الهى امر به معروف و 
نهى از منكر وظيفه همگانى است و اميدواريم اين مهم در 

جامعه گسترش يابد. 
رئيسى افزود: بايد تالش شود تا امر به معروف و نهى از منكر 

مرحله عملياتى آن احيا شود كه امروز اين امر زمينه همكارى 
همگانى است و اصل اساسى كه تمامى واجبات شرايط آن 
بسته به امر به معروف است و جامعه اى كه امروز امر به 
معروف نكند به جامعه اموات تشبيه شده است و مؤمن اگر 
حساس نباشد موفق نيست و اميد است در جامعه ما احساس 

مسئوليت پذيرى، احساس، ايمان و تعهد توسعه يابد.

مردم باالترين و ارزشمندترين سرمايه نظام هستند

 استاندار نيز در اين همايش با بيان اينكه براى ارتقاى سالمت 
نظام ادارى مباحث متعددى را مى توان مطرح كرد، اظهار 
كرد: دولت برنامه جامع اصالح سالمت نظام ادارى را تدوين 
كرده است كه در آن بر كارآيى و اثر بخشى و تعهد به آرمان ها 
و اتكا به اعتماد مردمى تأكيد شده است. خدمتگزار با اشاره 
به اينكه مردم باالترين و ارزشمندترين سرمايه نظام هستند، 
گفت: براى اينكه مردم را در همه  صحنه ها حاضر باشند بايد 
در همه ابعاد و زمينه ها به حقوق مردم توجه ويژه اى داشت.

استاندار با بيان اينكه بايد مديران دستگاه هاى اجرايى آشنا به 
وظايف و تكاليف خود باشند و در اين زمينه آموزش الزم را 
ببينند، ادامه داد: در برنامه ارتقاى سالمت ادارى اولين نكته 

احترام به حقوق مخاطبان دستگا هاى اجرايى است.

امر به معروف و نهى از منكر 
تنها به تذكر لسانى نيست

امام جمعه بيرجند هم در اين همايش  با اشاره به اينكه امر به 
معروف و نهى از منكر تنها به تذكر لسانى نيست، گفت: بلكه 
بايد جامعه را مديريت كرد و امروز همه در اين زمينه مسئوليت 
دارند و دشمن به دنبال دفن معروفات و  رواج منكرات در 
جامعه اسالمى هستند. به گفته قائم مقام نماينده ولى فقيه 
در استان نبايد نسبت به فريضه  الهى امر به معروف و نهى از 

منكر در جامعه بى تفاوت بود. 
حجت االسالم رضايى با اشاره به اينكه ائمه اطهار (ع) براى 
امر به معروف و نهى از منكر و فرا خواندن مردم به سنت الهى 
آمدند، افزود: امر به معروف وظيفه همگانى است البته افراد 

جاهل نبايد اين كار را انجام دهند.

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

زمان: امروز 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

همايش شيرخوارگان حسينىكانون هالل 14 بانوان بيرجند برگزار مى كند: 

مراسم سخنرانى و عزادارى سرور و ساالر شهيدان آقا امام حسين (ع) 
و ياران با وفاى آن حضرت از شب پنجم الى يازدهم ماه محرم
سخنران: حجت االسالم حاج مهدى خوشرو از طالب قم
مداحان: حاج زين العابدين محسنى – حاج رضا فرهنگ جو
 كرباليى سجاد على آبادى و مهدى چهره آسا
ضمنا حركت هيئت از شب هفتم و ساعت 7/30 خواهد بود

تبليغات حسينيه جواداالئمه (ع)

حسينيه جواد االئمه (ع) رحيم آباد برگزار مى نمايد:السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين (ع)

به اطالع همشهريان عزيز و هيئت هاى منطقه 
براكوه مى رساند: طبق روال همه ساله جلسه 
عزادارى سرور و ساالر شهيدان اباعبدا... الحسين (ع) روز تاسوعا 
در روستاى قصبه و چهكندك از ساعت 10 صبح الى 2 بعدازظهر برگزار مى گردد
سخنران: حجت االسالم عبادى نماينده شهرستان هاى بيرجند- درميان و خوسف 
و مداحى: مداحان برجسته شهرمان پيشاپيش از هيئت هاى متحده منطقه براكوه
 جهت نظم هرچه با شكوه تر برگزار شدن جلسه تشكر مى شود
 هيئت امناى حسينيه خامس آل عبا  (ع) قصبه و چهكندك

