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سردار سلیمانی :  
از دولت هایی که دنبال رابطه با دشمن 

هستند هیچ ارزشی بیرون نمی آید

الیاس حضرتی :
اصالح طلبان به فردی غیر از روحانی برای 

انتخابات ریاست جمهوری فکر نمی کنند

آیت ا... علم الهدی : 
کجا برجام جلوی جنگ را گرفت ؟ اگر 

مدافعان حرم نبودند داعش وسط ایران بود

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سان حسرت از
 رژه عملکردها در 
حوزه دفاع مقدس

* هرم پور

مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  روزهای  آغاز 
رژه  خالی  جای  البته  و  مسلح  نیروهای  رژه  با 
همه کارها و اقدام هایی که موجب سرافرازی و 
مباهات باشند و  این طرف سنگر در حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی، پژوهشی و ارزشی برای دفاع 

مقدس می باید انجام شوند. 
سی و شش سال از آغاز جنگ، و بیست و هشت 
پایانش می گذرد. جنگی که تحمیلی و  از  سال 
شروعش،  بود؛  تجربه  و  درس  اش  همه  البته 
خسارت های چند ساله اش، جریان سازی عمیق 
فرهنگی اش در سطح جهان و چه بسا پایانش. 
خراسان جنوبی که در آن سال ها بخشی از پیکره 
بزرگ خراسان و پاره ای  از کهن سرزمین جنوب 
فعال  حضوری  مقدس  دفاع  در  بود،  خراسان 
جانباز  و  شهید  تقدیم  در  نیرو،  اعزام  در  داشت، 
و آزاده، در کمک ها و پشتیبانی های فرهنگی و 
البته در بخشی از سازمان بزرگ بازسازی در سال 
اما گویا سال ها پس  پایان جنگ.  از  های پس 
 از تمام شدن جنگ، همه وظیفه ها و تکلیف ها

کمبودها،  مشکالت،  آن،  پیامد  و  شدند  تمام 
بزرگ  و  کوچک  های  حفره  احیانًا  و  انتظارات 
که  بودند  اقتصادی  حتی  و  ارزشی  و  فرهنگی 
های  خانواده  ایثارگران،  متوجه  آن  از  بخشی 
آزادگان  و  هایشان  خانواده  و  جانبازان  شهدا، 

سرافراز و بخشی هم متوجه آحاد مردم گردید. 
) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 پیش بینی هواشناسیسرمقاله
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

استاندار در جمع فرماندهان سپاه استان : 

توسعه بندرچابهار به فرمان 
مقام معظم رهبری موجب 

توسعه منطقه خواهد شد
صفحه 7 

در نشست آسیب شناسی آوا تاکید شد :

همگرایی حلقه 
مفقوده عزاداری 
محرم در بیرجند
 صفحه 3 

اجرای نهضت خدمت
  به مردم باید با محوریت 

نماینده ولی فقیه باشد
 صفحه 7

فرماندار بیرجند خبر داد : 

امروز ؛ آغازسرشماری
نفوس و مسکن

صفحه 7

هفته دفاع مقدس گرامی باد

رئیس جمهور : 

اجازه نخواهیم داد که 
آمریکا ۲ میلیارد دالر 

مردم ایران را ببلعد
قول دادند روند را اصالح کنند

که  داد  نخواهیم  اجازه  ما  گفت:   رئیس جمهور 
دولت آمریکا این پول مردم ایران را ببلعد و ما این 
پیگیری می کنیم  بین المللی  دادگاه  را در  موضوع 
و با ایستادگی خود، پول مردم را پس می گیریم. 
به  خود  سفر  به  روحانی  حسن  حجت االسالم 
نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی از 
این جهت که با حضور سران و نمایندگان کشورها 
تشکیل می شود برای ما مهم است تا با توجه به 
ایران مطرح می کنند  تبلیغاتی که دشمنان علیه 
مواضع کشورمان را در قالب سخنرانی ها، دیدارها 
و مصاحبه ها تبیین و تشریح کنیم. ) ادامه در صفحه 2 (

توقف ممنوع نماینده مردم استان در مجلس 
 خبرگان خطاب به مسووالن استان :

توقف در وضع بحران استان
جایز نیست

استاندار در شورای اداری : 

