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بدترين سال مالى استان
اظهار خرسندى معاون استاندار از به كارگيرى مديران بومى /  هدررفت بيش از 30 درصد از منابع آبى استان / صفحه 7

كاش امشبمعاون استاندار وضعيت بودجه اى خراسان جنوبى را توصيف كرد :
همه يلدا داشتيم
* هرم پور

هاست... غم  فراموشى  يلدا، شب  گفت شب  مى   
خنده ام گرفت.كاش مى شد من و تو چشم هاى 
حرف  به  گوشمان  و  ببنديم  را  مان   فراموشى 
بدبختى هاى جماعت بيرون ناشنوا شود. مى شود 
اين شب، شب فراموشى غم ها باشد؟ مگر آن كارگر 
روز مزد سر گذر كه يك هفته است هر روز با دستى 
خالى و چهره اى پر از خجالت راهى خانه مى شود، 
مى تواند غم هايش را فراموش كند؟ مگر آن كارگر 
كارخانه اى كه همين چند هفته پيش تعطيل شد، 
است  ماه  هفت  كه  قراردادى  كارمند  جوان  آن  يا 
حقوقش را نداده اند مى تواند شب يلداى قشنگى 

داشته باشد؟.
 راستى كه شب يلدا هم خوب است ميهمان جماعت 
بى غمى باشى كه اگر نان و ماست و پنير و شير 
بدهند،  مثقال طال هم  قيمت  به  را  و شكر  قند  و 
جماعتى  همان  آيد.  نمى  مباركشان  ابروى  به  خم 
كه نانش به راه، آبش به راه ، خودروى چند ميليونى 
خود و فرزندانشان به راه، سفرهاى تفريحى فصلى 
كفش  و  كيف  و  لباس  راه،  به  خارجشان  و   داخل 
مارك داِر ِست شده خود و فرزند و نوه هايشان از 

بهترين مغازه هاى شهر هم به راه. 
 ( ادامه در صفحه 2 )
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مردم استان در مجلس شوراى اسالمى

منافقين  خودى ها را بى سواد و كالغ  
مى خوانند و به سر ميزنشينى با 
شيطان بزرگ  افتخار مى كنند 
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نياز 70 درصد راه هاى شريانى
خراسان جنوبى به روكش آسفالت

سهم پايين استان از بزرگراههاى كشور
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آغاز امامت حضرت مهدى 
(عج) بر پيروان حضرتش 

تبريك و تهنيت باد

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

با نهايت تاسف درگذشت شادروان حاج عباسعلى ابراهيمى

پدر حجت االسالم والمسلمين حاج آقاى ابراهيمى
نماينده اسبق مردم بيرجند در مجلس شوراى اسالمى 

 را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن شادروان امروز دوشنبه 94/9/30 ساعت 9 صبح 
در محل روستاى حسن آباد نوده برگزار مى گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده ابراهيمى

با عرض تسليت درگذشت شادروان  حاج عباسعلى ابراهيمى

پدر برادر عزيزمان حضرت حجت االسالم و المسلمين حاج آقاى ابراهيمى
عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده اسبق مردم شريف بيرجند در مجلس شوراى اسالمى جلسه 

بزرگداشتى امروز دوشنبه 94/9/30 بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد امام حسين (ع) 
برگزار مى گردد، از شهروندان عزيز دعوت مى شود در اين مراسم شركت فرمايند.

دفتر قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهرستان بيرجند

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مدير محترم مجتمع كارخانجات كاشى فرزاد

با نهايت تأثر درگذشت خواهر مكرمه را تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان براى آن 
مرحومه غفران الهى و براى جناب عالى و بازماندگان محترم صبر و شكيبايى مسئلت مى نماييم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

با كمال تاسف و تالم درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان محدثه حديدى نژاد
 را به اطالع دوستان ، آشنايان ، فاميل و همشهريان عزيز مى رساند مراسم تشييع وتدفين

 آن فقيده سعيده امروز دوشنبه 94/9/30 ساعت 2 الى 3 بعدازظهر از محل بهشت متقين 
برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: حديدى نژاد ، نيك شعار ، رضايى و ساير بستگان

شركت تعاونى شميم شترمرغداران يك  پارچه كوير
 براى تامين خوراك با كيفيت و مطلوب در تمامى رده هاى سنى و مولد اقدام به توزيع خوراك آماده 

شترمرغ با امكان ارسال در سطح استان مى نمايد.
ضمنا براى خدمات رسانى ، اين تعاونى به تعداد محدود از فعالين در عرصه شترمرغ عضو مى پذيرد.

جهت كسب اطالع بيشتر مى توانيد به دفتر تعاونى
 به آدرس : بيرجند- بلوار صياد شيرازى- واحدهاى تجارى ارتش- طبقه فوقانى واحد 134 

مراجعه نماييد.  تلفن: 05632222400     همراه: 09152672008

 تبريك عرض نموده، اميد است در پرتو الطاف حضرت حق بيش از پيش موفق و پيروز باشيد.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس هاشمى مقدم
مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

نويد مسرت بخش انتصاب جناب عالى را به سمت جديد تبريك عرض نموده 
اميد است در سايه تاييدات الهى در اين عرصه خطير و خدمت به خلق و اعتالى ميهن اسالمى 

موفق و سربلند باشيد.

مديريت شعب بانك تجارت استان خراسان جنوبى

 تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون شما در ظل توجهات حضرت حق را خواستاريم.

شركت خوان گستر، دفتر اسناد رسمى شماره 2 قاين 
بيمه  پاسارگاد  نمايندگى  باستانى

جناب آقاى مهندس هاشمى مقدم
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان

 مدير عامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

 مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى
 تبريك عرض مى نماييم، از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از نشاط 

و مملو از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت داريم.

شركت مهاب دژ شرق

جناب آقاى
 مهندس مهدى هاشمى مقدم

خبر مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

خيابان محالتى – تقاطع استقالل – اول سپيده   32324444

اندوهت را به برگ ها بسپار! 
واپسين روزهاى پاييزت بخير

دوست چهار فصل من ! 
يلدايت پر از مهربانى باد

نبش معلم 50     056-31101 باقلوا اصل استانبول – كيك و شيرينى مخصوص يلدا
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مديركل اعتبارات بانك مركزي درباره آخرين وضعيت پرداخت وام ازدواج گفت: اعطاي تسهيالت ازدواج از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه 
بانك ها انجام مي شود .  به گزارش مهر، ميرمحمد صادقي گفت: تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي به ازاي هر نفر مبلغ
 30 ميليون ريال و براي متقاضيان مشمول ماده 50 قانون خدمات رساني به ايثارگران به ميزان دو برابر افراد عادي است . 

آخرين وضعيت پرداخت وام ازدواج اعالم شد

امروز ٣٠ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ٩ ربيع االول ١٤٣٧ و  ٢١ دسامبر ٢٠١٥

ارسال پيمان سه جانبه بين ايران و شوروي و 
انگلستان به مجلس شوراي ملي (١٣٢٠ ش).

توافق شوروي براي ارسال تسليحات پيشرفته 
به عراق در جريان جنگ تحميلي (١٣٦٤ش).

شب يلدا، طوالني  ترين شِب سال.
اولين روز امامت حضرت امام  مهدي(عج) پس 

از شهادت پدر بزرگوار ايشان(٢٦٠ ق).

تقويم مناسبت هاى  روز

  افزايش 2,5 سال به سن بازنشستگي

تامين اجتماعي  بازنشسته سازمان  رئيس هيئت مديره كانون كاركنان 
گفت: در صورت تصويب اليحه پيشنهادي برنامه 
و  سن  به  برنامه،  اجراي  پايان  در  توسعه،  ششم 
شود.   مي  افزوده  سال   2,5 بازنشستگي   سنوات 
 به گزارش مهر، اشرفي در خصوص اليحه برنامه 
ششم توسعه، گفت: در اين اليحه به كاهش سن 
تدريجي و سنوات بازنشستگان اشاره شده به طوري كه هر سال 6 ماه به 
سابقه كار و سن آنها اضافه شود كه در مجموع 5 سال برنامه ششم 2,5 
سال به سن و سنوات بازنشستگي اضافه مي شود و اگر اين اتفاق بيفتد 
بايد اين افزايش ها بر مبناي محاسبات بيمه اي انجام و مشخص شود كه 

وضعيت سني و سابقه بيمه شدگان در چه وضعيتي قرار دارد.

  آغاز دوره هاي آموزشي استخدامي هاي
 آموزش و پرورش از اواخر دي  ماه 

انساني وزارت  نيروي  و  برنامه ريزي  رئيس مركز 
آموزشي  دوره هاي  گفت:  پرورش  و  آموزش 
پذيرفته شدگان در دانشگاه فرهنگيان با تأخير از 
اواخر دي يا بهمن ماه آغاز مي شود. به گزارش 
را  نتايج  اگر  كرد:  اظهار  جهرمي  سليمي  الف، 
و  مي شود  سوخت  نشده  تكميل  ظرفيتهاي  كنيم،  اعالم  اكنون  هم 
نمي خواهيم ظرفيت هايمان بسوزد و لذا بايد حداكثر استفاده را برد تا 
نيروهاي واجد شرايط به آموزش و پرورش وارد شوند. وى گفت: كسب 
نمره قبولي علمي الزمه جذب اوليه پذيرفته شدگان است ضمن اينكه 

بومي پذيري و شرايط علمي نيز از اولويت هاست. 

حذف 2 ميليون يارانه بگير مقبول نيست

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفت:  با توجه به كاهش درآمد 
غير  بگير  يارانه  ميليون   2 تنها  حذف  دولت 
نيازمند راضي كننده نيست و دولت نمي خواهد 
ريسك كند  . جعفر قادري در گفتگو با فارس، در 
پاسخ به اين سوال كه دولت اعالم كرد به اجراي 
شيوه كنوني هدفمندي يارانه ها اعتقادي ندارد، 
به نظر مي رسد، به دنبال حذف يارانه نقدي و پرداخت آن به گروه هاي 
هدف و حمايتي است، تصريح كرد: اطالعي از اين موضوع ندارم، اگر 
گروه هاي پردرآمد حذف شوند، مشكل حل مي شود و حذف 2 ميليون 
نفر راضي كننده نيست، مسئوالن نمي خواهند ريسك كنند، در حالي كه 

اطالعات و منابع خوبي براي حذف يارانه  بگيران دارند  . 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت جزئياتي از مناقشات 
اين وزارتخانه با بانك مركزي در خصوص وام 25 ميليون 
گزارش  تسنيم،  مجتبي  كرد .به  بازگو  را  خودرو  توماني 
اقتصادي  سياستگذاران  اينكه  از  بعد  گفت:  خسروتاج 
تصميم گرفتند كه با اجراي طرحهاي جديد تحركي در 
اقتصاد ايجاد كنند، برنامه ريزي ها در بخش صنعت نيز 
انجام شد. بانك مركزي سه طرح را براي ايجاد تحرك 
طرح  سه  اين  از  يكي  داد؛  قرار  كار  دستور  در  بازار  در 
مربوط به بخش خودرو است  . وي گفت: در جريان اجراي 
سياست هاي جديد و بنا بر آنچه در جلسات آقاي سيف و 
همكارانشان در بانك مركزي مطرح كردند، تعداد 100هزار 
فقره وام براي پرداخت در بخش خودرو متقبل شدند و 
اعالم كردند كه بيش از اين نمي توانند تأمين اعتبار كنند اما 

آقاي نعمت زاده با توجه به شرايط فعلي صنعت و رسيدن به 
سطح توليد سال گذشته نظرشان روي 350هزار وام خودرو 
بود  . وي افزود: قرار بر اين شد كه سقفي در اين زمينه 
اعالم  در صورت  كه  داشتيم  تجربه  نشود چراكه  اعالم 
سقف ممكن است صف تشكيل شود و تجمع شكل بگيرد 
اما برخي از همكاران در بانك مركزي به 4 بانك عامل 
بخشنامه فرستادند و سهم 25هزارتايي را براي هر كدام 
تعيين كردند   . به گفته وي، شرايط ديگري كه در نظر گرفته 
شد اين بود كه هر نفر تنها يك خودرو مي تواند در اين طرح 
خريداري كند اما از آنجا كه مطمئن نبوديم استقبال خوبي 
از طرح بشود منعي براي اينكه تمام اعضاي خانواده، خودرو 
را خريداري كنند، گذاشته نشد. با توجه به شرايطي كه در 
فضاي كسب و كار خودرو وجود داشت، ترديد وجود داشت 

كه چنين استقبالي شود اما پرداخت نقدي 20درصدي و 
كارمزد نسبتاً پايين براي آن موجب شد تا مورد استقبال قرار 
گيرد . وى با اشاره به اينكه طي 5 روز اين ظرفيت تكميل 
شد، گفت: در اين فاصله بانك مركزي اطالعيه هايي را 
براي توقف طرح صادر كرد. اين موضوع به آقاي نعمت زاده 
هم اطالع داده شد اما ايشان سقف 100هزار وام را از ابتدا 
قبول نداشت و به دنبال فرصتي بود تا در جلسه اي با رئيس 
جمهور موضوع را مطرح كند و بگويد كه معلوم نيست با 
اما آقاي  اين وضعيت نرخ رشد سال گذشته حفظ شود 
سيف هم نگران باالتر رفتن تعداد بودند، به همين دليل 
اطالعيه توقف را صادر كردند  اما از آنجا كه 130هزار نفر 
براي خريد خودرو ثبت نام كرده بودند، آقاي نعمت زاده به 

خودروسازان گفتند كه بايد به تعهد خود عمل كنند .

چالش سيف و نعمت زاده بر سر وام 25 ميليوني خودرو  

خريد  ميليوني   60 وام  بخشنامه 
مسكن(اوراق حق تقدم) آماده شد و امروز 
از سوي بانك مسكن به شعب اين بانك 

در سراسر كشور ابالغ مي شود .
 به گزارش فارس، با موافقت شوراي پول و 
اعتبار سقف تسهيالت خريد مسكن بانك 
سرمايه  سپرده  حساب  محل  از  مسكن 

در  ريال  ميليون   600 به  ممتاز  گذاري 
استان  مراكز  در  ريال  ميليون  تهران،500 
ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت 
شهرها  ساير  در  ريال  ميليون   400 و 
افزايش يافت   . پيرو مصوبه شوراي پول و 
اعتبار براي اعطاي تسهيالت خريد مسكن 
بدون سپرده توسط ساير بانك ها در اواخر 

ميليون   600 هاي  سقف  در  گذشته  سال 
مراكز  در  ريال  درتهران،500ميليون  ريال 
هزار   200 باالي  شهرهاي  و  ها  استان 
ريال در ساير  ميليون  نفر جمعيت و 400 
بانك  عنوان  به  نيز  بانك مسكن  شهرها، 
هاي  بررسي  مسكن  حوزه  در  تخصصي 
هاي  سقف  افزايش  درخصوص  را  الزم 

اوراق  و  ممتاز  سپرده  قالب  در  تسهيالت 
حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن آغاز 
كرد و سرانجام با اين طرح موافقت شده و 
مقرر شد از اول دي ماه اين مصوبه اجرايي 
بانك  سوي  از  طرح  اين  شود   . بخشنامه 
اين  است  قرار  و  است  شده  آماده  مسكن 

بخشنامه امروز به شعب ابالغ شود .

 بخشنامه وام 60 ميليوني مسكن امروز به شعب ابالغ مي شود

يادداشت

 فراخوان فارغ التحصيالن داراي 
برگ آماده به خدمت

فارغ  مشموالن  كليه  ناجا،  عمومي  وظيفه   سازمان 
التحصيل دانشگاه هاي داراي برگ آماده به خدمت 
فراخواند  . به  خدمت  به  را   94 ماه  دي  تاريخ  به 
گزارش مهر، سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد: 
كليه مشموالن فارغ التحصيل دوره هاي كارداني، 
گروه  مشموالن  همچنين  و  باالتر  و  كارشناسي 
از  آماده به خدمت  پزشكي سراسر كشور كه برگ 
سازمان وظيفه عمومي ناجا به تاريخ يكم دي ماه 
كليه  فراخواند  .  به خدمت  را  اند  داشته  دريافت   94
مشموالن كه تاريخ اعزام آنان يكم دي ماه سال 94 
است، موظف هستند روز سه شنبه در محل و ساعتي 

كه در برگ معرفي نامه اعالم شده، حضور يابند  .

بهره مندي 41 ميليون نفر
 از بيمه سالمت در كشور

بيان  با  ايران  سالمت  بيمه  سازمان  مديرعامل 
از جمعيت كشور  نفر  ميليون  اكنون 41  اينكه هم 
و  ميليون   10 گفت:  برخوردارند،  سالمت  بيمه  از 
700 هزار نفر نيز دفترچه پوشش بيمه همگاني از 
اين سازمان دريافت كردند . محمدجواد كبير با بيان 
اينكه بيمه روستائيان و عشاير در دو سال گذشته 
460 درصد افزايش يافته است، افزود: در سالجاري 
خدمات سالمت دهان و دندان روستائيان نيز از چهار 
به  اشاره  با  وى  است .  داشته  رشد  درصد  به هفت 
نازايي گفت: بيماران  العالج و  بيماري هاي صعب 
صعب العالج زير پوشش بيمه قرار دارند و بخشي 
 از منابع آنها توسط وزارت بهداشت تامين مي شود  

اقالم  برخي  اكنون  همچنين  كرد:  تصريح  وي 
دارويي براي درمان نازايي توسط اين بيمه پرداخت 
مي شود اما اگر منابعي ويژه براي آن مشخص شد 

تحت پوشش قرار خواهيم داد . 

