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خبرخروج بدون ويزا از مرز كذب است

قشقاوى معاون پارلمانى وزير امور خارجه كشورمان 
در گفتگو با مهر، با بيان اينكه امكان خروج زائران 
به  توجه  با  گفت:  ندارد،  وجود  ويزا  بدون   اربعين 
زيارت در  از  زائران پس  بارندگى شديد،  بينى  پيش 

عراق نمانند و به كشور بازگردند.

  عرضه لوازم خانگي خارجي
 در بسته خروج از ركود

خارجي  خانگي  لوازم  عرضه  از  صنعت  كارشناس 
اعتباري 10  با كارت  اقساطي كاال  در طرح فروش 
ميليون توماني خبر داد .  يوسفي در گفتگو با فارس، 
با  ايراني  اجراي طرح عرضه كاالي  در  اظهار كرد: 
اين امكان وجود  اعتباري 10 ميليون توماني  كارت 
دارد كه فروشندگان، كاالي خارجي را به مشتريان 
محصول  فروش  فاكتور  آن،  بابت  اما  كنند  عرضه 

ايراني صادر كنند . 

سيف: بازار ارز متعادل مي شود

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه همه نوسانات 
بازار ارز تحت نظر است، گفت: اميدواريم بزودي در 
بازار ارز به وضع تعادل برسيم .  به گزارش ايرنا، ولي ا... 

سيف، گفت: شرايط فعلي بازار ارز طبيعي است .

فروش مسكن در اقساط 3 تا 5 ساله

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در طرح فروش 
قسطي مسكن، انبوه ساز بخشي از ثمن معامله را به 
اقساط  در  را  بقيه  و  خريدار  از  پيش پرداخت  عنوان 
سه تا پنج ساله دريافت مي كند .  به گزارش فارس، 
پيشنهاد،  اين  شدن  مطرح  از  بعد  افزود:  مظاهريان 
هنوز  ولي  شده  اخذ  مسكن  بانك  اصولي  موافقت 

موافقت قطعي بانك مركزي، اعالم نشده است . 

مسئوالن استان بخواهند مى شود
نماينده مجلس : با توجه به ظرفيت بنياد مستضعفان اگر برنامه اى براى پيشرفت خراسان جنوبى وجود داشته باشد ؛

مدير عامل بنياد علوى در بيرجند : براى ارتقاى سالمت در خراسان جنوبى قريب به 3 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد

اربعين سيد و ساالر شهيدان بر دل سوختگان مكتب حسينى تسليت باد

صفحه 8

رهبر معظم انقالب : 

به حال زائران اربعين غبطه مى خوريم

صفحه 7

جناب آقاى مهندس حسين موهبتى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

 مشاور اجرايى استاندار و مدير كل دفتر هماهنگى
 امور اقتصادى و بين الملل استاندارى

 كه بيانگر تعهد و لياقت شما مى باشد، تبريك عرض نموده 
موفقيت و سربلندى روزافزون تان را از درگاه ايزد منان آرزومنديم.

شركت تعاونى ساماندهى صنوف آالينده خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس حسين موهبتى 
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير كل امور اقتصادى و بين الملل استاندارى
 تبريك عرض نموده، موفقيت روزافزون شما را از درگاه ايزد منان 

خواستاريم.

شركت سيمان باقران

سالگرد
به مناسبت  اولين سالگرد درگذشت

 مرحوم مغفور شادروان

داريوش صادقى گيو 
جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/9/10 از ساعت 2/30 الى 

3/30 بعدازظهر در محل حسينيه جديد التاسيس آيت ا... آيتى 
منعقد مى گردد، تشريف فرمايى شما سروران گرانقدر موجب امتنان 

شادى روح آن مرحوم و تسلى قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: صادقى گيو ، حسنى ، دّرى گيو ، ُاخليان
 ايوبى و ساير بستگان

با دستانى بر سينه و قامتى خم به صميمانه ترين تشكرها 

ايستاده ايم

به مناسبت سومين روز درگذشت
 فرزندى عزيز و برادرى مهربان 

مرحوم مغفور شادروان

احمدرضا غالمى
فرزند حاج على غالمى 

مدير كانون فرهنگى آموزش (قلم چى)
جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/9/10 از ساعت 
3/15 الى 4/15 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى 

(مصلى) برگزار مى گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادى روح آن عزيز و تسلى خاطر
و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى غالمى و ساير بستگان

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه 

حاجيه كبرى صابرى
(همسر حاج محمد اكبرى)

را به اطالع دوستان و آشنايان مى رساند:
 مراسم تشييع و تدفين آن مرحومه

 امروز سه شنبه 94/9/10 ساعت 2 بعدازظهر
 از محل غسالخانه برگزار مى گردد 

حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: اكبرى ، صابرى ، واسعى و ساير بستگان

خاندان  محترم شيبانى
با كمال تاسف و تاثر مصيبت وارده را 
تسليت عرض نموده و براى بازماندگان 

محترم سالمت و شكيبايى آرزو مى نماييم.

كيوان رحيمى
 مهتاب مسينائى

خاندان  محترم شيبانى

با كمال تاسف مصيبت وارده را تسليت 
عرض نموده و خود را در غم شما 

شريك مى دانيم.

دكتر شقايق مسينائى
 حميد رحمتى

خاندان محترم شيبانى
با تاسف و تاثر فراوان مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم رحمت واسعه 

و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومنديم.

اميرهوشنگ رحيمى ، زهره رفيعى

دوست عزيز

 جناب آقاى محمد وفايى فرد
با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر خانم گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تان صميمانه تسليت عرض مى نماييم 

از درگاه باريتعالى براى آن عزيز سفر كرده رحمت و مغفرت الهى و براى تمامى بازماندگان صبر و اجر آرزومنديم. 

على ناصرى ، مجيد قندى (ميرى)

«تنها اوست ماندگار» 
اگرچه تلخ است دل كندن و تلخ تر از آن جدا شدن

خانم دايى عزيز سركار خانم فهيمه سريع السيرى و عزيزان 
خاطره، پيمانه، پونه و پيام 

درگذشت ناباورانه دايى عزيزمان شادروان

 احمدرضا شيبانى
 را حضورتان تسليت عرض نموده، ما را در اين غم بزرگ 

شريك بدانيد.
دكتر منيره مختارى ، دكتر شهرام صدر

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان فاطمه دليلى
 (والده آقاى سعيد عميديان «پامرغى»)

جلسه ترحيمى فردا چهارشنبه 94/9/11 همزمان با اربعين حسينى
 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى)

 برگزار مى گردد، تشريف فرمايى سروران گرامى موجب امتنان است.
خانواده هاى: دليلى ، عميديان ، شريفى مقدم و ساير بستگان

هوالباقى

جناب آقاى مهندس ناصرى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

فرماندار شهرستان بيرجند
كه نشان از درايت و توانمندى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 

 اميد است در پناه حق موفق و سربلند باشيد.

هيئت مديره و اعضاى اتحاديه نانوايان شهرستان بيرجند
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رئيس سازمان سوادآموزي كشور گفت: مديران هر مدرسه بايد اولياى بي سواد دانش آموزان را شناسايي و در مورد آموزش پذير بودن آن ها تحقيق و بررسي 
كنند . به گزارش ايسنا، علي باقرزاده، خاطرنشان كرد: معلمان به ازاي هر كالس 6 نفره سوادآموزي، 400 ساعت اضافه كار آموزشي دريافت مي كنند .  
به گفته وى دستمزد افراد آموزش دهنده  شركتي نيز در ازاي باسواد شدن و قبولي هر فرد بي سواد، 665 هزار تومان است . 

665   هزار تومان، دستمزد آموزش دهنده به هر فرد بيسواد

امروز ١٠ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٩ صفر ١٤٣٧ و ١  دسامبر ٢٠١٥

اعالم لغو مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي 
خميني(ره)  امام  درخواست  به  روزنامه ها  در 

(١٣٤١ش).
 لغو قرارداد دارسي مربوط به نفت جنوب توسط 

ايران (١٣١١ ش).
شهادت عالم نستوه و مجاهد آيت ا...«سيد حسن 

مدرس» به دستور «رضاخان» (١٣١٦ش).
 با به قدرت رسيدن رضاخان، سيدحسن مدرس 
مجلس،  در  وي  دشمن شماره يك  عنوان  به 
قدرت ورزي هاي  و  زورمداري ها  به  نسبت 
اثر سوء تدبير سردار  رضاخان مطرح شد و بر 
تصويب  به  را  رضاخان  استيضاح  طرح  سپه، 
رساند. رضاخان پس از به دست گرفتن سلطنت 
ناكام  را  مدرس  ترور  نقشه  كه  آن  از  پس  و 
و  دستگير  مهر ١٣٠٧  شانزدهم  در  را  او  ديد، 
به خواف و پس از مدتي به كاشمر تبعيد نمود 
را  تبعيد، ماموران شاه، وي  از ده سال  و پس 
مسموم و سپس در دهم آذر ١٣١٦ش در ٦٧ 

سالگي، در حال نماز خفه كردند..
روز مجلس شوراي اسالمي.

رحلت فقيه بزرگوار آيت ا... «ميرزا جواد سلطان 
الُقّرائي تبريزي» (١٣٧٦ ش).

درگذشت کامران شاهين  فر معمار برجسته ايراني 
و دبير اول جامعه معماران ايران (١٣٩١ش).

ايراني  شهير  منجم  بلخي»  معشر  «ابو  تولد 
(١٧١ ق).

«سيدمرتضي  ا...  آيت  جليل  فقيه  رحلت 
لنگرودي» (١٣٨٣ ق).

فروپاشي اتحاديه كشورهاي اروپايي موسوم به 
اتحاد مقدس (١٨٢٥م).

بين  تلگراف  وسيله  به  تصوير  انتقال  نخستين 
برلين و وِين (١٩٢٧م).

اردن  توسط  عربي  فلسطين  سرزمين  تصرف 
(١٩٤٧م). 

ورود ناوهاي هسته  اي امريكا در جنگ ويتنام 
(١٩٦٥م).

امضاي قرارداد «لوكارنو» درباره تثبيت مرزهاي 
آلمان (١٩٢٥م).

رژيم  موسس  گوريون»  بن  «ديويد  مرگ 
صهيونيستي و اولين نخست وزير آن (١٩٧٣م).

روز جهاني مبارزه با بيماري ايدز. 

تقويم مناسبت هاى  روز

سال 2015 گرمترين سال دنيا

جهاني  سازمان  سوي  از  شده  صادر  بيانيه  طبق 
هواشناسي، به دليل وقوع همزمان پديده ال نينو و 
گرمايش جهاني، سال 2015 گرم ترين سال جهان 
 است   . به گزارش مهر، اين سازمان با انتشار بيانيه اي 
در  است  نموده  تشريح  جهاني،  گرمايش  مورد  در 
صورتي كه هيچ اقدامي در رابطه با وضعيت گرمايش 
يا  درجه  شش  جهان  دماي  نگيرد،  صورت  جهاني 
سازمان  رئيس  جراد  شد  . ميشل  خواهد  گرم  بيشتر 
بايد  «ما  گويد:  مي  باره  اين  در  هواشناسي،  جهاني 
فوراً اقدامي انجام دهيم تا بتوانيم شاهد نتايج آن در 

سده آينده باشيم .»

15  درصد خانوارها زير خط فقر هستند  

دانشگاه  اقتصاد  دانشكده   هيئت  علمي  عضو 
 15 رسمي  آمار  طبق  گفت:  طباطبايي  عالمه 
كه  هستند  فقر  خط  زير  كشور  خانوارهاي  درصد 
نشان مي دهد كه 40  اساتيد  از  برخي  پژوهش هاي 
به  فقر هستند .   زير خط  خانوارهاي كشور  از  درصد 
گزارش    ايسنا،  دكتر خان دوزى گفت: در حال حاضر 
عين بي عدالتي است كه به بعضي از اقشار ثروتمند 

جامعه يارانه 45 هزار توماني داده شود .  

توليد خودرو در آبان  ماه 
42 درصد كاهش يافت

توليد انواع خودرو در كشور در آبان ماه با افت 42,3 
و  نشان دهنده تشديد ركود  بود كه  درصدي همراه 
كاهش تقاضا براي خريد خودرو در كشور است .  به 
ماه  انواع خودرو در هشتمين  توليد  فارس،  گزارش 
نسبت  كه  رسيد  دستگاه   493 و  هزار   55 به  سال 
را  كاهش  درصد   42,3 قبل  سال  مشابه  مدت  به 
نشان مي دهد .  همچنين در آبان  ماه 50 هزار و 808 
به  نسبت  كه  شد  توليد  كشور  در  سواري  دستگاه 
آبان 93 كاهش 37,6 درصدي را نشان مي دهد .  در 
عين حال، طي 8 ماهه امسال نيز توليد انواع خودرو 
به 604 هزار و 35 دستگاه رسيد كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 16,2 درصد كاهش داشته است . 

آمار 8 ماهه ازدواج و والدت در كشور 

مديركل دفتر آمار و اطالعات سازمان ثبت  احوال 
ثبت  ساعت  هر  در  والدت   180 كه  گفت  كشور 
فارس،  با  گفتگو  در  محزون  مي شود  . علي اكبر 
كشور  در  ازدواج  و  والدت  ماهه   8 آمار  درباره 
 61 و  ميليون  يك  امسال  ماهه   8 در  كرد:  اظهار 
هزار و 902 مورد والدت به ثبت رسيده است كه 
از اين تعداد 819 هزار و 244 والدت در شهرها و 
242 هزار و 658 والدت نيز در روستاها ثبت شده 
8 ماهه امسال نسبت به  است . وى گفت: در آمار 
سال گذشته  0.6 درصد ازدواج رشد داشته است. 
واقعه   83 نيز  ساعت  هر  در  شد:  يادآور   محزون 

اتفاق مي افتد . ازدواج 

تسهيل بازنشستگي مشاغل سخت

 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعى، درباره نحوه مشاغل سخت و 
زيان آور مي گويد: فرد بيمه شده در مشاغل سخت و 
زيان آور به اين ترتيب است كه يك بيمه شده شاغل 
در مشاغل سخت و زيان آور در طول 20 سال سنوات 
بدون  باشد  داشته  خدمت مي تواند غيبت غيرموجه 
اين كه شرايط وي از حالت توالي به تناوب تغيير كند 
از 200 روز براساس قانون قبلي به 365 روز افزايش پيدا كرده و اين به نفع 
بيمه شدگان است .  زدا، افزود:در گذشته شرايط اينگونه بود كه اگر بيمه شده 
فقط 10 روز در طول سال غيبت داشت مي توانست مشمول بيمه مشاغل 
سخت شود و اگر 11 روز غيبت داشت، شرايط وي از متوالي به متناوب تغيير 
مي كرد و به جاي20 سال متوالي بايد با 25 سال متناوب بازنشسته مي شد.

نرخ بليت هواپيما در170 مسير آزاد اعالم شد 

در 170 مسير  هواپيما  بليت  نرخ  كرد:  اعالم  هواپيمايي كشور  سازمان 
مسيرهاي  جزو  همچنان  مسير   87 و  آزاد  داخلي 
حمايتي قرار گرفت .  به گزارش ايرنا، رضا جعفرزاده 
كشوري  هواپيمايي  سازمان  عمومي  روابط  مدير 
گفت: پس از مدتها كار كارشناسي و تخصصي و 
بر اساس اجراي بندي از برنامه پنجم توسعه كشور 
مسير   170 در  هواپيما  بليت  نرخ  هواپيمايي،  عالي  شوراي  تصويب  و 
گرفت.    قرار  حمايتي  مسيرهاي  جزو  همچنان  مسير   87 و  آزاد  داخلي 
 وي مسيرهاي منتهي به جزاير كيش و قشم، شهرهاي نفتي، مسيرهاي 
انفرادي و مسيرهاي جديد را به عنوان مسيرهايي كه آزادسازي نرخ بليت 

در آنها صورت گرفته عنوان كرد . 

 حذف قطعي 3 گروه بزرگ از وام كاال

از  كارگر  ميليون ها  استفاده  براي  را  مدل هايي  مي گويند  كارگران 
به  آينده  روز  چند  تا  و  طراحي  كاال  خريد  وام 
وزارت كار ارائه مي كنند، با اين وجود كارگران 
ساختماني، روزمزد و فصلي از ليست مشموالن 
حذف شده اند  .  به گزارش مهر،  علي ربيعي وزير 
كار نيز وعده اي به كارگران داده و اعالم كرده 
است كه كارگران بايد بتوانند از وام خريد كاال بهره مند شوند. متاسفانه 
اينكه به دليل غيرممكن بودن امكان  آنچه كه تاكنون مشخص شده 
هاي  گروه  برخي  نامه،  ارائه ضمانت  بدون  كاال  خريد  وام  از  استفاده 
كارگري مانند كارگران فصلي و ساختماني، امكان بهره مندي از اين 

وام را نخواهند داشت . 