السالم عليك يا ابا عبدا... الحسين (ع)

هيئت محبين  واليت بيرجند
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

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

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

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

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

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

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

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

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت 
و موزاييك ساده    09156706538



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 
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امام حسين (ع) : رستگار نمي شوند مردمي که خشنودي مخلوق را
 در مقابل غضب خالق خريدند.

(بحاراالنوار،ج ٤٤،ص٣٨٣)

11 : 18
17 : 13
22 : 37
4 : 20
5 : 42

سخنرانى آيت ا... رئيسى در جمع عزاداران مسجد محمد رسول ا... (ص) خيابان غفارى بيرجندعكس روز 

بيانيه  مشترك ايران، چين و آمريكا
  براى راكتور  اراك

با  مشترك  بيانيه  متن  ايران  اتمى  انرژى  سازمان 
آمريكا  انرژى  دپارتمان  و  چين  اتمى  انرژى  آژانس 
بايد سندى رسمى  را منتشر كرد كه به موجب آن 
مطابق قوانين ملى سه كشور تنظيم و مسئوليت ها و 
وظايف هر كدام براى مدرن سازى راكتور تحقيقاتى 

آب سنگين اراك مشخص شود.

روسيه، پيشرفته ترين بمب خود را
 به سوريه مى آورد 

دبكافايل نوشت: روسيه از پيشرفته ترين بمب خود در 
سوريه استفاده مى كند. منابع خبرى گفتند: روسيه آماده 
است تا جديدترين مهمات با هدايت دقيق خود موسوم 
آينده نزديك در حمالت  به كى اى بى-250 را در 

هوايى عليه تروريست ها در سوريه استفاده كند.

از توان نظامى خود براى مقابله با
 ايران استفاده خواهيم كرد 

عادل الجبير بار ديگر ضمن بيان سخنان ضدايرانى، 
خارجه  وزير  كرد.  مطرح  تهران  عليه  را  ادعاهايى 
عربستان گفت: ما اميدواريم ايران شيوه رفتار خود را در 
منطقه تغيير دهد و از دخالت در امور داخلى كشورهاى 
منطقه از جمله لبنان، عراق، سوريه و يمن خوددارى كند.
وى افزود: ما خواهان بهترين روابط با ايرانى ها هستيم و 
از همه توان سياسى، نظامى و اقتصادى خود در برابر هر 

تجاوزگرى از طرف ايران استفاده خواهيم كرد. 

ارسال كشتى هاى 11 ميلياردى پنتاگون 
به عربستان سعودى 

وزارت دفاع آمريكا به مجلس كنگره كشور خبر داد كه 
4 ناو دريايى به ارزش كلى 11،25 ميليارد دالر براى 
عربستان ارسال خواهد كرد. هدف از ارسال اين ناوها، 
تقويت توان دفاعى متحدين آمريكا در خليج فارس 

پس از امضاى موافقتنامه هسته اى با ايران است.

آزادسازى كامل شهر بيجى عراق 

روز سه شنبه  (ع) در عراق  امام على  گردان هاى 
لوث  از  كامل  طور  به  بيجى  شهر  كه  كرد  اعالم 

وجود تروريست ها پاكسازى شده است.

افخم: ادبيات عادل الجبير سخيف است

به  اشاره  با  خارجه  وزارت  سخنگوى  افخم  مرضيه 
اظهارات عادل الجبير درباره آينده سياسى سوريه گفت: 
به كار گرفتن چنين ادبيات متفرعنانه، سخيف و خارج از 
عرف ديپلماتيك راجع به سرنوشت ديگر ملت ها نشانه 
درجا زدن سياسى است و متاسفانه همين نگاه سبب 
شده است چند كشور و ملت منطقه از جمله سوريه و 

يمن گرفتار جنگ و افراط گرايى سازمان يافته شوند.