كاش امشب همه يلدا داشتيم
 (ادامه از صفحه اول)  شب چله براى جماعت دردمندى 
كه به عزاى هزينه دوا و درمان عزيز بسترى در 
بيمارستانش نشسته، يا براى آن جوان تازه ازدواجى 
كه زير بار خروارها قرض و احيانًا چند ميليون قسط 
وام و سودهاى كالنش رفته، يا آن پدر و مادرى 
كه به پاس تربيت فرزندانش، سالها خودش را فدا 
نه كارخانه  نه كارى،  استخدامى،  نه  و حاال  كرده 
و اداره اى، و يا براى آن زن جوانى كه شوهرش 
اولين يلداى زندگى را به خاطر از دست دادن كار 
چه  است،  نشين  زندان  هايش  چك  برگشت   و 

لذتى دارد؟.
شب چله اى كه خيلى ها را چله نشين رنج خريد 
كاِر  روز  چند  قيمت  به  شيرينى  و  ميوه  كيلو  چند 
يك كارگر مى كند؛ يا آن يلدايى كه باز فردايش 
را  كار  صاحب  تهديدهاى  يا  كار  از  اخراج  دلهره 
از غم دلها پاك مى كند؟ شب  باشد، غبار  داشته 
اگر  كه  باشى  جماعتى  ميهمان  است  خوب  يلدا 
تحريم آمد، انبان پول هايشان پرتر شد، اگر بوى 
حمله نظامى آمد، دست و پايشان جمع تر شد، اگر 
بوى گرانى آمد، چشم هايشان روشن تر شد، اگر 
غمى به چهره مستضعفان جامعه آمد، رنگ و لعاب 
صورت هاى بزك كرده خودشان و خانواده هايشان 
جماعت  كامتان  به  يلدا  شب  آى!  شد.  تر  جذاب 
بد خواهى  اگر  زمان،  گذرگاه  اين  در  كه  درد!  بى 
چشم به ناموس ايرانى دوخت، اگر تهديدمان كرد 
و اگر آشوب به دلها انداخت، باز جوانانى هستند كه 
سينه سپر كنند و پرپر شوند، تا چشم به همه عشق 
هاى پاك زندگى شان ببندند، تا جماعتى بى درد، 
دوباره دردى بر دِل درد كشيده مردم نباشند. شايد 
من نمى دانم. شايد من نمى فهمم. شايد بتوان با 
دست خالى هم شب يلداى خوبى داشت ، با همه 
براى  هم،  دور  باز  و  ساخت  هم  ها  غم  و   دردها 
به  كرد،  فكر  ها  داشته  به  شده  كه  اى   لحظه 
بارتر.  پر  و  زيباتر  فرداهاى  به  قشنگ،  آرزوهاى 
درست مثل آن قديم ترها، همه كنار هم، زير يك 
اينطور  اميدوار... شايد  كرسى گرم، كنار دل هاى 

شب يلدا بهتر خوش بگذرد!.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد)

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده - نوبت دوم
موسسه خيريه صديقين بيرجند ثبت شده به شماره 76

با توجه به اينكه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول به حد نصاب نرسيده بدينوسيله 
براى نوبت دوم از كليه اعضاى هيئت امناى موسسه خيريه صديقين بيرجند ثبت شده به شماره 
76 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى كه به طور فوق العاده در تاريخ 94/10/11 راس 
ساعت 16 در محل دفتر موسسه واقع در بيرجند- خيابان شهدا- شهدا 4 جنب مسجدالنبى 
(ص) برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند. بديهى است اين جلسه با حضور هر تعداد از اعضا 

برگزار مى شود.

دستور كار جلسه به شرح ذيل مى باشد:
تصويب صورت هاى مالى سال هاى 1392 و 1393- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت 
مديره- انتخاب بازرس اصلى و على البدل هيئت مديره- انتخاب دو عضو جديد هيئت امنا به 
جاى دو عضو متوفى- انتخاب روزنامه براى درج آگهى هاى موسسه - ساير مواردى كه در 

صالحديد مجمع فوق مى باشد.
هيئت مديره موسسه خيريه صديقين بيرجند

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

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
w.a

ml
ak

ase
ma

n.c
om

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده كالسه 664/94 اجرايى تعداد 4 عدد پالتو دخترانه فوتر كالهدار توليدى گليران و 8 عدد كاپشن خزدار مردانه 
جمعا به مبلغ 9/360/000 ريال در قبال بدهى آقاى حسين على پور به مبلغ 9/060/000 ريال در حق آقاى غالمرضا جالئيان صنعتگر 
و مبلغ 453/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر 
اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد، 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. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين 
طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور
معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره    09151613389 - بنى اسدى

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

توجه        توجه

فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

كارگران در سامانه 30001633 
 ثبت نام كنند 

 ايسنا  : هادي ابوي دبيركل كانون عالي انجمن هاي 
هزار  حدود 500  ثبت نام  از  كشور  كارگران  صنفي 
نفر از كارگران در سامانه30001633 ثبت اطالعات 
خبر داد و از كارگران خواست تا به جهت ساماندهي 
بهتر و سريعتر وضعيت بيمه و بهره مندي از خدمات 

درماني در اين سامانه ثبت نام كنند. 



پيام شماصدور پروانه بهره بردارى معادن خراسان جنوبى 2 برابر شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 30 آذر 1394 * شماره 3397 3 تسنيم- معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى از رشد 2 برابرى صدور پروانه بهره بردارى و افزايش 38 برابرى جواز تأسيس صنعتى 
در خراسان جنوبى خبر داد. كريمى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در 8 ماهه اول سال 94 تعداد 44 فقره پروانه بهره بردارى و 80 فقره جواز تأسيس صنعتى 
در استان صادر شده  كه نسبت به سال قبل به ترتيب رشد 2 و 38 برابرى داشته است. وى افزود: با نظارت و پيگيرى مستمر مجموعه معاونت صنايع تعداد 44 

فقره پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى 3 هزار و 189 ميليارد ريال با اشتغال 728 نفر در هشت ماهه اول سال 94 در استان صادر شده است.

ميالد  معناى  به  و  سريانى  واژه  يلدا  كارى-  نسرين   *
ايرانيان باستان)  است، به ويژه شب تولد ميترا (ايزدمهر 
فراغ،  مظهر  يلدا  شب  فارسى،  ادبيات  در  است.  بوده 
جدايى، درازى و طوالنى است و معموًال شب هجران و 

زندان هاى تاريك را به شب يلدا تشبيه كرده اند.
شب يلدا هر سال يك بار ميهمان خانه ايرانيان مى شود و 
به نوعى فرصتى براى مصاحبت و همنشينى با بزرگترها 

به ويژه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را به وجود مى آورد.
در اين شب آداب و رسوم مختلفى در گوشه و كنار كشور 
خراسان  در  كه  مى شود  برگزار  استان ها  و  شهرها  در  و 
جنوبى نيز شب چله با آداب و رسوم خاصى همراه است.

براى برگزارى اين جشن خانواده ها سعى مى  كنند، تا حد 
از جمله عناب، سنجد،  انواع ميوه و آجيل محلى  امكان 
هندوانه،  تخمه،  زردآلو،  برگه  هلو،  برگه  خشكه،  توت 

خربزه و انار را آماده و از مهمانان پذيرايى كنند.

آيين تاريخى يلدا
قريب هفت سال پيش ثبت جهانى شد

رئيس  تهران،  دانشگاه  استاد  مجيدي،  محمدرضا  دكتر 
اسناد مجلس شوراي اسالمي و  كتابخانه، موزه و مركز 
سفير و نماينده سابق كشورمان در يونسكو كه در دوران 
مسئوليت خود آثار فراواني را از كشور ما در فهرست هاي 
جهاني ثبت كرده است در گفتگو با خبرنگار آوا در مورد 
هاي  آيين  از  يكي  يلدا  شب  گويد:  مى  يلدا  شب  آيين 
نگاه  از  نشان  كه  است  زمين  ايران  فرهنگي  و  تاريخي 

ظريف ايرانيان را به طبيعت نشان مي دهد. 
ثبت  پيش  سال  هفت  تاريخي  آيين  اين  وى  گفته  به 
ملي شد و ظرفيت ثبت جهاني و قرار گرفتن در فهرست 
يادآور  وى  دارد.  را  يونسكو  ناملموس  فرهنگي   ميراث 
مى شود از منظر روابط اجتماعي و خانوادگي نيز اين آيين 
حامل پيام ها و ارزش هاي فراوان است از جمله صله ارحام 
بزرگترها جمع  بر محور  و  خانوادگي  بازديدهاي  و  ديد  و 
شدن كه در تحكيم بنيان خانواده و روابط اجتماعي مؤثر 
است. اين آيين چند هزار ساله امروزه در ميان ملل و اقوام و 

كشورهاي حوزه ايران، فرهنگي گرامي داشته مي شود.

شاهنامه خوانى و كتابخوانى از قديم
در شب يلدا مرسوم بوده است

كه  آنگونه  هم  قديم  خراسان  در  اينكه  بيان  با  مجيدى 
واژه  جاي  به  دهد  مي  نشان  شفاهي  و  مكتوب  اسناد 
استفاده  آيين  اين  براي  نشيني  چله  و  چله  از شب  يلدا، 
شده است و همچنان در ميان بزرگترها و قديمي ها اين 
واژه متداول است. مراسم مختلفي را در اين شب برگزار 
كتاب  نقش  از  نشان  كه  مراسم  اين  از  يكي  كنند.  مي 
شاهنامه  دارد،  ايرانيان  اجتماعي  حيات  در  كتابخواني  و 
امروز  و  داشته  رواج  بزرگ  خراسان  در  كه  است  خواني 
هم در سه خراسان جنوبي و مركزي و شمالي كم و بيش 
زنى هم مى گويد: در  آيين كف  درباره  رايج است. وى 
يك حركت جمعي ريشه گياهي به نام چوبك يا همان 
«بيخ» در اصطالح محلى با استفاده از چوب هاي نازك 
انار ساعت ها به هم زده مي شود تا توليد كف كند و پس 

از مخلوط كردن با شيره شكر و تزيين با مغز پسته و گردو 
اآماده براي پذيرايي از مهمانان مي شود. همه اين مراسم 
و آيين ها جمعي و خانواده محور است. اين استاد دانشگاه 
ادامه مى دهد: در شرايط امروز كه رسانه هاي نوين به 
به  را  افراد  اجتماعي  هاي  و شبكه  مجازي  فضاي  ويژه 
بنيان  تحكيم  به  ها  آيين  اين  زنده كردن  انزوا كشانده، 

خانواده و روابط اجتماعي كمك مي كند.

شب چله، جشنى تاريخى كه براى 
سپاسگذارى از كشاورزان برگزار مى شده

استاد زبان هاى ايران باستان  نيز  در گفتگوى با خبرنگار 

 آوا با بيان اينكه شب يلدا آخرين شب پاييز و طوالنى  ترين
چله»  «شب  عنوان  به  قديم  از  كه  است  سال  شب 
زمستان  گذشته  در  افزايد:  مى  است،  شده  نامگذارى 
حقيقى را دو ماه مى  دانستند و به چهل روز اول «چله 
بزرگ» و به بيست روز بعد «چله كوچك» مى  گفتند و در 

ابتداى چله بزرگ جشن «شب چله» مى  گرفتند. 
خراسان  در  يلدا  شب  راشد  تقى  محمد  دكتر  گفته  به 
از  تجليل  براى  و  بوده  تاريخى  جشن  يك  جنوبى 
كشاورزان و محصوالت كشاورزى برگزار مى شده است 
كه البته اكنون تغييرات بسيارى يافته است. اين پژوهشگر 
 برجسته خاطر نشان مى كند: شب چله يا شو چله بلندترين
 شب سال است در واقع شبى است كه از آنجا به بعد  شب ها

رو به سراشيبى مى افتد. بعد از شب چله از طول شب ها 
كاسته شده و بر طول روز افزوده مى شود. 

 
همه فاميل بر گرد كرسى جمع مى شدند 

و اوسونه مى گفتند

از  ذغالى  كرسى  كردن  برپا  كند:  مى  نشان  خاطر  وى 
يكى  و  است  جنوبى  خراسان  در  چله  هاى شب  ويژگى 
از داليل اين موضوع نيز استقبال از فصل سرد زمستان 
از  مجمعه  به  موسوم  بزرگ  سينى  يك  گذاشتن  است. 
و  ها  ميوه  انواع  آن  در  كه  است  چله  شب  رسوم  ديگر 
گرد  بر  فاميل  افراد  همه  معموًال  و  گذاشتند  مى  آجيل 
اين كرسى جمع مى شدند و افسانه هاى قديمى كه در 
لهجه محلى به «اوسونه» مشهور است را بيان مى كردند 
ثبت  خود  براى  را  انگيزى  خاطره  شب  طريق  اين  از   و 
در  دى  اهميت  اينكه  بيان  با  محصل  راشد  كردند.  مى 

حالت  چون  دهد:  مى  ادامه  بوده،  باال  بسيار  قديم  ايران 
چرخشى داشته گاهى اول دى ماه اول سال نو در تقويم 
و  بوده  مبارك  و  ميمون  روز  اين  است.  بوده  باستانى 
ايرانيان آن را جشن مى گرفتند. همچنين دهم بهمن هم 
جشن مى گرفتند و به چله كوچك و چله بزرگ معروف 
شو  حالي  در  بيرجند  مردم  كرد:  تصريح  وى  است.  بوده 
استان  سنتي  شماري  گاه  در  كه  مي دارند  گرامي  را  يلدا 
فصل زمستان شامل چله بزرگ به مدت 40 روز و چله 
در خصوص  معرفي مي شود.  روز  به مدت 20  كوچك، 
آداب و رسوم شب يلدا در منطقه خراسان جنوبي اظهارات 
اين  در  معتقدند  عده اي  كه  گونه اي  به  شده،  مختلفي 
شب خانواده ها در خانه بزرگ فاميل گرد هم آمده و تا 
 پاسي از شب را در كنار يكديگر با شادي و سرور سپري 
سعي  ها  خانواده  جشن  اين  برگزاري  براي  و  كنند   مي 
مي كنند، تا حد امكان انواع ميوه و آجيل محلي از جمله 
عناب، سنجد، توت خشكه، برگه هلو، برگه زردآلو، تخمه، 

 هندوانه، خربزه، كنو و انار را آماده و از مهمانان پذيرايي كنند.

كف زنى آيين سنتى 
و بسيار با نشاط خراسان جنوبى

گويد:  نيز مى  و محقق  پژوهشگر  قلندرى  محمد حسن 
كف زنى آيينى بسيار زيبا است كه در خراسان جنوبى در 
شب يلدا مرسوم است. وى ياد آور مى شود: «كف» نوعى 
مقدارى  محلى  شيرينى  اين  تهيه  براى  است.  شيرينى 
چوبك كه در گويش بيرجند «پشمشويه» يا «بيخ» مى 
 نامند (ريشه نوعى گياه صحرايى است) را كوبيده و چند 

بار در آب مى  جوشانند.

هر  از  «كف»  كه  وقتى  دهد:  مى  ادامه   وى 
و  مى  كشند  هايى  ظرف  در  را  آن  شد  آماده  جهت 
تخم  و  پسته  بادام،  گردو،  كوبيده  مغز  را  آن  روى 
از  و  كنند  مى  ميل  و  مى  پاشند  باديان  و   رازيانه 
بازى هاى زيبايى آن اين است كه جوانان قبل از شيرين 
 شدن كف براى شوخى آن را به سر و صورت هم مى مالند
و گاهى نيز در شب هاى برفى براى شگون مقدارى از 

كف را روى برف ها مى ريزند.

شب چله اى،  مراسمى كه
هنوز هم با شكوه برگزار مى شود

قلندرى خاطر نشان كرد: شب چله جنبه ديگرى نيز دارد 
كه به شب چلگى معروف است مراسمى كه هنوز هم با 
شور خاص برگزار مى شود. اين مراسم مخصوص پسرانى 
است كه نامزدشان هنوز در خانه پدريش است و ازدواج 

صورت نگرفته است و خانواده داماد هداياى مرسومى را 
لباس زمستانى ميوه و شيرينى و... به   از جمله كفش و 
شكل هاى زيبا بسته بندى مى كنند و به همراه بزرگان 
خراسان  پژوهشگر  اين  برند.  مى  عروس  براى  فاميل 
پوچ،  يا  بازى هاى دسته جمعى همچون گل  از  جنوبى 
هاى  داستان  و  قصه  بازگويى  و  چيستان  و  معما  طرح 
قديمى ياد كرد و افزود: اين بازى ها توسط سالخوردگان 
از  و بزرگان فاميل برگزار مى شود و گرفتن فال حافظ 
ديگر مراسم شب يلدا در بيرجند و ساير شهرستان هاى 

خراسان جنوبى است.
اين محقق ياد آور شد: در برخى از مناطق خراسان جنوبى 
از جمله شهرستان قاين شب يلدا شكوه خاصي داشته  و 
انار،  نظير  برداشت محصوالتي  هنگام  منطقه  اين  مردم 
از اين ميوه ها را براي  انگور، خربزه و هندوانه مقداري 
مصرف در شب يلدا در مكان هاي سرد و در خانه هاي 
تا در شب چله در  قديمي و گنبدي نگهداري مي كنند 
كنار خانواده و اقوام از اين ميوه ها ميل كنند. قلندرى با 
بيان اينكه در پايان شب هم به رسم ديرينه خانواده هاي 
مي  پذيرايي  شيريني  و  ميوه  آجيل،  با  ميهمانان  ايراني، 
شوند، ادامه مى دهد:  در گذشته براي پذيرايي از برگه 
زردآلو، هلو، چغندر و تخمه خربزه و هندوانه و شاهدانه 
به جاي آجيل، ميوه و شيريني امروز استفاده مي شد ولى 

اكنون ديگر اين مراسم كمرنگ شده اند. 