عضو شوراي ملي زعفران از توليد بيش از 300 تن زعفران در 
كشور خبر داد و گفت:  برخي دالالن پول هاي سرگردان خود 
را به بازار زعفران مي آورند و با خريد و فروش اين محصول 
به توليد كننده و مصرف كننده آسيب مي رسانند؛ گويا عزمي 
جدي براي خراب كردن اعتبار زعفران ايراني وجود دارد . به 
توليد  زعفران  امسال  گفت:  حسيني،  ايسنا،  علي  گزارش  
زير  اراضي  از  هكتار  هزار   80 از  بيش  در  و  داشت  خوبي 
كشت زعفران بيش از 300 تن محصول توليد مي شود كه 
10 درصد بيش تر از نياز همه كشورهاي جهان است .  وي با 
اشاره به ميانگين عملكرد حدود چهار كيلوگرمي زعفران در 
هر هكتار افزود  : مي توان متوسط برداشت اين محصول را به 
10 كيلوگرم در واحد سطح رساند اما افزايش بي رويه توليد 
بازار زعفران تهديد  با  بازي برخي دالالن  اين محصول و 

جدي براي زعفران ايراني به حساب مي آيد . 
در  را  زعفران  سرگردان  پول هاي  با  دالالن 

خانه هايشان انبار مي كنند
پول هاي  با  برخي  داد:  ادامه  زعفران  ملي  شوراي  عضو 
سرگردان خود بدون هيچ اطالعات و نقشي در بازار زعفران 
محصول را از توليد كنندگان خريداري و در منازل خود انبار 
مي كنند تا كمبود كاذبي در بازار ايجاد شود و در پي افزايش 
قيمت آنها بتوانند به سودهاي يك شبه دست پيدا كنند .  
حسيني اعالم كرد: اين دالالن سخت در اشتباهند، چراكه 
در مقاطعي كوتاه به سودهاي يك شبه دست پيدا كنند اما 
ظرفيت مصرف و تجارت زعفران در دنيا محدود است و 
انبار  نمي توانند محصول  مي خواهند  كه  زماني  هر  تا  آنها 

شده خودشان را به هر قيمتي كه مي خواهند بفروشند . 

استقبال تاجران چيني از زعفران نيمه خالص
وي گفت: برخي دالالن و تاجران خارجي نيز از اين وضعيت 
راضي هستند و به دنبال چنين دالالني هستند، چرا كه به 
عنوان مثال برخي تاجران چيني با پرسه زدن در خيابان هاي 
استان خراسان به دنبال زعفران نيمه خالص و مخلوط شده 
كه قيمت پايين تري دارد مي گردند و از سويي ديگر دالالن 
نيز دست به دست آنها داده و بازار زعفران را برهم مي زنند 
گويا عزمي جدي وجود دارد تا زعفران ايراني را به مسيري 
ببرد كه ديگر كسي به آن اعتماد نكند .  وى اظهار كرد: قيمت 
جهاني زعفران كيلويي 1400 دالر يعني حدود 4,5 تا پنج 
ميليون تومان است و قيمت داخلي آن نبايد از كيلويي 4,5 تا 
 5,5   ميليون تومان بيشتر شود، اما برخي با داللي در اين بازار 

با قيمت هر طور كه مي خواهند بازي مي كنند . 

توليد زعفران ايراني بيشتر از نياز جهان 

اعالم  ضمن  پرورش  و  آموزش  وزير 
صالحيت  يكساله  دوره هاي  كه  خبر  اين 
حرفه اي پذيرفته  شدگان آزمون استخدامي 
آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان از 
هنوز  گفت:  شد،  خواهد  آغاز  آذرماه  اواسط 
نشده  اعالم  دوره ها  اين  دقيق شهريه  رقم 
و در حال بررسي هاي كارشناسي هستيم . به 

گزارش ايسنا  ، علي اصغر فاني درباره ارقام 
اعالم شده براي شهريه دوره يكساله معلمي 
پذيرفته شدگان آزمون استخدامي در دانشگاه 
فرهنگيان اظهار كرد: هنوز رقم دقيق اعالم 
نشده است، البته بخشي از هزينه هاي دوره 
تامين  پرورش  و  آموزش  خود  را  يكساله 
دانشجوها  توسط  ديگر  بخش  و  مي كند 

پرداخت خواهد شد. در تالشيم بخشي كه 
برسد.  حداقل  به  است  داوطلبان  عهده  به 
وي درباره بودجه سال 95 آموزش و پرورش 
نيز گفت: بودجه هنوز قطعي نشده؛ در حال 
رايزني با سازمان مديريت هستيم تا بودجه 
مناسبي را بتوانيم براي سال آينده بگيريم. 
كه  مشتركي  كميته  درباره  همچنين  وى    

براي چگونگي پرداخت مطالبات فرهنگيان 
در مجلس تشكيل شده بود، گفت: تاكنون 
اول  رئيس  نايب  رياست  با  جلسه  هشت 
و  پرورش  و  آموزش  نمايندگان  و  مجلس 
اميدواريم  و  شده  برگزار  مديريت  سازمان 
در ادامه بتوانيم راهكار خوبي براي پرداخت 

مطالبات فرهنگيان پيدا كنيم.  

آغاز دوره يكساله صالحيت حرفه اي پذيرفته شدگان استخدامي آموزش و پرورش

مـزايده خودرو
 سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى در نظر دارد: به استناد راى كميسيون ماده 2 اليحه قانونى نحوه استفاده از اتومبيل هاى دولتى و فروش اتومبيل هاى زايد مصوب
 سال 58 شوراى انقالب اسالمى استان به شماره 940030 مورخ 94/6/23 از طريق مزايده نسبت به فروش هشت دستگاه خودرو زايد قابل شماره گذارى با مشخصات ذيل اقدام

نمايد. لذا متقاضيان مى توانند براى دريافت اسناد مزايده و بازديد به آدرس ذيل مراجعه نمايند

(به صورت مقطوع) ريال مبلغ تضمين شركت در مزايده شماره انتظامى مدل تيپسيستمنوع خودرورديف

1210/000/000-493 الف 405138116پژوسوارى1 
5210/000/000-378 الف 138111 پارسپژوسوارى2 

525/000/000 149 الف 1600138112پيكانسوارى3 
1210/000/000-291 الف 2000138023مزدا نوك مدادى وانت تك كابين4 

5210/000/000-145 الف 138112 2000سورمه اى مزدا وانت دوكابين5

1210/000/000-291 الف 138013 2000  مزدا سورمه اى وانت دوكابين6

52170/000/000-391 الف 52/1924138311بنز نارنجىكاميون تانكر آب7
12170/000/000-324 الف 22 52/19241379بنز نارنجىكاميون تانكر آب8

نشانى دريافت اسناد مزايده: بيرجند بلوار شهداى عبادى -  سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى- طبقه سوم- اداره پيمان ها و قراردادها   تلفن: 32213148
زمان بازديد خودروها و دريافت اسناد مزايده:  ساعات ادارى از تاريخ 94/9/14 لغايت 94/9/22
مكان بازديد: مجتمع انبارهاى سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى- خيابان غفارى- غفارى 8

 تاريخ تسليم پيشنهادات: پايان وقت ادارى يكشنبه 94/9/22    مبلغ تضمين شركت در مزايده: به صورت مقطوع طبق جدول فوق به شماره حساب 2174202101003
به نام تمركز وجوه سپرده سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى نزد بانك ملى

 مبالغ مربوط به سپرده هاى واريزى افراد شركت كننده در مزايده پس از تعيين برنده با برندگان مزايده و مراحل قانونى وجه از خزانه معين استان آزاد خواهد شدتاريخ بازگشايى پاكت ها
 و تعيين برندگان: كميسيون بررسى پيشنهادات 94/9/23 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات سازمان طبقه چهارم تشكيل خواهد شدضمنا شركت كارمندان دولت در مزايده خودروها

بالمانع مى باشد. پيشنهاد دهندگان مى توانند در جلسه بازگشايى شركت نمايند

***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
كارگاه يك روزه راز زندگى موفق  

برگزارى 10،12،15 آذر ماه ساعت 16/30 الى 18
با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد

09152672237-05632235499

مناقصه انجام امور خدمات شهرى
و فضاى سبز و ادارى /  اجرايى 

نوبت دوم
استناد به  دارد:  نظر  در  گلشن  طبس   شهردارى 

 مصوبه مندرج در بند 3 صورتجلسه دويست و سى مورخ 94/5/19 شوراى محترم
 اسالمى شهر طبس، انجام امور خدمات شهرى «در دو منطقه» فضاى سبز و امور
 ادارى/  اجرايى شهر و شهردارى با پيمان حجمى را به شركت هاى داراى صالحيت
 از مراجع صالح واگذار نمايد، لذا كليه اشخاص حقوقى ذيصالح مى توانند از تاريخ
 آخرين آگهى منتشر شده (دومين آگهى) به مدت 10 روز و در ساعت ادارى براى
  دريافت اطالعات الزم و اخذ اسناد مربوطه به دبيرخانه شهردارى مراجعه نمايند

شرح مختصرى از شرايط
 الف) ارائه اسناد مناقصه و قبول پاكت هاى پيشنهادى (الف و ب و ج) در دبيرخانه

شهردارى خواهد بود
 ب) پيشنهاد دهنده بايستى حداقل معادل 5% جمع قيمت پايه مناقصه براى  2
 سال را به صورت وجه نقد به حساب شماره 446559931 سپرده شهردارى نزد

بانك تجارت واريز و اصل يك نسخه از فيش را در پاكت الف قرار دهد
 ج) برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه در فرجه قانونى تعيينى، حاضر به
 انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتيب مقرر در آيين نامه مالى شهردارى ها

ضبط خواهد شد
د) شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود

 ه) هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود  و) آغاز پيمان يكى از
 تاريخ هاى 94/10/1 يا 95/3/1 به تشخيص شهردارى خواهد بود كه در زمان عقد

قرارداد با برنده مناقصه قطعى خواهد شد
 ز) نوع و ميزان كار و ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج

شده و مدت انجام كار 2 سال مى باشد
 براى كسب اطالعات بيشتر با شماره (05632825006) امور مالى شهردارى
 تماس حاصل نموده و يا به آدرس استان خراسان جنوبى – طبس گلشن- بلوار

امام خمينى (ره)- شهردارى طبس گلشن- امور مالى مراجعه نماييد

پيام بخشى طوسى- شهردار طبس گلشن

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول

مبلغ پرداخت  به  نيرو  توليدى  و  عمران  مهندسى  شركت  محكوميت  قبال  در   941215 اجرايى  پرونده  در   چون 
 142/190/968 ريال در حق آقاى مسعود جمالى و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت
 به توقيف و كارشناسى اموال از محكوم عليه كه ليست آنها در تابلوى اعالنات اجراى احكام حقوقى دادگسترى بيرجند موجود مى
 باشد كه شامل 16 قلم اموال كه جمعا به مبلغ 240/390/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ
 94/9/25 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى
 كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده
 مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت
 ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندآنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

 تا حاال دقت كردين راهنما زدن توسط راننده ها
چقدر كم شده، مواظب باشيد چون اگه به گوش 

خودروسازها برسه دسته راهنما رو حذف مى كنن! 
915…223

شوره  بكن  فكرى  يك  استاندار  آقاى  سالم. 
زديم از آب شور روستاى دهنو باالى شهرك 

صنعتى آيا مى دانيد اين روستا كجاست؟
915…198

سالم آوا جان لطفًا چاپ كن. مسئوالن بهداشت آيا 
غذايى  مواد  پخش  هاى  شركت  به  نظارتى 
ندارند كه ما در نوشابه ... بايد دستمال كاغذى پيدا 

كنيم! لطفًا پيگيرى كنيد.
915…934

سالم. لطفاً اعالم كنيد زمان تحويل خودروهاى 
بايد  كى  تا  هست؟  كى  بيرجند  در  نامى  ثبت 

منتظر دستور العمل تحويل از سايپاى مركز باشيم؟
915…534
هاى  سرويس  با  و  هستم  دانشجو  كه  ساله  دو 
هنوز نشده  كنم.  مى  آمد  و  رفت  بيرجند  دانشگاه 
مقرر  ساعت  سر  و  موقع  به  ها  سرويس  كه 
آخه  برم!  قربونش  ديگه  كه  ها  صبح  كنه!  حركت 

اين چه وضعيه؟ 
915…717

قول مسئوالن براى حذف المان هاى نازيباى 
سطح شهر به كجا رسيد؟

915…071
رسند  مى  كه  قرمز  چراغ  پشت  ها  راننده  از  بعضى 
تازه يادشون مياد بايستى آهسته رانندگى كنند و در 
و  خيابون  بين  فرق  خلوت  هاى  خيابون  در  عوض 
نه به اون شورى شور  نمى فهمند  رو  بيابون 

نه به اين بى نمكى!
915…212
كن.  چاپ  زحمت  بى  عزيز.  آواى  خدمت  سالم  با 
نان  كه  زده  تابلو   ... خيابان  حاشيه  در  زدن  نانوايى 
تنورى  عنوان  به  مردم  دست  ميده  لواش  سنتى 
نصب  مغازه  پايين  ماشينى  دستگاه  كه  درصورتى 
تنورى  ميگه  برداشته  شو  دستگاه  جلو  استيل  كرده 
كرده  استفاده  سوء  مردم  سادگى  از  پزم  مى 
از همين طريق با وزن چانه كمتر ميده دست 

مشترى مى خواستم بگم فكر نكنه ...
938…425

به روزرسانى واحدهاى توليدى خراسان جنوبى نيازمند يك و نيم ميليارد ريال است
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3 تسنيم- رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: به روزرسانى واحدهاى توليدى خراسان جنوبى و بازسازى آنها و فعال كردن جوازهاى تأسيس صادر شده نيازمند تسهيالت 

و سرمايه گذارى جديد به مبلغ يك هزار و 500 ميليارد ريال است. ولى پور مطلق با بيان اينكه عملكرد دسته بندى محصوالت كشاورزى با كدهاى ايسيك متفاوت است، اظهار كرد: 
رديف اعتبار يا اعتبار خاصى براى واحدهاى بسته بندى از وزارت تخصيص پيدا كرده ولى بر اساس اولويت هاى خراسان جنوبى تسهيالت يارانه  اى به واحدهاى بسته بندى اختصاص 

يافته است. وى افزود: بخشى از محصوالت كشاورزى و دامى كه امكان بسته بندى و ارائه آن به بازار نيست، از خراسان جنوبى خارج و در استان هاى همجوار بسته بندى مى شود.

كشاورزان بشرويه اى به دليل گرانى نهاده هاى دامى در 
براى  علوفه اى  گياهان  به سمت كشت  اخير  سال هاى 
راستا  اين  در  و  اند  رفته  خود  هاى  دام  علوفه  تأمين 

نيازمند حمايت مسئوالن براى توسعه كشت هستند.
هاى  خشكسالى  به  توجه  با  امروزه  مهر،  گزارش  به 
پى در پى و كمبود شديد آب در كشور كشت گياهان 
علوفه اى ضرورى است. ذرت علوفه اى يا «سورگم» با 
داشتن ويژگى هايى چون سازگارى با شرايط اقليمى گرم 
كم  به مصرف  نياز  همچنين  و  باال  عملكرد  و خشك، 
آب بسيار مناسب براى كشت در شهرهاى كويرى مانند 
بشرويه است. با كشت ذرت علوفه و سورگم عالوه بر 
صرفه جويى در مصرف آب مى توان نياز كشاورزان را در 

توليد خوراك دام برطرف كرد.

300 هكتار از اراضى بشرويه 
زير كشت نباتات علوفه اى

مدير جهاد كشاورزى شهرستان بشرويه بيان كرد: سطح 
زير كشت نباتات علوفه اى بشرويه مانند ذرت علوفه اى 

و سورگم 300 هكتار است.
حسين سرچاهى افزود: اكثر كشاورزان در بشرويه كشت 
به عنوان  و  جاليز  برداشت  از  بعد  را  علوفه اى  گياهان 

كشت دوم انجام مى دهند. 
در  علوفه اى  گياهان  مرحله اى  دو  كشت  از  سرچاهى 
بشرويه خبر داد و گفت: كشت گياهان علوفه اى را مى توان 
هم در ابتداى فصل بهار و هم در اوايل تيرماه انجام داد 
و زمان برداشت نيز در مرحله اول در پايان خردادماه و در 

مرحله دوم در پايان مهرماه صورت مى گيرد.

درآمد 2/5 ميلياردى 
با برداشت گياهان علوفه اى

پيش بينى مى شود  بشرويه گفت:  مدير جهاد كشاورزى 
گياهان  تن  هزار   12 كشت  زير  سطح  هكتار   300 از 

علوفه اى مانند ذرت و سورگم برداشت شود.
وى با بيان اينكه با برداشت گياهان علوفه اى 2 ميليارد 
و 500 ميليون تومان عايد كشاورزان اين منطقه خواهد 
علوفه اى  گياهان  برداشت  زمان  در  داشت:  اظهار  شد، 

نفر  پنج  براى  مستقيم  به صورت  هكتار  هر  ازاى  به 
اشتغال ايجاد مى شود.

متوسط  عملكرد  گفت:  بشرويه  كشاورزى  جهاد  مدير 
جارى  سال  در  و  است  تن    40 هكتار  هر  در  برداشت 

قيمت به ازاى هر كيلو 220 تومان است.

