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9 فرمان مقام معظم رهبرى
صفحه 2به رئيس جمهور درباره برجام

محدوديت هاى ترافيكى
تاسوعا و عاشورا اعالم شد
هتل كوير بيرجند تكميل مى شود

صفحه 7

جناب سرهنگ على اصغر مسرورى
 انتصاب بجا وشايسته جنابعالى را به سمت 

فرمانده مرزبانى استان خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده توفيقات روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستاريم.

ارغوانى-سعادتى نيا- گرامى نسب-شاهوردى

برادر گرامى 

جناب آقاى مهندس غالمرضا بنى اسدى مقدم
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن 

مرحومه غفران الهى و براى بازماندگان محترم صبر و طول عمر مسئلت مى نمايم.

شركت ساختمانى رجحان كارا- امينى

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
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تخِت تخت

تكنولوژى روز كشور تركيه

در برهوت بهت و ناباورى حضورى سبز را در زير گامهاى بى رحم فاصله گم كرده ايم. 
فاصله اى كه به وسعت اندوهمان دور است و به اندازه باورمان تلخ 

ضمن تشكر از شما بزرگواران كه با حضور آرامش بخش خود ما را مورد تفقد قرار داديد.
به اطالع مى رساند جلسه سـوم شادروان مرحوم مغفور

 جمشيد نصيرى
 امروز پنجشنبه 94/7/30 از ساعت 3/5 الى 4/5 در محل هيئت حسينى منعقد مى گردد. 

حضور شما سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى نصيرى- انجمنى

دوش و آنگهى ز ياد سفر كرده ياد باد

من نيز دل به ياد او دهم هرچه باداباد

كارم بدان رسيد كه همراز خود كنم 

هرشام برق المع و هر بامداد باد

امروز قدر پند عزيزان شناختم

يارب! روان ناصح ما از تو شاد باد

خون شد دلم به ياد تو هرگه كه در چمن

بند قباى غنچه گل مى گشاد باد

سركار خانم سيده زهرا حسينى 
عضو محترم شوراى اسالمى شهر بيرجند

بدينوسيله انتصاب سركار عاليه را به عنوان

 مشاور آموزشى و پژوهشى سازمان سما در تهران
 تبريك عرض نموده اميد آنكه در محل خدمتى جديد موفق باشيد.

جمعى از همكاران شما در شوراى اسالمى شهر بيرجند

عاشورا، مائده بزرگ روح انسان است در 
تداوم اعصار، تجسم اعالى وجدان بزرگ 
است در درگاه روزگار، نقش بيدار گذرها 

و رهگذرهاست در كاروان دراز آهنگ 
زندگى ها و عبورها.

تاسوعا و عاشوراى حسينى را بر تمامى 

شيعيان اسالم تسليت عرض مى نماييم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

كـاشى نيلوفـر

فرا رسيدن ايام تاسوعا  و عاشوراى حسينى 
را كه يادآور بزرگترين حماسه ايثار و ايمان و مظلوميت هاى 

خاندان پاك رسالت است
را به عموم شيفتگان حق و فضيلت و عدالت تسليت مى گوييم 



2 روضه خوان ها بخوانند

*عصمت محمودي 

 تكايا و مساجد شهر پناهگاه معنوي مردم هستند. 
از اين رو است كه در صحن و سراي اين اماكن 
حضور  اين  شوند.  مي  ديده  جامعه  مختلف  اقشار 
اباعبدا... نام  يمن  به  محرم  ماه  ايام  در  مشتاقانه 
لذا  است.  تر  گسترده  و  بيشتر  مراتب  به   الحسين 
و  همدلي  هماهنگي،  اتصال،  حلقه  تواند   مي 

توسعه ي سرمايه اجتماعي باشد. 
در  اماكن  اينگونه  در  كه  پتانسيلي  و  بستر   
و  ارزنده  واقعا  دارد  قرار  فرهنگي  متوليان  اختيار 
ما  نوجوان  و  جوان   ، ما  هموطن  است.  نظير  بي 
اينجا با عشق قدم مي گذارد، داوطلبانه مي آيد و 
 گوش و سينه اش آماده شنيدن و پذيرفتن است. 
تقرب  و  تعالي  آماده ي  اين قلب هاي  و  اين ها 
لحظه  براي  بنابراين  هستند.  امانت  پرودگار   به 
و  تكايا  سراي  و  در صحن  لحظه ي حضورشان 
داشت.  ريزي  برنامه  بايد  ها  حسينيه  و  مساجد 
نحوه  و  شان  سخنان  كنند،  دقت  بايد  سخنرانان 
و  تدقيق  مورد  را  آن  ايراد  زمان  و  مطلب  بيان 
توجهي  اهمال و بي  قرار دهند. هر گونه  مطالعه 
انتقال مفاهيم به مردم، هدر رفت سرمايه ي  در 
عزادار  ناكرده  خداي  اگر  است.  فرهنگي  غني 
مكان  اين  در  ما  همشهري  و  الحسين  اباعبدا... 
نتيجه  برسد،  از سخنان خطيب  منفي  ارزيابي  به 
و بازخورد آن به مراتب از كوچه و خيابان بيشتر 

و عميق تر است. 
بايست  مي  امروز  روحاني  و  مداح  و  خطيب   
و  بشناسند  را  امروز  نسل  نياز  دقت،  و  ظرافت   با 
و  كنند  درك  را  جوانان  ديني  و  معنوي  ي  ذائقه 
متناسب با آن دين مبين اسالم را تبيين و فرهنگ 

اصيل و ارزشمندمان را ترويج و تقويت نمايند. 
 اگر برنامه ها، اقدامات و سخنان و توصيه هاي شما 
براي پدر و پسر و به عبارتي نسل ديروز و امروز يكي 

باشد، بي ترديد به بن بست خواهيد رسيد. 
دارد.  را  خودش  خاص  ظرافت  فرهنگي  كار   
كار  نيست.  كار  چاره  هم  عملكرد  گزارش  و  آمار 
دلسوزي  و  درايت  و  تدبير  پشتوانه  بايد  فرهنگي 
كافي  تنهايي  به  دلسوزي  باشد.  شرايط  درك  و 
 نيست و وقتي با مطالعه و مديريت همراه نباشد به 

فرصت سوزي مي انجامد. 
نگه  زنده  را  اسالم  راحل،  امام  فرموده  به   محرم 
داشته و نقش بي بديلي در ترويج و تبيين فرهنگ 

اسالمي – ديني مان دارد.
 بستر و شرايطي كه در دو ماه محرم و صفر براي 
متوليان فرهنگ جامعه، فراهم است، اگر در اختيار 
عمل  چگونه  گرفت،  مي  قرار  فرهنگي  مهاجمان 

مي كردند؟. (ادامه در ستون مقابل) 

يادداشت

پنجشنبه*30 مهر 1394*شماره 3350 

شركت ارتباطات زيرساخت از آغاز ايام حج 17 ميليون و 800 هزار دقيقه مكالمه حجاج ايرانى را برقرار كرد. اسماعيل رادكانى معاون بهره بردارى و مديريت 
شبكه اين شركت افزود: ترافيك مكالمات حج امسال از يكم شهريورماه با اعزام زائران ايرانى به عربستان آغاز شد و تا پايان روز 25 مهر مجموعا 17 
ميليون و 800 هزار دقيقه مكالمه حجاج ايرانى شامل ده ميليون و900 هزار دقيقه ترافيك صادره و شش ميليون و900 هزار دقيقه ترافيك وارده برقرار شد.

مكالمه 17.8 ميليون دقيقه اى حجاج ايرانى

وام مسكن 60 ميليون تومان شد 

با مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار سقف وام خريد 
و ساخت مسكن از 35 ميليون تومان فعلى به 60 
ميليون افزايش يافت. به گزارش ايسنا، گرچه بند 
مصوب در رابطه با افزايش سقف وام مسكن ظاهرا 
مبهم بوده و با وجود پيگيرهاى انجام شده، بانك 
مركزى به عنوان منتشر كننده خبر و همچنين بانك مسكن به عنوان 
متولى و مجرى مصوبه هيچ پاسخ شفافى در اين رابطه ارائه نكرده اند، 
ولى پيگيرى ها از مديران شعب بانك مسكن و همچنين كارشناسان اين 
بانك نشان مى دهد كه با مصوبه شوراى پول و اعتبار، سقف وام 35 
ميليون تومانى خريد به 60 ميليون تومان افزايش يافته ست. در مصوبه 
اين گونه آمده است كه با افزايش سقف فردى تسهيالت ساخت و خريد 
مسكن از محل حساب سپرده سرمايه گذارى ممتاز مسكن در سقف هاى 
600، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب در شهر «تهران»، «مراكز 
مناطق  نفر جمعيت» و «ساير  باالى 200 هزار  استان ها و شهرهاى 

شهرى» موافقت به عمل آمد.

 پرداخت اقساط وام 25 ميليون تومانى با يارانه

رئيس  سيف  ا...  ولى  كه  بود  جارى  هفته  شنبه 
بانك  در  طرحى  تدوين  از  مركزي  بانك  كل 
به  بانكها  آن  مبناى  بر  كه  داد  خبر  مركزى 
وام  خودرو  قيمت  درصد   80 تا  خود  مشتريان 
خبرآنالين؛  گزارش  به  كرد.  خواهند  پرداخت 
بود،  اين وام كه سقف آن 25 ميليون در يك دوره هفت ساله خواهد 
ها  برخى  شود.  آغاز  بانكها  سوى  از  آن  پرداخت  زودى  به  است   قرار 
معتقدند به دليل آنكه بازپرداخت اين وام زياد است، اين اقدام بانك مركزى 
اجحاف در حق مشتريان است. از سويى چون استاندارد استهالك خودرو در 
ايران 5 سال است و بازپرداخت اين وام ها 7 سال است. در واقع متقاضيان، 
2 سال هزينه استهالك خودرو را هم بايد بپردازند. يك كارشناس اقتصادى 
مى گويد: اگر يك خانواده چهار نفره كه در ماه هر نفر 45 هزار و 500 تومان 
يارانه دريافت مى كنند، بخواهد از تسهيالت 25 ميليون تومانى استفاده كند 
و بازپرداخت اين تسهيالت هر ماه 400 هزار تومان باشد،حدود نيمى از 

اقساط ماهانه تسهيالت خودرو را مى تواند از محل يارانه ها پرداخت كند.

سازمان حج«ثبت نام كاروانى»براى اربعين ندارد
 

مدير كل عتبات عاليات سازمات حج و زيارت گفت: 
طبق تصميمى كه تاكنون اتخاذ شده، سازمان حج 
و زيارت براى اربعين امسال، ثبت نام كاروانى ندارد 
زائران  پياده روى  حوزه  در  را  خود  فعاليت هاى  و 
متمركز خواهد كرد. به گزارش جهان، نظافتى تاكيد 
كرد: سازمان حج و زيارت سعى مى كند در ايام اربعين حسينى (ع)، تمركز 
خود را بر ارائه بيشتر و بهتر خدمات در مسير پياده روى زائران، موكب ها و 
مباحثى مانند گمشدگان و ... بگذارد تا اين حركت مردمى، مانند سال هاى 
گذشته هر چه با شكوه تر برگزار شود. وى اضافه كرد: اعزام هاى سازمان 
حج و زيارت به عتبات، بعد از ايام اربعين حسينى(ع) آغاز مى شود كه آن 
هم نياز به پيش ثبت نام ندارد و مردم مى توانند با ثبت نام در كاروان هاى 
داراى مجوز از سازمان حج، به عتبات مشرف شوند. نظافتى با اشاره به 
اعزام هايى كه هم اكنون در حال انجام است، نيز گفت: در حال حاضر، 
به طور متوسط روزانه دوهزار و 500 نفر از زائران ايرانى به عتبات عاليات 

مشرف مى شوند كه اين اعزام ها تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

مطامع  درگير  برخي  اما  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
در  را  شان  جناحي  و  حزبي  منافع  و  اند  شخصي 
اينگونه محافل پيگيري مي كنند و برخي متاسفانه 
گفتگو  زبان  و  نيست  روز  به  شان  دانش  و  علم 
پوش  سياه  نوجوان  و  جوان  و  امروز  نسل  با 
طبل  بر  كماكان  و  دانند  نمي  را  حسين(ع)   امام 
آموخته هاي چند دهه ي قبل شان مي كوبند و 
و  فرهنگ  ارتقاى  مستعد  بستر  كه  است  اينگونه 
ترويج مباني ديني مان ارزان و آسان از كف مان 

مي رود.
دو  اين  در  مناسب  ريزي  برنامه  با  توانيم  ما مي   
حد  تا  خطبا،  و  سخنرانان  متون  مديريت  و  ماه 
تعديل  را  مان  اجتماعي  آسيب هاي  توجهي  قابل 

و كنترل نمائيم. 
 در چه فرصت ديگري ممكن است مادر و دختر 
و پدر و پسر را همزمان براي شنيدن و آموزش در 
تكايا  در  و  منابر  پاي  در  فقط  اين  داشت.  اختيار 
و مساجد ممكن است. پايان همه ي آسيب هاي 
خانواده  اين  شود.  مي  ختم  خانواده  به  اجتماعي 
بيش از هر زمان ديگري در اين دو ماه داوطلبانه 
وقتش را در اختيار نهادهاي فرهنگي قرار مي دهد. 
چگونه  جامعه  فرهنگ  متوليان  برداري  بهره  اما 

است؟.
 آيا  واقعا نرخ انواع آسيب ها و آفت هاي اجتماعي 
بايد؟  مي  كاهش  محرم  ماه  از  بعد  خانوادگي  و 
برد،  فرو  تدبر  به گريبان  بايد سر  اينست   اگر غير 
آسان ترين راه فرافكني و محكوم كردن و مقصر 
دانستن است و البته برنامه ريزي و اجرا و نظارت 
و كنترل هم انرژي مي خواهد و هم گذر از مطامع 
را  راه  تدبير. ما كدام  البته توان و  شخصي و صد 
دين  دشمنان  مرتب  اينكه  كنيم؟.  مي  انتخاب 
عامل  را  آنان  و  كنيم  بزرگ  را  مان  فرهنگ   و 
غير  بطور  و  بدانيم  مان  هاي  بدبختي  ي  همه 
مستقيم بر توان و نفوذشان در كشور مان ناخواسته 
و ندانسته صحه بگذاريم، يا نه با پشتوانه ي ديني 
و فرهنگي مان كوچك بودن شان را ثابت كنيم؟ 
و  از شكل  كه  كنيم  ريزي  برنامه  اصال طوري  و 
يابيم. و فرهنگ  تغيير  به تهاجمي  شمايل دفاعي 
عاشورايي  فرهنگ  كنيم.  را صادر  مان  ديني  ناب 
است.  مردم  اين  فرهنگي  و  معنوي  ارتقاى  بستر 

اين فرصت را نبايد از دست داد. 
اينگونه  در  جناحي  و  سياسي  مطامع  جستجوي   
محافل بدترين نوع استفاده از حضور مردمي است 
تجديد  دوباره  عاشورايي  فرهنگ  با  اند  آمده  كه 

بيعت كنند. 

تعمير انواع لوازم گازسوز خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

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 دعوت از بستانكاران شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه 
خراسان جنوبى (در حال تصفيه)  به شماره ثبت 2324 (نوبت دوم)

پيرو آگهى انحالل مندرج در روزنامه رسمى به شماره 20543 مورخ 94/6/24 و در اجراى ماده 225 
قانون تجارت، بدينوسيله از كليه بستانكاران شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه خراسان 
جنوبى (در حال تصفيه) به شماره ثبت 2324 دعوت مى شود كه هرگونه طلب و ادعايى از شركت دارند 
با در دست داشتن مدارك مستند خود حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار دومين آگهى به 
نشانى: بيرجند – تقاطع معلم و خيام اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى مراجعه نمايند بديهى 

است پس از انقضاى مدت مذكور هيچگونه ادعايى مسموع نخواهد بود.

مدير تصفيه شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى
 (در حال تصفيه) – محمد درخشى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى      اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى 

فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره  139460308001000732 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمحسين رحيم آبادى فرزند 
على به شماره شناسنامه 306 صادره از بيرجند در يك باب منزل مسكونى به مساحت 300 مترمربع قسمتى از پالك  14 فرعى از 
249 اصلى واقع در بخش 2 بيرجند خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/7/15        تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/7/30 

رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول

چون در پرونده 192/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت تعاونى توانگران خراسان جنوبى به پرداخت مبلغ 
231/850/000 ريال در حق محكوم له آقاى ابراهيم صالح نژاد و پرداخت مبلغ 11/250/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و 
با عنايت به معرفى و توقيف پالك ثبتى شماره 122 فرعى از 1830 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس 
پالك مذكور در فاصله كمتر از 150 مترى از منازل ساخته شده در شمال حاجى آباد قرار دارد كه مساحت آن 11226/84 متر مربع 
و با كاربرى كشاورزى است و در جنوب اراضى پل بندى وجود دارد و خارج از محدوده طرح بنياد مسكن مى باشد حال با توجه به 
موارد گفته شده هر متر مربع از اراضى فوق به مبلغ 200/000 ريال برآورد مى گردد و در نتيجه قيمت كل 11226/84 متر مربع به 
مبلغ 2/245/368/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه تاريخ 94/8/12 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 اينصورت 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- مديراجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

تاسيس شركت سهامى خاص آوين زر خاوران در تاريخ 1394/7/29 به شماره ثبت 5161 به شناسه ملى 
14005310802 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده

 كه خالصه آن به شرح زير براى اطالع عموم آگهى مى گردد
موضوع شركت :  بسته بندى و پخش صادرات انواع خشكبار و ادويه جات، واردات خشكبار و ادويه جات و صنايع مربوطه، انجام فعاليت هاى 
مربوط به كشت و صنعت خشكبار، مشاوره در زمينه كشت و صنعت خشكبار  (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت 
قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان دهخدا - كوچه 8 - پالك 19 - كدپستى 9717675735   سرمايه 
شركت: مبلغ ده ميليون ريال منقسم به ده هزار سهم هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره2917 مورخ 
94/5/21 نزد بانك  كشاورزى شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى مهدى مرادى به شماره ملى 0919789927 به 
عنوان رئيس هيئت مديره و آقاى حسن مرادى به شماره ملى 0919027490 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاى حسين مرادى با شماره 
ملى0919845703 به عنوان منشى  و مدير عامل براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق  بهادار و بانكى 
با امضاى آقاى مهدى مرادى (رئيس هيئت مديره) و آقاى حسين مرادى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر و ساير نامه هاى ادارى و عادى 

با امضاى آقاى حسين مرادى (مدير عامل) همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
بازرس اصلى و على البدل: آقاى جعفر بنى اسدى به شماره ملى 0651837839 به عنوان بازرس اصلى و  آقاى مجيد رجبيان نوقابى به شماره 
ملى 0919353282به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى 