مغازه ها تا پاسى از شب باز هستند

فروشندگان هم در شب يلدا تا پاسى از شب از بستن در 
مغازه خود خوددارى مى كنند تا بتوانند فروش خوراكى 
هاى شب چله مردم را در برپايى اين سنت كهن ايرانيان 
بيان اين مطلب مى گويد:  با  يارى كنند. يك مغازه دار 
ها  كدورت  كردن  فراموش  ها،  خانه  در  نشاط  و  شادى 
يلدا  آثار شب  مهمترين  از  يكديگر  احوال  شدن  جويا  و 
است.  بازى هاى دسته جمعى همچون گل يا پوچ، طرح 
بازگويى قصه و داستان هاى قديمى  معما و چيستان و 
توسط سالخوردگان و بزرگان فاميل و گرفتن فال حافظ 
از ديگر مراسم شب يلدا در بيرجند و ساير شهرستان هاى 
خراسان جنوبى است. وى خاطر نشان مى كند: از مراسم 
بوده   مرسوم  دوستان  و  اقوام  بين  بيرجند  در  يلدا،  شب 
است، بعد از نماز مغرب و عشا (نماشوم) فاميل درجه يك 
و گاهى بستگان درجه دو به منزل بزرگ فاميل از جمله 
پدر بزرگ ها و يا بزرگترها با وقت قبلى جمع مى شوند و 
طبق هماهنگى كه قبًال صورت گرفته هر خانواده بسته به 
امكانات موجود يك يا چند قلم از اقالم پذيرايى را تقبل 
اكثر مدعوين در  اينكه  از  بعد  آورد.  با خود مى  نموده و 
آنجا جمع شدند؛ توسط بزرگ فاميل آياتى چند از قرآن 
و  بيماران  براى  خير  دعاى  با  و  شود  مى  قرائت  حكيم 
سالمتى جمع حاضر، با سينى چاى پذيرايى از ميهمانان 
شروع مى شود. در بعضى از خانواده ها مراسم كف زنى 
لذت داستان سرايى ها و خاطرات  تنقالت است كه  و  
شيرين بزرگترها را دو چندان مى كند. اين شب نشينى تا 

پاسى از شب ادامه دارد.
 يلدا يعني يادمان باشد كه زندگي آنقدر كوتاه است، 

كه يك دقيقه بيشتر با هم بودن را بايد جشن گرفت.

يلدا،شب تولد زمستان
چه سخاوتمند است پاييز كه شكوه بلندترين شبش را عاشقانه پيشكش تولد زمستان كرد

آداب و رسوم  شب چله در خراسان جنوبى

باسالم خدمت مسئوالن محترم! لطفاً فكرى براى 
دور برگردان سراب واقع در بلوار پيامبر اعظم 
برداريد. صبح ها بلوار از حجم ترافيك بسيار بااليى 
جان  آيا  است.  درخطر  مردم  و جان  است  برخوردار 

مردم برايتان بى ارزش است؟!
939…594
به  نسبت  شود  مى  تقاضا  شهردارى  از  سالم. 
مسير  اتوبوس  ايستگاه  هاى  صندلى  تميزى 

سجادشهر-بهشتى اقدام شود.
915…021

و  مسئوالن  شعارگرايى  از  كه  شهروندى  جواب  در 
نمايندگان صحبت مى كردند بگويم هر چيزى يك 
دوره اى داره اين كاركرد زمان انتخابات است تموم 

بشه خود به خود خوب مى شه نگران نباشيد. 
930 ... 206
 باسالم. خدمت مدير كل منابع طبيعى چرا زمين هاى

تصرفى ديوار شده روبروى كارگاه ... روستاى بهدان 
از  قبل  نميشه،  اجرا  ولى  شده  داده  تخريبش  حكم 
از فاميل  به ويال بشه، ولى خونه يكى  تبديل  آنكه 
اين  كرديد!  تخريب  سريعًا  باالتر  روستاى  در  را  ما 

تبعيض نيست؟ منتظر جواب شما هستيم لطفًا؟  
901…394

سالم چندين مرتبه پيگير شديم جلوى مجتمع ولى 
نصب  عاليم  يا  سرعتگير  ا...  بلواربقيه  (عج)  عصر 
كنند ولى هيچ كار نكردند مگه قيمت عالئم از 
جان آدمى بيشتره و بايد حتماً كسى كشته 

بشه بعد كارى بكنند. 
915…701

رانندگى و كنترل  از راهنمايى و  بايست  سالم. مى 
نامحسوس زحمتكش پرسيد: آيا در اين هواى سرد 
زمستان ساعت 7صبح توقيف موتورسيكلت  كارگرى 
ايمنى  كاله  نداشتن  همراه  تنها  جرمش  فقط  كه 
توقيف  قانون  آيا  باشد؟  مى  شايسته  عملى  است، 

موتور سيكلت بند و تبصره اى ندارد؟ باسپاس
915…400

از  شهروند  يك  عنوان  به  خواستم  جان،  آوا  سالم 
مسئوالن استانى و مديران شهرمون خواهش 
نابسمان  وضعيت  به  چشمى  گوشه  كنم 
دفتر  چون  باشند  داشته  پديده  سهامداران 
نامه هاى  شركت كه جمع كرده و رفته و به تعهد 
صادر شده هم عمل نكردن.دست ما به هيج جا بند 
نيست لطفًا اگر امكان اطالع رسانى در اين موضوع 

هست انجام بدهيد. تشكر.
935…395

سالم بر آواى دلير. ضمن تشكر از گزارش تعطيلى 
بگم  گاز، مى خواستم  و جوابيه شركت  ها  كارخانه 
مديران سازمان هاى كار و صنعت و معدن چه كارى 

واسه امثال اين واحدها انجام دادند؟
915…459

سالم براى برگزاركنندگان برنامه معلولين! متأسفم 
خير  شما  گفت  كسى  نه  نبود.  نشستن  براى  جا 
توى  معلولين  و  خيرين  اكثر  معلول؟  يا  هستيد 

محوطه ايستاده بودند!
915…314

تعيين  هيئت  چرا  كنيد  برسى  لطفًا  سالم.  جان  آوا 
امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  سند  فاقد  اراضى  تكليف 

دربيرجند اينقدر دير به پرونده ها رسيدگى ميكنه!
915…873

سالم خواستيم بدانيم حضور ماشين گشت شهردارى 
در روستاهاى حاشيه جنوب شهر با توجه به داشتن 
اگر  دارد  توجيهى  چه  اسالمى  شوراى  و  دهيار 
شهردارى نظارت دارد خدمات هم بدهند تا شوراها و 
اميرآباد شيبانى  دهيارى تعطيل شوند.حتى روستاى 
نماينده رسمى در شوراى اسالمى بخش  تازگى  به 
مركزى دارد كه تمامى ساخت و سازهاى غيرمجاز 
توقف  كند پس  اعالم مى  بخشدارى  به  و  را رصد 
خودروى گشت شهردارى با دو نيرو ساعت ها توجيه 
ندارد و ضرر به بيت المال است كه مى توان از آنها 

به نحوى شايسته استفاده كرد.
915…315

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت ماژان سازه (سهامى خاص) 
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آتيال حجازى اولين تجربه بازيگرى اش را در كنار مردم مى بيند.اين بازيكن و مربى فوتبال كه در فيلم «شيفت شب» نيكى كريمى براى 
اولين بار مقابل دوربين رفته است ساعت 21 و 30 دقيقه ى  با حضور در سينما فرهنگ فيلم را در كنار تماشاگران مى بيند.فرزند زنده ياد 
ناصر حجازى درباره ى حضور در شفيت شب گفته بود: «بازيگرى را دوست دارم و جزو كارهايى است كه به آن عالقه مند هستم.

بازى آتيال حجازى در بازى زنده ياد ناصر حجازى صدا وسيما

قهر من از سريال «در حاشيه» صحت ندارد

سينمايى  فيلم  در  بازى  از  بعد  كه  غفوريان  مهران 
«ناردون» اجراى «سه شو» را از سر مى گيرد، مى گويد 
از سريال «در حاشيه» قهر نكرده است.مهران غفوريان 
درباره تازه ترين فعاليت هاى خود به مهر گفت: اخيرا 
در سرى دوم «در حاشيه» بازى كردم اما چون با فيلم 
سينمايى «ناردون» قرارداد داشتم تا قسمت 21 اين 
از  شرايط  اقتضاى  به  و  بودم  دوستان  كنار  مجموعه 
مديرى  مهران  كارگردانى  به  حاشيه»  «در  گروه 
خداحافظى كردم.وى افزود: شايعاتى كه درباره قهر من 

از پروژه «در حاشيه» شنيده مى شود صحت ندارد. 
در اين سريال 14 قسمتى من و جواد رضويان در 21 
ديگر  فعاليت هاى  به خاطر  اما  بازى كرديم  قسمت 
و قولى كه داده بودم بايد از اين مجموعه خارج مى 

شدم.غفوريان گفت: هيچ حاشيه اى هم وجود ندارد و 
همانطور كه بعدا خواهيد ديد فيلمنامه به شكلى طراحى 
شد تا من به بهانه انتقال به بند ديگر زندان از مجموعه 

بيرون مى روم.

 «قندون جهيزيه 2» را هم مى سازم

على مالقلى پور از نگارش فيلمنامه «قندون جهيزيه 
2» با موضوع بررسى مشكالت طبقه متوسط جامعه 
«قندون  فيلم  كارگردان  پور  مالقلى  داد.على  خبر 
جهيزيه» درباره فعاليت هاى جديد خود در سينما، به 
مهر گفت: پس از اكران «قندون جهيزيه» و دريافت 
نظرات مخاطبان تصميم گرفتم بخش دوم اين فيلم 
جامعه  متوسط  طبقه  مشكالت  بررسى  موضوع  با  را 
از  تركيبى  فيلمنامه  اين  اينكه  به  اشاره  با  بسازم.وى 

فضاى تراژيك و كمدى دارد، ادامه داد: مراحل تحقيق 
با همكارى  فيلمنامه «قندون جهيزيه 2»  نگارش  و 
سيامك طارمسرى انجام شده و داستان آدم هاى طبقه 
متوسط جامعه را روايت مى كنيم؛ آدم هايى كه براى 
داشتن يك زندگى خوب تالش مى كنند.مالقلى پور 
در  «چهره  مستند  تدوين  پايان  به  اشاره  با  ادامه  در 
قاب» كه كارگردانى آن را به عهده داشته است، گفت: 
چندى پيش ساخت مستند پرتره اى درباره سيدمسعود 
شجاعى طباطبايى كاريكاتوريست مشهور ايرانى را در 
مجموعه تلويزيونى «چهره در قاب» براى شبكه افق 
آغاز كردم و حال پس از پايان فيلمبردارى، تدوين اين 

فيلم توسط شهاب بشيرى آغاز شده است.
ساخت  داليل  درباره  هايش  صحبت  پايان  در  وى 
كرد:  عنوان  طباطبايى  مسعود شجاعى  پرتره  مستند 
سيد مسعود شجاعى طباطبايى از جمله كاريكاتوريست 
نسبت  جالبى  ديدگاه  كه  است  ايرانى  معروف  هاى 
اتفاقات  خصوص  به  اجتماعى  و  سياسى  حوادث  به 
خاورميانه دارد و به اعتقاد من الزم بود مستندى درباره 

وى ساخته شود.
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كاظمى فرد- مراسم گراميداشت هفته راهدارى و  حمل 
و نقل  با حضور استاندار، معاونان، مديركل راه و شهرسازى، 
 مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان و مديران استانى 
و رانندگان و شركت هاى حمل و نقل  برگزار و فعاالن حوزه 
حمل و نقل و راهداران نمونه ، كاركنان نمونه و شركت هاى 

حمل و نقل  نمونه استان قدردانى شد. 
استاندار در اين مراسم با بيان اينكه وضعيت و شاخص هاى  
با نرم كشورى فاصله دارد  اظهار كرد:  حمل ونقل استان 
سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در استان خوب نبوده و بايد 

زمينه حضور بخش خصوصى را بيش از پيش  فراهم كرد.
خدمتگزار با بيان اينكه حوزه راهدارى و حمل و نقل  نيازمند 

تالش هاى بيش از اين است افزود: يكى از نكاتى كه بايد در 
خصوص حمل كاال و مسافر به آن توجه ويژه داشت استفاده 

از جديد ترين تكنولوژى و فناورى است.
وى با اشاره به اينكه بخش اعظم تجارت جهانى بر دوش 
حمل و نقل است، گفت: بايد به امنيت و آرامش در اين زمينه 
توجه خاص داشت. به گفته وى حمل با اطمينان به سالمت 
و  توليدكنندگان  براى  خاطر  اطمينان  مسافر  و  بار  رساندن 
آرامش فكرى براى دريافت كنندگان كاال را از ديكر نكات 
قابل توجه در اين زمينه حمل و نقل دانست كه بايد مورد توجه 
ويژه قرار گيرد. وى با بيان اينكه استان خراسان جنوبى راهى 
براى عبور كاال و رسيدن به بنادر است عنوان كرد بيش از 
385 ميليون تن كاال در كشور جابجا مى شود كه سهم استان 
خراسان جنوبى تنها 1 درصد است. به گفته استاندار 432 هزار 
دستگاه ناوگان مسافرى حمل و نقل در كشور وجود دارد كه 

سهم استان نيز 1 درصد است.خدمتگزار با بيان اينكه 190 
ميليون مسافر در كشور جابه جا شده است افزود: از اين تعداد 

2.4 درصد مربوط به استان خراسان جنوبى است.
وى با بيان اينكه مجتمع هاى خدماتى رفاهى جاده اى در استان 
بسيار محدود است گفت: بايد در اين زمينه همه امكانات را 

براى ورود بخش خصوصى فراهم كرد.
استاندار با  اشاره به اينكه بايد فرصت حضور و سرمايه گذارى 
بخش  براى  تسهيالت  و  خدمات  ايجاد  و  انگيزه  ايجاد  و 
خصوصى فراهم شود تصريح كرد: معادن بسيار زيادى در 
براى حمل و  استان وجود دارد كه مى تواند ظرفيت خوبى 
نقل نيز باشد. وى افزود: ترانزيت چابهار، زاهدان و بيرجند، 

مشهد مى تواند براى حمل مسافر و كاال و جذب توريست 
و سرمايه گذار بسيار موثر و مفيد باشد. خدمتگزار با اشاره به 
وجود ظرفيت و ذخاير بى نظير معدنى استان خراسان جنوبى، 
تصريح كرد: سرمايه گذارى در بخش معادن مى تواند ثروت 

خلق كند و در حوزه حمل و نقل اشتغال ايجاد كند.

 افتتاح 100 كيلومتر راه روستايى
 و فرعى در دهه فجر امسال

مديركل راه و شهرسازى استان نيز در اين مراسم  از افتتاح 
100 كيلومتر راه روستايى و فرعى در دهه فجر امسال خبر داد 

كه 35 كيلومتر آن به صورت مشاركتى انجام شده است.
جعفرى بابيان اينكه از نظر وسعت و گستردگى راهها، اولين 
اداره كل در سطح كشور قرار داريم ، گفت: احداث و نگهدارى 

راهها، تامين زمين و مسكن، تهيه طرحهاى جامع و تفضيلى 
شهرها، نظارت بر ساخت و سازهاى سطح شهرها و احداث 
ساختمانهاى ادارى و بيمارستان ها از وظايف اين اداره كل 
است. وى با اشاره به طرح هاى راهدارى افزود: با شروع فصل 
زمستان طرح راهدارى زمستانى و استقرار اكيپ ها و راهداران 
اين  در  امسال  كه  مى شود  شروع  برفگير  گردنه هاى   در 

طرح حدود 200 دستگاه راهسازى آماده به كار هستند.
جعفرى با تاكيد بر اينكه خراسان جنوبى حدود 2 هزار كيلومتر 
راههاى شريانى دارد كه 922 كيلومتر از اين راهها راه ترانزيت 
است، ادامه داد: اين استان از نظر ترانزيت كاال و مسافر و 
اهميت خاصى است و كريدورهاى  داراى  راههاى شريانى 
جنوب به شمال و غرب به شرق در استان، از كريدورهاى 

ملى كشور است.

سهم خراسان جنوبى
 در بزرگراه نسبت به كشور پايين تر است

در  بزرگراهها  دوم  باندهاى  احداث  اينكه  به  اشاره  با  وى 
استان نسبت به استانهاى ديگر ديرتر شروع شده و سهم ما 
نسبت به متوسط كشورى پايين تر است، بيان كرد: دو محور 
ديهوك- راور- فردوس- بجستان و زاهدان- بيرجند- مشهد 
 از كريدورهاى اصلى كشور بوده كه ارتباط استانهاى جنوبى

 و بنادر جنوبى را به استان  خراسان رضوى و كشور افغانستان 
و كشورهاى آسياى ميانه فراهم مى كند.