دو سال است كه با توليد ذرت علوفه اى و سورگم براى 
و  مى كنم  استفاده  آن  از  خود  دامدارى  خوراك  تأمين 
بيشتر  شيردهى  سبب  كه  آن  باالى  كيفيت  بر  عالوه 

دام ها مى شود صرفه اقتصادى خوبى نيز دارد.
در  كه  بشرويه اى  كشاورزان  از  يكى  روحبخش  على اكبر 
سطح پنج هكتار كار كشت ذرت علوفه اى و سورگم را انجام 
داده بود متوسط برداشت در هر هكتار را حدود 55 تا 60 
تن اعالم كرد و گفت: خوشبختانه كيفيت ذرت علوفه اى و 

سورگم در شهرستان بشرويه بسيار عالى است.
وى با بيان اينكه عالوه بر كشاورزى مشغول دامدارى 
نيز هستم، افزود: دو سال است كه با توليد ذرت علوفه اى 
و سورگم براى تأمين خوراك دامدارى خود از آن استفاده 
مى كنم و عالوه بر كيفيت باالى آن كه سبب شيردهى 

بيشتر دام ها مى شود صرفه اقتصادى خوبى نيز دارد.
روحبخش ادامه داد: با اين  وجود كشاورزان براى كشت 
گياهان علوفه بايد بيشتر اقدام كنند تا بتوان نياز بشرويه 

را از توليد همين شهرستان تأمين كرد.
حسن روحبخش كشاورز ديگرى است كه در اين زمينه 
مورد  علوفه  و  ذرت  گذشته  در  گفت:  مى كند،  فعاليت 
نياز دام خود را از شهرستان هاى بندرعباس، سيرجان و 
نيشابور وارد مى كرديم و اين امر  عالوه بر اينكه به دليل 

مسافت  خاطر  به  نداشت  اقتصادى  صرفه  حمل  كرايه 
طوالنى متأسفانه كيفيت خود را نيز از دست مى داد.

برخى  اخير  سال  چند  در  خوشبختانه  داد:  ادامه  وى 
از  را  دامداران  گياهى  نباتات  كشت  با  كشاورزان  از 
استان ها و  شهرها  ساير  از  دام  خوراك  كردن   وارد 

بى نياز كرده اند اما با اين  وجود هنوز هم گياهان علوفه اى 
توليدشده در شهرستان پاسخگوى نياز دامداران نيست و 
مجبور به واردكردن نباتات علوفه اى از ساير استان ها و 

شهرستان ها هستيم.

كمبود ماشين آالت كشاورزى در زمان برداشت

كشت  كار  كه  كشاورزانى  ديگر  از  روحبخش  حسين 

نباتات علوفه اى را انجام مى داد نيز بيان كرد: روزانه 8 
ساعت ادوات كشاورزى براى برداشت محصول سورگم 

و ذرت علوفه اى مشغول به كار هستند.
و  كرده  اقدام  مكانيزه  به صورت  دستگاه ها  افزود:  وى 
محصول دپو شده را جمع آورى مى كنيم اما متأسفانه به 
دليل كمبود ادوات و ماشين آالت كشاورزى كار برداشت 

به كندى صورت مى گيرد.
روحبخش اظهار داشت: در صورت كشت بيشتر نباتات 
كشاورزى  ادوات  افزايش  نيز  و  شهرستان  در  علوفه اى 
خوبى  اقتصادى  صرفه  كشاورزان  درآمدزايى  بر  عالوه 

براى دامداران بشرويه نيز به وجود مى آيد.

اعطاى تسهيالت در خصوص خريدارى
 دستگاه هاى برداشت نباتات گياهى

در  بشرويه  شهرستان  كشاورزى  جهاد  مدير  سرچاهى 
ادامه  گفتگو با خبرنگار ما بيان كرد: كشت ذرت علوفه اى 
مناسب ترين  آن  باالى  بسيار  غذايى  ارزش  به  توجه  با 
كه  مى شود  محسوب  سنگين  دام هاى  براى  خوراك 
محصول،  اين  كاشت  به  كشاورزان  رغبت  صورت  در 
دامداران نيز در فصل سرما براى تأمين خوراك دام خود 

با مشكلى مواجه نخواهند شد.
در شهرستان بشرويه تنها دو دستگاه جمع آورى محصول 
وجود دارد و در سال جارى نيز نهادهاى خصوصى براى 
در  تنها  لذا  نكرده اند  اقدامى  دستگاه  اين  خريدارى 
مواجه  مشكالتى  با  علوفه اى  نباتات  برداشت  خصوص 
نباتات  برداشت  مشكالت  به  اشاره  با  وى  مى شويم. 
علوفه اى نيز اظهار داشت: متأسفانه در شهرستان بشرويه 

تنها دو دستگاه جمع آورى اين محصول وجود دارد.
خصوصى  نهادهاى  نيز  جارى  سال  در  داد:  ادامه  وى 
براى خريدارى اين دستگاه اقدامى نكرده اند لذا تنها در 
مواجه  مشكالتى  با  علوفه اى  نباتات  برداشت  خصوص 
براى  كشاورزى  جهاد  آمادگى  از  سرچاهى  مى شويم. 
اعطاى تسهيالت در خصوص خريدارى دستگاه برداشت 
گياهان علوفه اى خبر داد و افزود: جهاد كشاورزى وام تا 
از محل  با سود چهار درصد  تومان  ميليون  سقف 100 
خريد  متقاضيان  به  كشاورزى  بخش  توسعه  صندوق 

دستگاه برداشت نباتات علوفه اى پرداخت مى كند.

فرصتى براى كشاورزان بشرويه

درآمد ميلياردى از گياهان علوفه اى

جوابيه اداره كل تأمين اجتماعى خراسان جنوبى

پيام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احترامًا در 
در  رجوع  ارباب  «تكريم  درباره   94/9/4 مورخ  شما 
شهروند  رساند:  مى  استحضار  به  اجتماعى»  تأمين 
مطرح  موضوع  خصوص  در  بررسى  جهت  محترم 
شده به آدرس بيرجند سايت ادارى، اداره كل تأمين 
بازرسى  واحد  جنوبى طبقه ششم  خراسان  اجتماعى 
تلفن  شماره  با  يا  و  مراجعه  شكايات  به  رسيدگى  و 

32425423 تماس حاصل نمايند.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

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: 32437446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»
حمل بار و اثاثيه منزل

 با  كاميونت هاى  مسقف چادر دار و پتودار  

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران
در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

راننده محترم:
دريافت مسير و مسافت بهينه از طريق ارسال يك پيام حاوى كد مخابراتى قديم شهرهاى مبدا و مقصد به شماره پيامك 1000141  به طور مثال : 021*0561 

ما را فقط به پاى واليت نوشته اند       ما سينه پاى بيرق ديگر نمى زنيم

مراسم سخنرانى و عزادارى اربعين حسينى
 سخنران: حجت االسالم دكتر اكبرى مطلق

(نماينده ولى فقيه در دانشگاه پيام نور)

زمان: سه شنبه 94/9/10 ساعت 19:30

                    بيـت العبـاس  

سخنران: حجت االسالم والمسلمين سيد على اسدى 
(از حوزه علميه مشهد مقدس)

زمان: چهارشنبه 94/9/11 مصادف با شام اربعين ساعت 18:30
مكان: هيئت ابوالفضلى بيرجند

حركت هيئت در روز  اربعين ساعت 8 صبح  ازمقابل  درب هيئت خواهد بود

مراسم اربعين حسينى در محفل هيئت ابوالفضلى
السالم عليك يا اباعبدا... الحسين (ع) 

موسسه فرهنگى مذهبى حضرت ابوالفضل (ع)- هيئت ابوالفضلى بيرجند

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

09159658659
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در سال ١٨٩١ مهندسي به اسم «جيمز لمبرت» در حال راندن يکي از اختراعات خود يعني يک نمونه ي اوليه از 
ماشين هاي بنزيني بود.اين ماشين که سرنشين ديگري هم داشت پس از برخورد با ريشه ي درختي که از زمين بيرون زده 
بود از مسير منحرف مي شود و به تيرک نگهداري اسب مي خورد. هر دو نفر به شدت مجروح مي شوند.

اولين تصادف ثبت شده در دنيا 

4
مستند جاذبه گردشگرى

کاري- در سال گذشته شبکه العالم  اقدام ريشه اي 
براي گردشگري و به تصوير کشيدن  ظرفيت هاي 
بازار و  توريستي استان انجام داد  که اين مستند در 
عرصه بين المللي ٣٠٠ ميليون مخاطب در جهان عرب  

را در بر مي گيرد.
هفته گذشته گروه پرس tv که شبکه بيرون مرزي 
مستند  و  برداري  تصوير  است  کشور  سيماي  و  صدا 
سازي جاذبه هاي گردشگري استان را شروع کرد  و 
در برنامه هاي بعدي در نظر دارند جاذبه اقتصادي و 

سرمايه گذري استان را به تصوير خواهند بکشند. 

ابراهيمي  رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه گفت: 
مستند جاذبه هاي گردشگري و صنايع دستي بيرجند 
و چند شهرستان ديگر در  هفته آينده در شبکه پرس
tv ٥ بار پخش خواهدشد. وي ادامه داد: اين مستند در 
شبکه هسپان tv, شبکه سحر فرانسه, آي فيلم و شبکه 

مستند صدا و سيماي کشور ٥ بار پخش خواهد شد.
پخش  افزود:  خارجه  امور  وزارت  نمايندگي  رئيس 
مي  بر  در  را  مخاطب  بر٤ميليارد  بالغ  مستندها  اين 
گيرد  اميدواريم که بتوانيم در سال آينده شاهد ورود 
استان  اين  به  خارجي  گذاران  سرمايه  و  گردشگران 
هايي  دستگاه  اگر  کرد:  خاطرنشان  ابراهيمي  باشيم. 
اجرايي استان با اين نمايندگي همکاري کنند مي توانيم 
اين مستند را در چند مرحله انجام دهيم و در شهريورماه 

سال آينده به پايان برسانيم.
برداري  فيلم  برنامه  راستا   اين  در  آور شد:   ياد  وي 
و  ايران  فرهنگي  مدرسه  اولين  شوکتيه  مدرسه  از 
سومين مدرسه نظامي بعد از دارالفنون و رشديه  تبريز 
بوسيله شرکت پرس تي وي انجام شد. در ابتدا برنامه  
آقاي  جمله  از  مدرسه  قديم  شاگردان  از   برخي  با 
افتخاري، آقاي غني و  آقاي پوررسا مصاحبه شد  و 
خانم احمدي سرپرست گروه شرکت پرس  تي وي و 
 خبرنگار زبانهاي فرانسه – انگليسي با ايشان مصاحبه 

و فيلم برداري کردند.  
سازي  مستند  و  برداري  فيلم  که  است  ذکر  شايان 
نيزانجام  استان  گردشگري  هاي  جاذبه  ديگر  از 
 خواهد شد و اين آثار در شبکه جهاني پرس تي وي 

پخش خواهد شد.

خواست  در  به  که  مطبوعاتي  کيوسک    - ابراهيمي   
وپيشنهاد خانه مطبوعات شهرستان سربيشه   و با همکاري 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمي وشورا وشهرداري راه اندازي شد 

با استقبال از سوي مردم و مسئوالن روبه رو شد. 
مردم فرهنگ دوست سربيشه که از مدت ها پيش منتظر 
آن  اندازي  راه  شاهد  بودند  شهرشان  در  اتفاقي  چنين 
 بودند و باالخره  اين کيوسک در تاريخ ١٣ آبان ماه سال 

جاري افتتاح شد.

مطبوعات الزمه توسعه هر کشور

فرماندار شهرستان سربيشه در  گفتگو با خبرنگار ما در مورد 
نقش مطبوعات در روند توسعه کشورها گفت:يکي از ملزومات 
انتقال  توسعه هر کشور وجود رسانه ومطبوعات آزاد براي 
مفاهيم مختلف از حاکميت به مردم واز مردم به حاکميت 
است. رسانه ها ،مطبوعات ونشريات يکي از دستاوردهاي 
مهم صنعتي قرن حاضر به شمار مي رودکه اخبار، اطالعات، 
افکار وانديشه ها و همچنين جلوه هاي گوناگون هنري به 
سمع و نظر عموم مي رسد و جامعه  دسترسي را تحت تاثير 

شگرف خود قرار مي دهد. 
ها،  رسانه  که  دارد  ازآن  نشان  مهمي،  گذاري  تاثير  چنين 
مطبوعات  و نشريات انصافا متعلق به همگان است و عليرغم 
اينکه بايد تفکر فکري مخصوص به خود را داشته باشند، 
نبايد اين تفکر باعث دلبستگي بيش از حد به آن گروه ياجناح 
سياسي خاص شود. بلکه بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل 
و به دور از هرگونه اعمال نفوذ باشد تا بتوانند به منصفانه 
ترين وجه به ارائه خدمات بپردازند. وي ادامه داد: به تبع در 
شهرستان هم مطبوعات بايد نقاط قوت،مشکالت و مسائل 
را صريح و واضح بيان کنند تا موجبات پيشرفت و ترقي 

منطقه  فراهم شود.
خدادادي در پاسخ به سوالي در مورد نقش خبر و خبرنگاري 
در پيشرفت  شهرستان گفت:خبرنگاران مي توانند ظرفيتها 
و پتانسيل هاي هر منطقه را براي توسعه وسرمايه گذاري، 
اطالع رساني کنند ونقش مهمي در پيشرفت وتوسعه  يک 
منطقه ايفا کنند که خوشبختانه خبرنگاران اين شهرستان با 
پشتکار، همدلي واتحاد خوبي که دارند گام هاي بسيار موثري 
را در جهت توسعه منطقه برمي دارند و با اطالع رساني دقيق 

وي  داشت.  کشورخواهند  پيشرفت  در  اي  برجسته   نقش 
درباره نقش مطبوعات در باال بردن آگاهي مردم  ادامه داد: 
 مطبوعات ورسانه هاي شهرستان  مي توانند با بهره گيري از 
شدن حاکم  براي  موجود  ي  ها  وظرفيت  ها   توانمندي 
فضيلت ها در و استقرار و تثبيت ارزش ها در عرصه هاي 
مختلف گام هاي بلندي بردارند وضمن نقد منصفانه وپرهيز 
در  را  ملي  وفاق  و  اساس همگرايي  بي  شايعات  انتشار  از 

شهرستان افزايش دهند.
وي ادامه داد: مهم ترين رسالت خبرنگار مسئوليت اجتماعي او 
به عنوان چشم وگوش مردم است، وي بيان کرد: زماني يک 
خبرنگار مي تواند موفق باشد که در انتشار اخبار خود خدا را 
ناظر وحامي خود بداند و با انتشار اطالعات دقيق، تصويرعيني 
واقعيت ها را ثبت کرده و همسو با وجدان اخالقي به شرافت 
حرفه اي و احترام به حقوق فردي و اجتماعي وحفظ حريم 
وشئون انساني عمل کرده تا با بيان نقاط قوت، مشکالت و 
مسائل شهرستان موجبات پيشرفت و توسعه را ايجاد نمايد. 
خدادادي يکي از مهم ترين وظايف رسانه ها و مطبوعات اطالع 
رساني، هوشيار سازي وگسترش دانش واطالعات مخاطبان 
 در زمينه هايي که امکان دسترسي و تجربه مستقيم از و 
موضوع هاي مختلف براي آنها فراهم نمي باشد، دانست  
و افزود:  براي اينکه مردم بتوانند نقش مطبوعات و رسانه 
مخاطبان  به  وجامع  درست  اطالعات  بايد  بدانند  موثر  را 
ارائه ودر اين راستا کوشش شود که خبر يک رويداد را به 
همان صورتي که روي داده به مخاطبان گزارش شود و با 
 جلوگيري از پخش شائبه هاي گوناگون زمينه ارائه خدمت

 به منصفانه ترين وجه را فراهم نمايند.

 مطبوعات نبايد زمينه  ساز اختالف 
بين مردم ودستگاه هاي اجرايي شود

 
حجت االسالم سنجري امام جمعه سربيشه  هم در مورد  
اثر کيوسک هاي  مطبوعاتي  در باال بردن سطح فرهنگ 
عمومي  گفت: اصل قضيه مطبوعات وآمدن تمامي مطبوعات 
به شهرستان خيلي مهم است و به روز بودن اين روزنامه ها 
اتفاق خوبي است. اين کار موجب مي شود که سطح آگاهي 
اقتصادي  چه  اجتماعي  چه  روز  مسائل  واز  رود  باال  مردم 
و..اطالع يابند وازاوضاع واحوال کشور با خبر شوند. در ادامه 

سنجري با بيان اين مطلب که نبايد مطبوعات زمينه اختالف 
بين مردم ودستگاه هاي اجرايي شود گفت:ايجاد وحدت بايد 
هدف همه مطبوعات باشد و در مسائل جزئي وارد نشوند 
وهدفشان بايد اطالع رساني وآگاهي مردم از مسائل کشور 

باشد نه چيز ديگر.

سرانه مطالعه در شهرستان باال مي رود

اين  اندازي  راه  باره  در  هم  سربيشه  شهردار  زينلي 
و  شهر  در  کيوسک  اين  لزوم  به  باتوجه  گفت:   کيوسک 
شهرستان  شهرداري  مسئوالن  و  مردم  هاي  درخواست 
هزينه  ساخت اين کيوسک را برعهده گرفت تا زمينه اي 
براي باال بردن فرهنگ مطالعه در شهرستان شود و مردم 
رو  روبه  وشهرستان  کشور  ورويدادهاي   اتفاقات  با   بهتر 
مي شوند و با توجه به پايين بودن سرانه مطالعه در کشور وبه 
تبع در شهر اين کيوسک مطمئنا نقش موثري رادر اين زمينه  

ايفا خواهد کرد .