 خراسان جنوبی وضع خوبی ندارد
تا پرونده بودجه 96بسته نشده 
باید ردیف اعتباری گرفت

تولیت آستان قدس رضوی :

مشکل مردم استان سیاسی نیست
اولویت اجرای برنامه های آستان قدس

با خراسان جنوبی است
صفحه 7

فرزند عزیزمان سرکار خانم 
محدثه حسن پور

قبولی مسرت بخش شما را در 
رشته پزشکی کنکور سراسری

 که موید توانمندی و پشتکارت می باشد 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

پدر و مادرت

آغاز سال تحصیلی و فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت را به رهپویان علم و دانش 
و دست اندرکاران امر مقدس تعلیم و تربیت، به ویژه فرهنگیان گرانقدر، اساتید 

محترم دانشگاه،  دانشجویان گرامی و دانش آموزان عزیز در استان
تبریک عرض نموده، موفقیت و سرافرازی پویندگان علم و دانش را از خداوند 

شورای اسالمی شهر بیرجندمنان آرزومندیم.  

جناب آقای احمد علی اشتری نژاد
 رئیس محترم اداری و مالی پست بانک خراسان جنوبی

قبولی جناب عالی را در مقطع دکتری
 که حاصل تالش و پشتکار شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
همواره موفقیت روز افزون و سالمتی شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

جمعی از همکاران

سرکار خانم دکتر ملیحه خسروی خضری 
موفقیت شما را در 

آزمون بورد تخصصی داروسازی بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

 که موید توانمندی و پشتکار شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
سالمتی و موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان مسئلت داریم.

خانواده های: ناصح ، خسروی خضری

اطالعیــه
به اطالع کلیه شهروندان طبس مسینا می رساند: در راستای اهداف و برنامه ها، با توجه به مصوبه شورای  
محترم اسالمی شهر، این شهرداری در نظر دارد برای رفاه حال شهروندان نسبت به تخفیف عوارض بهای 
 خدمات شهرداری )به جز جرائم کمیسیون ماده 100 ،77 و عوارض پذیره(  به میزان 50% از تاریخ 6/24/ 95 
لغایت 95/7/24 اقدام نماید. لذا  برای بهره مندی از فرصت به وجود آمده شهروندانی که تاکنون نسبت به 
پرداخت عوارض ساختمان و امالک  اقدام ننموده اند در مدت زمان فوق به شهرداری مراجعه و نسبت به 

 شهرداری و شورای اسالمی  طبس مسیناپرداخت عوارض ملک خود اقدام نمایند.

مزایده عمومی )نوبت اول(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: اداره امور، بهره برداری، نگهداشت ، نگهداری فنی و 
تعمیرات تجهیزات و تأسیسات دو جایگاه CNG متعلق به خود را به مدت یک سال 
به شرح ذیل از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

واجد شرایط حقوقی که دارای مجوز بهره برداری معتبر )با کد وضعیت یک با حداقل مجوز بهره برداری از 
5 جایگاه( از شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی می باشند، تقاضا می شود برای دریافت شرایط و اسناد 

مزایده به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.
 سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ 300/000/000 ریال )سیصد میلیون ریال( 
را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در فرم های قابل قبول در 
وجه شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا فیش 
واریزی به حساب 100610 بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده به 
 شهرداری ارائه نماید. محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد به آدرس اینترنتی

 www.ets.birjand.ir مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-05632222200 تماس 

حاصل فرمایند. مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری 
)ساعت 13/30( مورخ 95/7/15 در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- میدان 

ابوذر- شهرداری مرکزی- اداره حراست تحویل نمایند.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون 95/7/18 ساعت 10 در محل سالن جلسات شهرداری 

بیرجند برگزار می شود.
 کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجند

مزایده عمومی )نوبت اول(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: عملیات تفکیک زباله های سطح شهر بیرجند در 
مقصد )محل دفن زباله واقع در جاده چاه حوض( را براساس شرایط مندرج در 

اسناد به مدت دو سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی که تمایل به همکاری 
دارند، دعوت می شود برای دریافت شرایط و اسناد مزاید به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه نموده 
 و پس از تکمیل، کلیه اسناد و مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 13/30( مورخ 95/7/15 
به آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر ، شهرداری بیرجند، دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.

 سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 30/000/000 ریال )سی میلیون ریال( که به صورت ضمانت نامه بانکی 
در وجه  شهرداری بیرجند با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در فرم های قابل قبول یا چک 
تضمینی بانکی معتبر و یا وجه نقد واریز به حساب 100610 نزد بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری 

بیرجند می بایست ارائه گردد.
 به پیشنهادهای فاقد سپرده، مبهم، مخدوش، مشروط و خارج از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده 

نخواهد شد. 
 جلسه کمیسیون مزایده 95/7/18 ساعت 10/30 در محل سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس 

بیرجند- میدان ابوذر برگزار می شود.
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
 کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3- 05632222200 تماس حاصل فرمایید.

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجند

ASA آسانسور
فـروش بـاغ

به متراژ ٤٠٠٠ متر داراي اشجار ، ٢ فنجان 
سهم آب از قنوات نوفرست،آب لوله کشي 
و برق در بهترین نقطه نوفرست به صورت 

یکجا و یا تفکیکي به فروش مي رسد. 
٠9١٥٣٠٢٤١٣٨ - نوفرستي راد
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سردارسالمی:جنگلیازموشکدرتونلهاواماکنخاصبرایدشمنآمادهکردهایم

سردار سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی  گفت : امروز در کشور ما جنگلی از موشک ها در تونل ها، سیلوها و نیازهای مخصوص آماده پرتاب به هر سمت و 
هدف دلخواه هستند و پدافند هوایی نیز امروز ما را حتی از سیستم های اس 300 کامال بی نیاز کرده و ورود این سامانه به کشور به دلیل عقد قراردادی بوده که چند سال قبل بسته 
شده بود وگرنه سیستم های صیاد، رعد، طبس و سوم خرداد آماده هستند که کامال جایگزین سیستم های مشابه خودشان در کشورهای پیشرفته شوند.

»مهر«؛فلقخوشمنظرصبح
داناییوشاهراهپیشرفت

* محمد تاجیک

ماه مهر نوید آغاز خزان طبیعت و مطلع خمودگی و 
سکون است، اما برای کودکان، نوجوانان و جوانان 
یادآور حالوت و شیرین ترین خاطره  دوران زندگی 
از عشق  گفتن  یعنی  مهر؛  ماه  از  است. صحبت 
و معشوقی جاودانه و همنشین و همدلی مهربان 
و  است  توانایی  و  دانایی  تفسیر  عشق،  است. 
 معشوق، سرمایه های بی بدیل انسانی. سرمایه هایی

همچون کودکان و نوجوانانی که گران سنگ ترین 
یگانه  و  والدین  عمر  همه  محصول  الهی،  تحفه 
امید آنان هستند. مهر؛یعنی اینکه نوآموزان خاطره 
آن را برای ابد بر صحیفه زندگی شان تحریر کنند 
و نوجوانان و جوانان عزم خود را نسبت به سال 
گذشته جزم تر کنند و ثابت  قدم تر گام بر آن نهند 
از  خوشایندی  خاطره  تجدید  نیز  بزرگان  برای  و 

سالیان دور می شود.
به  و  دانستن  دانایی،  با  عهد  تجدید  یعنی  مهر؛ 
کار بستن، تالش کردن برای بهتر شدن و قدم 
روایت  مهر؛  داستان  شدن.  کامل  برای  برداشتن 
خاطره انگیز عشقی ماندگار و سرایش غزل توانایی  
بازی های  بوی  آن  بیت همیشگی  است که شاه 
راه مدرسه،  خش خش گام های پیوسته، مهرورزی 
همکالسی های  پچ    پچ  بی منت،  و  بی تکلف 
حسرت  زمستان،   سرد  صبح  در  بیداری  نورسته، 
سنگینی  از  بی پایان  ِشکوه  عصرگاهان،  چرت 
تکالیف، هق   هق کودک جدا شده از مادر، کوله و 
کیف ناهمسان، هیبت ناظم، آستین بلند و نافرم 
لباس، جای خالی دندان شیری، لقمه نان چاشت 
نیمروزی و شیطنت های کودکان بوده و جملگی 
منشور یادگیری است. چه زیباست فرا رسیدن این 
دور  از  که  جاودانی  و  حیات بخش  نورانی،  فصل 
سال های گذشته نیاکان ما با آمدنش ردای مباهات 

به تن می کردند و اشک شوق بر دیده تر.
بیاییم حرمت نگار و نگارنده همیشگی این زیبایی ها 
ادامه اش  آگاهی،  مطلع  سرآغازش  که  او  باشیم، 

پندار بیداری و فرجامش تحریر جاودانگی است.
آرزو می کنیم همیشه دانش آموز بمانیم و عامل به 

آن؛ نه دانش اندوز و بی عمل به آن.