به گفته مديركل راه و شهرسازى استان طول اين دو محور 
و  محور  دو  اين  اهيمت  به  توجه  با  كه  كيلومتراست   780
مصوب  هاى  پروژه  جزء  شهرستانها  برخوردارى  بيشترين 
باند  كيلومتر   200 طول  كه  گرفته  قرار  جمهورى  رياست 
دوم از اين دو محور زير بار ترافيك است. جعفرى مجموع 
اعتبار مصوب اين دو پروژه را 100 ميليارد تومان دانست و 
گفت: 120 كيلومتر از اين دو محور آماده آسفالت است كه 
اگر تخصيص اين دو پروژه به باالى 50 درصد برسد تحول 
خوبى در اين راهها انجام خواهد شد.  به گفته وى يك هزار و 
730 كيلومتر باند دوم در استان در حال اجرا است ولى سهم 
بزرگراههاى استان نسبت به متوسط كشورى پايين است و 
800 كيلومتر بزرگراه به طول راههاى استان مى بايست اضافه 
شود كه به متوسط كشورى برسيم. مديركل راه و شهرسازى 
استان  روستايى وضعيت  راه  بحث  در  اينكه  بيان  با  استان 
مناسب است، عنوان كرد: از 906 روستاي باالي 20 خانوار 
در استان 785 روستا داراى راه آسفالته و 121 روستا فاقد راه 

آسفالته و 61 روستا در دست اجرا است.

اعتبارات عمرانى سال جارى راه و شهرسازى 
استان را 3 هزار و 755 ميليارد ريال است

جعفرى مجموع اعتبارات عمرانى سال جارى راه و شهرسازى 
استان را 3 هزار و 755 ميليارد ريال اعالم كرد كه در سال 
جارى  74 درصد رشد داشته است. وى  افزود: از اين ميزان 
483 ميليارد ريال اعتبارات استانى، 468 ميليارد ريال اعتبارات 
اسناد خزانه اسالمى، 260 ميليارد زايل قير يارانه اى و 2 هزار و 

544 ميليارد ريال اعتبارات ملى است.
وى با بيان اينكه در مجموع 97 پروژه طى سال گذشته با اعتبار 
210 ميليارد تومان به بهره بردارى رسيده، گفت: بهره بردارى 
95 كيلومتر باند دوم، روكش آسفالت 535 كيلومتر راههاى 
اصلى و فرعى روستايى و احداث و آسفالت راههاى فرعى و 
روستايى 320 كيلومتر از اقدامات راه و شهرسازى استان در 
اين مدت بوده است. جعفرى با تاكيد بر اينكه در بحث راهها 
نياز استان بسيار بيشتر است و 70 درصد راههاى شريانى 
خراسان جنوبى نياز به روكش دارد، عنوان كرد در حال حاضر 
320 كيلومتر باند دوم آماده آسفالت است كه اگر بتوانيم اين 

مهم را انجام دهيم تحول خوبى در استان بوجود خواهد آمد.
مديركل راه و شهرسازى استان افزود: از 28 شهر استان همه 
آن ها بطور كامل طرح جامع مصوب دارد و 12 شهر طرح 
تفضيلى مصوب و 15 طرح تفضيلى با پيشرفت 55 درصدى 
در حال اجرا است و فقط شهر نيمبلوك بعلت عدم تامين اعتبار 

شروع نشده كه در سال 95 آغاز خواهد شد.
از 31 هزارو 317 واحد  تاكنون  اينكه  بيان  با  ادامه  وى در 
مسكن مهر استان حدود 27 هزار و 245 واحد به متقاضيان 
واگذار شده است، افزود: همچنين 4 هزار و 577 واحد تحويل 

شده و 4 هزار و 72 واحد مسكن باقى مانده است.

امسال دو برابر سهميه استان
 قير براى مسكن مهر گرفته شده است 

به گفته جعفرى در خصوص آسفالت معابر خصوصا مهر شهر 
بيرجند با استفاده از قير يارانه اى بالغ بر 200 هزار متر مربع 
آسفالت انجام شده و امسال دو برابر سهميه استان قير فقط 
براى مسكن مهر گرفته شده كه بالغ بر 600 تن بوده است. 
وى افزود: در بخش فنى و اجرايى بهره بردارى از بيمارستان 
147 تختخوابى طبس در سفر رئيس جمهور انجام شده و 

بيمارستان فردوس با پيشرفت باالى 77 درصدى در سالجارى 
80 درصد اعتبار دارد و تاكنون 5 ميليارد تومان از بنياد بركت 
تامين شده است.جعفرى از كاهش 30 درصدى تصادفات و 
تلفات جاده اى استان خراسان جنوبى در شش ماهه نخست 
افزايشى  روند  ماه سوم  اما در سه  داد و گفت:  امسال خبر 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  وجود  اين  با  ولى  داشته ايم 
گذشته 14 درصد كاهش داريم.  به گفته مدير كل اداره راه 
و شهرسازى استان در بافت فرسوده  بيرجند دو پروژه عمرانى 
در دست اجرا است و راه اندازى دفتر تسهيل گرى با محوريت 
افتتاح 100 كيلومتر راه  از  شهردارى انجام شده است. وى 
روستايى و فرعى در دهه فجر امسال خبر داد كه 35 كيلومتر 
افزود: همچنين 200  شده،  انجام  مشاركتى  به صورت  آن 
بيان  با  بهره بردارى مى رسد.جعفرى  به  راه  كيلومتر روكش 
اينكه ساالنه 40 نفر از نيروهاى اداره راه و شهرسازى استان 
بازنشسته مى شوند، ادامه داد: پاداش بازنشستگى آنها از سال 
93 پرداخت نشده كه در اين ارتباط درخواست پيگيرى داريم.

پيشرفت 95 درصدى پايانه مرزى ماهيرود 

مديركل حمل و نقل  استان نيز در اين مراسم با اشاره به 
عملكرد اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان، اظهار كرد: 
از 6 ميليون تن بار توليد شده در استان 3,5 تن ميليون بار با 
بارنامه دولتى جابجا مى شود وتمام تالش ما براين است تا 
تمام بار توليدى استان را بوسيله بارنامه دولتى جا بجا نماييم.  
وى افزود: در هشت ماهه سال جارى يك ميليون  و541هزار 
و 535 مسافر دراستان از طريق ناوگان حمل ونقل عمومى 
جابجا شده اند نصرى افزود: در حال حاضر 57 شركت كاال 
و35 شركت حمل و نقل مسافر در استان فعال مى باشد كه از 
اين تعداد 3شركت بارى و يك شركت مسافربرى طى سال 

گذشته و در 8 ماهه سالجارى راه اندازى شده است.
 مدير كل حمل ونقل وپايانه هاى خراسان جنوبى به اقدامات 
 : وافزود  كرد  اشاره  وترافيك  ايمنى  حوزه  در  گرفته  انجام 
برگزارى 19 دوره آموزشى براى رانندگان وانت بار ها ، 50 
دوره آموزشى ويژه عابران پياده، ايمن سازى محوطه بيرونى 
مدارس حاشيه راهها به تعداد 50 مدرسه و با اعتبار 4هزار 
خدمات  مجتمع  باب   4 از  بردارى  بهره  ريال،  200ميليون 
رفاهى بين راهى، نصب 6 دستگاه دوربين ثبت تخلف سرعت 
با اعتبار 8هزار ميليون ريال، نصب 4دستگاه پل عابر پياده  
نصب  ريال،  ميليون  هزار   6 اعتبار  با  استان  محورهاى  در 
اعتبار 7هزار  با  حركت  حال  در  توزين  باسكول  يكدستگاه 
وپانصد ميليون ريال و برخط نمودن سيستم صدور مكانيزه 
كارت و برچسب مراكز معاينه فنى خودروهاى برون شهرى 
از جمله مهمترين اين اقدامات بوده است.  وى خاطر نشان 
كرد: تاكنون براى عمليات احداث سايت دائم پايانه مرزى 
ماهيرود حدود 170 هزار ميليون ريال هزينه شده است واين 
پروژه در حال حاضر پيش از 95 درصد پيشرفت فيزيكى 
داشته است.نصرى ميزان سرمايه گذارى انجام شده توسط 
بخش خصوصى را در بخش حمل و نقل جاده استان را هزار 
303 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت سرمايه گذارى انجام شده 
در امور زير بنائى 132 ميليارد ريال بوده است.گفتنى است 
در پايان اين  مراسم از فعاالن حوزه حمل و نقل و راهداران 
نمونه ، كاركنان نمونه و شركت هاى حمل و نقل نمونه  

استان تجليل و قدردانى شد.

70 درصد راه هاى شريانى خراسان جنوبى نياز به روكش دارد
سهم خراسان جنوبى در حمل و نقل كاال  يك  در صد است

اهداف كانون هموفيلى
چنانچه همت واالى انسان هاى خيرانديش و نوع دوست شامل حال مان گردد

 كانون اهداف ذيل را دنبال خواهد كرد:
1- حمايت از بيماران در تهيه مسكن، ازدواج، تحصيالت، اياب و ذهاب و تامين هزينه هاى دارويى

2- بهبود وضع دارو، درمان، امور توانبخشى و كاهش هزينه هاى بيماران
3- برگزارى برنامه هاى علمى، آموزشى در سطوح مختلف جامعه، اطالع رسانى در خصوص شرايط جسمى 

بيماران و ارتقاى آگاهى سطوح مختلف جامعه نسبت به بيمارى و مشكالت بيماران 
4- هماهنگى با مسئولين در خصوص رفع مشكالت بيماران 5- جذب كمك هاى شما عزيزان براى نيل 

به اهداف كانون  ”آدم هاى بزرگ قامت شان بلندتر نيست، خانه شان بزرگ تر نيست
 ثروت شان بيشتر نيست، آنها قلبى وسيع و نگاهى مرتفع دارند“

آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- نبش بهشتى 3- مركز جامع درمان بيماران خاص، طبقه دوم 
كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى          تلفن: 05632212999
شماره حساب سيبا: 107171451004 نزد شعب بانك ملى ايران
 شماره كارت: 6037991899549756

ثبت نام كربال - هوايى
اعزام از بيرجند 94/10/26    

دفتر زيارتى مشكوه       32224113 - 32475475 

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632

in
fo

@
sh

ah
in

m
ob

l.i
r

فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

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

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ن
را

ه اي
يم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
سا
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى

ى
تب
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مان
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10
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ه ا
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مه 
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7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

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

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

توليد و پرورش شترمرغ كسرى
فروش جوجه از يك روز تا 3 ماه ...

فروش گوشت درجه يك (تحويل درب منزل)
روغن شترمرغ درجه يك (اصلى)

خريد و فروش شترمرغ پروارى و مولد

كيفيت را با ما تجربه كنيد
تلفن سفارش و مشاوره : 09155619170

آدرس مزرعه: بيرجند - روستاى پسوچ

ا
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به بهانه همزمانى يلدا با آغاز امامت امام زمان (عج)

شب يلدايم اگر باتو سپر شد يلداست
يا اگر اين شب من باتو سحر شد يلداست

ما كه عمرى زده ايم دم زِ فراق تو، اگر..
..بعد از اين شام سيه َختِم سفر شد يلداست

ما كه خود چله نشين تو شديم آقاجان
اين شب چله اگر از تو خبر شد يلداست

شب نشينى و كنار ِدگران خوب اما..
..با تو و عشق تو گر جمله به سر شد يلداست

اى خداِى كرم و جود و محبت مهدى(عج)
از كرم، بر من اگر از تو نظر شد يلداست

همچنان آل على در خطر تهديداند
آن دمى كه زِ شما دفع خطر شد يلداست

چون شهيدان تو اى َشهِد شهادت نوشان..
..سينه ام گر به دفاع از تو سپر شد يلداست

حرف آخر، اگر اين چشم من اى صاحب اشك..
..امشبى بَهِر َغِم َجّد تو تَر شد يلداست

دنيا از آن خيال پردازان است

اعتقاد پدرش هرگز  به  بود كه   در زمانهاى دور پسرى 
نمى توانست با دستانش كار با ارزشى انجام دهد. اين پسر 
هر روز به كليسايى در نزديكى محل زندگى خود مى رفت 
و ساعتها به تكه سنگ مرمر بزرگى كه در حياط كليسا 
قرار داشت خيره مى شد و هيچ نمى گفت. روزى شاهزاده 
اى از كنار كليسا عبور كرد و پسرك را ديد كه به اين تكه 
سنگ خيره شده است و هيچ نمى گويد. از اطرافيان در 
مورد پسر پرسيد. به او گفتند كه او چهار ماه است هر روز 
به حياط كليسا مى آيد و به اين تكه سنگ خيره مى شود 
و هيچ نمى گويد.شاهزاده دلش براى پسرك سوخت. كنار 
او آمد و آهسته به او گفت:«جوان، به جاى بيكار نشسستن 
و زل زدن به اين تخته سنگ، بهتر است براى خود كارى 
دست و پا كنى و آينده خود را بسازى.»پسرك در مقابل 
چشمان حيرت زده شاهزاده، مصمم و جدى به سوى او 
برگشت و در چشمانش خيره شد و محكم و متين پاسخ 
داد: «من همين االن در حال كار كردن هستم!» و بعد 
دوباره به تخته سنگ خيره شد.شاهزاده از جا برخاست و 
رفت. چند سال بعد به او خبر دادند كه آن پسرك از آن 
تخته سنگ يك مجسمه با شكوه از حضرت داوود ساخته 
است. مجسمه اى كه هنوز هم جزو شاهكارهاى مجسمه 
سازى دنيا به شمار مى آيد. نام آن پسر «ميكل آنژ» بود!  
قبل از شروع هر كار فيزيكى بهتر است كه به اندازه الزم 

در موردش فكر كرد. حتى اگر زمان زيادى بگيرد.

اگر از كسى متنفرى از قسمتى از خودت
 در او متنفرى، چيزى كه از ما نيست 

نمى تواند افكار ما را مغشوش كند

راه هاى آينده ابتدا در انديشه خردمندان
 رسم مى گردد سپس مردم با كوششى

 بسيار آن راه ها را خواهند ساخت.

بلنداى شب يلداى من باش
طلوع روشن فرداى من باش
ولى فردا، خدا داند كجايى

همين حاال، همين حاالى من باش

سال پشت سال گذشته است
 و هنوز، كسى نمى داند بى تو 
هر شب، شب يلداى من است.

نيك بخت آنكه از ديگران عبرت گيرد 
و بدبخت آنكه ديگران

 از او عبرت گيرند.

در سال روز نهم ربيع االول كه يادمان آغاز امامت ولى 
عصر عليه السالم است.تصميم گرفتيم در چند سطر كوتاه 
به رخ دادهايى كه پس از شهادت امام حسن عسكرى 

عليه السالم در سامرا روى داد، اشاره كنيم.
روز جمعه، هشتم ربيع االول سال 260 هـ.ق، امام حسن 
عسكرى عليه السالم پس از اين كه نماز صبح را خواندند، 
بر اثر زهرى كه هشت روز قبل معتمد به ايشان خورانده 
بود، به شهادت رسيد. اين حادثه در شرايطى روى داد كه 
امام يازدهم افزون بر اين كه مانند پدران خود زمينه را 
براى غيبت آماده كرده بود، شب پيش از شهادتشان، دور 
از چشم مأموران خليفه، نامه هاى بسيارى به شهرهاى 
شيعه نشين فرستادند. خبر شهادت امام در سراسر شهر 
به  كردند.  عزادارى  او  احترام  به  مردم  و  پيچيد  سامرا 
سامرا  السالم،  عليه  امام  روز شهادت  در  مورخان،  گفته 
به صحراى قيامت تبديل شده بود. بر اساس گفته شيخ 
صدوق، خود امام زمان(عج) با كنار زدن عمويش جعفر 
كه قصد نمازگزاردن داشت، بر بدن پدر بزرگوارش نماز 

خواند.
سخن اساس  بر  پيش  ها  مدت  از  عباسى   حكومت 
پيامبر (ص)  و امامان معصوم عليهم السالم مبنى بر اين كه 
مهدى فرزند امام حسن عسكرى عليه السالم است، امام 
يازدهم را زير نظر داشت و مراقب بود تا فرزندى از ايشان 

نماند، ولى امام يازدهم با پنهان نگه داشتن خبر والدت 
فرزندش اين نقشه را باطل كرده بود. پس از شهادت امام 
عليه السالم كم كم خبر فرزندى به نام مهدى عليه السالم 
 پخش شد و تالش چند باره خليفه عباسى براى يافتن

 امام مهدى (عج)  به نتيجه نرسيد.

 نماز امام مهدى(عج) بر پيكر پدر
بن  حجت  از  نمايندگى  به  عمرى»  سعيد  بن  «عثمان 
الحسن عليه السالم متصدى غسل و كفن و دفن حضرت 
شد و بر اساس گفته شيخ صدوق، خود امام زمان عليه 
السالم با كنار زدن عمويش «جعفر» كه قصد نمازگزاردن 

داشت، بر بدن پدر بزرگوارش نماز خواند.

 آغاز دوران امامت امام مهدى(عج)
پس از شهادت امام كم كم خبر فرزندى به نام «محمد» 

كه همان مهدى موعود است پخش شد.
عباسيان كه بر مبناى حديث نبوى منتظر چنين فرزندى 
بودند به دنبال پيدا كردن و به شهادت رساندن حضرت 
بودند؛ اما تالش چندباره خليفه عباسى براى يافتن امام 

مهدى (عج)  به نتيجه نرسيد.