خواندن روزنامه به روز ؛ آرزويي که محقق شد 

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان سربيشه 
هم ضمن  اشاره به يکي از برنامه هاي اولويت دار اين اداره 
گفت: مطبوعات طبق فرموده مقام معظم رهبري از جمله 
کارهاي اساسي نظام است که مي تواند در مقابل نفوذ و 
تهاجم دشمن يک ضرورت به حساب آيد. عابديني نيز بيان 
نمود مطبوعات باعث ارتقاي آگاهي و بينش مردم نسبت به 
مسايل داخل و خارج گردد. آگاهي که باعث مي شود نگاه 
و نظرشان نسبت به مسايل نگاهي عالمانه باشد و با توجه 
به اينکه دشمن راه نفوذ به ايران را از سخت افزاري به نرم 
افزاري  تغيير داده است بايد براي مقابله با اين تهاجمات 

مهندسي فرهنگي شود.
وي در ادامه با اشاره به اينکه خانه مطبوعات سربيشه اولين 
خانه مطبوعات شهرستاني در استان مي باشد افزود: اين 
مجموعه با توجه به درخواست هاي مردم و نبود فضاي 
مطلوب فرهنگي در اين خصوص و  براي  حمايت همه 
افتتاح شد.  بومي شهرستان  از خبرنگاران و نشريه  جانبه 
افتتاح  از  نمود حمايت هايي پس  بيان  ادامه  در  عابديني 

دراين راستا از خانه مطبوعات گرديده که  اختصاص مکان 
وتجهيزات  براي خانه مطبوعات، اعطاي مجوز رسمي و 
همکاري در افتتاح کيوسک مطبوعاتي و برگزاري کارگاه 
آموزشي خبرنگاري با حضور استاد استاني  در شهرستان  از 

جمله آن  مي باشد. 
 وي با بيان  اين مطلب که در گذشته روزنامه هاي کشوري 
و استاني در شهرستان موجود و يا به روز نبوده است گفت: 
با راه اندازي کيوسک مطبوعاتي خوشبختانه تمامي روزنامه 
هاي کثيراالنتشار کشوري و استاني به تاريخ روز و با تيراژ 
بسيار  موضوع  اين  که   ، دارد  قرار  مردم  دسترس  در  باال 
قابل تقدير است. افزود : تنها نشريه بومي شهرستان (ديار 
انديشه) است که  اين نشريه از سال ١٣٩٠ در شهرستان 
شروع به کار کرده و تا االن حدود ٨٠  شماره  به چاپ 
رسانده است. وي در پايان به لزوم حمايت همه جانبه از اين 
نشريه اشاره کرد و گفت اميدوارم با حمايت هاي مسئوالن 
تبديل  روزنامه  به  نزديک  ايي  آينده  نشريه   اين  مردم  و 
شود. در اين خصوص عارف قاسمي  کارشناس فرهنگي 
درباره  اسالمي شهرستان سربيشه   ارشاد  و   اداره فرهنگ 
برنامه هاي آتي اين اداره در حوزه  مطبوعات با اشاره به 
راه اندازي دو کيوسک مطبوعات ونشريات در بخش مرزي 
درح وشهر مود  گفت: نگاه اين اداره به کيو.سک مطبوعات 
ونشريات نگاهي فراتر از مرکز توزيع مي باشد در نظر داريم 
از کيوسک بعنوان ايستگاه نشاط براي کودکان ونوجوانان در 
ايام تابستان ومکاني براي مطالعه عموم شهرونداني که از 
روستاها ها اطراف براي خريد آمده اند و استفاده  محصوالت 

فرهنگي متنوع  را ارائه دهيم. 

مطبوعات در سربيشه جان تازه گرفت

در  استان  گردشگري  هاي  جاذبه  مستند 
شبکه پرس تي وي به نمايش در مي آيد

از ميان نامه هابراي اولين بار کيوسک مطبوعاتي در شهر سربيشه راه اندازي شد

اربعين در آينه ايام زينب (س)

اربعين است کربال به بلوغ رسيده است.جوشش خون 
شهيد خاشاک ستم را به بازي گرفته و طوفان اعتراضي 
که با تندر فرياد زينب و خروش پرشور زين العابدين(ع) 
آغاز شده، ارکان جنايت و قساوت را به لرزه افکنده 
است.چهل روز است آسمان در سوگ قربانيان کربال 
خون مي گرديد. چهل روز است هستي دغدار حسين 
است؛ يکي عليه االرض و السماء يکي عليه الجن في 
الظلماء.چهل روز است هر سبزه مي رويد، هر گل مي 
شکفد، هر چشمه مي جوشد و حتي خورشيد در طلوع 
و غروب سوگوار مظلوم قربانگاه عشق است.چهل روز 

است که انقالب از زير خاکستر قلبها شراره مي زند.
چهل روز است که يزيد جز رسوايي نديده و جز پتک 
استخوان کوب فرياد نشنيده. چهل روز است استبداد 
بر خود مي پيچد و حق در سيماي کودکاني داغدار و 

ديدگاني اشکبار و زناني سوگوار رخ نموده است.
اينک هنگامه بلوغ ايثار است. هنگامه برداشتن بذري 
است که در تفتيده ترين روز، در صحراي طف در خاک 
حاصلخيز قتلگاه افشانده شد. نهال نورس اصغر به ثمر 
ميوه هاي  قامت عباس  تناور  در خت  است.  نشسته 
معطر و ناب صدق و صفا و وفا به رهگذران و رهروان 
مي بخشد.اربعين است. کاروان به مقصد رسيده است. 
افتاده و قلب  سياهي چاک خورده  تير عشق کارگر 
است. آفتاب پس ابر شايعه و تهمت و دروغ و فريب 
سر برآورده و پشت پلکهاي بسته را مي کوبد و دروازه 

ديدگان را به گشودن مي خواند.
و اينک سالم بر تو اي زينب، اي که در موج خطر، 
دريا دل و استوار تا ساحل رضاي دوست پارو زدي، آن 
روز چه ديدي و چه گفتي که هنوز عرش نشينان و 

خلوتيان ملکوت سر شرم بردامن دارند.
اي زينب قصه غصه آلود کربال در نگاه تو زيبايي و 
پرپر شده عاشورا، شير  تفسير شد. گل  الهي  رحمت 

خوار تشنه کام کربال در آغوش تو آرام گرفت.
بر محمل  برادر، سر  برچشم خندان  زينب چشم  اي 
کوبيدي و نواي حزين قرآن را از لبان خاکستر گرفته 
و خون آلود برادر شنيدي، غم هيچ جا آشناتر از وسعت 
سينه تو نديد. مصيبت، هيچ شانه اي استوار تر از تو 
نيافت  و صبر عظيم تر و بزرگوار تر از تو در گسترده 
تاريخ نشناخت.اي زينب، آگر تو نبودي، ما براي صبر 
در مصيبت و سختي، مصداقي اين همه عظيم نمي 
الگويي  يافتيم،  نمي  اين همه عظيم  الگويي  يافتيم، 
اين همه بزرگ نداشتم. سالم بر تو و سالم بر آنان 
که با اقتدار به شکيب و صبرت، با تو همگام و همدرد 

و همراه شدند.
فاطمه زنگويي

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

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

ارائه انواع البسه و پوشاك زنانه، مردانه و بچگانه

شال و روسرى و آرايشى

خيابان امامت، نرسيده به امامت 2/1       32413336

پوشــاك  عصــر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

شركت بازيافت مبتكران محيط آراى بيرجند
خريد و فروش انواع ضايعات آهنى و رنگى 
(مس، برنج، آلومينيوم) ، الك و پالستيك 

 كاغذ ، كارتن و روزنامه
وسايل مستعمل كارخانجات ، كارگاه ها  

اداره ها ، منازل و ادوات كشاورزى
تلفن دفتر: 32401004 – 32401144

09152160500 -09158670172

دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى 32400170-1 
 اداره ورزش و جوانان بيرجند 

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

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

محمد رسول ا... (ص)شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

9       10:30       14
15:15    16:30   1820:00

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 
و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 

را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

آموزشگاه طراحى دوخت 

راحلـه 
 در رشته هاى نازك دوزى، ضخيم دوزى

 بچگانه دوزى، راسته دوزى، مانتو و شلوار 
 هنرجو مى پذيرد

با مجوز رسمى از سازمان فنى و حرفه اى كشور

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم
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كوه به كوه نمى رسد، اما آدم به آدم مى رسد!

در دامنه دو كوه بلند، دو آبادى بود كه يكى «باالكوه» 
و ديگرى «پايين كوه» نام داشت؛ چشمه اى پر آب و 
خنك از دل كوه مى جوشيد.اين چشمه زمين هاى هر 
دو آبادى را سيراب مى كرد. روزى ارباب باال كوه به فكر 
افتاد كه زمين هاى پايين كوه را صاحب شود.پس به اهالى 
باالكوه رو كرد و گفت: «چشمه آب در آبادى ماست، چرا 
از امروز  پايين كوهى ها بدهيم؟  بايد آب را مجانى به 
آب چشمه را بر ده پايين كوه مى بنديم.» يكى دو روز 
گذشت و مردم پايين كوه از فكر شوم ارباب مّطلع شدند 
و همراه كدخدايشان به طرف باال كوه به راه افتادند و 
التماس كردند كه آب را برايشان باز كند. اما ارباب پيشنهاد 
كرد كه يا رعيت او شوند يا تا ابد بى آب خواهند ماند و 
گفت: «باالكوه مثل ارباب است و پايين كوه مثل رعيت. 
اين دو كوه هرگز به هم نمى رسند. من ارباب هستم و 
شما رعيت! اين پيشنهاد براى مردم پايين كوه سخت بود 
و قبول نكردند. چند روز گذشت تا اينكه كدخداى پايين ده 
فكرى به ذهنش رسيد و به مردم گفت: بيل و كلنگ تان 
را برداريد تا چندين چاه حفر كنيم و قنات درست كنيم. 
بعد از چند مدت قنات ها آماده شد و مردم پايين كوه 
 دوباره آب را به مزارع و كشتزارهايشان روانه ساختند. زدن

 قنات ها باعث شد كه چشمه باالكوه خشك شود.اين خبر 
به گوش ارباب باالكوه رسيد و ناراحت شد. و اين مثل شد 

كوه به كوه نمى رسد آدم به ادم مى رسد

به گونه اى از عشق و شور خود 
مراقبت و پاسدارى كنيد 

كه گويى گرانبها ترين دارايى شماست

حسين بيشتر از آب تشنه ى لبيك بود. 
افسوس كه به جاى افكار او، زخم هاى تنش را 
نشان ما دادند و بزرگترين درد او را بى آبى ناميدند

اعتبار اربعين امام حسين(ع ) از قديم االيام ميان شيعيان و 
در تقويم تاريخى  وفاداران به امام حسين(ع ) شناخته شده 
امام حسين(ع ) مستحب  اين روز زيارت  بوده است.   در 
است و اين زيارت ، همانا خواندن زيارت اربعين است که 
از امام عسکرى (ع ) روايت  شده که فرمود: عالمات مومن 
پنج تاست:  خواندن ٥١ رکعت نماز در شبانه روزـ  نمازهاى 

واجب و نافله و نماز شب.
 راز و رمز اربعين درچيست؟

اربعين از رازهاى هستى است، خصوصيت عدد چهل و 
اسرار نهفته در آن براى ما روشن نيست. البته چه بسا، 
يک  تکرار  بار»  «چهل  انسان،  ويژگى هاى  به  توجه  با 
رفتار پسنديده موجب ملکه معنوى و تعميق آن رفتار و 
فرهنگ  در  مي شود.  خداوند  خاص  فيض  نزول  قابليت 
عاشورا، اربعين به چهلمين شب شهادت حسين بن علي(ع) 
گفته مى شود که مصادف با روز بيستم ماه صفر است. از 
سنتهاى مردمى گرامى داشت چهلم درگذشتگان است، 
و صدقات  خيرات  کرده  خويش،  سفر  عزيز  ياد  به  که 
مى دهند و مجلس ياد بود بر پا مى کنند، در روز بيستم 
صفر نيز، شيعيان، مراسم سوگوارى عظيمى را در کشورها 
و شهرهاى مختلف به ياد عاشوراى حسينى بر پا مى کنند. 
عاشقان و پيروان آن امام، در سحال اسرار اربعين به ذکر 
پرداخته و باران اشکبار چشم خويش را با مظلوميت حسين 

و يارانش پيوند مى زنند. اين راه، راه تداوم عشق است و 
بي گمان هيچ گاه بي رهرو نخواهد بود.

اهل بيت، بهترين مبلغان عاشورا
بي ترديد، اهل بيت امام حسين عليه السالم بهترين مبلغان 
عاشورا بودند آنان در کربال حضور داشتند تا پيام عاشورا را 
به گوش جهانيان برسانند.اگر آن حضرت، غير از اهل بيت، 
افرادي ديگر را به عنوان مبلغ قرار مي دادند، يقينا آنان 
نيز مثل ديگر ياران آن حضرت به شهادت مي رسيدند؛ 
زيرا موقعيت به گونه اي بود که به چنين افرادي پس از 
شهادت امام حسين(ع) و يارانش و اسارات اهل بيت، اجازه 
تبليغ نمي دادند. همچنين هيچ مبلغي قادر نبود همانند اهل 
بيت به خصوص امام سجاد (ع)  و زينب کبري(ع) با کالم 

آتشين و خطبه هاي گويا، مردم را تحت تأثير قرار دهد.
تبليغات اهل بيت در کوفه

امام حسين عليه السالم ، اهل  از شهادت  دشمن، پس 
بيت را به همراه سرهاي شهدا به کوفه برد. حضرت زينب 
عليهاالسالم در سخناني پرشور مردم کوفه را به سختي 
سرزنش کرده، و امام حسين و يارانش را معرفي کردند؛ 
نمي  زيادي  عده  يزديان،  گسترده  تبليغات  اثر  در  چون 
دشمن  همچنين  است.  بوده  چه  امام  قيام  علل  دانستد 
درصدد تحريف واقعيت هاي قيام حضرت بود. اما حضرت 
زينب با سخنان کوبنده، از اين تحريفات جلوگيري کرد. 

چنان که وقتي اسيران را به کاخ ابن زياد بردند او خطاب به 
حضرت زينب گفت: «آيا ديدي خدا با برادرت چه کرد؟» 
زينب عليهاالسالم پاسخ داد: من از خدا درباره برادرم جز 
خوبي نديدم. آن ها به راهي رفتند که خدا مي خواست. آنان 

با شهادت به افتخاري که خواستند رسيدند.
پيام آوران قيام کربال

هر قيام و نهضتي از دو بخش مبارزات و قيام مسلحانه 
يا غيرمسلحانه و از بخش رساندن پيام آن انقالب و بيان 
آرمان ها و اهداف تشکيل مي شود. در بررسي قيام امام 
حسين عليه السالم اين دو بخش کامًال محسوس است، 
بود و  ايثار  و  روز عاشورا مظهِر، بخش خون و شهادت 
بخش ديگر آن بعد از عاشورا و پرچمدار آن امام سجاد 
عليه السالم و زينب عليهاالسالم بودند که پيام انقالب 
به اطالع مردم رساندند.  را  و شهادت سرخ آن حضرت 
بي شک اگر بازماندگان حضرت نبودند دشمنان اسالم با 
تبليغات گسترده خود قيام آن حضرت را در طول تاريخ 

لوث مي کردند.
با  اسارت  دروان  در  سيدالشهداء  حضرت  بازماندگان 
افشاگري هاي آگاهانه اجازه چنين تحريف و خيانتي را به 

دشمنان امام حسين عليه السالم ندادند.
نتايج قيام عاشورا

نهضت امام حسين عليه السالم آثار و نتايج بزرگي در جامعه 

اسالمي بر جاي گذاشت که از جمله، رسوا ساختن هيأت 
اميه به حکومت خود رنگ  حاکمه وقت بود؛ چون بني 
ديني مي داد و در جهت تثبيت موقعيت خود در جامعه مي 
کوشيد. ولي قيام و شهادت امام حسين بزرگ ترين ضربه 
بر پيکر اين حکومت ناپاک وارد آورد. از آثار ديگر نهضت 
امام حسين عليه السالم احياء سنت شهادت بود. پس از 
درگذشت پيامبر (ص) در اثر انحراف حکومت اسالمي از 
مسير خود، مسلمانان کم کم روحيه سلحشوري را از دست 
دادند و به رفاه خو گرفتند؛ ولي قيام امام حسين اين وضع را 
دگرگون ساخت و سنت شهادت را در جامعه اسالمي زنده 
کرد. همچنين قيام حضرت، سرچشمه نهضت ها و قيام 

هاي ديگري چون نهضت توابين، قيام مختار و... شد.
در امتداد عاشورا

پس آنچه مي توان از زيارت اربعين امام حسين عليه السالم 
در کربال دانست نقش اين روز در تداوم قيام حسيني است. 
شواهد خارجي و نحوه برخورد شيعيان به اين روز نيز همين 
را تأييد مي کند. اينکه ائمه عليهم السالم عمل جابر را 
مورد تحسين قرار دادند و بنا بر نقلي خود اهل بيت عليهم 
السالم  در اربعين به زيارت ايشان رفتند و اينکه زيارتنامه 
مخصوص براي اربعين از امام صادق عليه السالم وارد شده 
است همه نشان از جايگاه ويژه اربعين در ماندگاري واقعه 

عاشوراست.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و چه كسى ستمگرتر از آن كس است كه با وجود آنكه به سوى اسالم فراخوانده مى 
شود بر خدا دروغ مى بندد و خدا مردم ستمگر را راه نمى نمايد. سوره الصف، آيه 7

حديث روز  

آسمان چهل روز در عزاى حسين(ع) گريست. 
امام صادق(ع)

سبك زندگى

جايگاه اربعين در فرهنگ شيعى و عاشورا

بار بگشاييد اينجا كربالست
آب و خاكش با دل و جان آشناست

اربعين است اربعين كربالست
هر طرف غوغايى از غم ها به پاست

درسى كه اربعين به مامى دهد، 
زنده نگهداشتن ياِدحقيقت و خاطره ى

 شهادت درمقابل طوفان تبليغات دشمن است

بسان رود كه در شيب صخره سر
 به سنگ مي زند رونده باش اميد

 هيچ معجزه اي ز مرده نيست ، زنده باش.