بان كى مون: از اعدام ها در ايران نگرانم 

دبيركل سازمان ملل در اقدامى مداخله جويانه با انتشار 
بيانيه اى از اجراى مجازات اعدام در ايران ابراز نگرانى 
كرد و توقف آن را خواستار شد. بان كى مون در اين 

بيانيه ايران را به نقض موازين حقوق بشر متهم كرد.

 اگر نااميدى را در مردم تزريق كنيم نمره توافق صفر است 

وزير امور خارجه اظهار كرد: ما امروز شرايط جديدى را در 
برابر كشور داريم. شرايطى كه يك دوران تلخ سياه نمايى 
از ايران را نقطه پايانى بر آن گذاشته است.ظريف با بيان 
از فرصت هاست،  امروز وقت استفاده و بهره بردارى  اينكه 
مى كنند،  مخالفت  برجام  اجراى  با  كه  كسانى  به  خطاب 
گفت: اگر برجام نمره 10، 15، 50 و يا 90 دارد، اگر ما از آن استفاده نكنيم و اگر 

نااميدى را در مردم تزريق كنيم يقينا نمره آن صفر خواهد بود.

نقطه قوت عجيب برجام از نگاه صالحى
 

رئيس سازمان انرژى اتمى فراهم شدن امكان تبادل سوخت 
هسته اى را از نقاط قوت برجام دانست و گفت: به  همين منظور، 
براى تبادل سوخت هسته اى با روس ها از حدود هشت  ماه پيش 
مذاكرات بسيار فشرده اى با مقامات اين كشور داشته ايم. صالحى 
گفت: در چارچوب برجام اين امكان براى ما فراهم شده است كه 
خدمات غنى سازى را صادر كنيم. وى افزود: فراهم شدن امكان اينكه مابه ازاى صدور 

اورانيوم غنى شده، مى توانيم اورانيوم طبيعى وارد كنيم، دستاورد بزرگى براى ماست. 

نوبخت: در فضاى بى اعتمادى، بايد در اجراى برجام احتياط كافى و مراقبت شود

اينكه دارايى مسئوالن در رسانه ها عنوان شود مقتضى نيست

در  دولت  سخنگوى  نوبخت  محمدباقر 
اجراى  به  اشاره  با  خود  خبرى  نشست 
ها  تحريم  رفع  اعالم  گفت:  برجام 
گرفت  صورت  توافقات  چارچوب  در 
جمهور  رئيس  سوى  از  كه  اقداماتى  و 
آمريكا و اتحاديه اروپا شده، نشان داده 
بى  فضاى  اين  در  چند  هر  مى شود؛ 
و  دقت  و  كافى  احتياط  بايد  اعتمادى 
مراقبت از سوى مسئوالن در امر اجراى 
توان  مى  ولى  گيرد،  صورت  برجام 
اميدوار بود كه اين توافق به نحو كاملى 

تا به انتها به فرجام مطلوب برسد.
مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  همچنين  وى 
بر اينكه نظر دولت در اعالم دارايى هاى 
همه  بايد  گفت:  است،  چگونه  مسئوالن 
به  اعالم  و  مشخص  مسئوالن  دارايى 
مراقب  بايد  و همه  دستگاه قضائيه شود 
شوند. ولى اينكه در رسانه ها عنوان شود 
اين  دارند،  خانه  يا  كفش  چند  مسئوالن 
مقتضى نيست.نوبخت افزود: بنده نيز مانند 
همه مسئوالن، هر چه مربوط به شخص 
خود، همسر، فرزندان و خانواده بود، اعالم 
كرديم و انتظار است كه موقع خارج شدن 
از خدمت، دارايى هاى ما نيز بررسى شود 

تا به غير حق زياد نشده باشد.