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

 آيت ا... خامنه اى مقام معظم رهبرى در نامه اى 
جمهورى  رئيس  روحانى  حسن  به  خطاب 
اجراى برجام را تاييد كردند. ايشان همچنين 

درباره اجراى برجام 9 دستور صادر كردند.
مقام  دفتر  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
معظم رهبرى، آيت ا... خامنه اى رهبر معظم 
نامه اى به آقاى روحانى  انقالب اسالمى در 
رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى امنيت ملى، 
با اشاره به بررسيهاى دقيق و مسئوالنه برجام 
شوراى عالى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
امنيت ملى و عبور اين موافقتنامه از مجارى 
قانونى، دستورات مهمى را در خصوص رعايت 
و حفظ منافع ملى و مصالح عاليه كشور صادر 
و با برشمردن تأكيدات و الزامات 9 گانه در 

مورخ   634 جلسه  مصوبه  برجام،  اجراى 
94/5/19 شوراى عالى امنيت ملى را با رعايت 
اين موارد و الزامات تأييد كردند.متن نامه رهبر 

معظم انقالب اسالمى به اين شرح است:
جناب آقاي روحاني ، رئيس جمهور اسالمي 
ملي  امنيت  عالي  شوراي  رئيس  و  ايران 
اكنون  تحيت،  و  سالم  با  توفيقاته  دامت 
از  پس  برجام  به  موسوم  موافقتنامه ي  كه 
مجلس  در  مسئوالنه  و  دقيق  بررسي هاي 
ديگر  و  ويژه  كميسيون  اسالمي؛  شوراي 
كميسيون ها و نيز در شوراي عالي امنيت ملي 
و در  قانوني عبور كرده  از مجاري  سرانجام 
انتظار اعالم نظر اينجانب است، الزم مي دانم 
ديگر  و  جنابعالي  تا  شوم  يادآور  را  نكاتي 
آن،  غيرمستقيم  و  مستقيم  دست اندركاران 
فرصت هاي كافي براي رعايت و حفظ منافع 
ملي و مصالح عاليه ي كشور در اختيار داشته 
دانم  مي  الزم  چيز  هر  از  پيش  ـ   باشيد. 1 
از همه ي دست اندركاران اين فرآيند پر چالش، 
مذاكره  هيئت  جمله:  از  دوره ها  همه ي  در 

و  مثبت  نقاط  توضيح  در  كه  اخير  كننده ي 
در اصل تثبيت آن نقاط همه ي سعي ممكن 
خود را به كار بردند، و نيز از منتقداني كه با 
ريزبيني قابل تحسين، نقاط ضعف آن را به 
همه ي ما يادآور شدند و مخصوصاً از رئيس 
و اعضاى كميسيون ويژه ي مجلس و نيز از 
اعضاي عالي مقام شوراي عالي امنيت ملي 
كه با درج مالحظات مهم خود برخي از نقاط 
رئيس  از  سرانجام  و  دادند،  پوشش  را  خالء 
با  كه  اسالمي  نمايندگان مجلس شوراي  و 
تصويب طرحي محتاطانه، راه درست اجرا را 
از رسانه ي ملي  نيز  ارائه كردند، و  به دولت 
و نويسندگان مطبوعات كشور كه با همه ي 
اختالف نظرها در مجموع، تصوير كاملي از 
اين موافقتنامه در برابر افكار عمومي نهادند، 
قدرداني خود را اعالم دارم. اين مجموعه ي 
پر حجم كار و تالش و فكر در مسئله  اي كه 
گمان مي رود از جمله ي مسائل به ياد ماندني 
و عبرت آموز جمهوري اسالمي باشد، در خور 
تقدير و مايه ي خرسندي است. به همين دليل 

با اطمينان مي توان گفت كه پاداش الهي براي 
اين نقش آفريني هاي مسئوالنه، مشتمل بر 
نصرت و رحمت و هدايت ذات حضرت حق 
خواهد بود ان شاءا... ، زيرا وعده ي نصرت الهي 
است.  ناپذير  تخلف  او  دين  نصرت  برابر   در 
2 ـ جنابعالي با سابقه ي چند دهه حضور در 
متن مسائل جمهوري اسالمي طبعاً دانسته ايد 
كه دولت ايالت آمريكا در قضيه ي هسته اي و 
ايران  برابر  نه در هيچ مسئله ي ديگري، در 
پيش  در  اخالل  و  خصومت  جز  رويكردي 
است جز  بعيد  آينده هم  در  و  است  نگرفته 
اين روش عمل كند. اظهارات رئيس جمهور 
آمريكا در دو نامه به اين جانب مبني بر اينكه 
ندارد،  را  اسالمي  جمهوري  براندازي  قصد 
خيلي زود با طرفداريش از فتنه هاي داخلي و 
كمك مالي به معارضان جمهوري اسالمي، 
خالف واقع از آب درآمد و تهديدهاي صريح 
وي به حمله نظامي ـ و حتي هسته اي كه 
مي تواند به كيفر خواست مبسوطي عليه وي 
در دادگاه هاي بين المللي منتهي شودـ  پرده از 

نيت واقعي سران آمريكا برداشت. صاحبنظران 
از  بسياري  عمومي  افكار  و  عالم  سياسي 
ملت ها به وضوح تشخيص مي دهند كه عامل 
هويت  و  ماهيت  تمام نشدني،  اين خصومت 
برخاسته  كه  است  ايران  اسالمي  جمهوري 
از انقالب اسالمي است. ايستادگي بر مواضع 
سلطه  نظام  با  مخالفت  در  اسالمي  حق  بر 
و استكبار، ايستادگي در برابر زياده طلبي و 
افشاي  ضعيف،  ملت هاي  به  دست اندازي 
قرون  ديكتاتوري هاي  از  آمريكا  حمايت 
وسطايي و سركوب ملت هاي مستقل، دفاع 
بي وقفه از ملت فلسطين و گروه هاي مقاومت 
ميهني، فرياد منطقي و دنياپسند بر سر رژيم 
را  اي  عمده  قلم هاي  صهيونيست،  غاصب 
اياالت  رژيم  دشمني  كه  مي دهند  تشكيل 
متحده آمريكا را بر ضد جمهوري اسالمي، 
اين  و  است  كرده  ناپذير  اجتناب  آنان  براي 
دشمني تا هنگامي كه جمهوري اسالمي با 
قدرت دروني و پايدار خود، آنان را مأيوس كند 

ادامه خواهد داشت. ( ادامه در صفحه 8 )

9 فرمان مقام معظم رهبرى به رئيس جمهور درباره برجام



پيام شماكاهش 8 درجه اى دما در تاسوعا و عاشوراى حسينى در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 30 مهر 1394 * شماره 3350
كاالى 3 عرضه  و  گرانفروشى  كه  كسانى  بر   آفرين 

قديم  از  دهند.  مى  پاسخ  نخريدن  با  را  كيفيت  بى 
گفتن سزاى گرانفروش نخريدن است.

938..324
 آقاى استاندار بزرگوار و معاون سياسى مردمى شنيده مى شود
انتخابات  كننده   برگزار  كه  فرماندارى  پست  براى 
اند شده  مطرح  هايى  گزينه  است  استان  مركز   در 

كه وابستگى به جريان هاى سياسى افراطى دارند. لطفاً 
مثل گذشته مقتدرانه و هوشمندانه عمل كنيد.

915 ... 689
مديران كارآمد شهردارى بزرگترين شهر شرق كشور! 
كوچه  در  اى  زباله  سطل  سال   2 گويم  مى  تبريگ 
را  آن  است  ماه   2 امسال  بودند  گذاشته   7 كاظميه 
را  هايشان  زباله  قبل  هواى  به  مردم  و  اند  برداشته 
توى كوچه مى ريزند چند بار نامه نوشتيم ده ها بار 
بازديد  براى  فعال  كارشناسان!؟  بار  چند  زديم  زنگ 
آمدند و ... آخر هم از برگرداندن سطل خبرى نشده 
همه كار و هنرشان شده كشمكش با مردم محروم ... 
ظاهراً پرونده هاى بزرگ بزرگ تمام شده كه 
مسئوالن شهردارى از پس تعيين تكليف كارى 

مثل گذاشتن يك سطل زباله بر نمى آيند.
915...564

شير  مورد  در  كنم  سؤال  خواستم  مى  سالم 
مدارس كه فرمودن هر هفته سه روز به دانش 
آموزان مى دهند آيا به مدارس شمال شهر هم 
تعلق مى گيرد؟ پسرم شيفت بعد از ظهره دبستان 

ثامن االئمه هست يك روز هم بهش شير نمى دهند.
915…456

از پالك  مالكيت 400 سهم  دفترچه  آواجان.  سالم 
4953 را براى صدور سند تك برگ 8 ماه پيش براى 
گويند بيرجند پست كردم مى  امالك  و  اسناد   ثبت 

ببخشيد  نيست  اندازه سندهاى صادر شده  به  زمين 
از شما اعتماد كردم  گناه من كه به جواب استعالم 
با  را  مالكيت  دفترچه  و  كردم  ثبت  را  معامله  و 
پست  برگ  تك  سند  دريافت  براى  هزينه  پرداخت 
انصراف مرا براى استرداد  كردم چيست؟ ضمنًا 

دفترچه مالكيت خودم نپذيرفتند.
915…546

و  بيرجند  برق  مديريت  از  تشكر  ضمن  سالم 
برق  كردن  وصل  براى  برق  اتفاقات  زحمتكشان 
بدون  كه  محرم  ششم  شب  در  تاجكوه  روستاى 

روشنايى در حال عزادارى بودند كمال تشكر را دارم 
915…499
با سالم و تشكر بابت آسفالت بلوار مهر. لطفاً بلوار 
سايت  مهر  بلوار  تا  انتظامى  نيروى  شهداى 

ادارى را نيز آسفالت كنيد.
915…231

از فرماندار بيرجند كه به طور جدى مشكالت تعداد 
كنند  مى  پيگيرى  را   ... اراضى  صاحبان  از  زيادى 

بسيار ممنونيم . اجرتان با آقا امام حسين 
936 ... 741

حال  به  فكرى  لطفاً  ترافيك،  محترم  شوراى 
شلوغى خيابان 17 شهريور برداريد، ما كسبه 
ديگه خسته شديم از اينكه واسه جاى پارك 
سر و صدا شنيديم. اين خيابان با اين عرض كم 

بايد يك طرفه بشود. ممنون.
936…359

سالم. با تراكم باالى جمعيت در مهرشهر و به تبع 
آن ترافيك باالى خودرويى كه به سمت پل ورودى 
مهرشهر سرازير مى شود، خصوصًا در ساعات پايانى 
روز و اوايل شب، به نظر مى آيد پل مذكور ظرفيت 
انتقال اين حجم ترافيك را ندارد پيشنهاد مى گردد 
تا اين مشكل تبديل به معضالت بعدى نشده 
از انتهاى خيابان كارگران به سمت مهرشهر 

پل ديگرى ايجاد شود.
915…135

بفرمائيد  پيگيرى  لطفًا  محترم  استاندارى  آوا.  سالم 
اينهمه  با  مخابرات،  شركت   118 نيروهاى  چرا  كه 
پالس   1200 تا   1000 روزى  كه  ها  خط  شلوغى 
جواب مى دهند بايد حقوق 400 هزار تومان بگيرند. 

يعنى واقعاً حق نيروها اينقدر است...
915...915

سالم. در محدوده خيابان بقيه ا... 22 رفت و 
آمد  و پارك تريلى ها امان خانواده ها را بردند 
آن هم با تانكر پرسوخت آيا اتفاقى كه بيفتد 

آقايان بيدار مى شوند؟
938...867

باشد  همه  حال  شامل  الهى  بيكران  لطف  با سالم. 
بيمارستانى  نه  كه  خوسف  مظلوم  مردم  خصوصًا 
همه  تبعيض؟  آخر چرا  نه دكتر متخصصى  و  دارند 
شهرستان ها بيمارستان دارند به جز خوسف.
915...008

و  بانكى  وام  و  قسط  بر  كسبه،  براى  ماليات  اداره 
قرضى كه از همسايه مى گيريم را از سود و سرمايه 
همه  براى  و  آورد  مى  حساب  به  حساب  گردش  و 

ماليات مى خواهد.اين چه وضعى است 
915…626

كل  مدير  ده  اگر  كه  باشرفى  بركارمندان  درود 
انجام  را  وظيفه خودشان  فقط  آنها   هم عوض شود 

مى دهند و هر روز رنگ عوض نمى كنند.
938…324

فارس- كارشناس اداره كل هواشناسى استان گفت: در روزهاى جمعه، شنبه و يكشنبه جارى حدود 8 درجه هواى استان كاهش مى يابد. زارعى اظهار كرد: افزايش دما را در امروز 
نيز شاهد خواهيم بود. وى گفت: حداكثر دماى روز چهارشنبه بيرجند 25 درجه و حداقل دماى مركز استان 10 درجه بوده است.  وى افزود: سربيشه با چهار درجه باالى صفر 
سردترين و طبس با 30 درجه گرم ترين شهرهاى استان بوده است. زارعى با بيان اينكه از امروز افزايش ابر و سرعت وزش باد را در استان شاهد خواهيم بود، تصريح كرد: پنج شنبه 

و جمعه جارى بارش باران پراكنده در بيشتر مناطق استان را خواهيم داشت همچنين در روزهاى جمعه، شنبه و يكشنبه جارى حدود 8 درجه هواى استان كاهش مى  يابد.

* رحيم زاده

كودكى، دوران شگفتى است. آنچه در دوران كودكى به 
گردد،  عجين  مثبتى  احساس  با  و  شود  آموخته  كودك 
ريشه  آن  عمر،  پايان  تا  و  دواند  مى  ريشه  او  وجود  در 
در حد وجودش ماندگار مى شود. محرم ماهى است كه 
ساالر  و  فرزندمان  بين  معنوى،  و  عرفانى  ارتباط  يك 
گيرد. مى  شكل  الحسين  اباعبدا...  حضرت   شهيدان 
سياه  و  عزادارى  مراسم  در  كودكان  كردن  شريك 
پوشيدن و تعزيه ديدن و ... از جمله اقداماتى است كه در 
ريشه سازى اين ارتباط، مؤثر است. آنچه كودكان درك 
مى كنند شكوه يك حماسه، شور عزادارى و همدردى، 
با حضور  و عواطف مثبت موجود در فضاست. كودكان 
به  عميق  معرفتى  كردن  پيدا  براى  ها  صحنه  اين  در 
آماده آينده كسب مى كنند،   كمك دانش هايى كه در 
(ع)  حسين  امام  هاى  عزادارى  در  شركت  شوند.  مى 
بهترين فرصت براى كسب تجربه  و ساخت هويت دينى 
آنها است. كربال براى هر سن و فردى الگو دارد. براى 
حضرت  زينب،  حضرت  همچون  هايى  الگو  نيز   زنان 
بانويى در زندگى  تا هر  سكينه، حضرت رباب  و... دارد 
خود با الگو قرار دادن اين بانوان مسير خود  را پيدا كرده 

و همراه امام خويش در صحنه باشند. 

ماه محرم فرصتى است براى مادران كه عاطفه 
ومحبت به اهل بيت رابه  كودكان خودانتقال دهند

از  پر  محرم  ماه  دهد:  مى  ادامه  توضيح  اين  با  زارعى 
اين  از  مى توانند  كه  خانواده  است  تربيتى  درس هاى 
ايثار،  از  همچون  درس هايى  كنند  استفاده  فرصت 
خودگذشتگى، مبارزه با استكبار، اطاعت از امام   و شناخت 
دشمن  است.  به اعتقاد وى والدين مى توانند همان گونه 
پوشيدن  لباس  با  را  اطهار  ائمه  به  عالقه  و  عشق  كه 
به  محرم  ماه  در  مذهبى  مراسم   در  شركت  و  مشكى 
امام حسين  قيام  تربيتى  كودك  منتقل كنند درس هاى 

(ع) را به كودكان در  قالب هاى مختلف آموزش دهند. 

حس خوب اشك ريختن در عزاي حسين(ع)

يكى از زنان عزادار  مى گويد:  متأسفانه در تعداد كمي از 
خانواده ها ديده مي شود اعضاي خانواده با وجود عالقه 
اين  از  مانع  دارند  حسين(ع)  امام  به  نسبت  كه  ارادتي   و 
مي شوند كه مادري كه فرزند شيرخواره يا خردسال دارد در 
عزاداري هاي حضرت شركت كند. اما واقعيت اينجاست كه 
برخالف عقيده چنين افرادي اشكي كه مادران شيرده در 
عزاي شهداي كربال مي ريزد تأثيرات معنوي زيادي براي 
او و فرزندش به همراه دارد كه آثار آن در زندگي دنيوي 
هم نمايان خواهد شدو نه تنها ديدن اشك و آه مادر تأثير 
منفى بر روحيه كودك ندارد بلكه كودكان با شركت در چنين 
مراسمى حسينى وار بزرگ مى شوند. وى مى گويد: گاهى 
افرادى را در صف عزاداران مى بينيم كه عليرغم محبت و 
حساسيتى كه در اين مراسم نشان مى دهند، اهل رعايت 
حق الناس نيستند و بعضاً بدرفتارى هم نشان مى دهند. بعيد 
نيست ريشه اين دوگانگى ها و دو رويى ها در همان دوران 

كودكى در خانواده شكل گرفته باشد. 

نسل امروز بايد معرفت حسينى را از همان 
كودكى در وجود بچه ها نهادينه نمايند

شمس آبادى  زنى ديگر كه  پسر بچه اى  3-2 ساله 
را در آغوش دارد، مى گويد: همانطور كه به همت پدر 
و مادرمانمان عزادارى در ايام محرم همزمان با گذر از 
روزهاى كودكى در وجود تك تك ما رشد كرده، نسل 
از  را  خاندانش   و  حسين  منش  و  باور  بايد  نيز  امروز 
همان كودكى در وجود بچه ها نهادينه نمايند.وى مى 
كنند، مى  درك  و  فهميده  را  چيز  همه  كودكان   گويد: 
عزادارى  هاى والدين در كنار كودكان به آنها مى آموزد 
چيزهاى با ارزشى وجود دارند كه پدر مادرها براى آنها 
مى آموزد  كودك  به  ها  عزادارى  اين  و  كنند  مى  گريه 
براى مقدسات دينى  بايد ارزش قائل بود. به اعتقاد وى 
پوشيدن  سياه  و  عزادارى  مراسم  در  كودكان  مشاركت 
ارتباط  و  شده  ارتباط  اين  باعث  تقويت  ديدن  تعزيه  و 
بين  در  هيجان  هست  با  همراه  كه  معنوى  و  عرفانى 

كودكان و امام حسين شكل مى گيرد. 