 نايبان خاص

عثمان بن سعيد، نائب اول امام بود و با آغاز غيبت ولى 
مى  شيعيان  به  را  حضرت  توقيعات  السالم  عليه  عصر 
رساند. از همين زمان بود كه شيعيان براى نخستين بار 
طعم غيبت را چشيدند. آغاز غيبت صغرا مصادف با آغاز 
امامت حضرت مهدى عليه السالم بود تا مردم آرام آرام با 
مفهوم تلخ و دردناك غيبت آشنا شده، بتوانند تا آن زمان 
كه به اشتباه خود پى مى برند و به وظايف خود در برابر 

امامان آگاه مى شوند، همچنان ديندار بمانند.
در دوران غيبت صغرا چهار نايب خاص،  امر وساطت ميان 
امام عليه السالم و شيعيان را به عهده داشته و چنان كه 

خواهيم ديد، همه آنها معروف و سرشناس بوده اند.
آنان احكام دين را از وجود اقدس امام زمان عليه السالم 
گرفته و در اختيار شيعيان مى گذاشتند. سؤاالت [كتبى و 
شفاهى] ايشان را به حضور امام زمان عليه السالم برده و 
سپس پاسخ را به شيعيان مى رسانيدند و همچنين، وجوه 
شرعى شيعيان را با وكالتى، كه از امام داشتند، مى گرفتند 
و يا به حضرت تحويل مى دادند يا با اجازه ايشان به شكل 

شرعى مصرف مى كردند.
اين نايبان چهارگانه، جمعى بودند كه امام حسن عسكرى 
عليه السالم در زمان حيات خود عدالتشان را تأييد فرمود 
و همه را به عنوان امين امام زمان عليه السالم معرفى 
كرد و بعد از خود، ناظر امالك و متصدى كارهاى خويش 

گردانيد، و آنها را با نام و نسب به مردم معرفى نمود. اين 
افراد ـ به اعتراف معاصران شيعه و سنى خود ـ همگى 
بصيرت»  و  «فهم  «وثاقت»،  سابقه»،  «حسن  داراى 
«راستگويى»،  به  مردم  ميان  در  و  بودند  «درايت»  و 
«امانتدارى» و «عظمت» شهرت داشتند. معرفت، محبت 
و واليت امام (عج)، زمينه ساز عهد و پيمان با ايشان است، 
چراكه عشق و واليت بدون مسئوليت پذيرى، هوسى بيش 
نيست. آغاز امامت آن حضرت، به مشّيت الهى و برخى 
مصالح ديگر، با غيبت همراه بود كه اولين غيبت ايشان 
به «غيبت صغرا» مشهور است كه تا سال 329 هجرى 
از  جديدى  مرحله  آن،  از  پس  انجاميد.  طول  به  قمرى 
غيبت كه به دوره «غيبت كبرا» معروف است، آغاز شد كه 
تاكنون نيز ادامه دارد. اين دوران، سخت ترين دوره امتحان 
مردم است؛ زيرا ارتباط مستقيم با امام (عليه السالم)براى 
همگان ميسر نيست و نايب خاصى نيز وجود ندارد تا مردم 
به وسيله او بتوانند از آن حضرت، كسب تكليف و پاسخ 
پرسش هاى شان را دريافت كنند.در توصيف اين برهه از 
زمان، تعبيرهاى بسيارى در روايات وارد شده است كه از 
وجود فتنه هاى بسيار خطرناك حكايت دارد. بشر در اين 
و  الهى  اصيل  ارزش هاى  به  توجهى  بى  دليل  به  دوره، 
انسانى، با وجود برخوردارى از زندگى به ظاهر زيبا، آراسته 

و مدرن به زندگى نكبت بارى دچار مى شود.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و در حقيقت تو مردگان را شنوا نمى گردانى و اين دعوت را به كران آنگاه كه به ادبار 
پشت مى گردانند نمى توانى بشنوانى. سوره الروم، آيه 52

حديث روز  

آنان  به  بهترى  جاى  بهشت  در  بهانه  همين  به  و  شمرده  آنان  نيك  كارهاى  جزء  را   مومنان  دعاى  قيامت  روز  در   خداوند 
خواه داد. امام صادق(ع)

شعر

آغاز امامت حضرت مهدى  (عج)

طراح: نسرين كارى                        

 - زمستاني  لباس   -1 افقي: 
پول  واحد   -  2 دورنما  تابلوي 
مبنا   - بادمجان  ترشي   - چين 
پرنده شكارى    - رياضيات 3  در 
 - پادشاهان  -غالف شمشير 4 
مادربزرگ - يك عاميانه-  سالح 
معاون   -  5 آذري  مادر  آرش-  
 6 جانشين  باز  شعبده   - هيتلر 
- سالشمار –  ازا لقاب اشرافي – 
زنان اروپايي - نام تركي 7 - كار 
بي اساس و نسنجيده - تركيب 
شفافيت  فاقد   - آبدار  شيميايي 
8-  زعفران - رشد - گاري 9-  
سال گذشته -  پيشنهاد فروش 
اردن  -پايتخت  باالتر   قيمت  با 
10 - سفيد تركي -  تكراري - 
خط كش سه گوش 11 - ديدن 
راديويي  نمايشنامه  شاعرانه-  
معدن    -12 زيبا  اى  پرنده   -
شهرهاي  از  درهم-   ميناي   -
استان تهران  -بريدن شاخه هاي 
تاج  كننده-   رسم  درخت 13- 
گل - دوره پس از بيماري 14-  
-چند  مقدس   گاو  بزرگداشت 
رئيس 15 - زلزله سنج - اثري 

از ابن سينا 
عمودي: 1  طرح و نقشه براي 
ديگر-  شخص  به  رسيدگي 
خوبرو  زنان   -  2 لوزالمعده 
ورزش   - اسب  برگ  و  زين   -
برفي-3  شهري در هلند  -خرما 
عمده  ديني  مراكز  از  فروش- 
هندوان 4 - نوعي رابطه خواهر 
پايبندي -باب روز-  برادري-   و 
مادر وطن 5  -زور و توان - مليح  
پيشكش،    -6 انگور  -درخت 
نام هرسان -  كادو - صفرا 7-  

چپ  طرف   - علمي  گردهمايي 
-8   برچسب-  كته - ترموستات 
 – شاهنامه  در  گودرز  پسر    -9
 -  10 اوكراين  پايتخت  نجار-  
بلند 11 - جنس  فرياد   - خباز 
به ظاهر قوي – صبحانه نخورده  
  12- اردبيل  ستان  درا  -شهري 
بله التين - ماهي  عدد حمام-  
پهن بال-  روستاها 13 - رادار - 
ويرگول - آسياب آشپزخانه 14 
- وسط – فرهنگيان- از رودهاي 
ايران 15-  اثري از حسين مدني
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هدناوخردپهىفوص1

كلتادورهاموىا2

نهارمىانغحىلم3

راىدحاوترسمت4

ىجالمركشىنن5

مدنفدهلالمات6

الدىىادىشكرمگ7

تفاظندرنكجورو8

ىروننودىرفرىس9

سىراىركسروىى10

باىمىكمادمگ11

ماىنخىكىنوبا12

ناساىلاوتنىنل13

شوقازاردفاراپ14

ىرفعجكشكتشوگبا15

پيامك يلدا

سرما  هرچه  هست  تاريكى  چه  هر  بگذاريم  يلداست 
بربندد  رخت  وجودمان  از  سحر  تا  هست  خستگى  و 
 امشب بيدارى را پاس داريم تا فردايى روشن راهى دراز 

باقى ست شب يلدا مبارك!
 شب يلدا شد و ميالد خوش ايزد مهر / زايش نور از اين 

ظلمت تاريك سپهر
شب يلدا شد و بر سفره دل باده عشق / رخ معشوقه و 

مدهوشى دلداه عشق
و  نور  به  باور  باد  خاطره  پر  و  پرستاره  يلدايتان  شب 

روشنايى است ،كه شام تيره ،از دل شب يلدا
جشن مهر و روشنايى به ما هديه مى دهد

يلدايتان مبارك

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

تجربه كنيد.    09158668002

 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

امالك پايتخت

خيابــان رســالت / رســالــت 2        09155612892/ 32423035   بيابانى
موارد خريد، فروش، رهن و اجاره خود را براى ما پيامك كنيد

آپارتمــان 160 متـرى ، تـازه سـاز و لوكـس واقع در عـدالت زيـر فى كارشنـاسى 
نقدى يا معاوضه با آپارتمان كوچك تر 

آپارتمان 150مترى لوكس با 50 متر تراس خصوصى واقع در معلم (تك واحدى) 
زير فى كارشناسى    نقدى يا معاوضه

آپارتمان 110مترى لوكس با 80 متر تراس خصوصى واقع در بعثت (تك واحدى) 
زيـر فـى كارشنــاسى

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

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

با يك تماس     09159618050

سوله فروشى واقع در شهرك صنعتى 
بيرجند ، بهترين موقعيت 

09153613787

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

 فروش فورى يك واحد آپارتمان 
از مجتمع كويرتاير واقع در خيابان الهيه

75 متر مفيد با امكانات كامل 
(كابينت MDF و ...) فى: كارشناسى

09155629616 -09156043812

فروشى – معاوضه
فروش يك باب مغازه به متراژ 58 

متر داراى بالكن ، حمام ، دستشويى 
آبدارخانه در بهترين نقطه شهر مود 

يا معاوضه با خودرو
09136694871 - مودى

اجاره قالب فلزى جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور  

09153613243- شريفى

آگهى  استخدام
گروه توليدى مهندسى شمس براى 

تكميل كادر خود به يك نيروى 
مهندس يا فوق ديپلم مكانيك يا 
طراحى ترجيحا آقا نيازمند است.

32222796
ساعت تماس: فقط 8 تا 12ظهر

تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم ايرانئون
 www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين 

قيمت     09159632924- اميرآبادى

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت خدمات  بيل مكانيكى
زنجيرى و پيكور معدنى

حفارى ، ترانشه زنى قنات و غيره
09153631714

09155620252 - زحمتكش

توزيع مجموعه جذاب شهرزاد
با بازى شهاب حسينى 

مصطفى زمانى و ... هر دوشنبه 
بين مطهرى 2 و 4 
 نمايندگى سروش

 فرصت استثنايى   مغازه پنچرگيرى 
دستگاه هاى الستيك درآر، باالنس ، نيتروژن ساز
 بكس بادى و ... همه مارك ايتاليايى در حد نو 

با چند سال سابقه كار واگذار مى شود.
 16 ميليون    12 ميليون

برنامه نويس مسلط به   09157916870 - على آبادى
Delphi و SQL Server نيازمنديم.
32436370 - 09153174630

بازارياب با روابط عمومى باال 
 حقوق ثابت و پورسانت 

در نمايندگى بيمه
  نيازمنديم. 

32436370 -09153174630

يك شركت مهندسى براى امور مالى 
ادارى و روابط عمومى به يك نفر حسابدار 
مسلط به نرم افزار حسابدارى ، Word و 

Excel نيازمند است. تماس در وقت ادارى 
32342151

استخدام بازارياب
به چند نفر بازارياب مجرب 

براى بازاريابى پذيرندگان كارت 
تخفيف با درآمد باال و پاره وقت 

نيازمنديم.
حدفاصل ميدان ابوذر و طالقانى 1
دفتر جمعيت جوانان سرزمين خورشيد

32232000

ساعت تماس: 8 الى  13- 16الى  18

استخدام بازارياب حرفه اى و بومى
شركت نگين دربند

 استخدام بازارياب و ويزيتور حرفه اى 
و بومى براى شهرستان هاى بيرجند ، قاين

   طبس ، بشرويه ، نهبندان و فردوس
 با حقوق + مزايا + بيمه  "دو عدد نيسان هم 

براى توزيع و پخش مواد غذايى نيازمند است"   

09158630031-09159625349
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اخبار ورزشى

شهرخبر: ريشه  زنجبيل، نه تنها براي عطر و طعم متمايز ش ارزشمند است بلكه يك سم زدا و عامل كاهش وزن موثر نيز مي باشد . افراد رژيم گيرنده، براي به 
حداكثر رساندن فوايد كاهش وزن زنجبيل و همچنين دلپذير كردن طعم آن، از ريشه  زنجبيل به صورت چاي زنجبيل ليمو استفاده مي كنند  . خواص كاهش 
وزن تركيب شده از زنجبيل ليمو، باعث مي شود كه چاي زنجبيل ليمو به يك نوشيدني مهم در ميان افرادي كه تمايل به كاهش وزن دارند، تبديل شود .

مزاياي چاي زنجبيل ليمو براي الغري  

اين ها نشانه هاي كمبود ويتامين در بدن هستند  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

معرفي برترين هاي مسابقات 
شطرنج قهرماني بانوان درميان

فارس : رئيس اداره آموزش و پرورش درميان گفت: 
مسابقات قهرماني شطرنج دختران در مقاطع ابتدايي، 
متوسطه اول و دوم اين شهرستان با شركت 28 تيم 
برگزار و برترين ها تجليل شدند .  مهران فر با اشاره به 
رقابت 12 تيم در مقطع ابتدايي اين دوره از مسابقات 
افزود: تيم شطرنج دبستان 22 بهمن اسديه قهرمان 
از  را  قهرماني  نايب  نوغاب  گل هاي  دبستان  شد، 
آن خود كرد و مدرسه شهيد حسن زاده قهستان در 
مسابقات  در  كرد:  تصريح  ايستاد . وى  سوم  جايگاه 
به  يكديگر  با  تيم   9 اول،  متوسطه  مقطع  شطرنج 
رقابت پرداختند كه در پايان تيم دبيرستان حضرت 
ايستاد،  نخست  سكوي  بر  طبس  فاطمه زهرا(س) 
قهستان  طاهره(س)  صديقه  حضرت  دبيرستان 
دوم شد و تيم دبيرستان شهيد جزيكي گزيك مقام 
سوم را به دست آورد .  مهران فر يادآور شد: در مقطع 
تيم  متوسطه دوم مدارس شهرستان درميان هفت 
رتبه  صابري  عليشاه  دبيرستان  كه  داشتند  شركت 
نخست را كسب كرد، دبيرستان محمود فقيهي به 
مقام نايب قهرماني رسيد و دبيرستان حضرت آسيه 

نيز در جايگاه سوم قرار گرفت . 

   برنامه استقاللي ها براى سفر به سوئد
بازيكنان  از  استقالل  باشگاه  نيوز: مسئوالن  جهان 
و اعضاي كادر فني اين تيم خواستند پاسپورت هاي 
باشگاه  بدهند .  مسئوالن  باشگاه  تحويل  را  خود 
دادند  انجام  كه  ريزي هايي  برنامه   طي  استقالل 
قصد دارد در تعطيالت نوروزي راهي سوئد شوند و 

در آنجا يك ديدار دوستانه را هم برگزار كنند .

زنان ايران قهرمان رقابت هاي 
بين المللي انفرادي كشتي آليش شدند

ايرنا :  رقابت هاي انفرادي تورنمنت بين المللي كشتي 
آليش زنان (كشتي با كمربند ) روز شنبه با حضور تيم 
ليتواني،  اوكراين، صربستان،  ايران، بالروس،  هاي 
روسيه، لهستان و استوني آغاز شد.نمايندگان ايران 
در بخش انفرادي رقابت هاي المللي كشتي آليش 
زنان به ميزباني بالروس با كسب يك مدال طال، 

دو نقره و دو برنز قهرمان شدند . 

ايران تاكنون 77 سهميه ريو 
كسب كرده است

ايرنا: معاون فني كميته ملي پارالمپيك از نهايي شدن 
پارالمپيك  هاي  بازي  در  ايران  سهميه   77 كسب 
2016 برزيل خبر داد و گفت: امكان افزايش اين تعداد 
تا 90 سهميه وجود دارد .  برجسته، افزود: طي اعزام 
هاي انجام شده در ماه هاي اخير، تاكنون 77 سهميه 
براي شركت در بازي هاي پارالمپيك 2016 بدست 

آمده و امكان افزايش سهميه هنوز وجود دارد .

پيشنهادهايي براي تقويت
 استخوان كودكان

در  قوي  استخوان هاي  ساخت   : سالمانه  

از  وسيعي  طيف  نيازمند  كودكي  دوران 
رژيم  يك  است.  معدني  مواد  و  ويتامين ها 
برآورده  را  نياز  اين  متعادل  و  سالم  غذايي 
غذايي  رژيم  كه  معناست  بدان  مي كند  . اين 

كودك بايد شامل: ميوه و سبزيجات، حداقل 
سيب  مانند  كربوهيدرات  روز،  در  وعده   5
زميني، ماكاروني، برنج و نان ترجيحًا سبوس 
دار، پروتئين هايي مانند گوشت، ماهي، تخم 
محصوالت  و  دانه ها  و  حبوبات  آجيل،  مرغ، 
باشد .  از  ماست  و  پنير  شير،  مانند  لبني 

كودكان  توسط  گازدار  نوشيدني هاي  مصرف 
فسفر  حاوي  نوشابه ها  اين  كنيد.  جلوگيرى 
زياد هستند و فسفر زياد باعث مي شود بدن 
نوشابه هاي  بنابراين  بدهد،  دست  از  كلسيم 

گازدار بيشتر به تضعيف بافت هاي استخواني 
در  نيز  چاي  و  قهوه  مي كنند . مصرف  كمك 
منابع  پياز  و  سير  يابد.  كاهش  بايد  كودكان 
به  آنها  مصرف  كه  هستند  سولفور  از  غني 

استحكام استخوان ها كمك مي كند . 