حضرتی  : نجفی »سردسته« اصالح طلبان است؛ 
 به کسی جز روحانی فکر هم نمی کنیم

الیاس حضرتی   گفت : مخالفت با شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان موجب انشقاق در 
این جبهه نمی شود. وی درباره احتمال حمایت 
 ،96 انتخابات  در  روحانی  از  اصالح طلبان 
به  اصالح طلبان  مجموعه  کرد:  خاطرنشان 
فردی غیر از روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری فکر نمی کنند. 
به عنوان رئیس ستاد روحانی  انتخاب محمدعلی نجفی  وی درباره 
»سردسته« نجفی  کرد:  اظهار  ریاست جمهوری،  انتخابات   برای 

اصالح  طلبان است و از انتخاب وی هم حمایت می کنیم.

سخنگوی فراکسیون امید : از روحانی  عبور 
نمی کنیم  ؛ کاندیداتوری عارف را نشنیده ام

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در واکنش به زمزمه های 
ما  نهایی  گزینه  گفت:  روحانی،  از  اصالح طلبان  عبور  مبنی 
است  بعید  و  است  روحانی  آقای  شخص  زیاد  بسیار  احتمال  به 
انتخابات  در  دیگری  گزینه  نفع  به  روحانی  آقای  از  بخواهیم  ما 
برخی  دعوت  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی  کنیم.  عبور   96
اصالح طلبان از عارف برای کاندیداتوری، تاکید کرد: تا این لحظه، 
بنده هیچ بحثی از آقای عارف برای کاندیداتوری در انتخابات 96 
نشنیده   ام اما بعید است جریان اصالحات بخواهد از آقای روحانی 

عبور کند چرا که ما شرایط را به خوبی درک می کنیم.

کجا برجام جلوی جنگ را گرفت ؟ اگر مدافعان 
حرم نبودند امروز داعش وسط ایران بود

براینکه  تاکید  با  مقدس  مشهد  جمعه  امام 
به تمام کشورهای منطقه که مزدور آمریکا 
برجام  با  گفت:  داریم،  دسترسی  هستند، 
با  بلکه  نگرفتیم  را  جنگ  جلوی  مذاکره  و 
مدافعان حرم جلوی جنگ را گرفتیم، اگر این 
مدافعان حرم نبودند امروز آمریکا و داعش وسط این کشور بودند. 
علم الهدی گفت: این یک تحلیل غلط و باطل است که بگویند در 
طول انقالب دوبار جلوی جنگ را گرفتیم، یکی در دولت اصالحات 

و دیگری در دولت یازدهم؛ این اشتباه است.

) ادامه از صفحه اول (
برجام  موضوع  به  همچنین  رئیس جمهور 
سخنرانی ها  عمده  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
و نشست ها بر ضرورت انجام تعهدات همه 
روحانی گفت:  تأکید شد.  برجام  به  طرفین 
ما اجازه نخواهیم داد که دولت آمریکا این 
این موضوع  ببلعد و ما  را  ایران  پول مردم 

می کنیم  پیگیری  المللی  بین  دادگاه  در  را 
پس  را  مردم  پول  خود،  ایستادگی  با  و 
نشست  حاشیه  در  گفت:  وی  می گیریم. 
در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
ابتدا در سطح مدیران  این جلسه  نیویورک 
کل سپس وزرا تشکیل شد و همه اعضا و 
شرکت کنندگان با قاطعیت به آمریکا اعالم 

کردند که عملکرد این کشور دقیقا با برجام 
منطبق نیست و واشنگتن نیز قول داد روند 
اینکه  افزود:  رئیس جمهور  کند.  اصالح  را 
اصالح  برای  آمریکا  به  تذکر  با  کشور   6
کردند،  اتخاذ  واحدی  موضع  رفتارش، 
توفیقی مهم برای جمهوری اسالمی ایران 
سران  جمع  در  خود  به سخنرانی  وی  بود. 

کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان 
دیدارها  این  عمده  در  گفت:  و  اشاره  ملل 
ما تشریح  المللی  بین  و  ای  مواضع منطقه 
شد و راجع به برخی از کشورهای اسالمی 
از  متأسفانه  که  عربستان  همانند  منطقه 
و  تجاوز  خود  انسانی  و  اسالمی  اصول 

عدول کردند، توضیح داده شد.

اجازه نخواهیم داد که آمریکا 2 میلیارد دالر مردم ایران را ببلعد

گفت:  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
لعنت کند شجره خبیثه ملعونه  خدا 
بیت ا... ناحق  به  که  را  سعود  آل 
عالم  عظمت  با  جایگاه  این  الحرام 
اسالم را مصادره کرده است. سردار 
اثرات  از  یکی  داد:  ادامه  سلیمانی 

آن  تربیتی  اثر  مقدس  دفاع  مهم 
اساسی  قله  ما  های  جبهه  بود. 
هر  ما  جنگ  است.  اخالقی  مسائل 
یعنی  ما  جامعه  فرهنگی  محور  دو 
حوزه و دانشگاه را تحت ثاثیر خود 
قرار داد. فرمانده نیروی قدس سپاه 

یک  ایرانی  هر  خانه  باید  گفت: 
اداره ای  در  اگر  باشد.  شهید  عکس 
دولتی یا خصوصی عکسی از شهید 
نباشد این بی معرفتی است. شمال 
ما  همه  و  ایران  و  تهران  جنوب  و 
زمانی  یک  هستند.  شهدا  مدیون 

و  رفت  آقا  خدمت  سپاه  فرمانده 
را  ها  زاده  امام  خواهیم  می  گفت 
فرمودند  رهبری  که  کنیم  بازسازی 
خودتان  زادگان  امام  مقبره  شما 
تصریح  وی  بسازید.  را  شهدا  یعنی 
انواع  درگیر  که  هایی  دولت  کرد: 

فسادها هستند ما را فرا می خوانند و 
برخی در داخل کشور می گویند که 
ما منزوی شده ایم و برای خروج از 
انزوا باید با آنها رابطه بر قرار کنیم. 
ارزشی  این دولت ها هیچ  از درون 

بیرون نمی آید.

سردارسلیمانی:ازدولتهاییکهدنبالرابطهبادشمنهستندهیچارزشیبیروننمیآید

مجلس  در  تهران  مردم  سابق  نماینده 
سئوال  این  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای 
جلسه  احمدی نژاد  با  انقالب  رهبر  آیا  که 
بوده،  آن چه  محتوای  و  داشته  خصوصی 
آقای  که  است  این  می دانم  آنچه  گفت: 

احمدی نژاد نظر مشورتی خواسته و ایشان 
هم پاسخ داده و ان شاا... درخواست کننده 
اگر احمدی نژاد  به آن عمل می کند چون 
نظر  چرا  کند  عمل  آن  به  نمی خواست 
داریم  وظیفه  ما  گفت:  رسایی  خواسته. 

حزبی  و  سیاسی  شخصیت های  همه  به 
در  را  رهبری  نظرات  چون  که  بفهمانیم 
می دانیم،  کشور  عزت  و  منفعت  راستای 
ما شاخص  برای  نظرات  این  برای همین 
با  رسایی  حمید  است.  کننده  تعیین  و 

روحانی  دیروز  که  مسیری  اینکه  بیان 
درباره  هم  دست  در  دست  الریجانی  و 
کشور  به  را  خسارت  یک  و  رفتند  برجام 
 FATF درباره  امروز  که  کردند  تحمیل 
در حال طی کردن هستند، گفت: شورای 

 FATF اجرای  برای  ملی  امنیت  عالی 
اینجاست  مشکل  اما  گذاشته  شرط  پنج 
به  توجه  بدون  برجام،  مثل  دولت  که 
خروجی  و  کرد  خواهد  عمل  شروط  این 

خسارت محض خواهد شد.