كودكان امروز همه چيز را درك مى كنند

گفتگو  اين  در  مشاركت  با  نيز  ساله   5 كودكى   مادر 
مى گويد: پسرم 5 سال بيشتر ندارد اما امسال با شروع 
محرم از من خواست كه لباس  سياه بر تنش كنم.  وى 

ادامه مى دهد: مسأله قابل تأمل اينجاست كه او با سن 
كم لباس سياه را درك كرده و مى داند كه براى عزادارى 
يادآورى صالحى  پوشيد.  سياه  لباس  بايد  حسين   امام 
با  جمعى  رسانه  عنوان  به  تلويزيون  امروزه  كند:  مى 
انتقال  براى كودكان دارد در  جذابيت هاى بسيارى كه 
تأثير گذار  به نسل چديد و كودكان  از مفاهيم  بسيارى 
و  عقايد  از  بسيارى  محرم  ايام  در  كودكان  و  است 
ادامه  وى  گيرند.  مى  ياد  رسانه  از  را  مذهبى  باورهاى 
برابر در  كه  سؤاالتى  برابر  در  بايد  والدين  دهد:   مى 
آموزه هاى دينى براى فرزندانشان  پيش مى آيد صبور 
و  دهند  پاسخ  را  آنها  سؤاالت  كودكانه  بيانى  با  و  بوده 
آغاز  هاى  جرقه  حوصلگى،  بى  روى  از  هايى  جواب  با 

معرفت دينى را در آنها خاموش نكند. 

نمك گير سفره اباعبدا...(ع)

اباعبدا...(ع)  حضرت  سفره  سر  بار  يك  فقط  كه  افرادى 
هيچ  ديگر  كه  اند  شده  گير  نمك  قدر  آن  اند  نشسته 
وقت مجالس آن حضرت را ترك نمى كنند و اين كار به 
اخالص در ارادت آنها نسبت به آن حضرت انجاميده است. 
 مادران امروز بايد فرزندانشان را نمك گير سفره ابا عبدا... 
كنند. شهدادى با اين توضيح مى گويد: كودكان امروز به 
عنوان نسل فردا بايد بيشتر از پيش مورد توجه قرار گرفته 
و با توجه به تهاجمات فرهنگى روز افزون بايد از همين 
كودكى آنها را براى مقابله با اين تهاجمات آماده نماييم.  

عواطف  و  همدردى  و  عزادارى  شور  كودكان، 
موجود  در فضاى عزادارى را درك مى كنند

كارشناس رواشناسى كودك معتقد است: ماه محرم ماه 
تربيت و خود سازى در كنار عزادارى براى واقعه عاشورا 

عزادارى  شور  و  حماسه  يك  شكوه  كودكان،  و   است 
را  عزادارى  فضاى  موجود  در  عواطف  و  همدردى  و 
عزادارى  مجالس  در  حضور  همين  و  مى كنند  درك 
براى درك  پيدا كردن معرفت  زمينه   باعث مى شود كه 

دانش هايى در مورد  ائمه اطهار را پيدا كنند. 
خراشادى  ادامه مى دهد: آموزش هاى ديدارى يكى از 
شيوه هاى بسيار مفيد و كارآمد در زمينه آموزش و تربيت 
فرزند محسوب مى شود و كودك يا نوزادى كه در فضاى 
مسجد و مجلس ذكر قرار مى گيرد  به مرور زمان با اين 
فضا مأنوس مى شود. نكته اى كه درباره آموزش هاى 
است  اين  كرد  توجه  آن  به  بايد  كم  سنين  در  ديدارى 
كه تأثير آن چه از طريق ديدن در سنين پايين آموخته 
سنين  در  كالمى  هاى  آموزش  از  مراتب  به  شود،  مى 

بزرگسالى عميق تر است و ديرتر از ياد مى رود.

نقش مساجد و مجالس ذكر
در پايبندى دينى بيشتر كودكان 

وى خاطر نشلن مى كند: بر همين اساس مى توان ادعا 
را  خود  خردسال  فرزند  امكان،  حد  تا  كه  مادرى  كرد: 
و  ايمان  تقويت  در  برد،  مى  ذكر  مجالس  يا  مسجد  به 
عالقه مند كردن فرزندش نسبت به ائمه معصومين(ع) 

موفق تر از افرادى خواهد بود كه به اين موضوع توجهى 
با  كودكى  دوران  از  مادرى  چنين  فرزند  كه  چرا  ندارند 
فضاى معنوى مسجد و هيئت آشنا و گرايش او به چنين 
خوبى  به  جوانى  و  نوجوانى  سنين  در  معنوى  فضاهاى 

نمايان مى شود.

اگر از مقدمه عاطفه براى رسيدن 
به معرفت  استفاده نكنيم شكست مى خوريم 

مراسم  در  كودكان  مشاركت  گويد:  مى  خراشادى 
تقويت  باعث  ديدن  تعزيه  و  پوشيدن  سياه  و  عزادارى 
همراه  كه  معنوى  و  عرفانى  ارتباط  و  شده  ارتباط  اين 
شكل  حسين  امام  و  كودكان  بين  در  هيجان هست  با 
با شناخت همراه شود  هيجان  و  اين شور  اگر  مى گيرد 
به  و  مى شود  ع)  دلباخته  امام حسين(  و  عاشق  كودك 
دنبال معرفت كه هدف اصلى قيام عاشورا  چه بوده است 
مى گردد و در واقع  اگر از مقدمه عاطفه براى رسيدن به 
معرفت  استفاده نكنيم شكست مى خوريم و اگر اين زمينه 
عاطفى در دوران كودكى ايجاد نشود و اين ريشه اتصال 
محقق  يك  فرد  بزرگسالى،  در  چند  هر  نگيرد،  شكل 
دينى گردد، آن درونمايه عاطفى براى رسيدن به معرفتى 

عميق را نخواهد داشت.

مادران توجه داشته باشند 
كودك در مراسم عزادارى هم كودك است 

وى ادامه مى دهد: از نكات مهمى كه در ماه محرم براى 
تربيت مذهبى كودك بايد در نظر  بگيريم اين است كه 
او مثل  با  كودك در مراسم عزادارى هم كودك است. 
تحملش  يا  مى رود  سر  حوصله اش  كنيم.  رفتار   كودك 
و  اسباب بازى  مى توانند  مقدارى  مادران  مى شود.  تمام 

خوردنى بردارند تا كودك مشغول شود و سعى  كنند هم 
والدين  برخورد  شيوه  وى  اعتقاد  به  باشند.  كودك  پاى 
قبل از عزادارى، حين عزادارى و بعد از آن  بسيار مهم 
بوده و والدين بايد صبورى بوده و با تحكم با فرزندان 
برخورد نكنند  تا فرزندان نسبت به حضور در اين مراسم 

بى عالقه نشوند. 

واقعه  از  كودكان  سؤاالت  به  صحيح  پاسخ    
عاشورا باعث ايجاد معرفت در آنها مى شود.

خراشادى مى گويد: والدين بايد در برابر سؤاالت كودكان 
زمان گذاشته و به سؤاالت ذهنى آنها پاسخ  منطقى دهند و 
از شوكه كردن كودكان و بيان چيزهايى كه موجب  وحشت 
كودكان مى شود بپرهيزيد و اگر خود قادر به پاسخگويى 
نيستند از افرادى كه مى توانند مثل روحانيون  كمك بگيريد. 
كودكان پر از سؤال هستند و پاسخ صحيح به سؤاالت آنها 
 در مورد واقعه عاشورا با توجه به سن آنها باعث ايجاد معرفت 

در كودكان  به اقتضاى فهم و درك آنها مى شود. 

والدين اگر خود عامل به عمل باشند
بيشترين تأثير را بر كودكان خود  خواهد داشت 

اين روانشناس با تأكيد بر پرهيز از برخوردهاى خشن يا 
تحقير كودك در اين مجالس مى گويد: والدين بايد تا آنجا 
كه مى توانند كودكان را آرام نگه داشته و با خوراكى هاى 
مختصر آنها را سرگرم كنند و  خود نيز  از هرگونه خطاى 
رفتارى كه متناسب باكرامت مجالس عزادارى  است، پرهيز 
نمايند زيرا شكيبايى والدين در فضاى معنوى مجلس بر 

قلب كودكان  تأثير گذار است. 
وى خطاب به پدر و مادرها مى گويد: عزاى امام حسين(ع) 
و  ايمان  و  عشق  بلكه  تقويت كننده  نيست  كسالت بار 
حساسيت در مورد بدى ها و زشتى ها است. وى با اشاره 
با اينكه، والدين اگر خود عامل به عمل باشند بيشترين 
تأثير را بر كودكان خود  خواهد داشت. وى خطاب به پدر 
و مادرها مى گويد: عزادارى را محدود به مسجد و هيئت 
نكرده و سعى نمايند خانه  هم رنگ و بويى از عزا را داشته تا 
كودك دچار احساس دوگانگى و  دورويى نشود. وى اضافه 
دسته  و  و طبل  ها  تعزيه  تماشاى  به  كودكان  كند:  مى 
جات عزادارى بسيار عالقه نشان مى دهند لذا والدين بايد 
كودكان را براى تماشا و حتى شركت در اين مراسم يارى 
داده و به كيفيت احساساتشان در اين خصوص توجه داشته 
باشند و كارى كنند كه در كنار گريه و سياهى، شور و 
را  امام حسين (ع)  نموده و عزادارى  را هم درك  شكوه 
به عنوان يك كار بزرگى كه براى مبارزه با بدى ها انجام 

مى شود، بشناسند. 

تربيت حسينى كودكان

يا  هستيم  رئيس  كارفرما،  يا  هستيم  كارگر  نيست  مهم 
مرئوس، مهم اين است كه در هر شغل و سمتى كه خدمت 
كرده ايم چقدر اهل رعايت حق ديگران و اهل انصاف بوده 
ايم؟! چقدر با تربيت و فرهنگ حسينى عجين شده ايم؟ آيا 

كودك و نوجوانمان را حسينى بار آورده ايم؟

محبت ما نسبت به اهل بيت (ع)

فرزندان ما نسبت به امام حسين (ع) و خانواده بزرگوارش 
چه احساسات و اطالعاتى دارند؟ آيا محبتى كه در قلب 
ما نسبت به اهل بيت (ع) هست به قلوب فرزندانمان هم 
و  براى خود  انتهاى مسيرى كه  آيا  منتقل خواهد شد؟ 
خانواده مان انتخاب كرده ايم به جايى خواهد رسيد كه 

امام حسين(ع) از آن راضى باشد؟ 
فكر،  طرز  و  اخالق  و  رفتار  در  بايد  را  حسينى  خانواده 
پيدا و قضاوت كرد. در محيط خانه هم فضاى حسينى و 
محرمى داشته باشيم. البته منظورمان اين نيست كه در 
خانه مشكى بپوشيم يا از شادى و بازى طبيعى كودكان 
جلوگيرى كنيم. بلكه بايد بر خالف جريان محرم حركت 
هستيد؟  شبيه  حسينى  اى  خانواده  به  چقدر  نكنيم. 
ترين و  نشانه هاى يك خانواده حسينى، داشتن اصلى 
(ع)  حسين   امام  است.  دينى  هاى  شاخصه  مهمترين 
نماز  اقامه  و  دين  احياى  براى  قيامش  كه  است  كسى 
و امر به معروف بود. بنابراين يك خانواده بى نماز قطعًا 

رنگ و بوى حسينى ندارد.
نسبت  و  ديگران  به  نسبت  تفاوت  بى  خانواده  يك 

است.  بيگانه  هدفش  و  (ع)   حسين  امام  با  دين،  به 
 خانواده اى كه همه اعضايش به فكر خودشان باشند و 
افراد  ديگر  بدبختى  و  خوشبختى  مقابل  در  اى  دغدغه 
جامعه ندارند حسينى نيستند اگر چه همه اهل خانواده 

مداح و روضه خوان باشند.

فرزندانى مهربان تربيت كنيد

با  تا  اگر مى خواهيد فرزندانتان را حسينى تربيت كنيد 
محور امام حسين (ع) همسو باشند بايد فرزندانى مهربان 
اعضاى  اگر  كنيد.  تربيت  ديگران  به  نسبت  دلسوز  و 
خانواده شما اهل خيرند و خيرشان به ديگران مى رسد 
اگر اهل رعايت حال ديگران هستند اگر دغدغه نجات و 
دستگيرى از مردم را دارند همين حاال در مسير حسينى 

قدم برمى دارند.

بگذاريد كودكان فكر كنند

اما عالوه بر رعايت مسائل اخالقى و احكام دينى، دختر 
و پسر شما بايد مثل خودتان از كودكى با امام حسين (ع) 
و مجالس عزاى او آشنا و مأنوس شوند. بايد به اين نوع 
مجالس عادت كنند و از كودكى با حال و هوايش انس 
بايد گريه بر امام حسين و فكر كردن پيرامون  بگيرند. 
حركت عظيم امام حسين (ع)  را از كودكى تجربه كنند. 
بزرگ  با مهرش  و  را بخورند  بايد غم كودكان حسينى 
مخالفت  براى  شدند  بزرگ  وقتى  نكرده  خدايى  شوند. 
امام  پيام  و تمسخر قد علم نكنند. و بگذارند نهضت و 
 حسين (ع) از طريق آنها به درستى و نيكويى به نسل هاى
 بعدى هم انتقال پيدا كند. تا هدفى كه حضرت مى خواسته

در طول زمان محقق شود. 

بى مهرى نكنيم

 امروزه خيلى ها سخنرانى هاى پر تب و تابى ياد گرفته اند
كه اصًال چرا عزادارى كنيم؟ چرا هزينه اين عزادارى ها 
را جاهاى ديگرى خرج نكنيم؟ اين عزادارى ها جامعه را 
افسرده و چنين و چنان مى كند... مشكل اصلى اينها بى 
مهرى و دورى از دستگاه امام حسين(ع)  است. صرف نظر 
از چرايى و چگونگى اغراض اينها، مى خواهيم بگوييم 
 كه ريشه اين مشكالت در حسينى نبودن تربيت هاست.

در دورى فضاى خانواده از فضاى حسينى است. 
خيلى از همين دلسوزهاى بى بصيرت در خانواده هاى 
مذهبى هم رشد كرده اند اما بهره اى از عشق به امام 
حسين(ع)  نبرده اند. چرا كه خيلى از بزرگترها متأسفانه 
براى انجام واجبات و مستحبات دينى كودكان را با خودشان 
باحجاب، ولى دختر بى حجاب مادر،  نمى كنند.   همراه 
مشغول  پسر  ولى  عزادارى،  مراسم  بانى  پدر،  است. 

تفريحات خيابانى است و ...
به  به عزادارى و آن هم  امام حسين(ع   محدود كردن 
اين نوع عزادارى هاى موزيكال امروزى درست نيست. 
خانواده حسينى را بايد در رفتار و اخالق و طرزفكر، پيدا و 
قضاوت كرد. هر كار فرهنگى، اگر در خانه ريشه نداشته 

باشد در وجود كودكان نهادينه نخواهد شد.
 اگر مى خواهيم كودكانمان نسبت به وظيفه اى كه در 
مقابل امام حسين (ع)  و شهداى كربال دارند، حساس و 
مسئول باشند بايد در خانه هم فضاى حسينى و محرمى 
داشته باشيم. البته منظورمان اين نيست كه در خانه مشكى 
بپوشيم يا از شادى و بازى طبيعى كودكان جلوگيرى كنيم. 

بلكه بايد بر خالف جريان محرم حركت نكنيم.

به بچه ها ياد بدهيد حرمت مجالس را نگه دارند

حسينى  هواى  و  حال  با  را  كودكانمان  كودكى  از  اگر 
مخصوصًا در محرم آشنا كنيم و سعى كنيم قلبشان را 
با امام حسين (ع) پيوند بزنيم در بزرگسالى خيلى از اين 
مشكالت را نخواهيم داشت. تا بچه ها كوچكند و دريچه 
ها شيوه  بهترين  به  است  باز  ما  روى  به  هايشان   قلب 
فضاهاى  در  را  آنها  بزنيم  حرف  (ع)  حسين  امام  از 
حسينى بزرگ كنيم تا بعدها شاهد بى مهرى ها و دورى 

فرزندانمان از صراط مستقيم نباشيم.
به  كربال  پيام  كنندگان  منتقل  و  بعدى  عزاداران  اينها 
و  ايد و سطح روضه  اگر خسته  بعدند. حتى  نسل هاى 
سخنرانى هيئت ها را نمى پسنديد، به خاطر بچه ها كه 
تحصيالت و درك شان به اندازه شما نيست از اين هيئت 
دورى نكنيد. اما توجه داشته باشيد بچه ها را براى بازى 

و خوشگذرانى به مجلس روضه و عزا نبرده ايد. 
و  دارند.  نگه  را  مجالس  حرمت  بدهيد  ياد  ها  بچه  به 
خالصه به هر شكلى كه مى توانيد دستى بر اين آتش 

داشته باشيد. و از محرم با بى تفاوتى عبور نكنيد.

سهم كودكان از عاشورا
درس هاي عاشورا براي خانواده

   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.

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

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
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همزمان با ايام محرم ۵ نرم افزار کاربردي ويژه تلفن همراه توسط موسسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان عرضه شد.نرم افزارهاي 
«خورشيد نينوا»، «مراثي تبيان»، «گنجينه تصاوير»، «تبيان کليپ» و «قاصدک»، توسط دفتر خدمات تلفن همراه و تبلت موسسه 
فرهنگي و اطالع رساني تبيان، با هدف ترويج فرهنگ عاشورايي در ميان مخاطبان فضاي مجازي، رونمايي شد.

٥ نرم افزار کاربردي ويژه محرم رونمايي شد نرم افزار گوشى

4
به سادگى واى فاى خود را قدرتمند كنيد!

آموزشى

تصاويرتان را حرفه اى ويرايش كنيد

عرضه  و  توليد  سمت  به  فناورى  هاى  كمپانى 
اسمارت فون هايى پيش مى روند كه تمامى نيازهاى 
كاربرانشان را پاسخگو باشند. اما از سوى ديگر، نرم 
افزارهاى متنوع و متفاوتى نيز وارد فناورى شده اند تا 
با داشتن امكانات جديد بتوانند نگاه هاى بيشترى را 

به خود جلب كنند.

كاربران اسمارت فون ها با استفاده از اپليكيشن هاى 
مخصوص ويرايش عكس مى توانند افكت يا حاالت 
از  يكى  كنند.  يا حذف  اضافه  تصاوير  به  را  مختلفى 
اپليكيشن هايى كه از ويژگى هاى منحصر به فردى 

برخوردار است، برنامه « InstaShape» است.
هاى  برنامه  از  يكى   ،InstaShape اپليكيشن 
محسوب اينستاگرام  اجتماعى  شبكه  براى   جانبى 

مى شود كه مى تواند قابليت هاى جديدى را در اختيار 
كاربرانش قرار دهد.