اين ها نشانه هاي كمبود 
ويتامين در بدن هستند  

طيف  شامل  ويتامين  كمبود  نيوز:  سالمت 
عدم  نتيجه  در  كه  است  عاليم  از  وسيعي 
نشان  را  خود  مغذي  مواد  برخي  مصرف 
مي دهد. ضعف عضالني، خستگي، سرگيجه، 
... از جمله اين عاليم  گيجي، تنگي نفس و 
از  ويتامين  شامل طيف وسيعي  است. كمبود 
عاليم است كه در نتيجه عدم مصرف برخي 
بسياري  مي دهد.  نشان  را  خود  مغذي  مواد 
ويتامين هاي گروه ب،  از جمله  ويتامين ها  از 
شايع ترين  دارند.  سالمتي  در  مهمي  نقش 
از دست  ويتامين  ها شامل  اين  عاليم  كمبود 
دادن حافظه، بي حسي، سوزن سوزن شدن، 
خستگي و ... است .  بيوتين به عنوان ويتامين 
ب 7 شناخته مي شود و كمبود آن در كاهش 
رشد مو و ناخن تأثير زيادي دارد . كلسيم نيز به 

عنوان نگه دارنده و محكم كننده استخوان ها 
شناخته مي شود و كاهش تراكم استخوان ها با 
كاهش ميزان اين ماده معدني در بدن همراه 
است . كنترل سوخت و ساز بدن به ماده معدني 
به «ناميد» نياز دارد و رشد مغز نوزاد در دوران 
بارداري و دوران كودكي نيازمند يد است .  فقر 

آهن به دليل از دست دادن خون نشان دهنده 
غذايي  مواد  از  كافي  آهن  جذب  در  ناتواني 
است. ناراحتي معده و يبوست نيز نشان دهنده 

كمبود آهن است . 

بهترين ترفندهاي طبيعي 
براي بهبود كبودي  

براي  كه  اي  ماده  ترين  رايج  آنالين:  قدس 
شود،  مي  استفاده  ديدگي  ضرب  و  كبودي 
زيرا  است  مؤثر  واقعا  راهكار  اين  است.  يخ 

انقباض رگ هاي خوني شده و  باعث  سرما 
ورم  عالوه،  به  دهد.  مي  كاهش  را  التهاب 
قسمت آسيب ديده را تسكين داده و مانع از 
ايجاد كبودي مي شود. بايد بالفاصله پس از 

ضربه، يخ را روي آن قسمت گذاشت.  براي 
بهبود كبودي مي توانيد از نمك نيز استفاده 
نماييد. اليه اي نمك را روي موضع آسيب 
جذب  را  سلولي  ميان  مايع  تا  بگذاريد  ديده 
كند كه در نتيجه التهاب و درد را كاهش مي 
موجب  كه  «آليناس»  نام  به  دهد.  تركيبي 
بروز اشك در زمان خرد كردن پياز مي شود، 
و  كرده  تحريك  را  لنفاوي  تواند جريان  مي 
شود.  كبودي  شكل  به  خون  تجمع  از  مانع 
پياز  از  حتما  شديد  ديدگي  ضرب  دچار  اگر 
كمك بگيريد.  روي گاز استريل كمي سركه 
سيب بريزيد و روي خون مردگي بگذاريد و 
ترتيب جريان  اين  به  ماساژ دهيد.  آرامي  به 
خون  و  شده  تسريع  پوست  سطح  در  خون 
از  قسمتي  گردد. اگر  مي  برطرف  پوست  زير 
پوست ضربه ديد، چند برگ جعفري را خرد 
خواص  جعفري  بگذاريد.  آن  روي  و  كنيد 
بهبود  در  كه  دارد  التهاب  ضد  و  مسكن 
نظيري  بي  ماده  نيز  است.  سير  مؤثر  درد 
آنتي  قدرت  زيرا  است  كبودي  بهبود  براي 
اكسيداني بااليي دارد. گذاشتن كمي عصاره 
تازه سير روي موضع ضرب ديده، به ترميم 
بافت كمك مي كند. البته سير براي سالمتي 

بسيار ارزشمند است. 

واژگونى يك دستگاه پرايد 
در محور بيرجند - خوسف         

روستاى  راهى  دو  در  پرايد  خودروى  دستگاه  يك  گذشته  روز 
چهكند محور بيرجند – خوسف واژگون شد. با اعالم اين خبر 
نشانان  آتش  بيرجند،  نشانى  آتش  سازمان  فرماندهى  ستاد  به 
ايستگاه 5 به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده تيم اعزامى در اين 
باره گفت: خودروى پرايد از سمت روستاى چهكند به سمت جاده 
اصلى در حركت بوده كه با جدول حاشيه ميدان برخورد كرده 
و واژگون شده بود. سبزه كار افزود: آتش نشانان پس از ايمن 
سازى محل نسبت به بيرون آوردن افراد مصدوم از خودرو اقدام 
كرده و مصدومان تحويل عوامل اورژانس شدند. آتش نشانان با 

انتقال خودرو به پاركينگ به ماموريت خود پايان دادند.

توقيف پرايد با 16 ميليون ريال خالفى 

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان از توقيف يك دستگاه 
سوارى پرايد با خالفي 16ميليون ريال خبر داد. سرهنگ رضايى 
گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز ماموران 
پليس راهور شهرستان بيرجند هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
و  قوانين  رعايت  عدم  علت  به  را  پرايد  خودروى  دستگاه  يك 
به  استعالم  از  افزود: پس  رانندگى متوقف كردند. وي  مقررات 
دست آمده، مشخص شد كه اين خودرو داراي مبلغ 16ميليون 
ريال خالفي معوقه است. وى خاطر نشان كرد:برابر ماده 8 قانون 
رسيدگي به تخلفات رانندگي از تردد خودروهاي متخلف با خالفي 
بيش از 10 ميليون ريال جلوگيري و در صورت مشاهده توقيف 

خواهند شد كه طبق همين ماده اين خودرو روانه پاركينگ شد.

دستگيري عامل هتك حيثيت در فضاي مجازي  

در  استان مركزي گفت:  انتظامي  فرماندهي  فتاي  پليس  رئيس  تابناك: 
پي شكايت يكي از شهروندان با عنوان هتك حيثيت، تهديد و اخاذي از 
طريق شبكه هاي اجتماعي موضوع در دستور كار كارشناسان قرار گرفت . 
سرگرد نوروزي افزود: در تحقيقات شاكي عنوان كرد كه شخصي در يكي 
از شبكه هاي اجتماعي در پروفايل خود اقدام به درج عكس بنده و تهمت 
و افترا به قصد تشويش اذهان عمومي كرده است . وى بيان كرد: در اين 
راستا پس از جمع آوري مستندات مورد ادعاي شاكي، كارشناسان با انجام 
اقدامات فني و تخصصي با سازنده صفحه ارتباط برقرار و متهم را شناسايي 
و دستگير كردند. متهم در بازجويي هاي صورت گرفته اعتراف كرد كه دو 
سال قبل قصد ازدواج با شاكي را داشته كه با مخالفت وي مواجه شده و با 

قصد انتقامجويي اقدام به اين عمل مجرمانه كرده است  . 

كشف 9 كيلوگرم هروئين در بيرجند 

 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان از كشف 9 كيلوگرم 
 : داد. سرهنگ كاهني گفت  اين شهرستان خبر   هروئين در 
و  كنترل  هنگام  بيرجند  آباد  علي  بازرسي  و  ايست  ماموران 
بازرسي خودروهاي عبوري به يك دستگاه سواري پژو پارس 
 با سه نفر سرنشين مشكوك شدند و خودرو را متوقف كردند .
وي گفت : خودرو براى بازرسي به داخل ايستگاه هدايت شد 
كه در بازرسي از خودرو 9 كيلوگرم هروئين كه به طرز بسيار 
 ماهرانه اي جاسازي شده بود كشف شد. كاهني تصريح كرد :

دو نفر از سرنشينان خودرو در رابطه با مواد مخدر كشف شده 
معرفي  قضايي  مقام  به  پرونده  تشكيل  با  كه  دستگير شدند 

و روانه زندان شدند.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

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

آدرس : نبش غفارى 4       توكــل

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

نصــب و تعميــر   
لباسشويى  در منزل      

  09151643778 - 32315776   شهر يارى



7
دوشنبه * 30 آذر 1394 * شماره 3397

شهرستان درميان، نيازمند راه اندازى مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى، رياست ستاد صيانت از آثار سينمايى و سمعى بصرى را عهده دار شد
 دوره اول متوسطه استثنايى

راه  آموزش و پرورش درميان خواهان  ايرنا - مدير 
استثنايى  آموزان  دانش  متوسطه  اول  مقطع  اندازى 
اين شهرستان شد. حسين مهران فر در شوراى  در 
افزود: دانش آموزان  پشتيبانى سواد آموزى درميان، 
استثنايى شهرستان پس از اتمام مقطع ابتدايى ترك 
تحصيل مى كنند، نياز است در راستاى توجه بيشتر 
به اين دانش آموزان مقطع اول متوسطه راه اندازى 
راه  براى  آموزان  تعداد دانش  اضافه كرد:  شود. وى 
زير  بايد  لذا  است  مالحظه  قابل  مقطع  اين  اندازى 
ساخت ها در شهرستان فراهم شود. وى با بيان اينكه 
و  ساختمان  نيازمند  متوسطه  اول  مقطع  اندازى  راه 
ها  زيرساخت  اين  اگر  گفت:  است،  انسانى  نيروى 
اندازى  راه  در  فراهم شود مشكلى  توسط مسئوالن 
اين مقطع در شهرستان وجود ندارد. فرماندار درميان 
نيز در اين مراسم گفت: مشكل سرعت پايين و نبود 
اينترنت در برخى از مدارس شهرستان پيگيرى مى 
اين  حل  درباره  كنون  تا  افزود:  زاده  بشيرى  شود. 
مشكل پيگيرى هاى زيادى صورت گرفته كه هنوز 
نرسيده است. وى همچنين گفت: در  اى  نتيجه  به 
دهه فجر امسال مشعل گاز در شهرهاى قهستان و 
اسديه اين شهرستان روشن مى شود كه گازرسانى 
به مدارس براى حل برخى مشكالت ضرورى است. 
وى با بيان اينكه برخى مدارس در زمينه تعميرات با 
برنامه  در كميته  مواجه هستند، گفت:  اعتبار  كمبود 
برخى  تعميرات  براى  اعتبارى  شهرستان  ريزى 

مدارس شهرستان در نظر گرفته مى شود.

 ثبت 9 وقف جديد در  شهرستان فردو س 

فارس- رئيس اداره اوقاف و امور خيريه فردوس از 
ثبت 9 وقف جديد در اين شهرستان خبر داد و گفت:  
فردوس داراى 588 موقوفه متصرفى و غيرمتصرفى 
و همچنين 3 هزار و 382 رقبه است. حجت االسالم 
مختلفى  نيات  با  موقوفات  اين  كرد:  اظهار  طاليى 
از جمله عزادارى امام حسين(ع)، قرآن خوانى، تأمين 
هزينه هاى مسجد و هيئت، افطار و اطعام صائمين و 

نيازمندان انجام شده است.

زمينه عملياتى شدن مصوبات شوراى 
فرهنگ عمومى فراهم شود

خراسان  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم  شبستان- 
جنوبى در آستانه سفر دبير شوراى فرهنگ عمومى 
و  اجرايى  زمينه  كردن  فراهم  بر  بيرجند،  به  كشور 
عملياتى شدن تصميمات و مصوبات شوراى فرهنگ 
رضايى  االسالم  حجت  كرد.  تأكيد  استان  عمومى 
رئيس شوراى فرهنگ عمومى خراسان جنوبى اظهار 
كانون  و  فكر  اتاق  عمومى  فرهنگ  شوراى  كرد: 
است.  استانى  و  در هر شهر  اسالمى  جامعه  انديشه 
وى با بيان اينكه مصوبات شوراى فرهنگ عمومى 
محصول انديشه نخبگان جامعه است كه بايد پياده 
االسالم  حجت  از  انتظارى  هيچ  داد:  ادامه  شود، 
شاهمرادى دبير شوراى فرهنگ عمومى در سفر به 
بيرجند نداريم ولى در اين سفر بر بازگشت شورا به 
بر  تأكيد  با  تأكيد مى شود. وى  واقعى خود  جايگاه 
بايد  برود  پيش  بخواهد  اگر  اى  مجموعه  هر  اينكه 
كنونى  وضعيت  كرد:  تصريح  شود،  تلقى  ارزشمند 
جايگاه  در  اما  است  خوب  عمومى  فرهنگ  شوراى 
و  عملياتى  زمينه  گفت:  وى  ندارد.  قرار  خود  واقعى 
اجرايى شدن مصوبات شوراى فرهنگ عمومى بدون 

بودجه و پشتيبانى امكان پذير نيست.

نمايشگاه توانمندى هاى زنان روستايى 
و عشايرى دهه فجر در بيرجند برپا مى شود

استاندار  خانواده  و  بانوان  امور  مديركل  فارس- 
اسالمى  انقالب  فجر  دهه  گفت:  جنوبى  خراسان 
نمايشگاه و جشنواره توانمندى هاى زنان روستايى و 
شريفى  مى شود.  برگزار  بيرجند  در  استان  عشايرى 
كارآفرينى  و  اشتغال  حوزه  در  هم انديشى  جلسه  در 
زنان روستايى و عشايرى خراسان جنوبى اظهار كرد: 
اين نمايشگاه بهمن ماه امسال در راستاى معرفى و 
حمايت از توسعه اشتغال پايدار و بازاريابى محصوالت 
كشاورزى، خدماتى و صنايع دستى در 100 غرفه با 
حضور تعاونى هاى توليدى و صندوق هاى خرد زنان 
ارائه  برپا مى شود. وى خواستار  بيرجند  در  روستايى 
طرح جامع توانمندى با مشاركت مشاور امور بانوان 
و  فنى  و  معدن  و  صنعت  كشاورزى،  جهاد  سازمان 
مشكالت  رفع  و  آسيب شناسى  راستاى  در  حرفه اى 
اشتغال پايدار زنان روستايى و عشايرى شد و تأكيد 
آموزش  به  نسبت  نيز  و حرفه اى  فنى  آموزش  كرد: 
شغلى  مهارت هاى  ارتقاى  و  كارآفرينى  ترويج  و 
آمايش  و  جامعه  خانواده،  نياز هاى  با  متناسب  زنان 

منطقه اى اقدام كند.

افزايش بيش از سه برابرى 
توليد مرغ بدون آنتى بيوتيك در استان   

گروه خبر- مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى گفت: 
آنتى  بدون  مرغ  قطعه  هزار   700 جارى  سال  در 
سه  از  بيش  رشد  كه  داشتيم  ريزى  جوجه  بيوتيك 
برابرى داشته است و در 5 شهرستان نهبندان، قاين، 
خوسف، طبس و بيرجند توليد شده است. رفيعى پور 
اظهاركرد: در هشت ماهه نخست سال جارى بيش 
از 20 ميليون جوجه ريزى در بيش از 700 واحد مرغ 

دارى گوشتى استان صورت گرفته است. 

گروه خبر- با حكم ايوبى معاون وزير و رئيس سازمان سينمايى و امور سمعى و بصرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، احمد محبى به سمت رئيس 
ستاد صيانت از آثار سينمايى و سمعى بصرى خراسان جنوبى منصوب شد. اين حكم در پى درخواست صنوف و فعاالن سينمايى و دستور وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در ارتباط با تمركز فعاليت مبارزه با تكثير و عرضه غير مجاز محصوالت سينمايى و سمعى و بصرى و همچنين تشكيل 

ستاد مركزى صيانت از آثار سينمايى و سمعى بصرى صادر شد. 

كاظمى فرد- همايش ملى دو ساالنه آموزش ابتدايى كشور و بزرگداشت دكتر 
از انقالب اسالمى و  اولين وزير آموزش و پرورش بعد  غالمحسين شكوهى 
پدر علم تعليم وتربيت  5 و6 دى ماه با حضور وزير آموزش و پرورش، وزير 
علوم تحقيقات و فناورى و مهمانان كشورى و استانى در سالن دانشگاه پيام 

نور  بيرجندبرگزار مى شود.  
اظهار  خبر  اين  اعالم  با  مطبوعاتى  كنفرانس  در  پرورش  و  آموزش  مديركل 
از وزرا و معاون  با حضور دوتن  اين همايش در استان خراسان جنوبى  كرد: 
سازمان برنامه بودجه و 600 چهره علمى كشورى بى سابقه مى باشد. وى با 
بيان اينكه بسيارى از استان هاى كشور متقاضى برگزارى اين همايش بودند، 
ادامه داد: خراسان جنوبى با توجه به توانمندى هايى كه دارد اين تكليف را بر 
عهده گرفت. المعى با بيان اينكه خراسان جنوبى براى نخسيتن بار ميزبان اين 
همايش است، افزود: دوره ابتدايى، مهمترين مقطع تحصيلى است و شخصيت 
دانش آموزان در اين دوره تحصيلى شكل مى گيرد. وى افزود: در كشور 7 

ميليون دانش آموز و در استان 93 هزار نفر در اين دوره تحصيل مى كنند.
دكتر  تربيت  و  تعليم  پدر  از  تجليل  را  اين همايش  رويكردهاى  از  يكى  وى 

شكوهى اولين وزير آموزش و پرورش كشور از استان خراسان جنوبى دانست. 
ملى  همايش  دبيرخانه  به  مقاله   735 و  هزار  يك  تاكنون  داد:  ادامه  المعى 

آموزش ابتدايى در بيرجند ارسال و مورد داورى قرار گرفته است.

وى با اشاره به اينكه از اين تعداد مقاله، يكصد مقاله در همايش ارائه خواهد 
شد، افزود: 269 پوستر نيز به اين همايش رسيده است.