رمز و راز موفقيت مالى در خانواده

در خانواده  هر  اقتصادى  و  مالى  موفقيت   رمز 
پس انداز كردن است. بدون پس انداز درآمدها بيهوده 
 هدر مى روند و منابع در دسترس براى امورى كم اهميت

 هزينه مى شوند.
پس  در  خانواده  هر  اقتصادى  و  مالى  موفقيت  رمز   
 انداز كردن است. بدون پس انداز درآمدها بيهوده هدر 
مى روند و منابع در دسترس براى امورى كم اهميت 
افزايش  را  مالى  توانايى  انداز  پس  شوند.  مى   هزينه 
سازى پياده  و  گذارى  سرمايه  امكان  و  دهد   مى 

برنامه هاى كالن را ايجاد مى كند. برخى تصور مى 
كنند كه پس انداز كردن كارى دشوار است؛ به ويژه اگر 
خانواده با شرايط دشوارى مواجه باشد. اما واقعيت چيز 
ديگرى است. اگر روش هاى مديريت ذهنى و مالى را 

بياموزيد، پس انداز را بسيار آسان خواهيد يافت.
 روش هاى زير پيشنهاداتى براى خانواده ها است كه 
از طريق آن انجام اين اقدام سرنوشت ساز تسهيل مى 
شود: پس انداز كردن پول نيازى به معجزه ندارد. اين 
كار بسيار ساده است و تنها به توانايى شما در تغيير رويه 
خرج كردن پول بستگى دارد اما پيش از آنكه بتوانيد 
اين رويه را تغيير دهيد بايد به دقت مسيرهاى هزينه و 
صرف پول را در خانواده شناسايى كنيد. براى انجام اين 
كار، از ابتداى اين ماه تمام پرداختى هاى خود را در جايى 
ثبت كنيد و آنها را به صورت هفتگى و ماهانه فهرست 
نماييد. براى انجام اين كار مى توانيد از قلم و كاغذ يا 
نرم افزارهاى ساده اى مانند اكسل استفاده كنيد. در ثبت 
آمار دخل و خرج خود، تمام جزئيات را به حساب آوريد و 
فهرست دقيق از تراكنش هاى مالى خانواده آماده كنيد.

افقي: 1- اتاق كاري يك هنرمند – 
ماش2- كشور نيشكر – از مخلفات 
سفره – همسنگ 3- سرشماري- 
پسوند   -4 همگي   - دخترانه  نام 
شباهت – بازيكن آذري – كشيده و 
افراشته – چنين نامي هرگز فراموش 
نمي شود 5- واحد سيگار –مادر امام 
زمان (عج)  – بدخواه  6- غنيمت 
زيست   – شعاع   – شده  شمرده 
ملك   – كام  شيرين  حشره   -7
ها – بي رنگ و جال  8- مخلص 
– مشق محصل – سازمان خواربار 
منفك   -9 جهاني   كشاورزي  و 
نگهداري  براي  دوجداره  ظرف   –
مايعات – خبرچين 10- زينت سر 
– آتشكده حمام – سرخرگ اصلي 
بدن 11- پيمودن طريقت – بخشي 
 -12 لب  تشنه  نياز   – اسپانيا  در 
ويتامين   – بازرگان   – مردان  لقب 
 -13 مازندراني  خروس   – كاهو 
عيد   – چيزي  بنياد   – زينتي  گلي 
ايرانيان 14-  نژاد روسي – معروف 
15-ايالت  چيز  هر  ششم  يك   –
تند فلفل  سس  نوعي   – بوستان 

سلول  بلند  زائده   -1 عمودي:    
سامانه  شناخت  دانش   – عصبي 
از  خودداري   – روزنه   -2 جانوري 
پرداخت وجه چك يا برات – نوعى 
 – آغاز   – نژاد  و  اصل   -3 زردآلو 
قوم   – حمام  حوضچه   -4 پادگان 
چنگيزخان – مظهر زيبايي در طبيعت 
– درخت مخصوص كريسمس  5- 
وسيله وزنه برداري – ني لبك چوبى 
– جنبش خفيف  6- سوره سي و 
ششم قرآن – سرزمين زرد – آزرده 
و ناكام 7- بيماري سبزي و آب آلوده 

– چنان كه بود – قاتل 8- قشنگ 
– ميو ه اي كه مزه ترش و شيرين 
دارد – نژاد  ايرانى  9- عاشق – مرغ 
قصد 10-  منحرف گشتن   – سقا 
– وسيله احتياطي – بله آلماني 11- 
داوري اهل انگلستان – دفتر حساب 
– تاخت و تاز 12-  زنجيره – ضمير 
بيگانه – استان ادب پرور – كتاب 
مقدس هندوان 13- ياقوت – از مواد 
لبني – مهتابي 14- خواهر – تازه 
زاييده – كلبه چوبي 15- بنيانگذار 
سخني تكرار   – يوناني  متافيزيك 
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 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 

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

الستيك فرازى

گالـرى اُميال
 عرضه كننده لوكس ترين 
 و جديدترين لوازم منزل

 تزئينى ، آشپزخانه

قبل از خريد قيمت ها را مقايسه كنيد

آدرس: معلم، خيابان فردوسى
 نبش فردوسى 1
  32431749

09159044370 - عربى

فروش زمينى به  مساحت 60 متر واقع در 
شهرك  چهكند حاشيه  خيابان امام  على (ع) 

فى: كارشناسى   09159630198

به چند نيروى خانم براى كار
 در سالن زيبايى  نيازمنديم.

05632450229 -09397690128

به يك منشى با روابط عمومى باال 
و آشنا به زبان انگليسى و كامپيوتر 

نيازمنديم.    09335615340

فروش زمين براى احداث باغ ، تاالر 
گلخانه و ... در بهترين موقعيت و نازل ترين 

قيمت يا معاوضه     09376234005

دفتر تايپ و تكثير با كليه امكانات 
و موقعيت عالى به همراه 10 ميليون 

تومان وام قرض الحسنه به دليل 
مهاجرت واگذار مى شود.

فى: توافقى     09159847816

متقاضيان مسكن فقط 2 واحد ديگر باقى مانده 

از مجتمع 17 واحدى پيروزى

واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 
وام مسكن + مابقى درحين ساخت 

متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى)
با  كليه امكانات

شركت  تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير

09155614208-09155612431

فروش امالك با شرايط عالى
آپارتمان مجتمع ياس ، 92 متر 

دو خواب
آپارتمان خيابان سحر، تازه ساز 

تكميل ، 92 متر
سپيده 20 طبقه اول، 92 متر با وام 
زمين كوهسار 5 ، 250 متر، جنوبى
زمين سپيده 17، 200 متر، شمالى
زمين حاشيه خيابان سحر ، 25 متر

آدرس: نبش سپيده 18
امالك باقران

09157203004 - 32329150

به تعدادى نيرو براى كار در 
مركز توانبخشى اختالل اتيسم 

نيازمنديم
1- مربى با مدرك ليسانس

 يا فوق ليسانس روان شناسى 
ترجيحا گرايش كودكان

 استثنايى
2- گفتار درمان ، بازى درمان 

موسيقى درمان و ديگر 
تخصص هاى مربوطه 
طالقانى 8- مركز اتيسم 

توان افزا 
056-32220159

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

به تعدادى بازارياب با سابقه 
 براى كار در شركت

 پخش مواد غذايى نيازمنديم.
09371089336

ساعت تماس: 8 صبح الى 15

به يك مدرك كارشناسى عمران با 
حداقل 36 ماه و يا كاردانى عمران با 
حداقل 60 ماه سابقه مفيد بيمه اى 

در زمينه ابنيه و راه نيازمنديم.
09153612381

موسسه حقوقى عدالت خواهان سپهر 
(مشاوره و وكالت) از كليه دانشجويان و فارغ 
التحصيالن حقوق دعوت به همكارى مى نمايد. 

عالقه مندان مشخصات و رزومه خود را 
به شماره 09157237880 پيامك 

يا به m.sephr@yahoo.com ايميل نمايند.

شركت شتاب گستر رها ورد طلوع
براى تكميل كادر بازاريابى و پشتيبانى 

خود در زمينه خدمات بانكى (كارت 
خوان) به تعدادى نيرو نيازمند است.

بيرجند - بين مدرس 12و 14 
ساختمان رهاورد  ساعت كارى: 9 الى 16

32233854 - 32239497

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

نقاشى ساختمان و بلوك شيشه اى 
روغن (8000 تومان) 

پالستيك (3000 تومان)
 اكروليك، كناف، كاغذ ديوارى، پتينه

عضو معتبر اتحاديه
چهارراه مفتح - پالك 180

09156542158-09159622158
 حسينى

كارت دانشجويى اينجانب فرشته زنگوئى فرزند حسين به 
شماره دانشجويى 911196800097 رشته علوم تربيتى 
دانشگاه فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) يزد از تاريخ 

94/6/1 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

09151636052 

قابل توجه ادارات ، بيمارستان ها 
كارخانه ها ، مدارس و ...

دوخت انواع لباس هاى فرم با بهترين 
كيفيت پذيرفته مى شود.

09150449826

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

فروش كارواش با تمام تجهيزات در 
بهترين موقعيت امامت يا معاوضه با خودرو

09109313400

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى
بين مطهرى 2 و 4 - سروش
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اخبار ورزشى

عصرايران: استفاده از عسل در فصل سرما بيشتر توصيه مي شود زيرا يكي از مواد غذايي حاوي كربوهيدرات بوده كه به تامين انرژي بدن كمك مي كند. 
 عسل، سر درد را كم و حالت ناتواني و عصبي را در افرادي كه تعادل عصبي ندارند، كاهش  مي دهد. عسل در فصل سرد خاصيت دارويي دارد 
و براي افراد و كودكان سرماخورده بسيار مفيد است بنابراين عسل را در فصل سرما به رژيم غذايي خود اضافه كنيد. 

خواص عسل در فصل سرد  

كمبود اين مواد، شما را پرخور مي كند  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

جانشين جاسم كرار در استقالل 
مشخص شد

گفت:  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى   : نيوز  جام 
نيم  پايان  در  و  شده  مشخص  كرار  جاسم  جانشين 
پرويز  كرد.  خواهيم  معرفى  را  بازيكن  اين  فصل 
مظلومى در پاسخ به اين سوال كه كرار از استقالل 
مى كنيد،  فكر  بازيكن  اين  به  هنوز  شما  آيا  رفت، 
گفت: ديگر آنقدر راجع به كرار صحبت كرده ام خسته 
شده ام، او رفته و قرار نيست كه ديگر هيچكس راجع 

به اين بازيكن فكر كند و نظر بدهد.

بهداد سليمي: بايد نگران المپيك بود  

ايسنا: قهرمان المپيك لندن گفت: بايد نگران المپيك 
شد  زده  جهاني  مسابقات  در  كه  وزنه هايي  زيرا  بود 
بايد  هم  ما  و  داشتند  پيشرفت  كشورها  داد،  نشان 
پيشرفت كنيم. بهداد سليمي درباره خارج شدن ركورد 
ايران بيان كرد:  دو ضرب و مجموع جهان از دست 
ايراني ها  دست  از  جهان  مجموع  و  دو ضرب  ركورد 
روس  وزنه بردار  مي شد  پيش بيني  البته  شد،  خارج 
انتظار ظاهر  از حد  بيش  او  اما  بزند  وزنه هاي خوبي 
شد و در كل عملكردش خيلي خوب بود.  سليمي در 
پاسخ به اين پرسش كه چقدر امكان اين وجود دارد، 
ايران در دو ضرب و مجموع جهان ركورددار  دوباره 
شود، تصريح كرد: انجام اين كار شدني است  . انشاءا... 
با برنامه ريزي فدراسيون، وزارت ورزش و كميته ملي 

المپيك اين كار انجام مي گيرد. 

مربي تيم فوتبال اميد 
راهي روسيه مي شود

مهر : مربي تيم فوتبال اميد كشورمان براى زير نظر 
گرفتن وضعيت دو ملي پوش شاغل اين تيم در روستف، 
عازم روسيه خواهد شد. طباطبايي گفت: با تصميم آقاي 
كاشاني و خاكپور و طبق هماهنگي هايي كه صورت 
گرفته قرار بر اين است كه بعد از اردوي تركيه عازم 
روسيه شوم تا شرايط سردار آزمون و سعيد عزت اللهي 
را به لحاظ فني بررسي كنم . وى در خصوص حضور 
بازيكنان لژيونر در مرحله نهايي انتخابي المپيك گفت: 
در تالش هستيم تا اقدامات الزم را در خصوص همكاري 
باشگاه هاي اين بازيكنان انجام دهيم و اميدواريم كه 

مشكل خاصي در اين خصوص پيش نيايد . 

عالميان و شهسواري عضو تيم ملي 
تنيس روي ميز شدند  

سرمربيان  صحبت هاي  پي  در   : خبرنگاران  باشگاه 
تيم هاي ملي آقايان و بانوان مقرر شد بازيكنان اول 
تا سوم مسابقات انتخابي به مسابقات قهرماني جهان 
در مالزي اعزام شوند و همچنين تصميم گرفته شد تا 
ندا شهسواري و نوشاد عالميان كه قادر به شركت در 
مسابقات انتخابي نشدند هم به عنوان نفر چهارم در 

كنار ساير بازيكنان قرار بگيرند  . 

 
منابع غذايي غيرگوشتي سرشار 

از آهن را بشناسيد

سالمانه  :  آهن براي توليد سلول هاي قرمز خون، 

ماده  يك  ناخن،  و  مو  پوست،  سالمت  حفظ 
معدني بسيار ضروري است .  روزانه بايد 18 گرم 
آهن مصرف شود اما بايد بدانيد كه گوشت تنها 
ماده حاوي آهن نيست.  خوشبختانه گياهخواران 

مي توانند با خوردن گياهان حاوي آهن به همراه 
ويتامين سي، نياز روزانه خود به آن را برطرف 
كنند. اين نكته نيز مهم است كه خوردن لبنيات، 
دار،  آهن  خوراكي هاي  مصرف  با  شير  قهوه، 
جذب آنها را مختل مي كند. مصرف سبزيجات 
برگ سبز تيره و غالت غني از آهن را بايد دو 

برابر ميزان گوشت مصرف كرد تا آهن مورد نياز 
روزانه بدن تأمين شود .  يك كاسه بلغور نيز 28 
نيز  لوبيا، و نخود  ميلي گرم آهن دارد. عدس، 

حاوي آهن هستند . 

چند  راه ساده براي سالمتي 
در روزهاي سرد

سالمت نيوز :  از آنجا كه ماه هاي خنكي را در 
پيش رو داريم، دماي داخل بدن شما مي  تواند 
را  بدنتان  دماي  كنيد  سعي  كند.  پيدا  كاهش 
تنظيم كنيد. به منظور تنظيم مجدد دماي بدنتان 
به خاطر تغييرات فصلي، يك ماساژ روغني بدهيد. 
ماساژ با روغن كنجد يا روغن زيتون بهترين راه 
با روزهاي سرد است. بگذاريد روغن به  مقابله 
مدت 30 تا 60 دقيقه خوب جذب پوستتان شود.  
 اين روش كمك مي كند كه روغن به اليه  هاي 
عميق تر پوست تان هم برسد. در ادامه يك دوش 
آب گرم بگيريد. دوش آب گرم منافذ پوستتان 
باز  رطوبت  عميق تر  و  موثر تر  ذخيره  براي  را 
هويج،  بخوريد:  چغندر،  غذا  رنگارنگ  مي  كند .  
كدو حلوايي، سيب زميني شيرين ، پياز، سير و 
براي  مناسبي  بسيار  خوراكي  هاي  پخته،  سيب 
بشقاب غذاي شما مي  باشد. در اين فصل ميوه  ها 
و سبزيجات آبدار پخته و نرم را نيز بيشتر مصرف 
كنيد. غذا  هايتان را با طعم دهنده  هاي مخصوص 
اين فصل مثل زنجبيل و سير خوشمزه تر كنيد .  
روزانه مقاديري آب ليموي تازه مصرف كنيد: در 
يا  مدرسه  در  چه  الزاما همگي  فصل هاي سرد 

در محل كار در فضاهاي كوچكي با افراد زياد 
محصور مي  شويم و به همين دليل امكان تبادل 
افزايش  بمنظور  مي  رود.  باال  زا  بيماري  عوامل 
اندام  هاي  بهبود عملكرد  و  بدن  ايمني  سيستم 
گوارشي تان، روز را با يك فنجان آب گرم و آب 

ليموي تازه شروع كنيد . 