اينستاگرام، يكى از شبكه هاى محبوب اجتماعى مبتنى 
بر تصوير است. كاربران اينستاگرامى به دنبال بارگذارى 
هستند  خود  شخصى  صفحه  در  مختلفى   تصاوير 
بيشترى  بازديدكنندگان  يا  دوستان  نگاه  بتوانند  تا 
مانند  افرادى  براى  كنند.اينستاگرام  جلب  خود  به  را 
تعداد  افزايش  دنبال  به  كه  عكاسان  يا  هنرمندان 
بازديدكنندگان خود هستند، بسيار مهم بوده و چنين 
و  تصاوير  شدن  ديده  براى  زيادى  عالقه  افرادى 

كارهايشان دارند. 
هايى  برنامه  از  يكى   ،InstaShape اپليكيشن 
را  خود  تصاوير  دهد  مى  اجازه  كاربران  به  كه  است 
به بهترين شكل ويرايش كرده و تصوير متفاوتى را 
در اختيار داشته باشند كه عالوه بر جذاب بودن بتواند 

نگاه مخاطبان بيشترى را با خود همراه كند.
براى مثال، كاربران اين برنامه مى توانند تصاوير را در 
كادرها و همينطور قالب هاى متفاوتى قرار دهند كه 
بر جذابيت تصاوير بيافزايد. از ديگر ويژگى هاى اين 
برنامه بايد به برخوردارى از 30 افكت مختلف را اشاره 

كرد كه مى تواند باعث زيباتر شدن تصاوير شود.

پيام رسان ايرانى بيسفون 
رقيبى براى تلگرام

ايرانى  پيام رسان  اين روزها نرم افزارهاى  خوشبختانه 
كارشناسان مى تواند  اعتقاد  به  كه  است  رسيده  راه  از 
جايگزين امن و مناسبى براى محصوالت غربى مشابه 
خود باشد. يكى از اين نرم افزارهاى پيام رسان رايگان 
ايرانى، بيسفون مى باشد كه قابل رقابت با نرم افزارهاى 

مشابه خارجى است.

كه  است  هايى  نام  الين؛  اپ،  واتس  وايبر،  تلگرام، 
آنها  شايد اغراق نباشد كه بگوييم تمام زندگى ما به 
وابسته شده و بدون وجود آنها گويى صبحمان به شب 
نخواهد رسيد. در مورد محبوبيت اپليكيشن هاى پيام 
رسانى نيازى به گزافه گويى نيست و شكى نيست كه 
همگى حداقل دو سه مورد از آنها را روى تلفن هاى 

هوشمندمان به همراه داريم.
ابزار پيام  ...، يك  بيسفون نيز همانند تلگرام، وايبر و 
رسانى رايگان است اما نسبت به ساير اپليكيشن هاى 
دهيم  احتمال مى  كه  دارد  هايى  برنده  ارتباطى،برگ 

ضامن موفقيت هاى آينده آن خواهد شد.
آن  فارسى  استيكرهاى  ها،  برنده  برگ  اين  از  يكى 
هست. استيكرهاى موجود در بيسفون توسط يك تيم 
پنج نفره از كاريكاتوريست هاى مجرب ايرانى طراحى 
نه چندان  فارسِى  استيكرهاى  با  مقايسه  در  اند.  شده 
خوشايند اپليكيشن هاى خارجى، استيكرهاى بيسفون 
واقعا جذابند. به نظر مى رسد اگر اين روند استيكرسازى 
براى  بيشترى  تالش  و  رفته  پيش  قدرت  همين  با 
تبليغ اپليكيشن صورت بگيرد، مطمئنا شاهد استقبال 

بى نظيرى از بيسفون خواهيم بود.
بومى،  رسان  پيام  اين  هاى  قابليت  از  ديگر   يكى 
پل  بيسفون،  هاى  كانال  باشد.  مى  آن  هاى  كانال 
خود  مخاطبين  با  محتوا  توليدكنندگان  بين   ارتباطى 
به منظور اطالع رسانى، فرهنگ  اين فضا  باشد.  مى 
فرهنگى،  اجتماعى،  هاى  حوزه  در  آموزش  و  سازى 

خبرى، سياسى و ... در نظر گرفته شده است.
از  يكى  بيسفون  تلگرام،  همانند  اپليكيشنى  كنار  در   
گزينه هايى است كه وجودش در موبايل شما به مراتب 
از نبودش بهتر است و حتى ممكن است روزى فرا برسد 
پيشنهاد  بنابراين  تبديل شود.  گزينه شما  تنها  به  كه 
مى كنيم حتما آن را در تلفن هاى هوشمندتان تجربه 
كرده و انتقادات و پيشنهاداتتان را براى پيشرفت اين 

اپليكيشن وطنى به گوش سازندگانش برسانيد.

متاسفانه در دنياى فعلى ما اين امكان وجود ندارد كه در هر 
جايى به Wi Fi با سرعت باال متصل شويم و حتى در خانه 
خودمان نيز يك مودم واى فاى نمى تواند پوشش مناسبى در 
زير زمين و يا گوشه هاى حياط داشته باشد، در اين شرايط 
حتى باز كردن گوگل نيز كار دشوارى است اما نگران نباشيد 
زيرا براى اين مشكل راهكار هايى وجود دارد.اكنون در اين 
گزارش تصميم داريم تا به معرفى سه روش در خصوص 

افزايش قدرت و پوشش Wi Fi خود بپردازيم.

به سراغ كابل هاى شبكه برويد

استفاده از كابل هاى شبكه يا همان اينترنت در واقع نقطه 
توجه  اما  است  بى سيم  شبكه  همان  يا  واى فاى  مقابل 
داشته باشيد كه با وجود اينكه استفاده از سيم براى اتصال 
به اينترنت شايد كمى قديمى و ناراحت كننده باشد اما در 
واقع بهترين راه براى اتصال به اينترنت است.از طريق شبكه 
اترنت شما مى توانيد سرعت بيشترى را نسبت به واى فاى 
تجربه كنيد و ديگر در اين صورت نيازى نخواهد بود تا با 
فركانس هاى مختلف دست و پنجه نرم كنيد البته با كمك 
كابل شبكه قادر خواهيد بود تا حتى در زير زمين و حياط 
خلوت نيز به صورت اتصال سيمى به اينترنت متصل شويد و 
البته بايد كابل خود را از مودم تا زير زمين و… بكشيد (بدون 
شك اتصال بى سيم در چنين مواقعى بسيار ساده تر است اما 
زمانى كه مودم نمى  تواند پوشش كافى را در اين نقاط داشته 
باشد، استفاده از كابل اترنت نيز روش بدى نيست البته در 
استفاده از كابل شبكه در محيط هاى خارجى بايد توجه داشته 
باشيد كه در معرض آب و… قرار نگيرند و براى اينكار نيز 
مى بايست به سراغ پوشش هاى PVC يا محافظ هاى ديگر 

برويد.براى كشيدن كابل شبكه به زير زمين نيز بهتر است كه 
از گيره هاى ديوارى استفاده كنيد تا كابل در زمين رها نشود 
و آن را در مواقعى كه استفاده نمى كنيد به صورت مرتب از 
ديوار آويزان كنيد. اگر كامپيوتر يا لپ تاپ شما داراى پورت 
شبكه نيست شما مى توانيد به سراغ مبدل ها (آداپتور) برويد.
اما اگر شما با تمام اين شرايط همچنان نياز به شبكه واى فاى 
داريد تا از طريق گوشى و يا هر دستگاه ديگرى به اينترنت 

متصل شويد، بهتر است كه سمت ديگر كابل را به يك كانون 
واى فاى يا همان Wi-Fi Hotspot متصل كنيد.

به گزارش الف شما مى  توانيد براى اين كار به سراغ يك مودم 
قديمى كه ديگر مورد استفاده نيست برويد. براى راه اندازى 
 Access نيز تنها كافى است كه آن مودم را به عنوان يك
Point پيكربندى كنيد.با وجود اينكه شايد در ابتدا كشيدن 
كابل به بخش هاى مختلف كار نسبتا دشوارى باشد اما در 
واقع بايد توجه داشته باشيد كه كابل هاى شبكه قيمت بااليى 
ندارند و شما مى  توانيد به سادگى آن ها را خريدارى كنيد و 

البته در خصوص عدم اتصال بى سيم همسايگان به شبكه 
خود نيز مطمئن شويد.اما با تمام اين اوصاف، اقدامات مذكور 
بستگى به نياز شما دارند. براى مثال اگر مى خواهيد تلويزيون 
هوشمند خود را از طريق كابل شبكه به اينترنت متصل كنيد، 
اين يك اقدام مناسب است اما اگر مى خواهيد در زير زمين 
از طريق گوشى به مرور صفحات وب بپردازيد، بايد به سراغ 

Wi-Fi Hotspot برويد.

از تكرار كننده هاى واى فاى استفاده كنيد

 (Repeaters) واى فاى  كننده هاى  تكرار  يا  بوستر ها 
يكى از راه هاى پر استفاده براى پوشش كامل يك محيط 
از شبكه واى فاى هستند.همان طور كه از نام اين دستگاه ها 
شما  اينترنت  شبكه  كه  مى شوند  باعث  دريافت،  مى  توان 
در تمام بخش هاى مورد نظر وجود داشته باشد و در واقع 
فركانس هاى واى فاى مودم اصلى را تقويت مى كنند اما اين 

دستگاه ها نيز خالى از مشكل نيستند زيرا در زمانى كه تعداد 
آن ها در يك شبكه افزايش يابد، قدرتشان كاهش پيدا مى كند.

اما با وجود اين مشكالت، استفاده از تكرار كننده راهى موثر 
و البته ساده است و شما مى توانيد تنها در چند ثانيه يكى از 
نيست كه يك متخصص  اندازى كنيد.نيازى  راه  را  آن ها 
IT باشيد، بلكه با مطالعه دستور العمل و اتصال دستگاه به 
برق مى توانيد پوشش واى فاى خود را تقويت كنيد.پايدارى 
اين  آفرين است و  اين حالت كمى مشكل  سيگنال ها در 
موضوع زمانى كه تكرار كننده با فاصله بيشترى نسبت به 
مودم اصلى قرار گرفته باشد، بيشتر به چشم مى خورد.توجه 
داشته باشيد كه از طريق اين نوع از شبكه شما نمى  توانيد در 

حيات خلوت خود يك ويديو HD را استريم كنيد.
گفتنى است كه اغلب تكرار كننده ها همان سيگنال اصلى را 
تكرار مى كنند و در نتيجه شما مشكلى در خصوص حركت 
داشت. نخواهيد  ديگر  شبكه  به  شبكه  يك  از  اتصال  و 

كمپانى هاى زيادى اقدام به توليد دستگاه هاى تكرار كننده 
مى كنند كه در اين بين مى توان به دى لينك و تى پى لينك 
اشاره كرد؛ پس از برند هاى قابل اطمينان دستگاه خود را 
روتر شما  موقعيت  باشيد كه  داشته  توجه  كنيد.  خريدارى 
مى تواند در اين موضوع تغييراتى ايجاد كند.بهتر است كه در 
ابتدا موقعيت مودم خود را تغيير دهيد و مكانى را براى آن 
انتخاب كنيد كه از بخش هاى مختلف محل قابل دسترسى 
باشد اما بايد بدين نكته نيز توجه كرد كه برخى از مودم ها 
شما  آن  طريق  از  كه  هستند  آنتن  ارتقاى  قابليت  داراى 
مى  توانيد قدرت سيگنال هاى اصلى را افزايش دهيد، ممكن 
است كه ديگر در اين صورت نيازى به دستگاه هاى تكرار 
كننده نداشته باشيد.توجه كنيد كه دقيقا به چه چيزى نياز 
داريد و سپس محصول خود را بر اساس شرايط موجود در 

ترفندهاى كامپيوترى:

شبكه اجتماعى جديدى كه با نام Klink راه اندازى شده  
پلتفرم  اين  پاسخ مى دهد.  افراد  از  اين گروه  نياز  به  است 
اجتماعى تصويرى نه تنها يك فضاى كاربردى را در اختيار 
اعضاى خود مى گذارد تا لحظه به لحظه زندگى خود را به 
روايت عكس ثبت كنند، بلكه قابليت هاى تخصصى را براى 
عكاسان حرفه اى ارايه مى دهند تا از اين طريق بتوانند نتايج 
حاصل از فعاليت هاى خود را به ديگران هم معرفى كنند. يكى 
از بخش هاى قابل مالحظه در اين شبكه اجتماعى، سيستم 
امتيازدهى به عكس هاى برتر است. در اين سيستم كاربران 

مى توانند بهترين تصاوير خود را منتشر كنند و هر چه تعداد 
اليك هاى مربوط به عكس آنها بيشتر شود، امتياز باالترى 

مى گيرند و اگر عكس آنها برگزيده شود، پول دريافت
مى كنند.كاربران مى توانند عكس هاى خود را با هر كيفيتى كه 
گرفته اند به نمايش بگذارند و ويديوهايى را كه حداكثر تا 20 
 Klink ثانيه تنظيم شده است منتشر كنند. شبكه اجتماعى
با انواع ابزارهاى كاربردى و سيستم هاى تصويربردارى در 
به همين  و  دارد  دوربين هاى ديجيتالى مختلف سازگارى 
دليل كاربران مى توانند به صورت مستقيم عكس ها را روى 

آن به اشتراك بگذارند. شبكه اجتماعى به ازاى هر 1000 
بارى كه يك عكس مشاهده شود 2,00 دالر به صاحب آن 
 پرداخت مى كند. اين عدد به ازاى تعداد واحد كاربران شمارش 
مى شود و بر اين اساس شبكه اجتماعى مشتركان خود را 
تشويق مى كند تا روى عكس هاى مختلف كليك كنند و 
مخاطبان بيشترى داشته باشند. كاربران همچنين مى توانند 
لينك تصوير خود در شبكه اجتماعى Klink را در ديگر 
اين طريق از  تا  بگذارند  اشتراك  به  اجتماعى  هاى   شبكه 

 كليك هاى بيشترى دريافت كنند.

با اين شبكه اجتماعى پول در بياوريد

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»

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

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

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر

همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه
23- 20 ويژه آقايان گرامى

زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544
نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

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)

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69- 09153616358

چك دو ماهه

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

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

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

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

نمايندگى نوكى

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

  09153634099 فرهمند
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

نسرين كارى

پنجشنبه * 30 مهر 1394 * شماره 3350 

محبت به پيرزن

پيرزن، تنها و ناتوان و تشنه در خيمه نشسته بود با خود 
من  به  آب  کمي  و  مي شد  پيدا  کسي  کاش  مي گفت 
مي داد. در اين فکر بود که امام حسين(ع) وارد شد. به 
او سالم کرد و دليل تنهايي اش را پرسيد. پيرزن گفت: 
پسر و عروس جوانم، وهب و هانيه، به شهر رفته اند اما 
هنوز برنگشته اند. امام با مهرباني پيرزن را سيراب کرد و 
گفت: اينک که منتظر عروس و داماد جوان هستيد، من 
به شما کمک مي کنم تا خيمه را براي آمدن آن ها تميز و 
مرتب کنيم. کمي بعد از رفتن امام(ع)، وهب و هانيه از راه 
رسيدند و با ديدن شادابي پيرزن و تميزي خيمه با تعجب 
پرسيدند: آيا کسي اين جا بوده است؟پيرزن پاسخ داد:آري، 
مردي مهربان و دوست داشتني که گويا از آسمان آمده 
بود. چه بزرگوارانه رفتار مي کرد. بياييد ما نيز خودمان را به 

قافله  اش برسانيم و با او همراه شويم.
امام رساندند.  به  را  آن ها به سرعت حرکت کرده خود 
امام(ع) وقتي آن ها را ديد با آغوش باز به استقبالشان آمد 
و چنان به آن ها محبت کرد که آن سه تن مسلمان شده 
و با اباعبدا...(ع) راهي کربال شدند.روزعاشورا، وهب اولين 
کسي بود که در نبرد تن به تن به ميدان رفت و جنگيد 
و شهيد شد. پس از شهادت او همسرش، هانيه براي 
اين که از او خداحافظي کند به کنارش آمد که ناگهان با 
نيزه ي يکي از سربازان عمرسعد به شهادت رسيد و تنها 

زن شهيد کربال شد

چراغ مايه دفع تاريکي است،
 بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است، 

که از آن دوري بايد جست.

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير 
و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست 
نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد. 

در زندگي وقتي کاري براي انجام يا چيزي براي 
عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن 
داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.

چه آسان است مرگى كه در راه رسيدن به عّزت و 
احياى حق باشد، مرگ عزتمندانه جز زندگى جاويد 

و زندگى ذليالنه جز مرگ هميشگى نيست.