رسایی:امیدوارماحمدینژادبهنظررهبریعملکند؛مسیرروحانیوالریجانیدربرجامبهکشورخسارتواردکرد

سانحسرتاز
رژهعملکردهادر
حوزهدفاعمقدس

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (

دفاع مقدس ظرفیت های نامحدود و بزرگی داشت 
که بخشی از آن ماحصل ایثار مردم این خطه از 
کشور اسالمی ما بود. این ظرفیت ها پس از پایان 
 جنگ خیلی بیشتر از آنچه اکنون هست و می بینیم،
می توانست شناخته و شناسانده شود، به آن پر و بال 
داده شود، و محفل و مأمن و تغذیه گاه  فرهنگی 
و ارزشی نسل بعد و نسل های بعدتر باشد. اما همه 
چیز محدود شد و بی تعارف، در شناختن و شناساندن 
اجزاء فرهنگی دفاع مقدس و انتقال آن به نسل بعد 
از جنگ، کاهلی های جبران ناپذیر، سؤال برانگیز و 

غیرقابل برگشت مشاهده شد. 
اگر نگوییم بخشی از این سهل انگاری عمدی 
بود، حداقل می توانیم فریاد بزنیم که در این یک 
انتقال  مخاطبان  عنوان  به  مردم   ماجرا،  قسمت 
فرهنگ ها، نقش خودشان را خوب ایفا کردند و 
هرگز  قصورشان  که  قاصری  و  غافل  مسؤوالن 
بخشیده نخواهد شد مثل همیشه در خواب ماندند 
قدم هایی محکم گاهی   و  دلی شاد  با  و دشمن 
به خاکریز این طرفی ها یعنی جبهه ارزش ها و 
عناصر معنوی دفاع و مقاومت ما رسید، سنگر به 
سنگر آمد و خنجر به دست به  پشت بام خانه ها و 

جلو درب اتاق هایمان آمد. 
چهارشنبه هفته قبل وقتی بولتن چند صفحه ای 
برنامه های هفته دفاع مقدس در استان را می خواندم 
جای خالی خیلی چیزها، خیلی کارها و خیلی اقدامات و 
 انتظارات دلم را آزرد، اصاًل بگذارید واضح تر، واقعی تر
برای  ترسیدم؛  و  لرزاند  را  دلم  بگویم؛  تر  و شفاف 
 فردای نسل هایی که امروز دستشان به دامان ما و
قدم هایشان به جای قدم های ماست. ما هرچه داریم 
از برکت هشت سال دفاع مقدسمان است و متأسفم 
که برای گرامیداشت یک هفته از این هشت سال 
به اندازه نصف یک همایش بین استانی هم وقت 

نگذاشتیم و برنامه ریزی و بودجه ریزی نکردیم.
و  رود  به  نهرمان  آب  محترم؛  مسؤوالن  آهای 
آبرویمان به باِد هواست با این چنین دست های خالی 
در پیشگاه مطالبه فرهنگی نسل امروز و فردا و چنین 
سطحی نگری ها و غفلت ها و بی توجهی هایی. 
اینجا دیگر میدان توسعه اقتصادی و عمرانی نیست 
 که مردم مطالبه گری کنند و اگر نشد، بعضی ها
جبهه اینجا  نشد.   که  السافلین  اسفل  به   بگویند 
 ارزش هاست، میدان نبرد خواستن ها و نخواستن 
هاست. میدان کارزار اندیشه های پلید و اندیشه های 
پاک است، که اگر شما فرماندهی و برنامه ریزی 
نکنید، فردا از داخل هر سنگر فتح شده اش سری به 
بیرون می آید که خنجر به دست سر از تن ارزش ها 
و باورها و آینده نسل هایتان بیخ تا بیخ جدا می کند. 
آنچه من دیدم، فقط تکرار بود، فقط شعار، فقط رفع 
تکلیف و فقط انجام وظیفه ای برای جواب گفتن و 