4 خاصيت زيبايي چاي 

شهرخبر: براي اينكه يك فنجان چاي را دوست 
داشته باشيد داليل زيادي وجود دارد. به خاطر 

وجود آنتي اكسيدان ها چاي به شما كمك مي كند 
تا زيبايي را حفظ كنيد. چاي رطوبت رسان است: 
پوست خشكي داريد؟ كمي چاي سبز سرد را روي 
پوست تان اسپري كنيد. اين يك روش عالي براي 
رطوبت رساني و از بين بردن ترك هاي ناشي از 
خشكي پوست است. چاي براي مراقبت از مو: 

موهاي تان شكسته و خشك و بي حالت است؟ 
چاي را روي موهايتان اسپري كنيد. چاي سياه 
براي از بين بردن شكستگي موها و چاي سبز 
 براي رشد موها خوب است. چاي براي پف چشم : 

چاي كيسه اي مصرف شده را دور نيندازيد. يك 
راه ساده و فوري براي اينكه پف چشم را از بين 
ببريد اين است كه چاي كيسه اي را چند دقيقه در 
فريزر بگذاريد تا خنك شود و سپس آن را روي 
چشم هايتان قرار دهيد. كافئين در چاي رگ هاي 
خوني را تحريك مي كند و باعث مي شود سياهي 
و پف دور چشم از بين برود.  چاي براي بوي بد 
پا  : از بوي بد پا ناراحت هستيد؟ پاها را با چاي 

سبز يا سياه بشوييد.

كمبود اين مواد، شما را 
پرخور مي كند  

حد  از  بيش  خوردن  و  استرس  سيمرغ: 
كلسيم  فقر  دهنده  نشان  شيرين  خوراكي هاي 
و منيزيم در بدن است. استفاده از محصوالت 
تيره  سبزيجات  و  پنير  ماست،  مانند  لبني 
رنگ شما را از فقر اين دو ماده معدني نجات 
ديگرى  مغذي  ماده  «ب»  مي دهد . ويتامين 
است كه كمبود آن، فرد را دچار نوسانات خلقي 
مي كند. يكي از اين نوسانات خلقي افسردگي و 
ابتال به پرخوري عصبي است . كمبود روي نيز 
به  بيشتري  شكر  و  نمك  فرد  مي شود  باعث 

وعده هاي غذايي خود اضافه كند .

دستگيري كالهبردار 500 ميليونى

 ايرنا: كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي موفق شدند 
زني كه به بهانه سرمايه گذاري در كار ساخت طال 
دستگير  بود،  كرده  كالهبرداري  تومان  ميليون   500
كنند . فردي با مراجعه به كالنتري گفت: خانمي تحت 
عنوان سرمايه گذاري در زمينه طالسازي اقدام به گرفتن 
دهها ميليون تومان وجه نقد از من و بستگانم كرد اما 
پس از يكسال اعالم كرد كه ديگر قادر به پرداخت سود 
ماهيانه يا بازپرداخت اصل پول ما نيست . در مجموع 
بيش از20 نفر از بستگان سرمايه اي بالغ بر500 ميليون 
به اين خانم تحويل دادند . كارآگاهان با شناسايي محل 

سكونت متهم اقدام به دستگيري متهم كردند.

كشف 43 كيلو حشيش در نهبندان 

فرمانده انتظامي نهبندان از كشف 43كيلوگرم حشيش 
اين شهرستان خبر داد.   و شش كيلوگرم ترياك در 
پاسگاه  انتظامي  ماموران  گفت:  شاهوردي  سرهنگ 
«عربخانه»هنگام كنترل محورهاي عبوري به يك 
دستگاه خودروي پژو405 مشكوك و به خودرو دستور 
ايست دادند.  وي افزود:ماموران در بازرسي از خودرو 
43كيلوگرم حشيش و شش كيلوگرم ترياك كشف 
كردند.  سرهنگ شاهوردي تصريح كرد: ماموران در 
اين عمليات يك دستگاه خودروي پژو405 نيز كه به 
عنوان راه پاك كن سعي در انتقال محموله مواد مخدر 

را داشت متوقف و متهمان را دستگير كردند.  

توقيف خودروي پرايد 
با 16ميليون ريال خالفي  

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي از 
توقيف يك دستگاه سواري پرايد با خالفي 16ميليون 
ريال در شهرستان بيرجند خبر داد.  سرهنگ رضايي 
گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه 
بيرجند هنگام  ساز ماموران پليس راهور شهرستان 
خودروي  دستگاه  يك  عبوري  خودروهاي  كنترل 
مقررات  و  قوانين  نكردن  رعايت  علت  به  را  پرايد 
رانندگي متوقف كردند.  وي افزود: پس از توقف اين 
خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو 

داراي مبلغ 16ميليون ريال خالفي معوقه است.  

نوزادربايي در يك بيمارستان  

تابناك: زني در بيمارستانى در بيجار در نقش همراه 
يك زن، نوزادش را ربود و به خانه اش برد .پليس پس 
از مخابره شدن گزارش نوزادربايي وارد عمل شد و 
ساعاتي نگذشته بود كه رباينده نوزاد و همسرش را 
در خانه شان بازداشت كرد . رستم خاني دادستان بيجار 
تصريح كرد: در اين پرونده دو متهم وجود دارد .  وي 
گفت: اين زن در بازجويي ها و تحقيقات مقدماتي كه 
آغاز شده، اظهار كرده با توجه به اينكه خودش بچه 
داشته و بچه اش از دنيا رفته است بدون برنامه قبلي 
اقدام به اين نوزاد ربايي كرده است .وى ادعا مى كند كه 

همسرش از دزديدن نوزاد بى اطالع بوده است.

سارق در دودكش سوخت

ايرنا: سارقي كه در شهر فرزنو   در مركز ايالت كاليفرنياي 
اي  خانه  وارد  دودكش  از طريق  داشت  آمريكا قصد 
شود، در ميانه آن گير كرد و مدتي پس از روشن شدن 
خبرگزاري  درگذشت .   و  شد  سوختگي  دچار  شومينه 
رويترز با اعالم اين خبر به نقل از پليس كاليفرنيا، افزود: 
كالنتري شهر فرزنو مي گويد گويا اين فرد شبانه و در 
غياب صاحب خانه وارد دودكش مي شود ولي در آن 
گير مي كند.   صاحبخانه بدون اطالع از اينكه سارق در 
دودكش گير افتاده، شومينه را روشن مي كند . آتش 
را  با تخريب دودكش قصد نجات سارق  نشانان كه 

داشتند با جسد سوخته وي روبرو شدند .

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

 تلفن :  32450085 
 09155623695 

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

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى
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 ارشاديان

مفتح 24 پالك 105 - جمعه ها ساعت 18

كارگران 27 چهارراه اول ، سمت چپ 

سه شنبه ها ساعت 18

مهرشهر سلمان 16 ، نبش سه راهى اول 

شنبه ها ساعت 18
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خود را پيامك نماييد.
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استاندار در جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد اسالمي استان گفت: رشته هاي تحصيلي در نقاط مختلف كشور بايد متناسب با نياز استان ها، نياز بازار كار و نيز شرايط 
و مقتضيات موجود صورت گيرد. خدمتگزار موضوع اشتغال را يكي از معضالت فعلي كشور برشمرد و خاطر نشان كرد: متوليان امر بايد به گونه اي برنامه ريزي 
كنند تا افراد بتوانند بعد از فارغ التحصيلي وارد بازار كار شده و از علم تحصيل شده استفاده مناسب را براي توسعه كشور ببرند. وى افزود: در زمينه جذب دانشجو در 

دانشگاه هاي مختلف بايد عنصر كيفيت و جذابيت هاي دانشگاه محل تحصيل به گونه اي باشد كه افراد براي ورود به آن مراكز رغبت الزم را داشته باشند.

توزيع عادالنه و متناسب با نياز رشته هاي تحصيلي بايد مورد توجه قرار گيرد
دولت يازدهم عزمي جدي براي حل مشكالت 

روستائيان، عشاير و كشاورزان دارد

روستائيان  بيمه  صندوق  مديرعامل  ديدار  در  استاندار 
و  يازدهم تالشي جدي  دولت  و عشاير كشور گفت: 
عزمي راسخ براي حل مشكالت عشاير، روستائيان و 
كشاورزان داشته و دارد. خدمتگزار افزود: با پيگيري هاي 
به انجام رسيده، مجوز تأسيس دهياري و رديف اعتباري 
مشخص براي تمامي روستاهاي مرزي باالي 20 خانوار 
استان اخذ شده است. وي اخذ مجوز فروش سوخت 
ويژه مرزنشينان را از ديگر اقدامات مهم در زمينه حل 
مشكالت عشاير دانست و گفت: تقسيط بدهي روستائيان 
 و كشاورزان به بانك هاي استان و انجام مساعدت هاي

الزم در اين زمينه از ديگر مواردي است كه به انجام 
و  روستائيان  بيمه  صندوق  مديرعامل  است.  رسيده 
اين  تأسيس  از  هدف  ديدار  اين  در  نيز  كشور  عشاير 
صندوق را حمايت از روستائيان و كشاورزان دانست و 
افزود: خراسان جنوبي رتبه ششم كشور را از حيث افراد 
تحت پوشش اين صندوق دارد. رستمي گفت: با توجه به 
ظرفيت ها و قابليت هايي كه خراسان جنوبي در بخش 
عشاير و كشاورزان دارد اين ميزان مي تواند تا حد زيادي 
افزايش پيدا كند. شايان ذكر است در اين ديدار تفاهم 
نامه همكاري بين استانداري و صندوق بيمه روستائيان، 
مديرعامل  و  استاندار  امضاي  به  كشاورزان  و  عشاير 

صندوق بيمه روستائيان و عشاير كشور رسيد. 

برترين هاى اولين سوگواره كشورى 
شعر عاشورايى در بيرجند تجليل شدند

شبستان- طى مراسمى با حضور مسئوالن كشورى و 
اولين  از دانش  آموزان و فرهنگيان  از 20 نفر  استانى 
سوگواره كشورى شعر عاشورايى ويژه دانش آموزان و 
 فرهنگيان سراسر كشور در بيرجند كه حائز رتبه هاى
اول تا سوم شدند، تجليل شد. مدير كل آموزش و پرورش 
استان در اين مراسم با بيان اينكه اين سوگواره در سه 
سال گذشته در سطح استان و به ابتكار آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى برگزار شد، اظهار كرد: گاهى افراد و حتى 
خواص جامعه اسم فرهنگ را يدك مى كشند ولى كارى 
براى ارتقاى فرهنگ انجام نمى دهند. المعى برگزارى 
اينگونه برنامه ها را بزرگترين كار فرهنگى دانست و 
عنوان كرد: بايد اين همايش ها را الگوسازى در سطح 
جامعه كنيم. وى ضمن انتقاد از بعضى مسئوالن استانى 
و بى مهرى آنها نسبت به سوگواره شعر عاشورايى دانش 
آموزان و فرهنگيان كشور، گفت: نهادى مظلوم تر از 
آموزش و پرورش نيست و مظلوم تر از فرهنگ چيزى 

ديگر در جامعه وجود ندارد.

 طرح تفصيلى ويژه شهرستان بشرويه 
به تصويب رسيد

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  ماليى- 
گردشگرى استان گفت: شهردارى بشرويه 3,5هكتار 
گرفته  نظر  در  ادارى  هاى  ساختمان  ساخت  براى 
ساختمانشان  نماى  ادارات  و  ها  بانك  از  بعضى  كه 
سراسرى است كه بايد  طرح و معمارى اسالمى اين 
برنامه ريزى و  منطقه حفظ شود. در جلسه شوراى 
تفصيلى  طرح  بررسى  درباره  رمضانى  استان  توسعه 
از 11شهر خشتى  ويژه بشرويه گفت: بشرويه يكى 
ايران و جهان است كه محل رجوع معماران ايرانى و 
طراحان معمارى اسالمى است و بايد اين معمارى در 
هر شرايطى حفظ شود. وى افزود: در حال حاظر اين 
شهرستان 451هكتار است كه با اين طرح10ساله به 
يافت همچنين جمعيت  خواهد  افزايش  هكتار   503
با اجراى طرح  كنونى بشرويه 15هزار نفر است كه 

تفصيلى به 22هزار نفر خواهد رسيد.

سرمايه گذارى دولت در طرح حمايت
 از صندوق هاى خرد زنان روستايى

حمايت  توسعه  طرح  پروژه  ملى  مدير  فارس- 
از  روستايى  زنان  خرد  اعتبارات  صندوق هاى  از 
دولت  تومانى  ميليون  و 280  يك هزار  سرمايه گذارى 
داد.  خبر  طرح  اين  اجراى  براى  گذشته  سال  در 
توسعه حمايت  مافيروز گذشته در جلسه طرح  فرزانه 
روستايى خراسان  زنان  اعتبارات خرد  از صندوق هاى 
جنوبى اظهار كرد: با توجه به پتانسيل موجود در خراسان 
صندوق هاى  از  حمايت  توسعه  طرح  اجراى  جنوبى، 
توانمندسازى زنان  براى  اعتبارات خرد زنان روستايى 
روستايى استان در قالب صندوق هاى خرد محلى مفيد 
در  مديريت  اين  كه  اهدافى  كرد:  تصريح  وى  است. 
ارتباط با ايجاد تشكل هاى تعاونى زنان روستايى دنبال 
مى كند، شامل اشتغالزايى، سازماندهى مشاغل، افزايش 
درآمد و از همه مهمتر زمينه سازى براى حضور زنان 
روستايى و عشايرى در فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى 
و همچنين به وجود آوردن روحيه خودباورى در اين قشر 
زحتمكش جامعه و سياست هايى مانند توسعه، گسترش، 

حمايت و تثبيت تعاونى هاى مرتبط  است.

سيستم ادارى با حذف
 بله قربان گوها اصالح مى شود

فارس- امام جمعه بيرجند گفت: زمانى سيستم ادارى 
مديريت  كه  مى رسد  سازمانى  پويايى  و  به شكوفايى 
مجموعه از نيروهاى انسانى كارا بهره مند باشد و افراد 
بله قربان گو و ضعيف را حذف كند. حجت االسالم رضايى 
در ديدار فرماندار بيرجند ضمن تسليت ايام اربعين، اظهار 
كرد: براى پويايى سازمان ها و نهادها بايد از نيروهاى 
انسانى توانمند و قوى در سطوح مديريتى استفاده كرد. 
وى با بيان اينكه اين منطقه از عقب افتادگى تاريخى رنج 
مى برد، بيان كرد: اقداماتى كه تاكنون در اين منطقه 
انجام شده، در خور شأن مردم آن نبوده است. وى با 
بيان اينكه مردم منطقه بايد ريسك پذيرتر باشند، اذعان 
كرد: انتظارات مردم بايد در حد توان مديران اين استان 
باشد و از طرف ديگر مديران نيز بايد دست به اقدامات 

ماندگارى براى اين مردم بزنند.

اعزام هيئت تجارى بازاريابى 
خراسان جنوبى به امارات متحده عربى

ناصح- اعزام هيئت تجارى بازاريابى خراسان جنوبى 
به امارات متحده عربى صورت گرفت. اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند در راستاى توسعه 
هيئتى  با  تجارى  روابط  و  اقتصادى  هاى  همكارى 
متشكل از تجار و بازرگانان استان در دوم لغايت پنجم 
آذر ماه سال جارى از سى و ششمين نمايشگاه بين 
المللى صنعت ساختمان BIG5 و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى صنعت سيمان و بتن خاورميانه بازديد و با 

آخرين دستاوردهاى اين صنعت آشنا شدند.

حضور 34 پزشك متخصص و فوق تخصص 
در بيمارستان صحرايى تخته جان درميان

فارس- مسئول بسيج جامعه پزشكى خراسان جنوبى 
گفت: 34 نفر پزشك متخصص و فوق تخصص، 31 
نفر پزشك عمومى، 9 نفر دندان پزشك و 6 نفر داروساز 
در بيمارستان صحرايى اين استان حضور دارند. فخر در 
نشست خبرى پيرامون بيمارستان صحرايى اظهار كرد: 
برپايى چادر فرهنگى، نماز جماعت، سركشى از خانواده 
شهدا در هر روستا، فضاسازى فرهنگى، توزيع بسته 
با حضور مسئوالن  افتتاحيه  اجراى مراسم  فرهنگى، 
استان و شهرستان از اقدامات فرهنگى بوده است. وى 
با بيان اينكه از آغاز فعاليت بسيج جامعه پزشكى، 14 
بيمارستان صحرايى برپا شده است، گفت: 33 نفر از 
بيمارستان صحرايى تخته جان به بيمارستان هاى امام 
رضا(ع) و ولى عصر(عج) بيرجند اعزام شدند. فخر با 
بيمارستان  اين  پوشش  زير  روستا   27 اينكه  بيان 
صحرايى قرار داشتند، تصريح كرد: بسيج و سپاه 18 
ميليون   22 پزشكى  علوم  دانشگاه  و  تومان  ميليون 

تومان اعتبار براى اين بيمارستان هزينه كردند.