است  عاشقي  باالن  سالروز عروج خونين سبک  عاشورا 
در  با شکوهي  و  جاودانه  با شهادت خويش حماسه  که 
 تاريخ آفريدند. عاشورا چشمه نوري است که سياهي ها و 
را  پاکي  و  زاللي  و  شويد  مي  جان  از  را  ها  تاريکي 
از  فرياد سرخي که  به آن هديه مي کند.  سخاوتمندانه 
که  بود  بيدارباشي  طنين  برخاست،  کربال  تفتيده  خاک 
مظلومان  رنج  با  و  درنورديد  را  قرون  و  اعصار  تمامي 
به  نه کربال  پيوند خورد.  ابديت  به  و  آميخته شد  تاريخ 
يک سرزمين محدود مي شود و نه عاشورا در غروب يک 

روز پايان مي يابد.
حماسه  و  باطل  و  حق  رويارويي  نمايش  صحنه  کربال 
نمايش  کربال  است.  طلبي  شهادت  و  جانبازي  پرشکوه 
رويارويي دو جبهه است که يکي در قامت استوار حسين 
عليه السالم تجّلي مي يابد و ديگري در وجود يزيد نمود 
مي يابد. نبض زمين در کربال مي تپد و کل کاينات در 
کربال خالصه مي شود. کربال محراب عبادت دل باختگان 
و عاشوراييان  است که کربالييان  است. کربال سکويي 
را از خاک تا افالک و از زمين تا عرش برين پرواز مي 
ماندن چگونه  درس  که  است  اي  مدرسه  کربال   دهد. 
 و چگونه رفتن را به ما مي آموزد و پايداري و پاسداري

را ياد مي دهد.
نهضت عاشورا حقيقتي را آشکار کرد که در هجوم ابرهاي 
فتنه و تحريف گم شده بود. عاشورا نمايش پرشکوه عشق 
السالم  از خودگذشتگي حسين عليه  ايثار و  با  است که 

و ياران فداکار آن حضرت در صحنه کربال خلق مي شود.
حماسه کربال حقيقتي را در کهکشان عشق و خون به 
تصوير کشيد تا ديگر کسي براي چشم پوشيدن از آفتاب 
حقيقت، بهانه اي نيابد. کربال صحنه وقوع حماسه جاويدي 
است که وجدان انسان هاي آگاه، صالبت آسماني اش را 
ستايش مي کند و در برابر قداست و عظمت آن سر تعظيم 
فرود مي آورد. نام آناني که در معراج کربال تن به خاک 
سپردند و به افالک پر کشيدند، بعد از گذر قرن ها هم 

چنان بر تارک تاريخ مي درخشد.
حسين، آموزگار تقوا

تقوا دژي استوار است که آدمي را در برابر خطا و گناه و 
پليدي و زشتي حفاظت مي کند و حسين عليه السالم 
بهترين آموزگاري بود که عمًال آموخت تقوا، گوشه نشيني 
و عزلت و دوري از جامعه نيست؛ بلکه موهبتي است که 
با بصيرت، دانايي و ستيز دائم با هواهاي نفساني و مفاسد 
مظهر  السالم  عليه  حسين  آيد.  مي  دست  به  اجتماعي 
تقواي الهي و نمونه اعالي وارستگي و پارسايي است وبايد 
تقواي حقيقي را در مکتب حسيني بياموزيم و آموزه هاي 

عاشورا را الگوي رفتارمان قرار دهيم.
عاشورا براي ما تنها يک حادثه نيست؛ بلکه نوعي فرهنگ 
و تاريخ آغازي ديگر است. حادثه عاشورا هرچند در زماني 
بسيار کوتاه تحقق يافت و بيش از نيم روز دوام نيافت، اّما 
عمق حادثه چنان روايت تلخي را به تصوير مي کشد که 
توّجه همه عالم را به خود معطوف مي سازد و چنان شور و 

حرکتي مي آفريند که همه قيام هاي حق طلبانه و آزادي 
خواهانه از سرچشمه اش آب مي خورد و بر محور آن مي 
 چرخد. اين وظيفه ماست که فرهنگ عاشورا و پيام کربال 

را خوب بشناسيم و سرمشق زندگي خود قرار دهيم.
آزادگي و شرافت  پيام هاي عاشورا، حفظ  از مهم ترين 
انساني است؛ زيرا انسان تا اسير ناداني و گم راهي باشد و 
دل بستگي به دنيا پرده هاي سياه بر چشم و دل او افکند، 
هرگز مسير تکامل را نخواهد پيمود و به هدف هاي متعالي 
و انساني نخواهد رسيد. در آن روزگار که وابستگي هاي 
دنيوي و دل بستگي هاي ماّدي، مردم را از ياد خدا غافل 
ساخته و دام هاي فريبنده آنها را به پستي کشانده و سراب 
مقام و رياست، شکوه حضور پروردگار را در دل هايشان به 
فراموشي سپرده بود، حسين عليه السالم بود که همگان 
را به آزادي و کمال انساني فرا خواند و به زيبايي فهماند 
که خداوند انسان را آزاد آفريده و انسان بايد از اين آزادي 

پاسداري کند.
شهادت، انتخابي واال

امام حسين (ع)مي دانست که اين نهضت، پيروزي نظامي 
ندارد و اين حرکت جز به شهادت او سرانجام نمي يابد؛ 
اّما او بر اساس تکليف و وظيفه شرعي قيام کرد و براي 
پيراستن چهره دين از ناروايي ها، حرکت خود را آغاز کرد تا 
با خون خود و يارانش، کژي ها را از جامعه اسالمي بزدايد 
و فرياد بيداري را در جان خفته انسان ها طنين انداز کند.

با  اباعبدا...در مبارزه  ناپذيري حضرت  قاطعيت و سازش 

فساد، انحراف و استبداد همواره الهام بخش انسان هاي 
آزاده در طول تاريخ بوده است. امام حسين عليه السالم 
با شجاعت تمام از دين و حقانيت خود دفاع کرد و هرگز 
خواري بيعت با يزيد را نپذيرفت. او براي دفاع از دين و 
احياي ارزش هاي اسالمي، رنج ها و مصيبت ها را به جان 

خريد و تا مرز شهادت ايستادگي کرد.
امر به معروف و نهي از منکر

نهضت امام حسين عليه السالم در کربال براي اين بود تا 
روح مسئوليت پذيري و حق خواهي را در جامعه زنده کند 
و بنياد ظلم و استبداد را از جامعه بر کند و زنگارهاي نيرنگ 
و فريب را از چهره دين اسالم بزدايد و حقيقِت پنهان شده 
در پشت پرده هاي ضخيم تحريف را براي مردم آشکار 
سازد و جان خفته جاهالن، گم راهان و فريب خوردگان را 
بيدار کند. ما در زيارت نامه آن حضرت شهادت مي دهيم 
که «اي حسين، تو نماز را به پا داشتي و زکات پرداختي و 

امر به معروف و نهي از منکر فرمودي».
اين چه رازي است که تمامي حرکت ها و انقالب هايي 
که براي دفاع از دين انجام مي شود، تاب و توان و شور 
و پويايي شان را از حماسه عاشورا مي گيرند و اين چه 
سّري است که انديشه هاي اسالمي بالندگي و دوامشان 
را از نهضت کربال اخذ مي کنند؟ آري، هيچ انديشه اي به 
کمال نمي رسد، مگر اين که از چشمه جوشان معرفت 
عاشورا سيراب شود و هيچ حرکتي دوام نمي آورد مگر اين 

که از صالبت معنوي حماسه کربال کمک بگيرد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و چون شخصى را كشتيد و در باره او با يكديگر به ستيزه برخاستيد و حال آنكه خدا 
آنچه را كتمان مى كرديد آشكار گردانيد. سوره بقره، آيه 71

حديث روز  

زمين كربال در روز رستاخيز، چون ستاره مرواريدى مى درخشد و ندا مى دهد كه من زمين مقدس خدايم، زمين پاك و مباركى كه 
پيشواى شهيدان و ساالر جوانان بهشت را در بر گرفته است. امام سجاد (ع)

شعر عاشورا

عاشورا روز معراج عاشقان سبك بال از ارض كربال

شب اشک و تماشا

شب شِب اشک و تماشاست اگر بگذارند
لحظه ها با تو چه زيباست اگر بگذارند

فکر يک لحظه بدون تو شدن کابوس است
با تو هرثانيه روياست اگر بگذارند

مثل قدش قدمش لحن پيمبروارش
روي فرزند تو زيباست اگر بگذارند

غنچه آخر چقدر آب مگر مي خواهد؟
عمر طفل تو به دنياست اگر بگذارند

ساقي ات رفته و اي کاش که او برگردد
مشک او حامل درياست اگر بگذارند

آب مال خودشان چشم همه دلواپس
خيمه ها تشنه سقاست اگر بگذارند

قامتش اوج قيام است قيامت کرده است
قد سقاي تو رعناست اگر بگذارند

سنگ ها در سخنت هم نفس هلهله ها
لحن قرآن تو گيراست اگر بگذارند

تشنه اي آه و دارد لب تو مي سوزد
آب مهريه زهراست اگر بگذارند

بر دل مضطرب و منتظر خواهر تو
يک نگاه تو تسّالست اگر بگذارند

آمد از سمت حرم گريه کنان عبدا...
مجتباي تو همين جاست اگر بگذارند

رفتي و دختر تو زمزمه دارد که کفن...
...کهنه پيراهن باباست اگر بگذارند

اي به قربان صفايت حسين
چشم من مانده به راهت حسين
بـه خـدا ز هـجر تـو جان دادم

قسمتم کن حرم کرب و باليت حسين

جدول3349 تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

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

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

حراج وسايل محرمى
طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

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

 در كارواش           09154782529

چند نفر كارگر ماهر و نيمه ماهر 
براى كار در كارواش نيازمنديم. 

محدوده غفارى، كارواش 24
09373873092

فروشى 
2 ساعت آب از چاه عميق مشهور به 

عثمانى در دشت بجد با حدود 4 هزار 
متر زمين – لوله كشى تا سر زمين 

09155055540

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

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

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

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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

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

09151636052 

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

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

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

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

داربست مهـدى 
   نصب ، رولپالك ، سايبان 

 خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
 09151642377-32319263

 وسيله كار

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى 

سايپا       09158076574 - نظرى

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

فروش ويژه هفته
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اخبار ورزشى

شهرخبر: نوشيدن چندين فنجان چاي سياه در مقابل چاي سبز يا چاي هاي ديگر همراه با شير يا بدون شير باعث بروز شکستگي هاي کمتر در نواحي استخواني زنان 
مسن مي شود.بررسي ها نشان مي دهد که نوشيدن چند فنجان چاي براي جلوگيري از شکستگي باال در زنان سالخورده مفيد است و زناني که فالوونوئيد بيشتري دريافت 
مي کردند در معرض خطر کمتر شکستگي قرار داشتند. اما فرق نوشيدن يک تا سه فنجان چاي در مقايسه با نوشيدن يک فنجان چاي چندان قابل توجه نيست.

زنان سالمند چاى بنوشند تا دچار شكستگى نشوند 

وقتى ميوه و سبزى نمى خوريم چه اتفاقى براى ما مى  افتد؟
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مبتاليان به نارسايى قلبى، 
آب چغندر بخورند

 
نيترات، قدرت  از  سالمانه: رژيم غذايي سرشار 

عضالت بيماران مبتال به نارسايي قلبي را همانند 
ورزشکاران افزايش مي دهد و اين نتيجه مطالعات 
جديد است.به گفته محققان آب چغندر با درصد 
نارسايي  به  بيماران مبتال  به  باال  بسيار  نيترات 

قلبي توصيه مي شود. محققان معتقدند نيترات در 
آب چغندر، اسفناج، شلغم و... ، در طي ورزش به 
اثرات سودمندي  و  تبديل شده  نيتريک  اکسيد 
و  قلب  سالمت  و  خون  فشار  کاهش  روي  بر 
عروق دارد. در واقع جذب مقادير فراواني نيترات 
اکسيژن  ميزان  تقليل  موجب  غذايي  برنامه  از 

مورد نياز در حين انجام حرکات ورزشي مي شود 
و کارايي را حين ورزش افزايش مي دهد.بيماران 
فعاليت هاي  دنبال  به  قلبي  نارسايي  به  مبتال 
روزمره و ورزش دچار ضعف، خستگي و تنگي 

نفس مي شوند و داشتن يک رژيم غذايي سرشار 
از نيترات به آن ها پيشنهاد مي شود.

 
هنگام سردرد چه  بخوريم ؟

 
سالمت نيوز: وقتي سردرد مي گيريم ساده ترين 
کار ممکن اين است که قرص بخوريم. اگر در 
تالش هستيد که از مسکن ها استفاده نکنيد، ما 
به شما کمک مي کنيم درد را با راه حل هاي 
طبيعي دور کنيد. سيب زميني: سيب زميني سرخ 
کرده را از سرتان بيرون کنيد و به جايش سيب 
زميني آب پز استفاده کنيد. غذاهايي که سرشار 
هاي  سردرد  مانع  توانند  مي  هستند  پتاسيم   از 
توانيد  مي  موز  از  استفاده  با  موز:  شوند.  شديد 
ترکيبي از پتاسيم و منيزيم را با هم مصرف کنيد. 
خواص آرامش بخش منيزيم براي کاهش فشار 
هندوانه:  کند.  مي  کمکتان  بسيار  سردرد  يک 
بيشتر وقت ها که درگير سردرد هستيد، ممکن 
است در واقع بدنتان کم آب شده باشد. هندوانه 
عالوه بر تامين آب مي تواند با پتاسيم و منيزيم 
سردردتان را بهبود ببخشد. خيار: خيار به تامين 
آب بدن کمک مي کند. ٩٥ درصد خيار را آب 
تشکيل مي دهد، به همين دليل انتخابي بسيار 

مناسب براي چنين مواقعي است.

از كودكى جلوى بيمارى 
«خاموش» را بگيريد!

کافي  تحرک  و  مناسب  تغذيه  نيوز:  سالمت 
پوکي  به  ابتال  از  پيشگيري  در  موثر  عامل  دو 
استخوان است. بهترين زمان پيشگيري از پوکي 

دوران  اين  باشد.  مي  کودکي  دوران  استخوان 
بهترين زمان براي جذب منابع کلسيم و ويتامين 
D است و چنانچه از همين زمان کودک با منابع 
خوب کلسيم تغذيه شده و به ميزان کافي در برابر 

نور خورشيد براي ساخت ويتامين D در پوست 
قرار گيرد، قطعا پيشگيري مناسبي در برابر پوکي 
افراد در  ايجاد خواهد شد.  او  استخوان در بدن 
برابر  در  دقيقه   ١٥ تا   ١٠ روزانه  بايد  سني  هر 
نور خورشيد قرار گيرند. افراد هر چقدر تحرک 
بيشتري داشته باشند عضالت قوي تر و در کنار 

در  داشت.  خواهند  قوي  تري  استخوان هاي  آن 
از  همين راستا توصيه مي شود براي پيشگيري 
ابتال به پوکي استخوان افراد حتما ورزش را در 
اين  متاسفانه  باشند.  داشته  خود  روزانه  برنامه 

بيماري تا زمان بروز شکستگي يا ترک برداشتن 
استخوان هيچ عالمتي ندارد. 

وقتى ميوه و سبزى نمى خوريم 
چه اتفاقى براى ما مى  افتد؟

 
و  ميوه ها  مصرف  در  فراموشي  نيوز:  سالمت 
سبزيجات غذايي منجر به ٥ عارضه جانبي مي شود. 
احساس گرسنگي: فيبر و آب سرشار در ميوه و 
و  مي کند  کمک  سيري  احساس  به  سبزيجات 
مدام  احساس  سبزيجات  و  ميوه  مصرف  توقف 
گرسنگي را در فرد ايجاد مي کند.زرد شدن پوست: 
مصرف ميوه ها و سبزيجات منجر به روشن شدن و 
شادابي پوست مي شود. در مقابل عدم مصرف اين 
محصوالت و عدم وجود کاروتنوئيدها منجر به زرد 
شدن پوست بدن مي شود. افزايش فشار خون: عدم 
مصرف ميوه و سبزي منجر به افزايش فشار خون 
مي شود.احساس افسردگي: يکي ديگر از عوارض 
عدم مصرف ميوه و سبزي احساس خمودگي و 
بي حالي است.اختالالت شناختي: افراد مسن که 
به تعداد کافي از ميوه و سبزي استفاده نمي کنند 
در معرض خطر ابتال به اختالالت شناختي خفيف 
هستند. پلي فنول ها و ترکيبات آنتي اکسيداني 

گياهان عاملي براي افزايش سطح حافظه هستند.

ايستگاه سالمت

حوادث

پروين: داربى مساوى مى شود؛ فكر 
نمى كنم تيم ملى به جام جهانى برود   

پر سپوليس،  فو تبا ل  پيشکسوت  پروين  علي   : ايسنا 
مشهد،  جامگان  سياه  مقابل  پر سپوليس  ديدار  درباره 
نمايش  به  را  خوبي  بازي  پر سپوليس  کرد:  اظها ر 
بازي هاي خوبي  نيمه دوم  تيم در  اين  گذاشت. فعال 
را انجام مي دهد. وي درباره وضعيت تيم  ملي فو تبا ل 
حال  نمي کند.  بازي  تيم  ملي خوب  گفت:  ايران هم 
اين خوب بازي نکردن مي تواند به خاطر جواني تيم 
را  دلم  حرف  اگر  ناهماهنگي.  خاطر  به  هم  يا  باشد 
بزنم عملکرد کي روش را مثبت نمي بينم. او تا به حال 
نتيجه اي گرفته است؟ من فکر  ايران چه  فو تبا ل  در 
نمي کنم اين تيم در نهايت به جا م جها ني صعود کند. 
پيشکسوت فو تبا ل پر سپوليس در پاسخ به اين سوال 
که نتيجه  داربي پيش رو را چگونه پيش بيني مي کند، 
افزود: من فکر مي کنم که داربي مساوي شود. هو اد ا ران 
پر سپوليس به اين تيم اميدوار باشند، زيرا مطمئنا اين 

تيم جزو تيم هاي باالنشين جدول خواهد بود. 

استقالل و پرسپوليس دولتى ماندند  
توليد  از  حمايت  ويژه  کميسيون  رئيس  نيوز:  جهان 
مجلس گفت: هيئت تطبيق مصوبات دولت در مجلس، 
را  واگذاري  فهرست  از  سرخابي ها  خروج  مصوبه 
مغاير با قانون ندانست. حميدرضا فوالدگر با اشاره به 
مصوبه دولت مبني بر خروج دو تيم فوتبال استقالل 
و پرسپوليس از فهرست واگذاري ها و پيوستن اين دو 
اين مصوبه،  باشگاه هاي فرهنگي اظهار کرد:  تيم به 
مي تواند توسط هيئت تطبيق مجلس تائيد يا رد شود و 
طبق آخرين اخبار اين مصوبه دولت رد نشده و مغاير با 
قوانين نبوده است.وي ادامه داد: به استناد اين موضوع 
فرهنگ  زماني که اليحه خصوصي سازي بخش  تا 

ارائه نشود، سرخابي ها قابل واگذاري نيستند.

كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس محروم شد

مهر : کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در جديدترين 
آراي خود، ضمن جريمه نقدي و توبيخ مربي تيم صباي 
قم، کاپيتان پرسپوليس و بازيکنان صبا را به يک جلسه 
محروميت و پرداخت جريمه نقدي محکوم کرد. در جريان 
مسابقه دو تيم پرسپوليس تهران و صباي قم از هفته 
هشتم رقابتهاي ليگ برتر، از سوي ابوالقاسم دهنوي، 
بازيکن تيم صباي قم تخلفاتي مبني بر اهانت به بازيکن 
تيم مقابل و درگيري رخ داد. وي به يک جلسه محروميت 
از همراهي تيم خود در مسابقات ليگ برتر و پرداخت ۳۰ 
ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد. همچنين عليرضا 
نورمحمدي، کاپيتان تيم پرسپوليس نيز به دليل تحريک 
به ايجاد درگيري و خشونت با استفاده از الفاظ نامناسب، 
يک جلسه از همراهي تيم خود محروم شد. اين بازيکن 
بايد ۱۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي پرداخت کند. همچنين 
محمد دايي، مربي تيم صبا قم نيز به دليل اهانت به داور 

بايد ۲۰ ميليون ريال جريمه نقدي پرداخت کند.

كشيدن نقشه آدم ربايي خيالي 
براي اخاذي از پدر 

تابناک:٢٢ مهر مردي ميانسال به پليس آگاهي انزلي 
مراجعه كرد و از ربوده شدن پسرش خبر داد. شاكي گفت: 
پسرم با من تماس گرفت و گفت افرادي ناشناس او را 
دزيده اند و اگر ٣٠ ميليون تومان به آنها ندهم او را خواهند 
كشت.بررسي ها نشان مي داد پسر شاكي از قماربازاني 
است كه چندي پيش ميليون ها تومان پول نقد را در يكي 
از شرط بندي ها باخته است. كارآگاهان از شاكي خواستند 
تا ٣٠ ميليون تومان پول را به حساب پسرش واريز كند. 
سه روز پس از واريز پول، پسر شاكي آن را دريافت كرد 

که دستگير شد و به خيالي بودن آدم ربايي اعتراف كرد.