صالحيت  تاييد  مورد  در  نوبخت 
تاييد  گفت:  انتخاباتى  كانديداهاى 
صالحيت نامزدهاى مجلس نيز از وظايف 
شوراى نگهبان است. البته وزارت كشور 
كه  دارد  مسايل  اين  درباره  نيز  وظايفى 
اجازه نمى دهيم حق مردم ضايع شود و 

به هر دليلى براى مردم و نامزدها تضييع 
تالش  درباره  وى  نگيرد.  صورت  حقى 
دولت براى افزايش تاييد صالحيت هاى 
نامزدهاى انتخاباتى گفت: دولت خواهان 
استيفاى حقوق مردم است و با اطمينان 
مى گويم درباره تاييد صالحيتها در وزارت 

كشور از طريق هيئت هاى اجرايى، نهايت 
دقت را خواهيم كرد چون معتقديم نبايد 

تضييع حقى صورت گيرد.
در خصوص  همچنين  دولت  سخنگوى 
دزفول  در  حسينى  عزاداران  به  حمله 
گفت: به حسب اعالم مسئوالن قضايى، 

و  فراست  با  و  بوده  امنيتى  حادثه  اين 
امنيتى  و  اطالعاتى  نيروهاى  دقت، 
جزئيات  و  كردند  دستگير  را  جانيان 

بيشتر در آينده اعالم خواهد شد.
 نوبخت تصريح كرد: اينكه برخى گروه هاى 
تهديد  را  ايران  تروريستى  و  تكفيرى 

 كنند، موضوع جديدى نيست. گروه هايى 
اعزام  تروريستى  هاى  فعاليت  براى  كه 
شده اند، به جا و به وقت دستگير شدند و 
 همچنان مرزهاى ما با دقت كنترل مى شود 
كشور  امنيتى  و  اطالعاتى  سيستم  و 
به  بخشى  امنيت  براى  را  خود  وظايف 

مردم به خوبى انجام مى دهند. 
حضور  نوع  خصوص  در  همچنين  وى 
جمهورى اسالمى ايران در سوريه گفت: 
ايران در سوريه فعاليت مستشارى دارد و 
به زودى خبرهاى اميدبخشى براى مقابله 

با تروريسم در منطقه خواهيد شنيد.
پيگيرى  خصوص  در  دولت  سخنگوى 
حادثه منا نيز گفت: دولت حقوق مفقودين، 
جانبازان و بازماندگان فاجعه منا را تعقيب 
از طريق سازمان  افزود:  نوبخت  مى كند. 
حج تا شناسايى آخرين مفقود كار خود را 
ادامه مى دهيم؛ همچنين از همه ابزارهاى 
براى  قانونى  ظرفيت هاى  و  ديپلماسى 
جلوگيرى از تضييع حقوق كسانى كه در 
اين حادثه رنج و آسيب ديده اند، استفاده 
مى كنيم. وى گفت: در كنار اقدامات دولت، 
پيگيرى  براى  را  كانالى  نيز  قضائيه  قوه 
شكايات افراد مرتبط با اين حادثه در نظر 

گرفته است كه در حال انجام است. 

دولت در تاييد صالحيت ها از طريق هيئت هاى اجرايى نهايت دقت را خواهد كرد

در وقت مناسب در مورد حضور در 
انتخابات خبرگان تصميم مى گيرم 

آيت ا... سيد حسن خمينى يادگار امام، در خصوص 
درخواست برخى براى حضور وى در انتخابات آتى 
مجلس خبرگان گفت: ان شاء ا... در وقت مناسب 

در اين مورد تصميم گيرى مى كنم.

 بروجردى: ركن آبادى را زنده ديده اند
خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  رئيس 
مجلس تاكيد كرد: اگر دولت عربستان نتواند فرضيه 
فرضيه  كند،  اثبات  را  ركن آبادى  غضنفر  شهادت 
عنوان  به  اسالمى  جمهورى  سابق  سفير  ربايش 
فرضيه امنيتى قابل پيگيرى است. بروجردى گفت: 
عينى  شاهدان  توسط  شده  مطرح  شواهد  براساس 
اين ماجرا، ايشان را در حالى كه در قيد حيات بودند، 
با آمبوالنسى به بيمارستان منتقل كردند اما بعد از 

اين ماجرا خبر موثقى از وضعيت او وجود ندارد.