برش اولين توليد پارچه برك شهر مود
 پس از 15 سال فراموشى

ميراث  مديركل  حضور  با  مراسمى  طى  خبر-  گروه 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى، 
مسئوالن  و  كل  اداره  اين  دستى  صنايع  معاون 
مود  شهر  بافى  برك  كارگاه  توليد  اولين  شهرستان، 
شهرستان سربيشه كه پس از 15 سال فراموشى دوباره 
احيا شده است، برش خورد. اولين پارچه توليدى اين 

كارگاه با طول 15 متر و با طرح چپر باف بود.

با حضور فرهاد آئيش، همايش وقف و رسانه 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

خيريه  امور  و  اوقاف  عمومى  روابط  مدير  فارس- 
خراسان جنوبى از برگزارى همايش وقف و رسانه در 
روز 16 آذرماه با حضور فرهاد آئيش در محل سالن 
واليت مجتمع فرهنگى غدير بيرجند خبر داد. واحدى فر 
اظهار كرد: هفته وقف از 18 تا 24 آذرماه در خراسان 
براى  بايد  اينكه  بيان  با  وى  مى شود.  برگزار  جنوبى 
رفع مظلوميت از اين سنت حسنه تالش كرد، اضافه 
كرد: هفته وقف بهترين فرصت براى بيان ظرفيت ها 
و دستاوردهاى سنت حسنه وقف براى جامعه است كه 
بايد بيشتر از گذشته توجه شود. واحدى فر با اشاره به 
كرد:  بيان  استان،  در  وقف  هفته  مختلف  برنامه هاى 
برگزارى همايش ياوران وقف، همايش مشترك اوقاف 
و  متوليان  اصناف، همايش شيخ هادوى، همايش  و 
قرآن  حفظ  مربيان  همايش  امامزادگان،  امنا  هيئت 
كريم و همايش اختتاميه مسابقات قرآنى مرحله استان 

از جمله برنامه هاى اين سازمان در هفته وقف است.

از  شده  بيني  پيش  درآمدهاي  استاندار  گفته  به  ماليى- 
سوي مجلس براي استان در سال جاري 183 ميليارد تومان 
شده كه 12 ميليارد بيشتر از پيش بينى ها است. خدمتگزار، 
در پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه با 
حضور 17 مديركل از دستگاه هاى اجرايى و نظارتى برگزار شد، 
 عنوان كرد: دولت به استانداران اختياراتى داده تا پروژه هاي
نيمه تمام را شناسايي و با انجام كار كارشناسي به فعاالن بخش 
اينكه اين واگذاري ها بابيان   خصوصي واگذار نمايند. وى 
در يك قالب مشخص و با برنامه اى از پيش تعيين شده به 
انجام خواهد رسيد، افزود: مديران اين واگذاري ها را با نگاهي 
وسيع و ديدي مثبت به انجام برسانند و متقاضيان و سرمايه 

گذاران را در جهت انجام كار كمك كنند.

 رشد 12ميلياردى استان بيش از پيش بينى مجلس

وى خاطرنشان كرد: در بودجه سنواتي امسال پيش بينى 
عمومي  درآمدهاي  محل  از  تومان  ميليارد   183 تحقق 

سال  نخست  ماه   8 در  ميزان  اين  كه  است  شده  استان 
جاري معادل122 ميليارد است. استاندار يادآور شد: 134 
ميليارد تومان درآمدهاي عمومي استان در 8 ماه نخست 
سال جاري بوده است. وى تصريح كرد: بيش از 12 ميليارد 
تومان درآمدهاي عمومي استان بيشتر ازپيش بينى است. 
وى گفت: اعتبارات تملك دارايي  و سرمايه اي استان در 
سال جاري 176 ميليارد است و تاكنون بيش از 45 درصد 

آن يعني 80 ميليارد تومان تخصيص يافته است.

تخصيص يافتن 47درصدى اعتبارات دانشگاه ها

استاندار اعتبارات تملك دارايي و سرمايه اي دانشگاه هاي 
تاكنون  افزود:  و  دانست  ميليارد   216 بر  بالغ  را   استان 
بيش از 47 درصد اين مبلغ يعني 103 ميليارد تومان آن 
 53 از  بيش  كرد:  خاطرنشان  وى  است.  يافته  تخصيص 
 ميليارد تومان موجودي خزانه استان است و دستگاه هاي

اجرايي هرچه سريع تر نسبت به مبادله موافقتنامه هاي 

خود اقدام كنند تا با شروع فصل زمستان كارهاى اجرايى 
اجرايي  هاي  دستگاه  گفت:  استاندار  نخورد.  مشكل  به 
خصوصًا  خدمترسان،  هاي  دستگاه  به  را  خود  بدهي 
شهرداري ها در فضايي تعاملي و دوسويه پرداخت كنند. 
از  يكي  گردشگري  صنعت  توسعه  داد:  ادامه  خدمتگزار 
برنامه هاي دولت است و باتوجه به توانمندي هايي كه در 
استان در زمينه گردشگري وجود دارد بايد مسئوالن اين 

 امر را جدي تر از گذشته پيگيرى و به آن توجه كنند.  
آسفالت مسير ارتباطى

 سربيشه- ماهيرود در صدر اولويت ها

ارتباطي  مسير  آسفالت  پروژه  اجراي  كرد:  تأكيد  استاندار 

 ماهيرود – سربيشه يكى از مهمترين طرح هاى اولويت دارى
ارتباطي  محور  وى  شود.  انجام  سريعتر  بايد  كه  است   
به  رسيدن  براي  مسير  مهمترين  را  سربيشه   - ماهيرود 
بازار بزرگ افغانستان دانست و ادامه داد: آسفالت اين مسير 
راه دستيابي به بازار بزرگ هند و چين است. سه موضوع 
اصلى از جمله بررسى تعيين دستور العمل شرايط واگذارى 
طرح هاى تملك و سرمايه اى به بخش خصوصى، طرح 
منطقه  براى  گذار  سرمايه  جذب  بشرويه،  ويژه  تفصيلى 
نمونه گردشگرى بنددره بيرجند، بررسي 9 مصوبه كارگروه 
تخصصي زير بنايي راه و شهرسازي از جمله دستوركارهايى 
توسعه  و  ريزي  برنامه  پنجمين جلسه شوراي  در  كه  بود 

استان به تأييد 17 مدير كل و استاندار رسيد. 

خزانه استان 53 ميلياردى شد

ماليى- مدير عامل بنياد علوى كشور گفت: از ابتداى سال 
30 درصد درآمد 230 شركت تحت اختيار بنياد مستضعفان 
كشور به محرومان اختصاص يافته است.برزگرى در مراسم 
تحويل هداياى مقام معظم رهبرى به  تعدادى از مدارس 
بنياد  جديد  مديريت  زمان  از  گفت:  استان  روزى  شبانه 
شده  محرومان  به  بهترى  نگاه  و  ديد  كشور  مستضعفان 
است. وى با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته 5 درصد 
از درآمد بنگاه هاى اقتصادى به محرومان اختصاص داده 
مى شد، افزود: از ابتداى سال جارى تمام 230 شركتى كه 
تحت اختيار بنياد مستضعفان كشور قرار دارد 30 درصد از 
درآمدشان را به محرومان اختصاص  داده اند. به گفته وى 
بنياد علوى يكى از سازمان هايى است كه تحت نظارت بنياد 
مستضعفان به مردم خدمت رسانى مى كند. برزگرى ادامه داد: 
بنياد مستضعفان با دولت تفاهم نامه هايى براى محروميت 
زدايى و ارتقاى سالمت جامعه دارد از جمله  طرحى براى 
را  خود  مخارج  تأمين  براى  كافى  هزينه  كه  باردار  مادران 
ندارند كه در اين طرح  14 قلم كاالى اساسى براى خانم 
باردار در نظر گرفته شده و تا كنون براى اين كار 480هزار 
كاال در كشور توزيع شده است. وى اظهاركرد: اين كاالها 
 براى 4 نفر از اعضاى خانواده فرد متقاضى فراهم مى شود

تا خانواده ها از سهم كودك استفاده نكنند. برزگرى خاطرنشان 
جنوبى  خراسان  براى  جامعه  سالمت  ارتقاى  براى  كرد: 
2 ميليارد و 889 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است. وى يادآور شد: در حال حاضر بنياد علوى در شهرستان 

فردوس به دانش آموزان نيازمند البسه اهدا مى كند. 
مدير عامل بنياد علوى كشور با بيان اينكه طرح هاى مختلفى 
براى ارتقاى سالمت و آموزش در كشور اجرا مى شود، گفت: 
مى توان برگزارى بهترين كالس هاى آموزشى و تقويتى را 
نام برد كه در كنكور سال گذشته 8 هزار و 721 نفر در آن 

شركت كردند كه 160نفرشان رتبه زير هزار داشتند.

از  بازيدى  حاضران  مراسم  اين  حاشيه  در  است  گفتنى 
هداياى مقام معظم رهبرى داشتند.

در  بازديد  اين  حاشيه  در  كشور  علوى  بنياد  عامل  مدير 
هاى  اولويت  و  محورها  از  يكى  گفت:  خبرنگاران  جمع 

بنياد علوى بخش توانمندسازى است. برزگرى باتوجه به 
اينكه توانمندسازى شامل ارتقاى سالمت، كمك به زنان 
سرپرست خانوار و ارتقاى آموزشى است، تصريح كرد: تفاهم 
نامه اى بين استانداران و بانك سينا با بنياد علوى امضا شده 
است كه بخشى از يارانه را بنياد مستضعفان و استانداران و 
بخشى از آن را بانك سينا وام مى دهد كه اين تفاهم نامه 

براى  افزود:  اجرا مى شود.وى  ميلياردى  براى طرح هاى 
جنوبى  خراسان  استان  در  باردار  مادران  سالمت  ارتقاى 

حدود 19هزار 200سبد كاليى توزيع شده است.

مسئوالن استان بخواهند، مى شود

 نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس نيز در 
 حاشيه اين بازديد گفت: اگر مسئوالن بخواهند و برنامه اى
براى پيشرفت داشته باشند، بنياد مستضعفان مى تواند بيشتر 
از گذشته به استان كمك كند. وى با اشاره سفر گذشته رئيس 
بنياد مستضعفان به استان افزود: زمين وسيعى را براى مجتمع 
ورزشى در نظر گرفتند كه مقرر شد در طى 14 ماه ساخته و 
به مردم استان تحويل دهند. عبادى ادامه داد: اگر سيستم 
ادارى استان طالب باشد بنياد مستضعفان كشور  بيش از اين 
آمادگى همكارى با دستگاه هاى اجرايى استان را دارد. وى با 
اشاره به اينكه دغدغه رهبرى محرومين و مستضعفان است، 
خاطرنشان كرد: سطح زندگى رهبر انقالب مثال زدنى است 
با اين وجود خود را به محرومين نزديك و درد  و رهبرى 
محروميت را احساس مى كند. وى گفت: مشكالت و مسايلى 
كه با رهبرى در مورد محرومين مطرح مى شود با سالمت 

كامل و نتيجه مطلوب به پايان مى رسد.   

معاون عمرانى استاندار انتقاد كرد:

روند كند بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير در خراسان جنوبى
اجتماعى  بيمه   كند  روند  از  استاندار  عمرانى  معاون 
تاكنون  گفت:  و  كرد  انتقاد  استان  عشاير  و  روستائيان 
تنها 33 درصد جمعيت روستايى و عشايرى استان تحت 
پوشش قرار گرفته اند. به گزارش مهر، نخعى نژاد در دومين 
اجتماعى روستاييان و  بيمه  توسعه  راهبردى  جلسه ستاد 
عشاير استان اظهار كرد: خراسان جنوبى به لحاظ وسعت 
از  اعظمى  بخش  كه  بوده  كشور  پهناور  استان  سومين 
اشتغال استان در بخش كشاورزى و دامپروى است. وى 
با يادآورى خشكسالى هاى 17 ساله در استان، بيان كرد: 
مشكالت  بروز  سبب  استان  در  متمادى  خشكسالى هاى 
به  آنها  مهاجرت  و  روستاييان  و  كشاورزان  براى  عديده 
شهر ها شده از اين رو ماندگارى جمعيت در روستا ها مورد 
توجه ويژه قرار دارد. وى همچنين به قانون رسيدگى به 
امور روستاييان اشاره و اظهار اميدوارى كرد كه اين قانون 

براى ماندگارى جمعيت در روستا ها اثر بخش باشد.

پوشش 33 درصدى بيمه اجتماعى روستاييان 

جمعيت  درصد   33 تاكنون  اينكه  بيان  با  نخعى نژاد 
اجتماعى  بيمه  استان تحت پوشش  روستايى و عشايرى 
توجه  با  كرد:  عنوان  گرفته اند،  قرار  عشاير  و  روستاييان 
به فعاليت 10 ساله اين صندوق در خراسان جنوبى بايد 

استان تحت  اين مدت 100 درصد جمعيت روستايى  در 
قبول  قابل  فعلى  روند  كه  مى گرفتند  قرار  بيمه  پوشش 
نيست. وى با تأكيد بر اينكه بايد طبق يك برنامه زمان 
اين  تمامى جمعيت روستايى و عشايرى  بندى مشخص 
بيان  بگيرند،  قرار  اجتماعى  بيمه  پوشش  تحت  استان 
كرد: همه دستگاه هاى اجرايى براى تحقق اين امر آماده 
بيمه  حق  پرداخت  توانايى  عدم  وى،  هستند.  همكارى 
توسط روستاييان و عشاير را يكى از داليل عدم استقبال 
از اين بيمه عنوان كرد و گفت: به دليل خشكسالى هاى 
بايد  يافته كه  چندين ساله توان مالى روستاييان كاهش 

راهكارهايى براى رفع اين مشكل ارائه شود.

31 هزار نفر تحت پوشش 
بيمه اجتماعى روستاييان قرار گرفتند

مديرصندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير استان نيز 
اظهار كرد: از 93 هزار و 488 خانوار جمعيت مشمول بيمه 
اجتماعى روستاييان و عشاير تاكنون 31 هزار و 640 خانوار 
زير پوشش اين بيمه قرار گرفته اند. فرج زاده با بيان اينكه از 
اين تعداد 26 هزار و 975 خانوار عادى هستند، بيان كرد: 
همچنين از اين ميزان سه هزار و 388 خانواز از مددجويان 
مددجويان  از  نيز  خانوار  و 277  هزار  يك  و  امداد  كميته 

بهزيستى هستند. وى باال ترين درصد پوشش را مربوط به 
شهرستان بشرويه عنوان كرد و گفت: تاكنون 83 درصد 
جمعيت مشمول اين شهرستان تحت پوشش بيمه اجتماعى 
تاكنون  وى  گفته  گرفته اند.به  قرار  عشاير  و  روستاييان 
تحت  استان  عشايرى  و  روستايى  جمعيت  درصد   33.84

پوشش بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير قرار گرفته اند.

رتبه ششم خراسان جنوبى 
در جذب بيمه اجتماعى روستاييان

فرج زاده ادامه داد: پايين ترين درصد جذب نيز مربوط به 
شهرستان بيرجند با 23 درصد پوشش بوده است. وى با 
بيان اينكه بيشترين تعداد بيمه شدگان اين بيمه مربوط 
به قاين با پنج هزار و 453 خانوار بوده است، بيان كرد: 
يا  بشرويه  به  مربوط  نيز  شدگان  بيمه  تعداد  پايين ترين 
يك هزار و 664 نفر بوده است. وى با اشاره به فعاليت 
60 كارگزار بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير در خراسان 
تعاونى هاى  كارگزان  اين  بيشتر  كرد:  عنوان  جنوبى، 
هستند  زراعى  سهامى  شركت هاى  و  دهياران  روستايى، 
انجام  را  شده  بيمه  جذب  كار  خصوصى  بخش  عمًال  و 
مى دهد. وى اضافه كرد: خراسان جنوبى رتبه ششم كشور 

را از نظر درصد جذب نسبت به جمعيت مشمول دارد.

قول صندوق بيمه روستاييان 
براى سرمايه گذارى در خراسان جنوبى

عشاير  و  روستاييان  اجتماعى  بيمه  صندوق  مديرعامل 
برابر منابع  تا 20  آمادگى داريم  اين جلسه گفت:  هم در 
صندوق استانى بيمه روستاييان و عشاير در خراسان جنوبى 
سرمايه گذارى كنيم. رستمى با بيان اينكه از شش ميليون 
جمعيت روستايى كشور تاكنون يك ميليون و 350 هزار 
در  كرد:  بيان  گرفته اند،  قرار  بيمه  اين  پوشش  تحت  نفر 
طول اين 10 سال فعاليت صندوق بايد 100 درصد جمعيت 
روستايى كشور تحت پوشش بيمه قرار مى گرفتند كه اين 
امر محقق نشد. وى به داليل عدم استقبال روستاييان از 
افراد تحت  و گفت:  اشاره كرد  روستاييان  اجتماعى  بيمه 
و  بازنشستگى  كارافتادى،  از  از خدمات  بيمه  اين  پوشش 
بيمه بيكارى بهره مند مى شوند اما تعهدات كوتاه مدت از 
جمله درمان مغفول مانده است. رستمى ادامه داد: اين امر 
سبب شده كه رغبت به سمت بيمه اجتماعى روستاييان و 
عشاير كاهش يابد در همين راستا در آيين نامه صندوق در 
مورد فراهم كردن تعهدات كوتاه مدت بازنگرى شده است. 
وى اجبارى نبودن اين بيمه را يكى ديگر از داليل استقبال 

نكردن روستاييان عنوان كرد.