قتل تازه  عروس با ضربات
 چاقوي برادر شيشه اي 

تابناک: تازه عروسي كه براي ديدن خانواده اش راهي 
تهران شده بود، فكر نمي كرد برادر شيشه اي اش او را با٢٠ 
ضربه چاقو به قتل برساند. ٢٧ مهرماه قاضي منافي آذر، 
بازپرس ويژه قتل پايتخت، از قتل زن جواني باخبر شد. 
بررسي ها نشان داد، زن جوان كه با چاقو زخمي شده بود 
به علت شدت خونريزي فوت شده است. تحقيقات نشان 
داد مقتول تازه عروسي است كه چند روز قبل براي ديدن 
مادر و پدرش آمده است و برادرش كه به شيشه اعتياد 
داشت، او را با ٢٠ ضربه چاقو مجروح كرده و متواري شده 

است. كارآگاهان در تالشند تا قاتل را دستگير كنند.

جنايت در اختالف 2 همسايه 

تابناک: اختالف دو همسايه در خرم آباد يک کشته و 
يک زخمي برجاي گذاشت. رئيس پليس آگاهي لرستان 
گفت: بر اثر اختالف دو خانواده همسايه در خرم آباد يک 
جنايت رخ داد.  رئيس پليس آگاهي لرستان گفت: در اين 
حادثه يکي از همسايگان که جوان ٣٠ ساله  مجرد بود 
پس از درگيري لفظي با تفنگ ساچمه زني از پنجره به 
طرف همسايه خود شليک مي کند که در اين اتفاق دست 
مرد همسايه زخمي مي شود. مهاجم پس از شليک تير به 
سمت مرد همسايه به گمان اينکه وي به قتل رسيده است 
به خانه خود رفته و پس از قفل کردن در ها با همان تفنگ 

به سر خود شليک کرده و خودکشي مي کند.

رشوه سوداگر مرگ صورت جلسه شد

 رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي از رد 
رشوه دو ميليون و٥٨٠ ريالي مامور وظيفه شناس سربيشه 
در قبال آزادي خبر داد. سرهنگ حسيني گفت: مأموران 
پاسگاه «حسين آباد» سربيشه هنگام کنترل محورهاي 
عبوري به يک دستگاه خودروي تويوتا مشکوک شدند. 
از هماهنگي هاي صورت گرفته،خودروي تويوتا  پس 
مورد بازرسي قرار گرفت که در داخل خودرو پنج کيلو 
و١٠٠ گرم ترياک کشف شد. متهم به هنگام انتقال به 
پاسگاه به منظور رهايي از مجازات قانوني پيشنهاد مبلغ دو 
ميليون و٥٨٠ هزار ريال وجه نقد را به مأمور داد که رشوه 
پيشنهادي رد و مبلغ مورد نظر ضميمه پرونده متهم شد. 

عامل هتك حيثيت در فضاي 
مجازي دستگير شد

رئيس پليس فضاي توليد وتبادل اطالعات فرماندهي 
هتک  عامل  دستگيري  از  جنوبي  خراسان  انتظامي 
حسيني  داد.سرهنگ  خبر  مجازي  فضاي  در  حيثيت 
بر  مبني  شهروندان  از  يکي  شکايت  اعالم  با  گفت: 
درج عکس هاي خصوصي وي در يکي از شبکه هاي 
اجتماعي توسط فرد يا افرادي نامعلوم و همچنين تهديد 
وي به انتشار تصاوير خصوصي، رسيدگي به موضوع در 
دستور کار کارشناسان  قرار گرفت. ماموران ، فردي را 
در اين زمينه شناسايي و احضار کردند. متهم انگيزه خود 

را انتقام جويي از شاکي اعالم کرد.

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

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

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

09331316418 - 09155616079
مديريت: احرارى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

پوشاك بچگانه «پاييزه» رسيد

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

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

نصب  و  تعمير كولر آبى  و  
لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى
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فارس- همزمان با ششمين روز از ماه محرم كاروان محبان اهل بيت(ع) به روستاهاى شهرستان خوسف رسيدند و به اجراى مراسم 
تعزيه پرداختند. كاروان تعزيه خوانى محبان اهل بيت(ع) كاروانى متشكل از چهار تعزيه خوان از استان خراسان رضوى است. اين كاروان 
در حال حاضر به خراسان جنوبى رسيده است و نخستين تعزيه خود را در روستاى مهديه شهرستان خوسف اجرا كرده است. اين كاروان 

در سفر خود به خراسان جنوبى تا روز دهم محرم الحرام در روستاهاى اطراف شهرستان خوسف به اجراى تعزيه مى پردازند.

اجراى تعزيه خوانى كاروان محبان اهل بيت(ع) در روستاهاى خوسف تا روز دهم محرم
هتل كوير بيرجند تكميل مى شود

شوراى  در  جمهور  رئيس  ويژه  نماينده  خبر-  گروه 
مدير  و  كشور  گردشگرى  فرهنگى  ميراث  عالى 
تأمين  گردشگرى  و  رفاه  هلدينگ  شركت  عامل 
كوير  هتل  تمام  نيمه  پروژه  از  بازديد  در  اجتماعى 
بردارى  بهره  و  تكميل  براى  مساعد  قول  بيرجند، 
گفت:  سالمى  باى  ابراهيم  دكتر  داد.  را  هتل  اين 
با توجه به ساختار جديد هلدينگ گردشگرى تأمين 
اجتماعى، هتل كوير بيرجند در اولويت مجموعه هاى 
گردشگرى تحت پوشش قرار مى گيرد و ظرف دو 
آينده تكميل و به بهره بردارى مى رسد. وى  سال 
درباره سرمايه گذارى  استاندار  با  ديدار  همچنين در 
در پروژه هاى گردشگرى قابل اجراى در استان قول 
مساعد داد. گفتنى است: هتل كوير بيرجند در زمره 
و  ايرانگردى  گذارى  سرمايه  توسعه  شركت  امالك 
به  سال  چندين  كه  شود  مى  محسوب  جهانگردى 
صورت نيمه تمام رها شده بود. اين هتل بيش از 80 
اتاق و خدمات جانبى از قبيل واحد تجارى، پذيرايى، 

سالن برگزارى همايش و ... دارد.

سد سياهو سربيشه براى بهره بردارى 
نيازمند 150 ميليارد ريال اعتبار است

خراسان  اى  منطقه  آب  شركت  عامل  مدير  ايرنا- 
در  سربيشه  شهرستان  سياهو  سد  گفت:  جنوبى 
صورت تأمين 150 ميليارد ريال اعتبار براى تكميل 
آن در سال 95 به بهره بردارى مى رسد. امامى ميزان 
پيشرفت فيزيكى سد سياهو را 87 درصد ذكر كرد و 
افزود: امسال براى ادامه تكميل اين سد 40 ميليارد 
ريال اعتبار در نظر گرفته شد كه تاكنون نيمى از اين 
براى  شده  هزينه  اعتبار  وى  يافت.  اختصاص  مبلغ 
احداث سد را تاكنون 205 ميليارد ريال ذكر كرد و 
يادآور شد: براى تكميل سد ياد شده 150 ميليارد ريال 
اعتبار ديگر نياز است. امامى با اشاره به اينكه در حال 
حاضر عمليات اجرايى سد رزه شهرستان درميان نيز 
به اتمام رسيد، بيان كرد: سال گذشته براى تكميل 

اين سد 85 ميليارد ريال هزينه شده بود.

پزشك خيرتهراني، هزينه هاى درمان 
 يك يتيم تحت حمايت مودى را پذيرفت

گروه خبر- پزشك تهراني، هزينه هاى درمان يك 
يتيم مودى را به طور كامل متقبل شد. مدير كميته 
امداد امام خمينى(ره) سربيشه در اين باره گفت: يك 
پذيرش،  هاى  هزينه  تمامى  تهران  در  خير  پزشك 
از  يكي  پالستيك  جراحى  عمل  انجام  و  بسترى 
يتيمان ساكن شهر مود را پذيرفت. قريب خاطرنشان 
محروم  مادر  و  پدر  نعمت  از  كه  يتيم  اين  كرد: 
شده  سوختگى  دچار  سوزى،  آتش  حادثه  در  است، 
و متأسفانه درمان كامل وى، هزينه هاى سنگينى را 
در پى داشت. وى ادامه داد: اين خير نيك انديش كه 
حمايت از 30 يتيم را در بخش مود از توابع شهرستان 
سربيشه عهده دار است، پرداخت تمامي هزينه هاي 
درماني اين يتيم را متقبل شد. به گفته وى؛ پرداخت 
تمامي هزينه هاي درماني اين يتيم آسيب ديده، 80 

ميليون ريال هزينه درپى داشته است.

مراسم عزادارى ساالر شهيدان 
در كانون هنرمندان برگزار شد

و  شهيدان  ساالر  و  سرور  عزادارى  مراسم  راستى- 
شهداى دشت كربال در محل كانون هنرمندان استان 
اين  در  شد.  برگزار  محرم  هفتم  شب  با  همزمان 
مراسم كه اعضاى كانون هنرمندان و خانواده هايشان 
حضور داشتند، گروه هاى همنوازى به اجراى برنامه 
پرداختند. پخش كليپ، مرثيه خوانى، مديحه سرايى 
و شعرخوانى در وصف حضرت اباعبدا... الحسين(ع)، 
العباس(ع) و حضرت على اصغر(ع) توسط  اباالفضل 
هنرمندان كانون از جمله برنامه هاى اين مراسم بود. 

در پايان نيز با نذرى شام از ميهمانان پذيرايى شد.

36 هزار بازرسى از واحدهاى صنفى استان

مهر- رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبى از انجام 36 هزار و 
496 بازرسى از واحدهاى صنفى استان در شش ماهه 
نخست سال جارى خبر داد. تهورى اظهاركرد: 667 
پرونده تخلف به ارزش بيش از 13 ميليارد ريال براى 
گفت:  وى  شد.  تشكيل  بازرسى ها  اين  در  متخلفان 
طى بررسى شكايت هاى واصله به اداره بازرسى مبلغ 
دو ميليارد و 55 ميليون و 905 هزار و 780 ريال به 

شكات خراسان جنوبى بازگردانده شد.

پيش بينى برداشت 10 تن زعفران خشك 
از مزارع فردوس

فارس- فارس- رئيس اداره جهاد كشاورزى فردوس از 
پيش بينى برداشت 10 تن زعفران خشك از مزارع اين 
شهرستان خبر داد و يادآور شد: بيش از 40 ميليارد تومان 
مهميز  اين شهرستان  شود.  زعفران كاران  عايد  درآمد 
گفت: شهرستان فردوس با سطح زيركشت 3 هزار و 
150 هكتار، رتبه سوم توليد زعفران را در خراسان جنوبى 
از آن خود كرده است. وى افزود: به دليل خشكسالى 
به  در حال حاضر  زيرزمينى  آب سفره هاى  و كاهش 
شهرستان  زعفران  مزارع  از  هكتار  يك هزار  حدود 
فردوس بايد با تانكر آبرسانى شود و از طرفى به سبب 
صعب العبور بودن اغلب مزارع، امكان حمل آب با تانكر 
نيز وجود ندارد. مهميز: زمان آبيارى مزارع زعفران در 
روستاهاى كوهپايه از 10 مهرماه آغاز مى شود و تا 10 
آبان ماه نيز ادامه دارد و در باغشهر اسالميه و روستاهاى 
غيركوهپايه اى نيز آبيارى مزارع زعفران از اواخر مهرماه 

تا اواخر آبان ماه انجام مى شود.

امروز  گفت:  جنوبى  خراسان  انصارالرضا(ع)  سپاه  فرمانده 
دشمن خاكريزهاى جبهه را به پياده رو ها، مدارس و دانشگاه 
آورده و هر روز شخصيت جوانان را مى زند. به گزارش مهر، 
سردار هاشم غياثى در همايش امربه معروف و نهى از منكر 
شهرستان بيرجند اظهار كرد: انقالب اسالمى ايران ريشه در 
نهضت عاشورايى دارد. وى با تأكيد بر اينكه براى عاشورايى 
شدن بايد درك و معرفت خود را نسبت به قيام امام حسين 
(ع) افزايش داد، بيان كرد: اگر دم از معرفت امام حسين (ع) 

مى زنيم نبايد زندگى ما آميخته به گناه باشد.
غياثى، حفظ ارزش ها و احياى امربه معروف و نهى از منكر را 

از مهم ترين اهداف قيام امام حسين (ع) عنوان كرد و گفت: 
امروز در جامعه اسالمى و به ويژه در كشور ما كه دم از اسالم 
مى زنيم امربه معروف و نهى از منكر مغفول مانده و آن طور كه 
بايد و شايد به آن پرداخته نمى شود. وى تأكيد كرد: به طور 
حتم اگر اثرات مثبت اين فريضه الهى در جامعه شناخته شده و 
نسبت به آن جهل نداشته باشيم شرايط بهتر از وضع موجود 
با اشاره به اينكه تاريخ نشان داده كه اگر  خواهد بود. وى 
امربه معروف و نهى از منكر در جامعه اى تعطيل شود انحطاط 
و دگرگونى ارزش ها در جامعه شكل خواهد گرفت، عنوان 
داشت: بنابراين بايد نسبت به اين مهم بى تفاوت نباشيم و در 

زندگى اجتماعى خود به آن توجه ويژه داشته باشيم.

مديران دستگاه هاى اجرايى بايد آمربه معروف باشند

غياثى بابيان اينكه امروز هيچ مسئولى در استان ها نيست كه 
حكم و مسئوليتى نسبت به شوراى امربه معروف و نهى از 
منكر نداشته باشد، از مديران دستگاه ها خواست تا خودشان 
نيز آمربه معروف باشند. وى اضافه كرد: اگر در برخى از حوزه ها 
برخورد با منكرات مشكل بوده و تبعات دارد مى توان حداقل 
در جهت ترويج معروفات قدمى برداشت و با اشاعه معروفات 

محيط كارى خود را پاك و عارى از مصاديق منكرات كنيم.

نقش آفرينى فنى و حرفه اى 
در كاهش نرخ بيكارى 

خراسان  اى  و حرفه  فنى  آموزش  مدير كل  ايسنا- 
و  فنى  آموزش  سازمان  خدمات  گفت:  جنوبى، 
حرفه اى به عنوان يكى از راهكارهاى مهم در تحقق 
مقاومتى»،  اقتصاد  و  اقتصادى  «حماسه  شعارهاى 
مى تواند در توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكارى در 
آيند،  خوش  باشد.  داشته  نوينى  نقش آفرينى  كشور 
در مراسم توديع و معارفه ريئس مركز آموزش فنى 
و حرفه اى شهرستان خوسف با اشاره به وجود 22 
مركز دولتى و 155 آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى در 
استان، گفت: با توجه به وجود 125 كارگاه آموزشى 
در اين مراكز قابليت ارائه 380 حرفه را در سه خوشه 
صنعت و معدن، كشاورزى و خدمات دارا است. وى 
با اشاره به ظرفيت هاى شهرستان خوسف خاطرنشان 
فنى  آموزش  سنجى  نياز  شهرستان  اين  در  كرد: 
انجام  روستايى  و  شهرى  بخش  دو  در  حرفه اى  و 
پذيرفته است و بر اين اساس در سال جارى 35672 
اجرا  مهارتى  آموزش  نفر   292 معادل  ساعت  نفر 
نيز در  گرديده است. فرجامى فر، فرماندار شهرستان 
اين جلسه گفت: همانطور كه بر اساس نياز سنجى هم 
استخراج گرديده است، آموزش هاى فنى و حرفه اى 
برود.  روستاها  سمت  به  بايستى  شهرستان  اين  در 
وى به بحث كارخانه شمش فوالد شهرستان اشاره 
و تصريح كرد: اين كارخانه باعث ايجاد فرصت هاى 
زيادى در شهرستان مى شود و مهارت  بسيار  شغلى 
پايان اين  آموزى زمينه ساز اين امر خواهد بود. در 
مراسم از زحمات حسين حسنى رئيس سابق فنى و 
حرفه  اى شهرستان خوسف تجليل و وحيد ملكى به 

عنوان رئيس جديد اين مركز آموزشى معرفى شد. 

اجراى طرح توليد گوشت قرمز
 توسط عشاير خراسان جنوبى

ايرنا- مديركل امور عشايرى خراسان جنوبى از اجراى 
ريال  ميليارد  با 90  قرمز  گوشت  توليد  زنجيره  طرح 
تسهيالت از محل صندوق توسعه ملى خبر داد.قوسى 
هاى  تشكل  و  ها  تعاونى  اختيار  در  مبلغ  اين  گفت: 
عشايرى قرار گرفت كه اجراى طرح مذكور در اقتصاد 
خانوارهاى عشايرى استان تأثيرگذار است. وى افزود: 
از ابتداى سال جارى در قالب اجراى طرح ياد شده، 25 
هزار رأس دام عشاير پروار بندى شد كه پيش بينى 
مى شود 375 تن گوشت قرمز به ارزش 95 ميليارد 
ريال توليد شود. قوسى با اشاره به آمادگى پرواربندى 
15 هزار رأس دام ديگر توسط عشاير يادآور شد: در 
قالب اين طرح دام سبك و سنگين از عشاير استان 
براى  طرح  اين  كرد:  اضافه  وى  شد.  خواهد  خريدار 
توليد گوشت با كيفيت و كوتاه كردن دست دالالن 
طرح  اجراى  زمان  و  شد  اجرا  عشاير  همكارى  با 

پرواربندى امانى دام حدود چهار ماه است.

بازديد نماينده مردم سربيشه و نهبندان از 
روستاهاى گز و اصغول از توابع بخش مود

شوراى  مجلس  در  سربيشه  و  نهبندان  مردم  نماينده 
اسالمى در قالب برنامه دهگردشى از روستاهاى محروم 
مود شهرستان سربيشه  بخش  توابع  از  اصغول  و  گز 
بازديد كرد و از نزديك با مشكالت خانواده هاى تحت 
حمايت كميته امداد امام (ره) آشنا شد. در اين بازديد 
كه مدير كميته امداد شهرستان سربيشه و ساير مديران 
اهالى  داشتند،  نيز حضور  ادارات شهرستان  رؤساى  و 
مطرح  را  خود  مشكالت  صميمى  فضايى  در  روستا، 
كردند. هاشمزهى نماينده مردم در مجلس ضمن ديدار 
با خانواده هاى تحت حمايت در جهت پيگيرى و رفع 

مشكالت اين خانواده ها، قول هاى مساعدى داد.