مديركل آموزش و پرورش استان اظهار اميدوارى كرد: يافته هاى اين همايش 
از نتايج آن بهره مند  در نظام تعليم و تربيت كاربردى شود و دانش آموزان 
قالب  در  استان  آموزان  دانش  دستاوردهاى  اينكه  به  اشاره  با  المعى  شوند. 
نمايشگاهى در معرض ديد عموم قرار مى گيرد، افزود:  از طريق اين همايش 

مى توان توانمندى ها و ظرفيت هاى استان را معرفى كرد.
وى اين همايش را رويدادى بزرگ در استان خراسان جنوبى توصيف كرد و 
افزود: با حضور دكتر فانى يك مجتمع آموزشى فرهنگى به نام دكتر شكوهى 

در خيابان غفارى كلنگ زنى مى شود.
مديركل آموزش و پرورش استان عنوان كرد: بعد از همايش معاونان آموزش و 
پروش اداره كل استان ها با برگزارى جلسه اى يافته هاى همايش را بررسى 
خواهند كرد. به گفته وى مجموعه مقاالت اين همايش در دو جلد كتاب به 
اتمام  از  بعد  چاپ مى رسد و يك جلد كتاب در همايش توزيع و جلد ديگر 
همايش براى شركت كنندگان ارسال خواهدشد. وى با اشاره به برنامه هاى 
جانبى اين همايش برگزارى نمايشگاه و شب شعر در شهرستان خوسف زادگاه 

دكتر شكوهى را از برنامه جانبى اين همايش دانست.

مديركل آموزش و پرورش: همزمان با همايش ملى دو ساالنه آموزش ابتدايى انجام مى گيرد؛ 

تجليل از دكتر شكوهى پدر علم تعليم و تربيت كشور در بيرجند

حوزه و دانشگاه به كمك هم مى توانند 
مشكالت جامعه را حل كنند

به مناسبت 27 آذر سالروز شهادت دكتر محمد مفتح 
و روز وحدت حوزه و دانشگاه گردهمايى اساتيد حوزه 
حوزه  مديريت  محل  در  جنوبى  خراسان  دانشگاه  و 
هاى علميه خراسان جنوبى برگزار شد. خليلى رياست 
خواندن  بركت  پر  با  جلسه  اين  در  بيرجند  دانشگاه 
و  جهل  با  مبارزه  دانشگاه،  و  حوزه  مشترك  جلسات 
نادانى و قشرى نگرى را وظيفه حوزه و دانشگاه دانست 
و گفت: حوزه و دانشگاه از يك جنس هستند و با كمك 
يكديگر مى توانند مشكالتى كه در جامعه وجود دارد را 
حل كنند. وى با بيان اينكه هدف ها در حوزه و دانشگاه 
يكى است و ممكن است در سليقه ها و منش ها تفاوت 
وجود داشته باشد، گفت: برگزارى جلسات هم انديشى 
بين حوزه و دانشگاه باعث نزديك شدن ديدگاه ها به 
يكديگر است. سخنرانى قائم مقام نمايندگى ولى فقيه 
در استان و امام جمعه بيرجند، سخنرانى مسئول حوزه 
هاى علميه خراسان جنوبى، ذكر مصيبت به مناسبت 
شهادت امام حسن عسكرى(ع) و هم انديشى اساتيد 
حوزه و دانشگاه با موضوع مطالبات مقام معظم رهبرى 
در راستاى وحدت حوزه و دانشگاه و راهكارهاى تحقق 

آن از برنامه هاى ديگر اين گردهمايى بود.

كاشت بذر بنه و بادامك در 150 پشته خاكى 
آبگير در دامنه هاى كوه تقى قنبر بيرجند 

گيوكى- به گفته رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى 
شهرستان بيرجند، طرح «جنگالنه» همزمان با سراسر 
رشته  دامنه هاى  در  آذرماه  پايانى  روزهاى  در  كشور 
كوه تقى قنبر واقع در شمال بيرجند برگزار شد. شركت 
كنندگان در اين مراسم با استفاده از بذرهاى بومى بنه 
و بادامشك حدود يك هكتار از اراضى مرتع شكراب 
را بذركارى كردند. عليپور رئيس اداره منابع طبيعى و 
اين مطلب، در  بيان  با  بيرجند  آبخيزدارى شهرستان 
توضيح نحوه اجراى اين فعاليت اظهار كرد: مقدار 7 
كيلوگرم بذر بنه و بادامك و ادوات مورد نياز در اختيار 
شركت كنندگان قرار گرفت و با نظارت كارشناسان، 
عمليات بذركارى در تعداد 150 پشته خاكى آبگير كه 

به وسيله تراكتور ايجاد شده بود انجام شد. 

برگزارى جشن كتاب و كودك در استان 

گروه خبر- جشن بزرگ كتاب و كودك با مشاركت 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى و كانون پرورش 
تئاتر  آمفى  محل  در  نوجوانان  و  كودكان  فكرى 
عالمه فرزان برگزار خواهد شد. مديركل فرهنگ و 
ارشاد استان در جلسه برنامه ريزى اين جشن افزود: 
نفرى  از 2500  بيش  راستاى حضور  اين مراسم در 
كودكان و دانش آموزان در دهمين نمايشگاه كتاب 
اصلى  محبى هدف  شود.   مى  برگزار  استان  بزرگ 
به  عالقه  و  انس  ايجاد  را  برنامه  اين  برگزارى  از 
كتاب در كودكان عنوان كرد و افزود: اين جشن روز 
دوشنبه 30 آذرماه 94 ساعت 17 در محل آمفى تئاتر 

عالمه فرزان اين اداره برگزار خواهد شد. 

هيئت 9 نفره جامعه تورگردانان ايران
 به نهبندان سفر كردند

 گروه خبر- در راستاى آشنايى و شناخت ظرفيت ها
گردشگرى  و  تاريخى  فرهنگى،  هاى  پتانسيل  و 
جامعه  نفره   9 هيئت  سفر  نهبندان،  شهرستان 
اين  شد.  انجام  شهرستان  اين  به  ايران  تورگردانان 
هيئت 9 نفره در اين سفر يك روزه، ضمن شناخت 
ظرفيت ها و پتانسيل هاى اقتصادى و ساير مناسبات 
فرهنگى و گردشگرى شهرستان نهبندان با فرماندار 
روستاى  از  بازديد  كردند.  ديدار  نيز  شهرستان 
گردشگرى دهسلم، پايگاه بيابان لوت، كوير دهسلم 
از  بازديد  جهان،  اى  ماسه  هاى  تپه  بلندترين  و 
كوههاى مريخى و حضور در خانه تقوى (اكرم خان) 

از جمله برنامه هاى اين سفر بود.

اعطاى نشان ملى مرغوبيت صنايع دستى 
به 13 اثر صنايع دستى استان 

سنتى  هنرهاى  و  دستى  صنايع  معاون  خبر-  گروه 
اداره كل ميراث فرهنگى استان از اعطاى 13 نشان 
مرغوبيت صنايع دستى به هنرمندان خراسان جنوبى 
آثار  نشان ملى مرغوبيت  زاده گفت:  داد. عباس  خبر 
صنايع دستى، از جمله حمايت هايى است كه از سوى 
معاونت صنايع دستى كشور در راستاى شناسايى آثار 
العمل نشان مذكور  شاخص و فاخر مطابق با دستور 
زيست  آاليندگى  عدم  نوآورى،  و  خالقيت  همچون 
محيطى توليدات، اصالت جغرافيايى توليدات و... صورت 
مى پذيرد كه آثارى كه موفق به اخذ نشان مذكور مى 
گردند در جلسه داورى نشان مرغوبيت كاال كه توسط 

يونسكو برگزار مى گردد، شركت داده خواهند شد.

به  اثر   23 ارسال  از  جنوبى  خراسان  هنرى  حوزه  رئيس 
از  يكى  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  عمار  فيلم  جشنواره 
ظرفيت هاى جشنواره اكران دانشجويى آن است كه انتظار 
مى رود دانشگاه ها در اين زمينه ورود كنند.به گزارش مهر، 
اظهار  مطلب،  اين  بيان  با  خبرنگاران  جمع  در  كريميان 
فيلم  اين  اكران  به  بيرجند  دانشگاه  جارى  در سال  كرد: 
پرداخته و اميد است دانشگاه هاى آزاد و پيام نور نيز اكران 
فيلم عمار را در برنامه هاى خود قرار دهند. وى با ياداورى  
سال   25 از  بيش  كرد:  بيان  تحميلى  جنگ  سال  هشت 
اتمام جنگ مى گذرد و 120 مفاخر ويژه دفاع مقدس  از 
در خراسان جنوبى وجود دارد. وى ادامه داد: متأسفانه از 

مفاخر دفاع مقدس، آثار كمى توليد شده است و بايد در 
زمينه توجه ويژه داشته باشيم. وى با بيان اينكه يكى از 
ويژگى هاى جشنواره عمار توجه كردن به مشكالت مردم 
مردم  به مشكالت  بايد  فيلم  توليد  در  اظهار كرد:  است، 

توجه شود و در اولويت قرار بگيرد.
كريميان افزود: مسئوالن فرهنگى ظرفيت هاى كه مورد 
عنايت جشنواره است را مورد نظر قرار داده و به آن توجه 
كنند. وى با اشاره به برگزارى جشنواره عمار در خراسان 
جنوبى و ديگر استان ها، بيان كرد: جشنواره مردمى عمار 
بعد از فتنه 88 پيرامون دغدغه هنرمندان متعهد و ارزشى 

نظام ايجاد شد.

عمار  مردمى  جشنواره  اينكه  بيان  با  هنرى  حوزه  رئيس 
متولى دولتى قوى كشورى ندارد، اظهار كرد: اين در حالى 
است كه با حركت خودجوش مردمى در ششمين جشنواره 
فيلم عمار بيش از دو هزار اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال 
شده است. كريميان افزود: اين جشنواره در اولين سال آغاز 
به كار، تنها در 100 نقطه كشور اكران داشت و اين در حالى 
است كه در پنجمين جشنواره عمار شاهد بيش از 5 هزار 
نقطه اكران بوديم. وى ادامه داد: يكى از افتخارات حوزه 
هنرى انقالب اسالمى در خراسان جنوبى اين است كه جزو 
حاميان جشنواره عمار بوده و در سال جارى به كمك جريان 

مردمى، جشنواره عمار، وجهه مستقل پيدا كرده است.

از  نشست  اين  در  هم  عمار  فيلم  جشنواره  اجرايى  دبير 
درسال  عمار  فيلم  جشنواره  دبيرخانه  به  اثر   23 ارسال 
جارى خبر داد و گفت: اين توليدات در بخش هاى جنگ 
و  و شهادت  ايثار  اسالمى،  مقاومت  مجازى،  نرم فضاى 
مفاخر استان بوده است. محمد دهجو ادامه داد: 13 اثر در 
حوزه هاى مختلف و 4 اثر در حوزه اربعين در حال توليد 
اتمام  به  آينده  سال  جشنواره  براى  است  اميد  كه  است 
برسد. وى با بيان اينكه كارهاى فرهنگى دو جنبه توليد 
و توزيع مفيد در محصوالت فرهنگى دارد، بيان كرد: اگر 
اثرى توليد خوبى داشته و توزيع خوبى نداشته باشد، نتايج 

مطلوبى نخواهد داشت.

ارسال 23 اثر از خراسان جنوبى به جشنواره مردمى فيلم عمار

ماليى- در جلسه توديع و معارفه مديرعامل آب و فاضالب 
حضور  با  ايثار  اجتماعات  سال  در  ديروز  ظهر  كه  استان 
پاكروح معاون هماهنگى و پشتيبانى شركت آب فاضالب 
كشور و مجتهدى مشاور مديرعامل شركت آب فاضالب 
كشور، برگزار شد نخعى نژاد معاون امور عمرانى استاندارى 
عنوان كرد: متأسفانه اعتبارات ملى استان در سال جارى 
خيلى كم بود به نحوى كه در 37 سال گذشته خراسان 

جنوبى امسال بدترين سال مالى را مى گذراند.
وى تأكيد كرد: اگر مسئوالن كشورى به وضعيت آبى استان 

توجه نكنند اين بحران دامنگير تمام كشور خواهد شد.
از مسئوالن  يادآور شد: ما  استاندارى  امورعمرانى  معاون 
را به حداقل برسانند گاهى  تا هدر رفت آب  انتظارداريم 
اوقات در روستاها و بخشى از شهر 30 تا 45 درصد آب 

هدر مى رود كه بايد بيشتر به اين موضوع توجه شود.
وى گفت: دغدغه تمام مسئوالن استان تأمين و مديريت 

آب  وضعيت   كرد:  اضافه  نژاد  نخعى  است.  استان  آب 
استان خاص است.

 وى با اشاره به اينكه در اين  وضع منابع آب استان نياز 
به كمك و امداد مركز كشور دارد، افزود: معاونان وزير و 
شخص وزير نيرو به استان سفر كرده اند قول هايى داده اند 

كه منتظر عمل به حرف هايشان هستيم.

خرسندى معاون استاندار 
از به كارگيرى مديران بومى 

نخعى نژاد با اشاره به هدر رفت پساب فاضالب شهرى 
اظهار كرد: اين منابع را بايد جايگزين منابع اصلى آبيارى 
و  خوسف  هاى  شهرستان  وى  گفته  به  كرد.  كشاورزى 
سربيشه دچار نفوذ ناپذيرى آب هستند و بايد مورد توجه 
خاص شركت آب و فاضالب شهرى قرار گيرند. وى در  
ادامه از اينكه مديرى بومى در استان خدمت مى كند ابراز 

خرسندى كرد و براى مدير جديد آرزوى موفقيت نمود. 

منابع آبى استان بحرانى است

مدير عامل سابق شركت آب فاضالب خراسان جنوبى نيز 
زيادى  بسيار  غنى  منابع  استان  در  گفت:  مراسم  اين  در 
وجود دارد كه بايد بيشتر به آن توجه كرد. عراقى زاده با 
اشاره به اينكه اگر از اين منابع ارزشمند درست نگهدارى 
نشود به زودى شاهد از بين رفتن آنها خواهيم بود، ادامه 
داد: در گذشته بزرگان اين استان فكرشان و عملشان بهتر 
حاصل  از  بتوانيم  اميدواريم  و  است  كرده  مى  كار  ما  از 

زحماتشان را به درستى استفاده كنيم.

هدررفت بيش از 30 درصد از منابع آبى استان 

كم  ها  استان  بقيه  از  جنوبى  خراسان  افزود:  زاده  عراقى 
برخوردارتر است و توجه ويژه مسئوالن را مى طلبد. 

مدير عامل سابق شركت آب فاضالب استان افزود: كم 
توجهى مسئوالن كشورى كم آبى و بى آبى استان را به 
همراه خواهد داشت. وى با اشاره به اينكه منابع آب استان 
وضع بحرانى است، تأكيد كرد: منابع آب استان 30درصد 
هدر رفت دارد و اميدواريم در برنامه توسعه ششم كشور 

براى منابع آب خراسان جنوبى فكرى شود.
مهدى  و  تجليل  زاده  عراقى  زحمات  از  مراسم  اين  در 
و  آب  شركت  جديد  مديرعامل  عنوان  به  مقدم  هاشمى 

فاضالب استان خراسان جنوبى معرفى شد.

معاون استاندار وضعيت بودجه اى خراسان جنوبى را توصيف كرد: 

بدترين سال مالى استان

با حضور 15  مناطق غيرساحلى  در  آبزى پرورى  توسعه  كارگاه ملى  نخستين 
استان كشور در بيرجند برگزار شد.

به گزارش مهر، اين كارگاه ملى با نگرش كشت توام محصوالت گلخانه اى به 
همراه پرورش ماهى تجارى از جمله كپور و ماهى آكواريوم صبح ديروز با حضور 
مديركل دفتر آبزيان آب شيرين شيالت و مدير امور فنى و آبزى پروران اين 
سازمان در بيرجند برگزار شد. در اين كارگاه دو روزه، مسئوالن شيالت شهرستان 
به همراه مديران شهرستان هاى 15 استان غير ساحلى كشور از جمله استان هاى 

فارس كرمان، يزد، اصفهان، خراسان رضوى، خراسان شمالى  حضور دارند. 
مدير فنى و آبزى پروران  شيالت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: يكى از اهداف 
سازمان شيالت انتقال دانش روز به آبزى پروران است. وحيد معدنى بيان كرد: 
است كه تالش  آموزشى  دوره هاى  برگزارى  آموزش ها شامل  اين  از  بخشى 
مى شود بر اساس نيازهاى روز آبزى پروران در استان هاى مختلف برگزار شود. 
وى با بيان اينكه حوزه آموزشى آبزى پرورى شامل حوزه عمومى، مديريتى و 
تخصصى است، بيان كرد: حوزه هاى عمومى بيشتر براى عالقمندان در تمامى 
استان هاى برگزار مى شود و در دوره هاى مديريتى و تخصصى كه بيشتر به 
صورت يك يا دو روزه برگزار مى شود به تناسب موضوعات هر استان برگزار 
آبزى  جديد  روش هاى  با  پروران  آبزيان  آشنايى  براى  كارگاه  اين  مى شودو 

پرورى تلفيقى بوده كه در واقع رشد تلفيقى گياه همراه با آبزيان است.

توليد 900 تن ماهى در خراسان جنوبى

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه عنوان كرد: 
ساالنه نزديك به 900 تن ماهى در استان توليد مى شود اما ظرفيت استان 

بيشتر از اين رقم است. 
ولى پور مطلق بيان كرد:  اگر به دنبال اقتصاد مقاومتى هستيم بايد به بخش 
كشاورزى توجه كنيم. وى ادامه داد: بر خالف تصورى كه در حوزه كشاورزى 

براى خراسان جنوبى وجود دارد كشاورزى سرپايى داريم كه  محدوديت هاى 
خاص خود را نيز دارد و بايد اين محدوديت ها را با سعى و تالش برطرف كنيم. 
وى ميزان آب استحصالى در بخش كشاورزى استان را يك ميليارد و 200 
ميليون متر مكعب عنوان كرد و افزود: در حال حاضر شش هزار و 230 رشته 

قنات ثبت شده در استان وجود دارد و رتبه نخست قنوات كشور را داريم. 