نماينده مجلس: با توجه به ظرفيت بنياد مستضعفان اگر برنامه اى براى پيشرفت خراسان جنوبى وجود داشته باشد؛

مسئوالن استان بخواهند، مى شود
مدير عامل بنياد علوى در بيرجند: براى ارتقاى سالمت در خراسان جنوبى قريب به 3 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد
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ويژه روز جمعه: كشك و بادمجان بيرجندى و حليم بادمجان

مرغ بريان    سوپ جو
حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

سفارش شله مشهدى و شله زرد  درجه يك براى مراسم زيارت عاشورا پذيرفته مى شود

گوشت داغ، جوجه، پاچين، بال، چنچه، كباب كوبيده، دمبه، جگر، دل، قلوه
ابتكارى جديد براى اولين بار در بيرجند: گوشت سيخى   با لژ خانوادگى 

همراه با پيك موتورى    ساعت كارى: 7 صبح الى 23  (طبخ با زغال)

   بلوار شهيد فايده
 بعد از پرده اطلس 
(056) 32238053 - 09109313400  

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

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



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.

(الکافي، ج٢، ص٣٧٣)

11 : 23
16 : 48
22 : 39
4 : 51
6 : 18

اعزام هيئت تجارى بازاريابى خراسان جنوبى به امارات متحده عربىعكس روز 

 واكنش سردار سليمانى به شايعه شهادتش 
سردار قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه در 
واكنش به شايعات گسترده اى كه درباره مجروح يا 
گفت:  و  خنديد  است،  شده  منتشر  وى  شهيدشدن 
«اين ها چيزهايى است كه دشت ها و كوه هايى را 

براى پيدا كردنش پيموده ام». 

نخست وزير تركيه : هيچكس نمى تواند 
ما را مجبور به عذرخواهى كند

و  تركيه  تركيه گفت: منطقه مرزهاى  وزير  نخست 
سوريه مسئله امنيت ملى ماست و روسيه بايد آن را 
بفهمد. داود اوغلو گفت: هيچكس نمى تواند تركيه را 
مجبور به عذرخواهى كند. وى افزود : تركيه تمايلى 
به وخامت اوضاع ندارد. كانال هاى تماس ديپلماتيك 
در صورتى كه روسها بخواهند با ما گفتگو كنند باز 

است. آنتاليا وطن دوم روس هاست.

نبايد مصالح كشور را مخدوش كرد

به  اشاره  با  نظام،  رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
مانع تراشى هاى هميشگى تندروها در مسير مذاكرات 
و توافقات هسته اى، اجراى برجام را خواست متقابل 
ايران و كشورهاى 1+5 دانست و گفت: نه تنها ايران 
ما  آينده هم دست  براى  بلكه  نداد،  از دست  چيزى 
بسته نيست و مطمئن باشيد مسئوالن عالى كشور، 
مصالح نظام  را به هياهوى تندروها گره نمى زنند. وى 
اهداف  با  نبايد  افزود:  رو  پيش  انتخابات  به  اشاره  با 

باندى و جناحى، مصالح ملى را مخدوش كرد.

در مذاكرات نه تنها لطمه اى وارد نشد 
بلكه دستاوردى كه داشتيم بيشتر بود

الريجانى رئيس مجلس گفت : در مذاكرات هسته اى 
و آنجايى كه داد و ستد كرديم، لطمه اى به صنعت 
كه  دستاوردى  بلكه  نشد  وارد  كشورمان  هسته اى 
را  غنى سازى  از  پايه اى  اينكه  بود.  بيشتر  داشتيم 
 10 اينكه  و  بود  مثبت  موضوع  يك  باشيم  داشته 
هزار سانتريفيوژ داشته باشيم يا 6 هزار تفاوت ندارد، 
ولى اينكه مواد غنى شده را به كشورمان بياوريم تا 

كارخانه هاى هسته اى بچرخند، اقدام خوبى است.

شريف زاده : احمدى نژاد اين روزها 
مشغول كشف ترفندهاى نفوذ استكبار است  

نژاد  احمدى  به  نزديك  روحانى  زاده،  بهمن شريف 
معتقد است كه رئيس دولت هاى نهم و دهم فعال 
رئيس  گويد  مى  وى  ندارد.  سياست  به  ورود  بناى 
كشف  و  بررسى  كار  به  امروزه  دهم  و  نهم  دولت 

ترفندهاى نفوذ استكبار مشغول است.

 اصولگرايان معتدل هماهنگ با اصالحات
فعال سياسى اصالح طلب تصريح كرد: اصولگرايان 
معتدل بايد همانند گذشته مسير اعتدال را ادامه بدهند 
و با اصالح طلبان هماهنگى هاى الزم را براى انتخابات 
آينده داشته باشند. منتجب نيا در پاسخ به سوالى مبنى 
بر اينكه تا كنون اين هماهنگى صورت گرفته است 
اظهار كرد: در حال حاضر اصولگرايان معتدل در حال 

هماهنگى با اصالح طلبان هستند.

 ناطق مى گويد «قطعا كانديدا نمى شوم»  ؛  «اصولگرايان تند» مى گويند نرم ها را اخراج كنيد
دبيركل جامعه اسالمى مهندسين گفت: هركس قصد ورود به انتخابات را دارد بايد تكليفش را با فتنه 88 مشخص كند. باهنر درخصوص تعداد ليست هاى 
انتخاباتى طيف هاى سياسى نيز گفت: هدف ما وحدت صددرصدى اصولگرايان است اما به طور طبيعى به آن نمى رسيم ولى تالش مى كنيم به 80درصد 
آن برسيم. وى در پاسخ به سوالى درباره اظهارات اخير دبيركل حزب كارگزاران و بحث يارگيرى اصالح طلبان از ميان اصولگرايان نيز اظهار كرد: عموما 
فعاليت سياسى يعنى همين. من اين را قبول دارم، اتفاقا. «اصولگرايان تند» مى گويند نرم ها را اخراج كنيد! اما اين غلط است. طبيعى است اصالح طلبان به بخشى از نيروهاى 
ما طمع كنند تا آنها را جذب كنند. ما هم بايد اين كار را بكنيم. ما اصولگرايان متاسفانه نيروهايى داريم كه اختالفاتشان با هم قبيله اى است و چون هر كدام در دو حزب هستند، 
بايد با هم اختالف داشته باشند. در حالى كه اختالف ها بايد بر اساس مواضع سياسى و فرهنگى و .. باشد. بنابراين اشكالى ندارد اصالح طلبان و يا اصولگرايان به نيروهاى هم 

طمع داشته باشند. باهنر درباره حضور ناطق نورى در انتخابات نيز، گفت: وى هنوز مى گويد كه احساس تكليف نمى كنم و قطعا كانديدا نمى شوم.

پديده  اسالمى،  انقالب  معظم  رهبر 
معناى  پر  و  عظيم  حركت  و  بى نظير 
راهپيمايى اربعين حسينى عليه السالم را 

حسنه اى ماندگار خواندند.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت ا... خامنه اى 
صبح روز دوشنبه در جلسه درس خارج 
ايمان» و  و  تركيب «عشق  فقه گفتند: 
«عقل و عاطفه» از ويژگى هاى منحصر 
عليهم السالم  اهل بيت  مكتب  به فرد 

است و حركت عاشقانه و مؤمنانه مردم 
اين  در  جهان  مختلف  كشورهاى  از 
جمله  از  ترديد  بدون  بى سابقه،  پديده 

شعائر الهى است.

محبت  و  بزرگوارى  به  اشاره  با  ايشان 
مردم عراق در پذيرايى از زائران اربعين، 
به كسانى كه توفيق حضور در اين حركت 
پر معنا و پر مغز را پيدا كرده اند، توصيه 
بشمارند  مغتنم  را  فرصت  اين  كردند 
زائران  حال  به  دور  از  نيز  ما  افزودند:  و 

آرزو مى كنيم  و  اربعين غبطه مى خوريم 
اى كاش همراه شما بوديم.

فرصت  اسالمى،  انقالب  معظم  رهبر 
ارتباط معنوى و عاشقانه با خاندان پيامبر 

ممتاز،  عناصر  اين  زيارت  و  اكرم(ص) 
برجسته، نورانى و ملكوتى را از امتيازات 
تفكر شيعى در ميان فرق اسالمى دانستند 
و گفتند: حركت عظيم مردم از ايران و 
در  حضور  براى  جهان  كشورهاى  ساير 
راهپيمايى اربعين، جلوه اى از ويژگيهاى 

عليهم السالم  اهل بيت  مكتب  برجسته 
است كه در آن، هم «ايمان، اعتقاد قلبى 
هم  مى زند  موج  راستين»  باورهاى  و 

«عشق و محبت».

به  را  اربعين  زائران  همچنين  ايشان 
و  توصيه  مقررات  و  ضوابط  رعايت 
خروج  در خصوص  دولت  كردند:  تأكيد 
حتمًا  كه  كرده  معين  مقرراتى  كشور  از 
بايد مراعات شود و حركت خارج از اين 

ضوابط مطلوب نيست.

دولت كنارمان بزند به مشكل مى خورد

حزب  تصميم  گفت:  ملى  اعتماد  حزب  مقام  قائم 
 اعتدال و توسعه براى دادن ليست جدا از اصالح طلبان 
را به صالح دولت نمى دانم ولى باالخره آنها به اين 
جمع بندى رسيده اند و نظر آنها مهم است. منتجب نيا 
قدرتمند ترين پشتوانه  دولت ميان مردم و گرو ه هاى 
خطاب  و  دانسته  اصالح طلب»  «جناح  را  سياسى 
به دولت گفته است كه اگر اصالح طلب ها از دولت 
خواهد  وجود  به  مشكل  دولت  براى  بگيرند  فاصله 
آمد، لذا به هيچ وجه نبايد اجازه داد كه فاصله اى بين 

اصالح طلبان و دولت به وجود  بيايد.

دليل قهر روحانى با جلسات مجمع  

مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو  عراقى  محمدى 
با اشاره به اعتراض رئيس جمهور به بررسى برنامه 
ششم توسعه در مجمع، گفت: وقتى اعضاى مجمع 
آقاى روحانى  نظر رئيس جمهور مخالفت كردند،  با 

قهر كرده و به مجمع نيامدند.

تاسف از بى توجهى دولت به بسيج

محسن رضايى با بيان اينكه بسيج متاسفانه در كشور 
خود ما كه زادگاه اين تفكر است از يك جايى به بعد 
كند شد، تصريح كرد: ما نتوانستيم اين تفكر را وارد 
ولى  است  مردمى  دفاع  ما  دفاع  االن  كنيم.  اقتصاد 
كه  دولتمردانى  چون  است.  مردمى  غير  ما  اقتصاد 
قوانين  نتوانستند  اداره مى كردند  را  دولت  و  مجلس 
و سازوكارهاى الزم را براى مردمى كردن اقتصاد يا 

بسيجى كردن اقتصاد به كارگيرى كنند. 

اعتراض اصالحات به ليست كارگزاران

احتمالى  كانديداهاى  ليست  يك  انتشار  از  پس 
برخى  كارگزاران،  توسط  مجلس  در  اصالح طلبان 
كردند.  انتقاد  اقدام  اين  از  شدت  به  اصالح طلبان 
كشور  وزير  سياسى  معاون  مشفق  راستا،  اين  در 
 اصالحات در يادداشتى با انتقاد از انتشار ليست هاى 
انتخاباتى در برخى رسانه هاى اصالح طلب نوشته 
است: انتشار ليست هاى گمانه زنانه درباره نامزدهاى 
وحدت  به  لطمه  و  انشقاق  باعث  اصالح طلبان 

اصالح طلبان خواهد شد.

نامه سرگشاد ه زيباكالم به سرد ار نقد ى

صادق زيباكالم در نامه سرگشاده اى به سردار نقدى  
از اظهارات اخير وى كه در آن از عنوان «جاسوسان 
اين  انتقاد كرد. در  بود،  دستگيرشده» استفاده كرده 
اين عريضه محاجه  نوشتن  : علت  است  آمده  نامه 
با حضرتعالى د ر خصوص رواج «اتهام جاسوسى» و 
«نفوذى د شمن» همچون نقل و نبات و وارد  نمود ن 
آن به هركس كه معتقد  است باالى چشم ما ابروست 
نيست. عرضم آن  است كه چگونه توانسته ايد  آنقد ر 
د قيق از محتويات پروند ه «جاسوسان بازد اشتى» كه 

د ر د ست رسيد گى است علم و اطالع پيد ا كنيد ؟.

به حال زائران اربعين غبطه مى خوريم
 رهبر انقالب : راهپيمايى عظيم اربعين تركيب «ايمان و عشق» و از شعائر الهى است

خانواده هاى محترم شيبانى و مختارى
با نهايت تاسف درگذشت شادروان

احمدرضا شيبانى
را حضورتان تسليت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر 

بازماندگان را خواستاريم.
رضا ثابت ايمانى ، يحيى احرارى (موسس و مدير آموزشگاه رانندگى دانشجو)

نيك انديش محترم سركار خانم پونه شيبانى
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامى تان را خدمت شما تسليت عرض مى نماييم

 براى آن مرحوم غفران الهى و براى بازماندگان صبر آرزومنديم.

موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص)
مدير، پرسنل و دختران كارگاه حمايتى توليدى دستان پرتوان

خانواده محترم غالمى
با نهايت تاسف درگذشت فرزند عزيزتان

 شادروان احمدرضا غالمى
 را تسليت عرض نموده، خود را در غم شما شريك مى دانم.

مهدى سيارى

خاندان محترم اكبرپور و سريع السير
فقدان تاسف بار مرحوم احمد رضا شيبانى

 را حضورتان تسليت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده علو درجات الهى
 و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومنديم.

موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

خانواده هاى  محترم 

پامرغى و عميديان
با نهايت تاسف درگذشت 

مرحومه  مغفوره

 فاطمه دليلى
 را حضورتان تسليت عرض نموده 

علو درجات آن مرحومه و صبر و اجر 
بازماندگان را مسئلت داريم. 

خود را در غم شما شريك مى دانيم.

موسسه خيريه 
هيئت ابوالفضلى بيرجند

جناب آقاى حاج على غالمى
 مدير محترم كانون فرهنگى آموزش (قلم چى)

 درگذشت اندوه بار فرزند عزيزتان را خدمت جناب عالى تسليت عرض نموده، براى آن 
فقيد سعيد علو درجات الهى و براى شما و خانواده محترم صبر و بردبارى مسئلت مى نماييم.

موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع) 

اجراى نماى آلومينيوم
09151655537 -09157201009

آگهى همكارى
يك نفر آقا جهت 

كابينت  فروشندگى 
 MDF آشپزخانه 

نيازمنديم.
09151602100

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

آدرس: نبش سجاد 13
با ضمانت و 

تعميرات تخصصى

بخـارى ژاپنى

 به آگاهي مردم شريف ايران اسالمي مي رساند: انتخابات سراسري پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
به طور همزمان در روز جمعه مورخ 94/12/7 برگزار خواهد شد.

داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصاً يا به وسيله نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد، مي توانند از تاريخ پنجشنبه 94/9/26 

 

تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 94/10/2 جمعاً به مدت هفت روز در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور مراجعه و 
با ارائه اصل شناسنامه عكس دار، چهار نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4×6 ، ضمن تكميل پرسشنامه اعالم داوطلبي 

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
همچنين در اجراي ماده 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ماده 21 آيين نامه اجرايي آن به آگاهي مي رساند: ثبت نام از داوطلبان 
نمايندگي دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي از شنبه 94/9/28 تا پايان روز جمعه 94/10/4 جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد. لذا داوطلبان 
مي توانند به منظور اعالم داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك ذيل به ستاد انتخابات كشور، فرمانداري هاي مراكز حوزه 
هاي انتخابيه، سفارتخانه ها يا كنسولگري ها يا نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم 

ثبت نام نمايند.
 1- اصل كارت ملي و سه نسخه تصوير آن 2- اصل شناسنامه عكس دار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن 3- عكس جديد 4 × 3 
10 قطعه (ترجيحا با زمينه روشن) 4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه معتبر باشد 5- اصل و تصوير گواهي 
رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي 
 اسالمي  6- اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي 

به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط ذيل باشند :
1- اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران  2- تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  3- ابراز وفاداري به قانون اساسي 
و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه 4- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن  5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه 6- سالمت 

جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي  7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام 
تبصره 1-  داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسالم ، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين 

خود ثابت العقيده باشند  
شود  مي  محسوب  انتخابات  در  شركت  براي  فقط  تحصيلي  مقطع  يك  معادل  اسالمي  شوراي  مجلس  نمايندگي  دوره  هر  ـ   تبصره 3 
بر اساس قانون تفسير ماده (28) كه در تاريخ 90/5/12 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مدرك معادل تحصيلي در هر مقطع تحصيلي 

مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد. 
 در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند 

در غير اين صورت نامزدي آنان كالً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي گردند  
همچنين به استناد ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي انصراف خود را به فرمانداري 

مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعالم نمايند و عدول از انصراف نيز پذيرفته نمي شود.
ستاد انتخابات كشور

اطالعيه شماره 4
ستاد  انتخابات كشور

مراسم هيئت سادات
حركت روز اربعيـن  ساعت 8:30 صبح از محل مسجد مصلى 