 فكر مى كردند مذاكره يعنى با طرف ديگر 
 دعوا كنى و سپس بيانيه انقالبى بخوانى

يك  روحانى  گفت:  جمهورى  رئيس  اول  معاون 
با  انقالب و  از  روحانى فاضل، مجتهد و مبارز قبل 
 سابقه طوالنى در عين حال يك ديپلمات حرفه اى 
فضاى  از  كامل  شناخت  با  و  مذاكره  به  آشنا   و 
بين المللى و داخلى، تيمى را سازماندهى كرد كه اين 
و  فراهم كرد  براى كشور  تيم خودش يك فرصت 
براى نخستين بار نشان داد مذاكره يعنى چه. اسحاق 
جهانگيرى يادآور شد: واقعا قبل از اين كسانى كه به 
فن مذاكره آشنا نبودند فكر مى كردند مذاكره يعنى 
بايد بروى با طرف پشت ميز دعوا كنى و برگردى و 

يا بيانيه انقالبى بخوانى و برگردى.

در صورت اشاره رهبر انقالب، رياض
 و جده را با خاك يكسان خواهيم كرد 

منصور حقيقت پور، نماينده مجلس با اشاره به اظهارات 
عادل الجبير در كنفرانس خبرى مشترك با اشتاين ماير 
به  پاسخ محكم  ما  ديپلماسى  گفت: وظيفه دستگاه 
اراجيف اين فرد است. وى خاطرنشان كرد: در صورت 
اشاره گوش چشمى از سوى رهبر معظم انقالب، به جز 
مكه و مدينه مابقى شهرهاى عربستان از جمله رياض 

و جده را با خاك يكسان خواهيم كرد. 

اهميت پرونده بابك زنجانى در روشن 
شدن اتفاقات پشت پرده است 

به  به آخرين وضعيت رسيدگى  اسحاق جهانگيرى 
پرونده بابك زنجانى اشاره و از قوه قضائيه به خاطر 
پيگيرى هاى مجدانه براى رسيدگى به اين پرونده 
حساس قدردانى كرد. وى افزود: آنچه در اين پرونده 
اهميت دارد، استرداد پول بيت المال و روشن شدن 
اين  جريان  در  پرده  پشت  اتفاقات  و  پنهان  ابعاد 

تخلف بزرگ است.

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
به اطالع كليه اشخاص حقوقى و همچنين اشخاص حقيقى موضوع بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاى مستقيم مى رساند: فردا آخرين مهلت ارسال 

الكترونيكى فهرست معامالت فصل تابستان 94 از طريق سامانه www.tax.gov.ir و يا به صورت لوح فشرده (CD) مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

خاندان محترم نصيرى 
با نهايت تاسف درگذشت

 شادروان جمشيد نصيرى
 را خدمت شما تسليت عرض نموده و از خداوند مى خواهيم در اين ايام سوگوارى و عزاى حضرت سيد الشهدا (ع) 

صبر و شكيبايى بر اين مصيبت را با پيوند به مصايب اهل بيت (ع) به شما عنايت فرمايد.

جمعى از اهالى خيرآباد - هيئت على اصغرى مسجد صاحب الزمانى (عج) 

ثبت نام كربــال
  هوايى   تعداد محدود    اعزام: 94/8/9  

آدرس: ميدان شهدا 
 شهدا 8 - ساختمان آوا 

دفتر خدمات زيارتى عماد بيرجند
32224113

جايگزين بسيار مناسب براى سيستم تاسيسات سنتى (شوفاژ و بخارى) با 50 درصد كاهش هزينه مصرف
استفاده بهينه انرژى با قابليت كنترل دما و رطوبت

كانال فلكسيبل- نسل جديد كانال هاى گرمايشى و سرمايشى

آدرس: بيرجند- بين مدرس 35 و 37 داكت اسپيلت 09306007649

نمايندگى انحصارى داكت اسپيلت
سرمايشى و گرمايشى

براى اولين بار در استان با بهره گيرى از تكنولوژى روز 