بهره بردارى از كارخانه شمش چدن خوسف

كارخانه  بهره بردارى  از  خوسف  فرماندار  فارس- 
شمش چدن اين شهرستان همزمان با آذرماه امسال 
فرجامى فرد  داد.  خبر  نفر  بر 225  بالغ  اشتغالزايى  با 
اظهار كرد:  اين شهرستان،  ادارى  در جلسه شوراى 
نفر   225 بر  بالغ  كارخانه  اين  از  بهره بردارى  با 
سال  در  ميزان  اين  كه  شد  خواهد  ايجاد  اشتغال 
نفر   500 به  آهن  نورد  توسعه  طرح  اجراى  با  آينده 
طرح  اين  اجراى  براى  گفت:  وى  رسيد.  خواهد 
 300 و  خارجى  سرمايه گذارى  دالر  ميليون   27,5
است.  شده  انجام  ريالى  سرمايه گذارى  ريال  ميليارد 
اينكه 500 هكتار زمين در شهرك  به  اشاره  با  وى 
صنعتى شهيد رحمانى خوسف براى سرمايه گذارى در 
نظر گرفته شده و 125 هكتار آن فعًال آماده است، 
تصريح كرد: دو سرمايه گذار ايرانى نيز در اين راستا 
دليل  به  اما  شده  صادر  ايشان  مجوزهاى  و  جذب 
پيش  كندى  به  كار  روند  باال  بانكى  تسهيالت  نرخ 
سرمايه گذاران  ترغيب  براى  است  الزم  و  مى رود 
مانند خوسف  به سرمايه گذارى در مناطق محرومى 

يارانه به سود تسهيالت اختصاص داده شود.

كاروان سالمت هالل احمر زيركوه 
به نقاط محروم اعزام شدند

ايرنا- رئيس جمعيت هالل احمر زيركوه گفت: به منظور 
و  زمينه رشد  ايجاد  و  بهبود سطح سالمت محرومان 
توسعه سالمت در روستاهاى محروم، كاروان سالمت 
اين جمعيت در ايام سوگوارى سرور و ساالر شهيدان 
امام حسين(ع) به روستاى چشمه بيد و همت آباد اعزام 
توسط  روستا  اهالى  معاينه  كرد:  اظهار  حورانى  شدند. 
پزشك عمومى، تجويز و تحويل دارو به صورت رايگان، 
ارائه آموزش هاى پزشكى به ويژه در زمينه بيمارى هاى 
فصلى و تست فشار خون رايگان از جمله برنامه ها و 
خدمات اين كاروان بود. به گفته وى250 نفر از اهالى اين 
روستا از خدمات ويزيت و داروى رايگان بهره مند شدند.

دشمن امروز خاكريزهاى جبهه را به مدارس و دانشگاه ها آورده است

توسعه گردشگرى، از مهمترين اولويت هاى كارى دولت
گروه خبر- نماينده ويژه رئيس جمهورى در شوراى عالى 
ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور، صبح روز گذشته در 
از جمله  استاندار گفت: توسعه صنعت گردشگرى  با  ديدار 
مهمترين اولويت هاى كارى دولت است. دكتر ابراهيم باى 
سالمى، بيان اينكه از گذشته هاى دور منطقه شرق كشور 
همواره مهاجر فرست بوده است، گفت: اين امر موجب شده 
تا روند توسعه اين منطقه فرايند مناسبى را طى نكند. وى با 
بيان اينكه وضع اقليمى و خشكسالى هاى چند سال اخير 
نيز بر مشكالت در اين مناطق افزوده است، گفت: با توجه 
به فضاى ايجاد شده در كشور در حال حاضر توسعه صنعت 
گردشگرى از جمله مهمترين اولويت هاى كارى دولت است 
كه در حال برنامه ريزى و تقويت زيرساخت هاى مورد نياز در 
اين زمينه هستيم. وى، اتمام پروژه هاى نيمه تمام عمرانى 
در زمينه گردشگرى را يكى از اين اقدامات دانست و تصريح 
كرد: با بازديدهايى كه صورت گرفته اميدواريم هتل كوير 
بيرجند نيز در يك برنامه زمان بندى مشخص به مرحله بهره 
بردارى برسد. دكتر ابراهيم باى سالمى، با بيان اينكه توسعه 

واقعى هر منطقه با توسعه صنعت گردشگرى اتفاق مى افتد، 
گفت: دولت تدبير و اميد مصمم است تا زيرساخت هاى مورد 
نياز براى حضور گردشگران در كشور را به نحو مطلوب و 

مناسب و مطابق با استانداردهاى بين المللى ايجاد نمايد. وى 
به ظرفيت هاى مناسب خراسان جنوبى در زمينه گردشگرى 
اشاره كرد و ادامه داد: برغم توانمندى هايى كه وجود دارد، اين 
استان آن طور كه شايسته است نتوانسته پتانسيل هاى خود 
را معرفى نمايد. دكتر ابراهيم باى سالمى، با بيان اينكه ايجاد 

خط هوايى بين المللى از جمله اهداف بلند مدت شوراى عالى 
ميراث فرهنگى و گردشگرى است گفت: قطعاً در اين زمينه 
با توجه به زيرساختى كه در اين استان وجود دارد، خراسان 

جنوبى در اولويت هاى كارى اين شورا خواهد بود.

توسعه  واقعى منطقه با توسعه گردشگرى

و  ها  پتانسيل  به  باتوجه  گفت:  ديدار  اين  در  نيز  استاندار 
توانمندى هايى كه در خراسان جنوبى در زمينه گردشگرى 

وجود دارد مى طلبد تا مسئولين امر جدى تر از گذشته در زمينه 
توسعه صنعت گردشگرى در استان ورود كنند. خدمتگزار، به 
ظرفيت هاى استان در زمينه گردشگرى اشاره كرد و ادامه 
داد: وجود روستاهاى هدف گردشگرى، وجود كوير به عنوان 
يك گنج نهفته در استان، صنايع دستى و نيز محصوالتى 
كه در مناطق روستايى و عشايرنشين استان توليد مى شود 
مى تواند به عنوان يك ظرفيت مهم مورد توجه گردشگران 
داخلى و خارجى قرار گيرد. وى افزود: از شركت هاى وابسته 
به برخى از سازمان هاى دولتى كه در اين زمينه فعاليت مى 
كنند از جمله سازمان تأمين اجتماعى انتظار مى رود با توجه 
به محروميت هايى كه دراين استان وجود دارد جدى تر از 
گذشته به اين استان توجه كنند.استاندار در ادامه با بيان اينكه 
با اقداماتى كه در دست اجرا است اميدواريم در چند سال آتى 
روند مهاجرت از روستاها به مناطق شهرى روندى معكوس 
شود، يادآورشد: توسعه مناطق مرزى به طرق مختلف از ديگر 
اولويت هاى كارى است كه در چند سال گذشته اقدامات 

بسيار مناسبى در اين زمينه صورت گرفته است.

عاشوراى  و  تاسوعا  ترافيكى  هاى  محدوديت  خبر-  گروه 
حسينى در استان اعالم شد. بنا بر اطالعيه پليس راهور اين 

محدوديت ها به شرح ذيل است: 
بيرجند مراسم شب تاسوعا: الف- تمامى مسير هاى 
منتهى به مسجد امام حسين(ع)  (بيست مترى دوم شرقى، 
خيابان شهيد تيمورپور، خيابان مدرس حدفاصل ميدان ابوذر تا 
ميدان سوم مدرس، پاسداران 1و3، ميدان قدس) ب- تمامى 
مسيرهاى منتهى به مسجد عاشورا  (سه راهى مصلى، سه 
راهى اسدى، خيابان مطهرى، ميدان شهدا  و خيابان منتظرى) 
ج - خيابان انقالب، خيابان عارفى و ميدان امام حسين(ع) تا 

پايان مراسم محدوديت ترافيكى خواهند داشت.
روزنهم محرم  جمعه 94/7/30 مراسم تاسوعاى حسينى 
از ساعت 6 صبح تا تا پايان مراسم : الف- از ساعت 7 صبح 
كمربندى جنوب حدفاصل تقاطع عباس آباد تا ميدان آدينه و 
بالعكس-خيابان صنعت و معدن از دوربرگردان پارك جنگلى 
به طرف مصلى و از سه راهى مصلى تا ميدان آدينه محدوديت 
ترافيكى خواهند داشت. ضمناً فضاى مقابل مصلى، پارك 
جنگلى و ضلع شمالى مصلى و حاشيه بلوار پيامبر اعظم(ص) 
جهت پارك وسايل نقليه در نظر گرفته شده است. ب- از 
ساعت 7 صبح خيابان منتظرى حدفاصل سه راهى اسدى تا 
ميدان شهدا، خيابان كوشه اى، خيابان حكيم نزارى و ميدان 

شهدا محدوديت تردد خواهند داشت.
مراسم بعدازظهرتاسوعا از ساعت 14 تا پايان مراسم  در 
مصلى: مسير شرق به غرب خيابان جمهورى حدفاصل ميدان 
امام (ره) تا ميدان امام حسين (ع) و بالعكس و از جنوب به 
شمال نيز حدفاصل ميدان شهدا، خيابان شهيد منتظرى، سه 
راهى اسدى تا سه راهى مصلى و بالعكس و مسير موسى بن 
جعفر(ع) (پاركينگ پشت مصلى) و از ميدان طالقانى به سمت 

سه راهى اسدى محدوديت ترافيكى خواهند داشت.

مراسم شب عاشورا: الف- تمامى مسير هاى منتهى به 
دارالشفاى حضرت فاطمه زهرا (س) (ميدان امام خيمنى (ره)، 
خيابان جمهورى، سه راهى اسدى، خيابان انقالب، ميدان 
طالقانى، خيابان مطهرى، ميدان شهدا وكوچه هاى منتهى به 
دارالشفاء و انقالب 6 ، مطهرى9 ،كوچه مسجدآيتى، توقف در 

ضلع غربى و شرقى خيابان منتظرى ممنوع مى باشد.
ب-كوچه هاى منتهى به مسجد امام حسين (ع)، خيابان 
شهيد تيمورپور، پاسداران 1و3 ، تقاطع پارك وحدت ازساعت 

18 الى پايان مراسم ممنوعيت تردد و توقف خواهند داشت.
پايان  تا   6 ازساعت  شنبه94/8/1  عاشورا  روز  مراسم 
مراسم: خيابان ارتش-خيابان مدرس حد فاصل بيست مترى 
دوم ، فلكه اول مدرس تا ميدان ابوذر-خيابان شهدا، ميدان 
شهدا، خيابان منتظرى- خيابان طالقانى، كوچه طالقانى 9 
(كوچه بيمارستان) -چهارراه انقالب، خيابان انقالب، ميدان 
امام حسين(ع)- خيابان حكيم نزارى، ميدان امام ره، خيابان 
جمهورى تا ميدان امام حسين(ع) - سرتاسر خيابان جمهورى 
اسالمى از ميدان امام (ره) تا بهشت متقين توقف وسايل نقليه 
اكيدا ممنوع مى باشد. ضمناً كمربندى شهر امتداد بلوار جواديه 

سرتاسر محل پارك خودروها خواهد بود.
با توجه به مسدود بودن مسير خيابان موسى بن جعفر(ع) 
حدفاصل ميدان كاظميه تا بلوار، خواهشمند است هيئت هاى 

مستقر در شمال شهر از مسير خيابان كاظميه تردد نمايند.
مراسم:  پايان  تا   16:30 ساعت  از  غريبان  شام  مراسم 
تمامى مسير هاى منتهى به مسجد امام حسين(ع)، خيابان 
شهيد تيمورپور و تقاطع پارك وحدت از تردد و پارك خودروها 
جلوگيرى و در غير اين صورت با خودروى جرثقيل به پاركينگ 
اجراى  زمان  در  شود  مى  تأكيد  ضمناً  شد.  خواهند  هدايت 
مراسمات و حركت هيئت هاى عزادارى توقف وسايل نقليه در 
محدوده 100 مترى تكايا، مساجد و هيئت ها ممنوع مى باشد.

قاين: خيابان امام  تا ميدان شيرازي، خيابان بهشتي تا ميدان 
انقالب، خيابان مهديه تا تقاطع ده دستگاه، خيابان طالقاني تا 
ميدان طالقاني، خيابان جانبازان تا تقاطع جانبازان امين زاده 
، خيابان امام رضا تا تقاطع جانبازان امام رضا، بلوار بسيج به 
ميدان طالقاني از ساعت 7 صبح تا پايان مراسم محدوديت 

تردد و توقف خواهند داشت. 
فردوس- روز تاسوعا: خيابان مدرس از سه راهي مدرس 
بهشتي تا ميدان 15 خرداد، خيابان امام خميني از ميدان 15 
تقاطع  از  جنوبي  مطهري  خيابان  انقالب،  ميدان  تا  خرداد 
مركزي تا تقاطع فرهنگ، خيابان خرمشهر از تقاطع فرهنگ 
تا ميدان صاحب الزمان (عج)، خيابان شهدا از ميدان صاحب 

الزمان (عج) تا ميدان شهيد صبوري و خاتمه تا گلزار شهدا
روز عاشورا: خيابان مدرس از تقاطع حافظ تا ميدان 15 
تا سه راهي  از سه راهي مدرس  ابن يمين  خرداد، خيابان 
حافظ، خيابان حافظ از سه راهي ابن يمين تا تقاطع خيابان 
ارشاد، خيابان امام خميني از ميدان 15 خرداد تا ميدان انقالب، 
خيابان مطهري از سه راهي حافظ  تا تقاطع فرهنگ، خيابان 
الزمان (عج)،  خرمشهر از تقاطع فرهنگ تا ميدان صاحب 
خيابان شهدا از ميدان صاحب الزمان تا ميدان شهيد صبوري 
مراسم  پايان  تا  ساعت 7 صبح  از  شده  ذكر  معابر  تمامى 

ممنوعيت توقف و تردد خواهند داشت.
نهبندان- روز عاشورا: از ساعت 7 صبح الى پايان مراسم 
قائم  خيابان  شهدا،  ميدان  شهدا،  خيابان  امام(ره)،  مسيرميدان 
شرقى، ميدان عاشوراخانه ممنوعيت تردد و توقف خواهند داشت.

بشرويه- روز تاسوعا: محدوديت تردد و پارك وسايط نقليه در 
خيابان مالعبداله بشروى غربى از ساعت 8 الى 11:30، محدوديت 
تردد و پارك وسايط نقليه در بلوار انقالب و بلوار امام خمينى (ره) 
حد فاصل پمپ بنزين و خيابان حاج على اشرف از ساعت 14:45 
الى 16:30 و 18:30 الى 22 و روز عاشورا: محدوديت پارك و 

بلوارامام خمينى (ره) حد  انقالب و  بلوار  نقليه در  تردد وسايط 
فاصل پارك شهر تا خيابان حاج على اشرف از ساعت 8 الى 12 
محدوديت پارك و تردد وسايط نقليه در بلوار امام حسين (ع) و 

الين غربى بلوار انقالب از ساعت 14:30 الى 16:30 
سربيشه- روز تاسوعا: خيابان مطهري، ميدان 17 شهريور، 
خيابان مدرس، خيابان الغدير، ميدان امام (ره) تا مهديه و روز 
عاشورا: ميدان امام خميني (ره) -خيابان مطهري - ميدان 
سنگ قاضي- ميدان شهدا از ساعت 0700 تا پايان مراسم 

ممنوعيت تردد و توقف خواهند داشت.
 11 تا   9 ساعت  از  سرايان  شهر  تاسوعا:  روز  سرايان- 
محدوديت تردد در خيابان امام خميني  و روز عاشورا شهر 
سرايان از ساعت 13 تا 17 محدوديت توقف و تردد در خيابان 
امام خميني حد فاصل خيابان جانبازان تا ميدان آزادي، خيابان 
فني حرفه اي، خيايان فردوسي تا گلزار شهدا، بلوار شهدا حد 
فاصل ميدان آزادي و گلزار شهدا و روز عاشورا شهر آيسك از 

ساعت 8 تا 12 محدوديت تردد در بلوار امام رضا(ع)
طبس: روز تاسوعا حسينى مورخه صبح ازساعت 8 الى 12 و 
بعد اظهر از ساعت 17 الى 22: محدوديت ترافيكى  از چهار 
راه قدس به سمت ميدان امام، از ميدان پنجه على به سمت 
ميدان امام، از ميدان واعظ  به سمت ميدان امام، از ميدان 
واعظ  تا انتهاى خيابان واعظ بعد از هيئت فاطمى، از ميدان 
امام به سمت خيابان منتظرى (طول خيابان) و روزعاشوراى 
حسينى صبح از ساعت 7 الى 13 و بعد از ظهر از ساعت 14 
الى 22: محدوديت ترافيكى  از چهار راه قدس به سمت ميدان 
امام، از ميدان پنجه على به سمت ميدان امام، از ميدان واعظ  
به سمت ميدان امام، از ميدان واعظ  تا انتهاى خيابان واعظ 
بعد از هيئت فاطمى، از ميدان امام به سمت خيابان منتظرى 

(طول خيابان). 
درميان: محدوديت خاصى ندارد.

ورود 30 گردشگر اروپايى به كوير لوت دهسلم نهبندان 

محدوديت هاى ترافيكى  تاسوعا و عاشوراى حسينى اعالم شد

جانشين پدافند غيرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبى 
با سراسر  گفت: به مناسبت هفته پدافند هوايى همزمان 
دهم  مخابرات  ارتباطى  سيستم هاى  قطع  مانور  كشور، 

آبان ماه سال جارى در استان اجرا مى شود. 
برنامه ريزى  پويان صدر در جلسه  فارس، حسن  به گزارش 
اظهار كرد:  اين شهرستان  پدافند غيرعامل در  براى هفته 
شركت مخابرات در امر پدافند غيرعامل يك دستگاه پيشرو 
است. وى با بيان اينكه با توجه به اهميت بسترهاى ارتباطات 
و حساسيت آن، اين بخش جزو اهداف اصلى پدافند غيرعامل 
است، تصريح كرد: براى جلوگيرى از قطع ارتباط يك سرى 

سيستم ها تعبيه شده تا از آنها در زمان الزم استفاده شود. وى 
با اشاره به پروتكل E306 گفت: اين پروتكل براى زمانى كه 
مشكلى ايجاد شود، به منظور پيشگيرى از قطع شدن ارتباط 
مسئوالن استفاده مى شود. پويان صدر به برنامه هاى شركت 
مخابرات خراسان جنوبى در هفته پدافند غيرعامل اشاره كرد 
و گفت: يكى از برنامه هاى مهم اين شركت كه در هفته 
پدافند غيرعامل به صورت سراسرى در كشور برگزار مى شود، 
مانور سراسرى است كه در تاريخ 10 آبان ماه با قطع پاور كل 
سيستم هاى ارتباطى اجرا خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: 
مانور قطع ديتا و قطع پاور سيستم هاى مخابراتى در استان از 

ديگر برنامه هاى پدافند غيرعامل است.
نيز  بيرجند  دامپزشكى  شبكه  رئيس  مراسم  اين  ادامه  در 
و  بيوتروريسم  بحث  جنگ،  ابعاد  مهمترين  كرد:  اظهار 
جنگ ميكروبى است. فردين حسين زاده تصريح كرد: آنچه 
مخاطرات ما را دو چندان مى كند، همجوارى با كشورهاى 
افغانستان و پاكستان بوده كه اوضاع داخلى آنها به هم ريخته 
است. وى افزود: يكى از برنامه هايى كه شبكه دامپزشكى 
بيرجند به مناسبت هفته پدافند غيرعامل پيش بينى كرده 
است، تشكيل اكيپ هاى واكنش سريع براى بيمارى فرضى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان است كه ششم آبان ماه سال 

مانور  اين  ادامه داد:  برگزار مى شود. وى  مانور  اين  جارى 
در قالب اكيپ هاى نمونه بردارى بيمارى، آزمايشگاه سيار، 

قرنطينه محلى و آگاهى مردم اجرا خواهد شد.
غيرعامل  پدافند  شوراى  دفاعى  تخصصى  كارگروه  دبير 
خراسان جنوبى نيز گفت: بيرجند يك شهر مرزى و مركز 
استان بوده كه نياز است اقدامات پدافندى را در اين شهر 
آغاز كنيم اما تاكنون هيچ اقدام عملى در اين راستا صورت 
نگرفته است. محسنى افزود: جلسات متعددى در ارتباط 
با پدافند غيرعامل برگزار شده است، ولى هنوز جاى كار 

زيادى در اين بحث وجود دارد.