راه اندازى 499 استخر پرورش ماهى در استان

ولى پور مطلق همچنين از وجود سه هزار و 400 حلقه چاه  و دو هزار و700 
دهنه چشمه در استان خبر داد و افزود:  همه اينها در كنار قناعت و تالش 

توليد  براى  ظرفيتى  مى تواند  كه  آورده  وجود  به  را  آبى  مجموعه  كشاورزان 
آبزيان در استان باشد.

به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان باراه اندازى 499 استخر پرورش 
ماهى در استان نزديك به 900 تن ماهى در خراسان جنوبى توليد مى شود اما 

ظرفيت استان بيشتر از اين رقم است.
به گفته وى باتوجه به منابع آبى استان مى توانيم حدود 36 هزار تن ماهى در 
استان توليد كنيم كه رسيدن به اين هدف مستلزم تربيت نيروى انسانى مناسب 

در كنار برنامه ريزى مدون است.

 افزايش 25 درصدى آبزى پرورى در استان

مدير امور شيالت و آبزيان جهاد كشاورزى استان نيز در اين جلسه اظهار كرد: 
با توجه خشكسالى هاى اخير استان و سياست هاى جهاد كشاورزى در كشت 
اين  در  مستعد  آب  منابع  وجود  و  افغانستان  با  بودن  مرز  هم  و  فراسرزمينى 
كشور، پرورش و تكثير ماهيان سندرومى از دى ماه سال گذشته در دستور كار 
قرار گرفته است. سعيدى از وجود بيش از 11 هزار منبع آبى در استان خبر داد و 
افزود: درصد تحقق آبزى پرورى در برنامه پنج ساله در سال 90 به نسبت سال 
89 روند نزولى داشته كه دليل آن نيز كاهش اعتبارات استان در بخش شيالت 
بوده است. وى به افزايش 25 درصدى آبزى پرورى در استان طى سال جارى 
نسبت به سال گذشته اشاره كرد و افزود: با توجه به سياست هاى وزارت جهاد 
كشاورزى اين سير صعودى ادامه خواهد داشت. وى تعداد واحدهاى توليدى 

نگهدارى و پرورش ماهيان زينتى استان را 22 مركز برشمرد.
سعيدى اضافه كرد:  استان داراى دو كارخانه فراورى و بسته بندى ماهى است 

كه ساالنه يك هزار و 100 تن ماهى را بسته بندى مى كند.

رتبه نخست ايران در توليد قزل آال

از توليد ساالنه 370 هزار تن  آبزيان آب شيرين شيالت هم  مدير كل دفتر 
توليد آبزيان مختلف در كشور خبر داد. مرتضى افراسيابى اظهار كرد: توسعه 
آبزى پرورى در كشور در دهه گذشته رشد و شتاب خوبى داشته است و توانسته 
توليد  از  كند.وى  آبزيان حفظ  كننده  توليد  بين كشورهاى  در  را  جايگاه خود 
ساالنه 370 هزار توليد آبزيان مختلف در كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر 
ايران در توليد قزل آالى آب شيرين با توليد حدود 140 هزار تن در دنيا مقام 

نخست را به خود اختصاص داده است.

با حضور 15 استان كشور؛ 

نخستين كارگاه ملى توسعه آبزى پرورى غيرساحلى در بيرجند برگزار شد

ثبت نام كربال - زمينى   تعداد محدود 
دفتر زيارتى عماد بيرجند
ميدان شهدا - شهدا 8 - ساختمان آوا    32224113 
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واژگونى يك دستگاه پرايد در محور بيرجند - خوسف       عكس: حسين محمودىعكس روز 

صديقى : براى مقابله با جريان نفوذ 
در انتخابات، صدقه بدهيد و قربانى كنيد 

انتخابات  به  اشاره  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
مجلس  و  خبرگان  انتخابات  در  كرد:  تصريح 
جريان هاى نفوذى راه خواهند افتاد كه بايد با آنها 
مقابله شود.وى ادامه داد: از اين جريان به خدا پناه 
مى بريم و از تك تك مؤمنان توقع بصيرت، حضور 
در صحنه، توسل، دعا، صدقه و قربانى دادن داريم. 
شهيد  يك  حتى  كه  مرفه  عده اى  گفت:  صديقى 
نداده اند اما همه  امكانات را دارند، گرا مى دهند به 

دشمن كه اين براى نظام هزينه است.

مطهرى: اصولگرايان سيد حسن را در 
فهرست نامزدهاى خود قرار دهند     

تاييد  درباره  تهران  مردم  نماينده  مطهري  علي 
آقاى  كه  اين  گفت:  خبرگان  كانديداهاى  اجتهاد 
مومن گفتند برخى مراجع گفته اند اجازه اجتهادهاى 
در  وى  است.  مراجع  تضعيف  بگيريد،  ناديده  را  ما 
خصوص كانديداتورى نوه امام نيز گفت : به نظر من 
اصولگرايان بايد ايشان را در فهرست نامزدهاى خود 
قرار دهند چون افرادى مانند ايشان فراجناحى هستند 

و به گروه خاصى تعلق ندارند.

مهلت يك ماهه دادگاه به زنجانى   

 قاضى ابوالقاسم صلواتى در جلسه دادگاه رسيدگى 
به پرونده موسوم به فساد نفتى، گفت: با عنايت به 
ارائه  بر  مبنى  زنجانى  بابك  وكيل مدافع  تقاضاى 
مهلت براى پرداخت بدهى و ارائه يك فقره برات از 
سوى متهم در يك كشور و بانك خارجى در جهت 
پرداخت يا تضمين پرداخت آن و اينكه متهم اموالى 
را در خارج و داخل معرفى كند، دادگاه با استفاده از 
وصول  براى  مهلت  ماه  يك  خود  قانونى  اختيارات 

مطالبات شركت نفت به متهم ارائه مى كند.
  

هم اكنون عده اى افراطى، تند و جاهل 
در مجلس شوراى اسالمى حضور دارند 

انتخاب : آيت ا... سيد يحيى جعفرى نماينده ولى فقيه 
در كرمان با تأكيد بر اينكه «مجلس جاى هركسى 
نيست»، گفت: متأسفانه عده اى افراد افراطى، تند و 
جاهل هم اكنون در مجلس شوراى اسالمى حضور 
دارند. بايد كسى به مجلس برود كه دانشمند، متخلق 
و  باشد  رهبرى  معظم  مقام  تابع  و  الهى  اخالق  به 

رهنمودهاى ايشان را مدنظر قرار دهد.

تكذيب ورود فرزند رهبرى به انتخابات

 در پى انتشار شايعاتى در خصوص ثبت نام حجت االسالم 
انتخابات  در  اى  خامنه  مجتبى  سيد  المسلمين  و 
شده  انجام  هاى  پيگيرى  با  خبرگان،  مجلس 
مشخص گرديد كه وى هيچ گونه تصميمى براى 
فرزند  ندارد. سيدمجتبى  انتخابات  اين  در  نام  ثبت 

آيت ا... خامنه اى مقام معظم رهبرى است.

ثبت نام 12 داوطلب براى نمايندگى 
مردم استان در مجلس شوراى اسالمى

كانديداى خبرگان همچنان 1 نفر 
  

انتخابات  امور سياسي و  جزندرى ، سرپرست دفتر 
نام 12 داوطلب  از ثبت  استانداري خراسان جنوبي 
دومين  در  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات  براى 
روز ثبت نام خبر داد و گفت: تاكنون و در چهارمين 
روز ثبت نام فقط 1 داوطلب براى شركت در پنجمين 
نام  ثبت  استان  در  خبرگان  انتخابات مجلس  دوره 
انتخابيه  حوزه  در  است  شده  شنيده   . است  كرده 
هاشم  سيد   ، بشرويه  و  سرايان  فردوس،  طبس، 
طبسى و هادى خسروى و در حوزه انتخابيه نهبندان 
سابق  نماينده   ) صابرى  محمدرضا  نيز  سربيشه  و 
اين حوزه ) و مهدى مودى نيز افزون بر داوطلبان 
ها  شنيده  اساس  بر  كردند.  ثبت نام  گذشته   روز 
مطرح  استان  خبرى  هاى  سايت  در  آنچه   و 
تاكنون  نيز  رهبرى  خبرگان  مجلس  در  گردد   مى 
جمعه  امام  رضايى  و  ننموده  نام  ثبت  ديگرى  فرد 
براى  خود  تصميم  از  نظرى  اظهار  در  نيز  بيرجند 
البته  رضايى   . است  داده  خبر  انتخابات  در  حضور 
شركت  جهت  به  نام  ثبت  از  هدفش  به  اشاره  با 
براى  است  گفته  نگهبان  شوراى  علمى  آزمون  در 
حضور در انتخابات شركت نخواهم كرد . ثبت نام 
انتخابات مجلس خبرگان رهبرى از پنج روز قبل و 
ثبت نام انتخابات مجلس شوراى اسالمى نيز از 28 

آذر ماه جارى آغاز شده است. 

ظريف: قانون محدوديت ويزاى آمريكا 
براى سفر به ايران «پوچ» است    

در  پيشنهادى  اصالحات  ايران،  خارجه  امور  وزير    
برنامه معافيت از صدور ويزا در سفر به آمريكا را كه 
مسافران ايران را هدف قرار داده است،«پوچ» توصيف 
كرد. ظريف تاكيد كرد: اين مسئله همچنين يك پيام 
بسيار بد براى ايرانى ها به همراه دارد مبنى بر اينكه 
تكيه  ايران  قبال  در  خصمانه  سياست  روى  آمريكا 

  كرده است و مهم نيست كه چه اتفاقى مى افتد.
  15 دى برجام را عملياتى مى كنيم 

شوراى  قطعنامه  گفت:  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
حكام درباره مسائل گذشته و حال در جاهايى وصله 
پينه كردن برخى مطالب است. پرونده مسائل گذشته 
و حال يا همان پى.ام.دى در شوراى حكام بسته يا 
مختومه شد. صالحى درباره زمان اجراى برجام افزود: 
ما فكر مى كرديم 15 دى ماه اين امر محقق شود و 
همچنان هم تالش مى كنيم اين موضوع انجام شود.

مرتضوى كربال هم با محافظ رفت   
بايد  مرتضوى  اينكه  بر  تأكيد  با  آبادان  نماينده 
باشد، گفت: درباره مسئله  اتهامات  پاسخگوى تمام 
حضور مرتضوى با محافظ بايد بگويم او همواره از 
سوى اين افراد محافظت و حتى در نشست مشترك 
با مجلس نيز با باديگارد آمد و با نگاهى به تصاوير 
حضور او در جلسات مختلف، دادگاه و حتى در سفر به 
كربال مشاهده مى كنيد كه وى تعدادى محافظ دارد.

منافقين  خودى ها را بى سواد و كالغ  مى خوانند و به سر ميزنشينى با شيطان بزرگ  افتخار مى كنند 
معاون اول قوه قضائيه گفت: منافقين به سر ميز نشستن با شيطان بزرگ افتخار مى كنند و مى گويند هنر ماست كه امروز شيطان بزرگ آمريكا 
به ما نظر خوبى دارد، آيا اين افتخار دارد كه شيطان نظر مساعد به ما داشته باشد؟ البته زهى خيال باطل كه آنها با مردم مومن خوب باشند و 
روى خوش نشان دهند. سخنگوى قوه قضائيه گفت: منافق سخن و فعل و انفعالش مورد خشنودى دشمن است و در واقع دشمن سخن خود 
را از زبان منافق بيان مى كند، منافق در مقابل مومنين حالت تكبر و نخوت دارد و در مقابل مستكبرين و سركشان طاغوت نرم و به اصطالح با زبان ديپلماسى سخن 
مى گويد و لبخند مى زند. محسنى اژه اى گفت: منافقين امروز نشست با ظالمين و سران ظلم و استكبار غرب را افتخار مى دانند و قهرمانان و جان بركفان مردم خود را 
تحقير مى كنند، آنها را عقب مانده، افرادى كالغ و بى سواد مى دانند. وى تصريح كرد: منافقين نفوذى در صف مومنين اگر براى رسيدن به هدف شوم شان نياز به زمان 

باشد صبر مى كنند و عجله نمى كنند و چهره خود را زود مشخص نمى كنند.

نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
وى  از  اوايل  انقالب  رهبر  كه  مى گويد 

خواسته اند كه به نماز جمعه برگردد.  
هاشمى رفسنجانى در گفت وگو با روزنامه 
«آرمان» گفته است :  از زمانى براساس 
اطالعات موثق فهميدم كه برنامه ريزى 
شده تا با استفاده از گروه هاى تندرويى كه 
بعضى از جناح ها دارند، بعضى از مراسم 
سخنرانى ها را به هم بزنند. تريبون نماز 
جمعه باز است و اگر موضوع و مسئله اى 
حتى بين نمازگزاران مطرح شود، پخش 
مى شود و فورا همه دنيا مى فهمند. متوجه 
شدم كه مى خواهند از گروه هاى فشار و 
بيايند.  هم  نمازجمعه ها  در  قانون شكن 
من هم اينگونه مى فهمم كه امام جمعه 
عدل  مظاهر  از  يكى  و  باشد  عادل  بايد 
يعنى  است.  از خودسانسورى  پرهيز  هم 
اگر آنچه را كه مى فهمم، به مردم نگويم 
يا مطالب ديگرى بگويم، بايد در محضر 
خدا و پيش وجدانم، جواب بدهم. يكى از 
وظايف امام جمعه اين است كه مردم را با 
شرايط زمان و جامعه آشنا كند و به مردم 
مى توانستم،  كه  جايى  تا  بدهد.  آگاهى 
مى كردم.  عمل  اينگونه  خطبه ها  در 
تصميم  اين  از سال 88  مخصوصا پس 
نمى توانم  فضا  اين  در  ديدم  شد،  گرفته 

حقايق  كه  باشم  جمعه اى  خطيب  آن 
بگويم.  مردم  به  هفته اى  صورت  به  را 
از  كه  افرادى  هستند  هم  طرف  آن  در 
احساس  چون  نمى آيد  خوششان  من 
مى كردند خطبه هاى من خيابان ها را پر 

حضور  صحنه هاى  مخصوصا  مى كند. 
مردم در آخرين خطبه من تجربه خوبى 
براى آنها شد. البته به من نمى گويند كه 
ولى  هستم  موقت  امام جمعه  هنوز  نيا. 
اين  در  نمى خواهم  چون  نمى روم  ديگر 
شرايط نمازجمعه مردم مخدوش شود كه 
عالوه بر ثواب فردى، يك ثواب جمعى 
و اجتماعى هم دارد. اوايل، رهبرى چند 
بار به من گفتند و من هم قبول نكردم. 

االن هم مصلحت نمى دانم. فرض كنيد 
همين هفته به نمازجمعه بروم و خيابان ها 
مثل آخرين خطبه پر شود. در آن شرايط 
بود كه محدوديت هايى  فضا به گونه اى 
مردم  همه  آن  جوابگوى  كه  شد  ايجاد 

آن  اخبار  ميان  در  كه  ديديد  حتما  نبود. 
روز تاريخى كه بسيارى از جوانان براى 
بودند،  آمده  نمازجمعه  به  بار  نخستين 
دارند  پيدا كردند كه  را  افرادى  بعضى ها 
با كفش نماز مى خوانند. (با خنده) شايد 
اگر دوباره بروم، باز مشكلى براى كشور 

پيش بيايد.  
وى در خصوص مهدى هاشمى فرزندش 
پخش  به  خيلى  مهدى   : گفت  نيز 

دادگاه هايش اصرار دارد و حتى مى گويد 
كه اگر پخش نكنند، من اعتصاب غذاى 
نكنند؟  پخش  چرا  كرد.  خواهم  خشك 
كنند،  پخش  را  آن  روزى  بايد  باالخره 
اين يك واقعيت و حقيقت تاريخى است. 
بوده، حال كه خودش مايل  يك دادگاه 
جرمش  كه  بفهمند  مردم  بگذاريد  است 
چيست و روشن شود. من هم موافق اين 
هستم كه اصرار كنيم تا پخش شود. هيچ 
متهمى مايل نيست كه همه چيزش را به 
دنيا بگويند ولى ما عاشق اين كار هستيم 
و فكر مى كنيم بايد همه چيز گفته شود. 
اين خصوص  در  فعال  قضائيه  قوه  البته 
و  دارد  اصرار  مهدى  اما  نگفته  چيزى 
را گرفته ام.  اعتصاب غذايش  من جلوى 
خواند  متنى  مى رفت،  زندان  به  وقتى 
كه صداوسيما پخش كند و حتى تهديد 
كرد كه اگر پخش نكند، ما راه ديگرى 
را براى پخش پيش مى گيريم. واقعا يك 
دادگاه تاريخى و خواندنى است. وى ادامه 
به هر  ولى  است  زندان  در  : مهدى  داد 
تقدير از زندان راضى است. براى اينكه در 
آنجا به امور خود و ديگران مى پردازد. او 
مى خواهد دكترايش را تمام  كند. مهدى 
در  يكى  كه  دارد  نيمه تمام  دكتراى  دو 

آكسفورد و يكى هم در تهران است.
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