همزمان با سراسر كشور صورت مى گيرد:

برگزارى مانور قطع سيستم هاى ارتباطى مخابرات در خراسان جنوبى

گروه خبر- دومين گروه رالى گردشگران اروپايى در ايران و 
اولين در خراسان جنوبى؛ پيش از ظهر روز سه شنبه وارد كوير 
لوت (دهسلم) شد و مورد استقبال اهالى خونگرم اين روستا 
قرار گرفتند. مدير كل ميراث فرهنگى استان گفت: اين گروه 
 گردشگرى 30 نفره كه غالباً از اساتيد و محققان دانشگاه هاى

كشور متبوعه خود هستند به وسيله 19 دستگاه خورد و از 
از استان هاى  از عبور  بازرگان وارد كشور شده و پس  مرز 
آذربايجان غربى و آذربايجان شرقى، تهران، اصفهان و يزد 
وارد استان شده و در تاريخ 9 آبان از كشور خارج مى شوند. 
اروپايى  گردشگرى  گروه  اين  هاى  مليت  افزود:  رمضانى 
با  است. وى  پرتقال  و  فرانسه  آلمان،  از كشورهاى  بيشتر 
بيان اينكه تمام تمهيدات الزم براى انجام ميزبانى شايسته 

از اين گردشگران انجام شده است گفت: هر گردشگر خارجى 
ظرفيتى براى معرفى تاريخ، فرهنگ و نقش سازنده ايران 

اسالمى در طول تاريخ است.
رمضانى ادامه داد: مدت اقامت اين گروه از روز سه شنبه 28 

مهرماه تا 2 آبان ماه است و بازديد از روستا و آشنايى با آداب 
و رسوم ساكنان كوير؛ بازديد از صنايع دستى منطقه؛ آشنايى 
با نحوه امرار و معاش و كشاورزى مردم؛ اجراى مسابقات 
سافارى در كوير و اسكى روى شن و همچنين رصد ستارگان 
را از مهمترين برنامه هاى اين گردشگران در كوير دهسلم 
با حضور  رالى  اين دومين مسابقات  يادآور شد:  است. وى 
ايران  ايران است و اولين برنامه در  گردشگران اروپايى در 
طى سال گذشته در سمنان برگزار شد. رمضانى از مقدمات 
انجام ثبت جهانى كوير دهسلم نهبندان خبر داد و گفت: بر 
اساس برنامه از پيش تعيين شده شهرستان نهبندان طى هفته 
آينده ميزبان كارشناسان ارزياب يونسكو از كشورهاى نيوزلند 

و تونس خواهد بود كه از منطقه بازديد خواهند كرد.



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : آن که در کاري که نافرماني خداست بکوشد
 اميدش را از دست مي دهد و نگراني ها به او رو مي آورد.
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قرائت زيارت عاشورا توسط سحرخيزان ورزشكار در پارك توحيد بيرجندعكس روز 

 نخست وزير اسرائيل مى ترسد اوباما به 
خاطر تهران، به او از پشت خنجر بزند  

واشنگتن تايمز نوشت: در آينده اى نزديك رهبران 
آمريكا و اسرائيل در واشنگتن ديدار و درباره موضوع 
است:  آورده  روزنامه  اين  كرد.  خواهند  بحث  ايران 
 زالمان شوال سفير سابق اسرائيل در آمريكا گفته است :

هرچند اوباما هميشه اطمينان مى دهد كه از اسرائيل 
حمايت مى كند، اما با توجه به اين كه احتماال ايران 
بايد  نتانياهو  را نقض خواهد كرد،  اى  توافق هسته 
مطمئن شود زمانى كه اوباما از وى مى خواهد به وى 

اعتماد كند، از پشت به او خنجر نخواهد زد.

اميدوارم بشار اسد در مسكو بماند !

مداخله جويانه  اظهارات  ديگر  بار  تركيه  نخست وزير 
خود را درباره آينده بشار اسد مطرح كرد و گفت:مسئله 
مهم درباره سوريه اين است كه مرحله انتقالى بايد 
بينجامد حال مضمون  از قدرت  به كناره گيرى اسد 
مذاكرات كنونى پشت درهاى بسته هر چه مى خواهد 
باشد. داوود اوغلو درباره سفر بشار اسد به مسكو گفت: 

اميدوارم براى هميشه اسد در مسكو بماند.

اجازه نمى دهيم  داعش ما را تهديد كند

وزير دفاع روسيه تاكيد كرد: فعاليت هاى مربوط به 
به  اخيرا  داعش  عنوان  تحت  مذهبى  افراط گرايى 
طور چشمگيرى افزايش يافته است.  ژنرال سرگئى 
تهديد  دهد  اجازه  نمى تواند  روسيه  گفت:  شويگو 

داعش به روسيه يا متحدان ما برسد.

واكنش صالحى به نامه رهبرى: نعل به 
نعل تابع فرمايشات رهبرى هستيم

ايرنا نوشت: رئيس سازمان انرژى اتمى پيام رهبر معظم 
انقالب درباره برجام را حايز اهميت دانست و تاكيد كرد: 
از نامه و حمايت هاى هميشگى ايشان تشكر مى كنيم 
و سعى خواهيم كرد كامال نعل به نعل تابع فرمايشات 
ايشان باشيم. وى ادامه داد: اميدواريم ضمن حفظ ساختار 
 فعاليت هاى هسته اى خويش بتوانيم فعاليت هايش 
را در عرصه هايى همچون سالمت، صنعت، كشاورزى 

و ايجاد نيروگاه هاى جديد گسترش دهيم.

كانال هاى غيراخالقى تلگرام را نبندند 
ناچاريم تصميم كارگروه را اجرا كنيم

 
برقرارى  درباره  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزير   
ارتباط با مديران تلگرام گفت: ايميل هايى بين همكاران 
ما و شبكه تلگرام رد و بدل شده و خواسته شد تا بعضى 
از كانال هايى را كه داراى مباحث غيراخالقى هستند 
ببندند كه اين كار انجام شد، اما دو هفته پيش دوباره 
اين كانال ها را باز كردند و اگر اين شرايط ادامه پيدا كند 

ما ناچاريم تصميم  كارگروه را اجرا كنيم.

در اين دولت تلگرام فيلتر نخواهد شد 

به  واكنش  در  ايران  مخابرات  شركت  مسئول  يك 
اخبارى مبنى بر احتمال فيلترشدن تلگرام گفت كه 
 مخابرات چنين تصميمى ندارد. داوود زارعيان گفت :  
و  بوده  فيلترينگ  با  مخالفت  ابتدا  از  دولت  سياست 

همچنان هست و تا آخر عمر دولت هم خواهد بود.

طى نامه اى به رئيس جمهور اعالم شد ؛

9 فرمان مقام معظم رهبرى درباره برجام
و  رفتار  چگونگي   (  2 از صفحه  ادامه   )
گفتار دولت آمريكا در مسئله ي هسته اي 
و مذاكرات طوالني و مالل آور آن، نشان 
داد كه اين نيز يكي از حلقه هاي زنجيره ي 
دشمني عنادآميز آنان با جمهوري اسالمي 
ميان  دوگانگي  در  آنان  فريبكاري  است. 
قبول  نيت  با  كه  آنان  اوليه ي  اظهارات 
انجام  ايران  سوي  از  مستقيم  مذاكره ي 
آنان در  با نقض عهدهاي مكّرر  مي شد، 
طول مذاكرات دو ساله و همراهي آنان با 
خواسته هاي رژيم صهيونيستي و ديپلماسي 
و  دولت ها  با  رابطه  در  آنان  زورگويانه ي 
مذاكرات،  در  دخيل  اروپايي  مؤسسات 
ورود  كه  است  آن  دهنده ي  نشان  همه 
فريبكارانه ي آمريكا در مذاكرات هسته  اي، 
نه با نيت حل و فصل عادالنه، كه با غرض 
پيشبرد هدف هاي خصمانه ي خود درباره ي 
است.  گرفته  صورت  اسالمي   جمهوري 
بي شك حفظ هوشياري نسبت به نّيات 
ايستادگي هايي  و  آمريكا  دولت  خصمانه 
كه بر اثر آن در طول مسير مذاكرات از 
به  اسالمي  جمهوري  مسئوالن  سوي 
از  متعّددي  موارد  در  توانست  رفت،  كار 
ورود زيان هاي سنگين جلوگيري كند. با 
اين حال محصول مذاكرات كه در قالب 
برجام شكل گرفته است دچار نقاط ابهام 
متعددي  موارد  و  و ضعف هاي ساختاري 
است كه در صورت فقدان مراقبت دقيق 
و لحظه به لحظه،  مي تواند به خسارت هاي 
بزرگي براي حال و آينده ي كشور منتهي 

شود.
مجلس  اخير  قانون  نه گانه  بندهاي  3ـ 
مصوبه ي  ذيل  ده گانه ي  مالحظات  و 
نكات  حاوي  ملي،  امنيت  عالي  شوراي 
مفيد و مؤثر است كه بايد رعايت شود، با 
اين حال برخي نكات الزم ديگر نيز هست 
كه همراه با تأكيد بر تعدادي از آنچه در آن 

دو سند آمده است،  اعالم مي گردد.
اوًال: از آنجا كه پذيرش مذاكرات از سوي 
تحريم هاي  لغو  هدف  با  اساساً  ايران 
گرفته  مالي صورت  و  اقتصادي  ظالمانه 
است و اجرايي شدن آن در برجام به بعد 
موكول گرديده، الزم  ايران  اقدام هاي  از 
براي  كافي  و  قوي  تضمين هاي  است 
مقابل،  طرف هاي  تخلف  از  جلوگيري 

اعالم  آن  جمله ي  از  كه  شود،  تدارك 
اتحاديه ي  و  آمريكا  رئيس جمهور  كتبي 
اروپا مبني بر لغو تحريم هاست. در اعالم 
اتحاديه ي اروپا و رئيس جمهور آمريكا بايد 
به كلي  تحريم ها  اين  كه  شود  تصريح 
برداشته شده است. هرگونه اظهاري مبني 
خواهد  باقي  تحريم ها  ساختار  اين كه  بر 

ماند، به منزله ي نقض برجام است.
وضع  ساله   8 دوره ي  سراسر  در  ثانياً: 
هر  به  و  سطح  هر  در  تحريم  هرگونه 
و  تكراري  بهانه هاي  جمله  (از  بهانه اي 
بشر)  حقوق  و  تروريسم  خودساخته ي 
توسط هر يك از كشورهاي طرف، نقض 
برجام محسوب و دولت موظف است طبق 
بند 3 مصوبه ي مجلس اقدام  الزم را انجام 

دهد و فعاليت هاي برجام را متوقف كند.
بند  دو  در  آنچه  به  مربوط  اقدامات  ثالثاً: 

بعدي آمده است، تنها هنگامي آغاز خواهد 
شد كه آژانس پايان پرونده ي موضوعات 

حال و گذشته (pmd) را اعالم نمايد.
كارخانه ي  نوسازي  مورد  در  اقدام  رابعاً: 
تنها  آن،  سنگين  هويت  حفظ  با  اراك 
قرارداد  كه  شد  خواهد  آغاز  صورتي  در 
قطعي و مطمئن درباره ي طرح جايگزين 
منعقد  آن  اجراي  براي  كافي  تضمين  و 

شده باشد.
شده ي  غني   اورانيوم  معامله ي  خامساً: 
موجود در برابر كيك زرد با دولت خارجي 
قرارداد  كه  شد  خواهد  آغاز  صورتي  در 
مطمئن در اين  باره همراه با تضمين كافي 
منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور بايد 

به  تدريج و در دفعات متعدد باشد.
سادساً: مطابق مصوبه ي مجلس،  طرح و 
تمهيدات الزم براي توسعه ي ميان مدت 
روش  شامل  كه  اتمي  انرژي  صنعت 
پيشرفت در مقاطع مختلف از هم اكنون تا 
15 سال و منتهي به 190 هزار سو است،  
تهيه و با دقت در شوراي عالي امنيت ملي 
بررسي شود. اين طرح بايد هرگونه نگراني 
ناشي از برخي مطالب در ضمائم برجام را 

برطرف كند.
و  اتمي،  تحقيق  انرژي  سازمان  سابعاً: 

اجرا  مقام  در  را  مختلف  ابعاد  در  توسعه 
پايان  در  كه  كند  ساماندهي  به گونه اي 
دوره ي 8 ساله هيچ كمبود فناوري براي 
برجام  در  قبول  مورد  غني سازي  ايجاد 

وجود نداشته باشد.
ثامناً: توجه شود كه موارد ابهام سند برجام، 
 تفسير طرف مقابل مورد قبول نيست و 

مرجع، متن مذاكرات است.
تاسعاً: وجود پيچيدگي ها و ابهام ها در متن 
برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلفات و 
فريبكاري در طرف مقابل بويژه آمريكا، 
ايجاب مي كند كه يك هيئت قوي و آگاه 
و  پيشرفت كارها  براي رصد  و هوشمند 
انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه 
شود.  تشكيل  است،   شده  تصريح  بدان 
تركيب و وظايف اين هيئت بايد در شوراي 
عالي امنيت ملي تعيين و تصويب شود. با 
توجه به آنچه ذكر شد، مصوبه ي جلسه 
634 شوراي عالي امنيت ملي با رعايت 

موارد ياد شده تأييد مي شود. 
در خاتمه همان طور كه در جلسات متعدد 
دولتي  مسئوالن  ديگر  و  جناب  آن  به 
يادآور شده و در جلسات عمومي به مردم 
عزيزمان گوشزد كرده ام، رفع تحريم ها هر 
چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت 
گشايش  ليكن  است،  الزمي  كار  ايران 
اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضالت 
كنوني جز با جدي گرفتن و پيگيري همه  
نخواهد  ميسر  مقاومتي  اقتصاد  جانبه ي 
كه  شود  مراقبت  كه  است  اميد  شـد. 
اين مقصود با جديت تمام دنبال شود و 
بخصوص به تقويت توليد ملي توجه ويژه 
كه  فرمائيد  مراقبت  نيز  و  گيرد  صورت 
وضعيت پس از برداشته شدن تحريم ها، 
به واردات بي رويه نينجامد و بخصوص از 
وارد كردن هرگونه مواد مصرفي از آمريكا 

جداً پرهيز شود.

هر بهانه ى تكرارى توسط كشورهاى طرف مذاكرات به هر عنوانى ( تروريسم يا حقوق بشر ) نقض برجام است

منع قانونى استفاده از تريبون هاى 
مذهبى براى تبليغات انتخاباتى مجلس

با  مجلس  قضايى  و  حقوقى  كميسيون  سخنگوى 
تاكيد بر اينكه استفاده از تريبون هاى مذهبى براى 
تبليغ كانديداها مغاير با قانون است ، گفت: با توجه 
به ممنوعيت تبليغات انتخاباتى در برهه كنونى هيچ 
تريبون هاى  پشت  از  انتخاباتى  تبليغ  اجازه  فردى 
مذهبى را ندارد كه در صورت رخ دادن چنين امرى 

مسئوالن مربوطه مى توانند ورود پيدا كنند.

 نظر وزير احمدى نژاد در مورد برجام
رئيس كميته امداد و وزير دوره احمدى نژاد گفت: 
عرصه  در  را  اسالمى  ايران  عزت  برجام   طرح 
 بين المللى بيش از پيش ارتقا داد كه موفقيت ارزنده اى 
هاى  تحريم  كرد:  ابراز  فتاح  شود.  مى  محسوب 
اقتصادى دشمنان عليه ايران اسالمى كمرشكن بود 
اما به لطف الهى، تدبير مسئوالن اجرايى و مقاومت 

مردم اين توطئه شوم را خنثى كرد.

پيام مهم رهبر انقالب بايد فصل الخطاب 
 براى موافقان و مخالفان برجام باشد

زاكانى رئيس كميسيون ويژه برجام گفت: پيام مهم 
براى  الخطابى  فصل  عنوان  به  بايد  انقالب  رهبر 
صحيح  منشا  و  باشد  برجام  مخالفين  و  موافقين 

مخالفت ها و موافقت ها ماجور به درگاه الهى باشد.

عبور از چالش هسته اى بدون سرخم 
كردن در برابر قدرتها، امتحان الهى بود

 رئيس جمهورى اظهار كرد: يكى از امتحانات بزرگ 
پيش روى ملت ايران در سال هاى اخير همين معضل 
هسته اى بود.روحانى ادامه داد: اينكه چگونه اين چالش 
را حل كنيم بدون اينكه در برابر قدرت ها سر خم كنيم، 
امتحان بزرگ الهى بود. اين مسئله شبيه جنگ تحميلى 
بود كه در آن يك ملت در يك سو قرار داشت و همه 
دنيا مقابل آنها بود، ملتى تنها اما با رهبرى شجاع، جوانانى 
غيور، متكى به حق و با درس آموزى از مكتب عاشورا كه 

از آن امتحان الهى با سرافرازى بيرون آمدند.

جريان ها با رعايت هشدارها و تذكرات 
رهبر انقالب مانع بروز دودستگى شوند

اصولگرايان  فراكسيون  رئيس  حدادعادل  غالمعلى 
مجلس گفت: افراد و جريان ها با رعايت هشدارها و 
تذكرات رهبر انقالب مانع بروز دودستگى شوند و 

نامه رهبرى را فصل الخطاب تلقى كنند.

عارف : سكوت من آگاهانه است

 عارف در خصوص سكوتش در برابر برخى بى اخالقى هاى 
جريان هاى مختلف سياسى، گفت: سكوت من آگاهانه 
براساس رويكرد اخالقى ام است و هميشه تالش  و 
كردم منافع ملى بر منافع حزبى اولويت داشته باشد البته 

اجازه هم نخواهم داد از سكوتم سوء استفاده شود.

ثبت نام كربــال
هوايى   تعداد محدود  
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