جواب داشتن به سلسله مراتب استانی و کشوری.
حیف و صد حیف که زمان می گذرد و همه در 
 تکاپوی زندگی گرفتاریم و با همه کوچکی یمان
های  اندیشه  زندان  در  هم  را  مقدس  دفاع 
تهدیدمان  تا  ایم  کرده  گرفتار  محدودمان 
هستیم،  نگران  اگر  هستیم،  مدعی  اگر  نکنند. 
ای بهانه  را  هفته  این  گرامیداشت  واقعاً   اگر 
از  و جلوگیری  ها  نسل  به  ها  ارزش  انتقال  برای 
فراموشی شان می دانیم، حداقل مردانه وسط میدان 
باشیم. اگر نه، غفلت هایمان را توجیه نکنیم و باور 
کنیم که قبل از فراموشی این آرمان ها، خودمان 
فراموش خواهیم شد. گاهی الزم است مسؤوالن 
در خودشان  عملکردهای  از  استانی،   محترم 

حوزه هایی مثل دفاع مقدس هم سان ببینند.

 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

سرمقاله

یادداشت

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 95/33/18 )نوبت دوم(
دستگاهمناقصهگذار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

موضوعمناقصه:»واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدید 
االحداث پایانه مرزی ماهیرود )میل 78( به صورت حجمی« 

نوعمناقصه: یک مرحله ای عمومی
مهلتدریافتاسناد: از تاریخ 95/7/1 تا پایان وقت اداری سه شنبه 

1395/7/6
مهلتارسالاسناد: از تاریخ 95/7/7 تا ساعت 9 صبح یکشنبه 1395/7/18

زمانومحلقرائتپیشنهادات:یکشنبه 1395/7/18 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

محلدریافتوبرگشتاسناد:بیرجند ، خیابان غفاری، نبش غفاری 25، اداره منابع انسانی 
پشتیبانی و رفاه

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 300/000/000 ریال به صورت ضمانت بانکی، فیش واریزی 
می باشد.

واحد   ،219 داخلی   32342137-9 سانترال:  های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
آدرس به  کشور  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  به  یا  و   32342072  بازرگانی: 

 http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایید.

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچين ماهر

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بيمه 

آگهی مزایده اموال منقول -  نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950055 به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیرجند آقای حمیدرضا 

محسنی محکوم است به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/840/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
مبلغ 4/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و پرداخت مبلغ 6/250/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت، لذا مقرر گردیده یک دستگاه چاپ بنر فکسی دیجیتال ده فوت هشت هد ساخت چین )که حسب نظر کارشناس به دلیل نیاز به پاره 
ای از تعمیرات و موجود نبودن و بسته نبودن بعضی از قطعات آن امکان استفاده از آن در شرایط فعلی وجود ندارد( که توسط کارشناس 
منتخب به مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/07/19 از 
ساعت 9 الی 9/30  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع  و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و 
نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت 
کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل 
داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود
مهدیچاپاریبورنگ-مدیراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانخوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت جلسه انتخاب نمایندگان برای مجامع عمومی 
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه   

 تاریخ انتشار: 1395/7/3
بدینوسیله از کلیه مشمولین محترم که برگه سهام عدالت دریافت کرده اند طبق جدول ذیل دعوت 
به عمل می  آید تا در جلسه انتخاب نمایندگان حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه حضور عضوی به 
هر دلیل امکان پذیر نباشد، می تواند به همراه وکیل خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت قبل از 
ضمن  و  مراجعه   6 مطهری  خیابان   - سربیشه  در  واقع  شرکت  دفتر  به  مذکور  جلسه  برگزاری 
عضو  هر  صورت  این  در  نمایند.  دریافت  جلسه  به  ورود  برگه  خود  وکیل  به  نامه  وکالت   تنظیم 

می تواند عالوه بر رای خود سه رای با وکالت و غیر عضو یک رای با وکالت داشته باشند.
دستورجلسه: انتخاب نمایندگان حوزه های پنجگانه انتخابی

نامحوزهردیف
فرعی

تاریخ
برگزاری

ساعت
برگزاری

تعدادمکانبرگزاری
اعضای
حوزه

تعداد
نمایندگان

چهارشنبهدرح1
95/7/14

950095مسجدجامعدرح9صبح

پنجشنبهمود2
95/7/15

720072مهدیهمود10صبح

شنبهمختاران3
95/7/17

420042مسجدجامعمختاران10صبح

یکشنبهسلمآباد4
95/7/18

مسجدجامع10صبح
سلمآباد

320032

دوشنبهسربیشه5
95/7/19

مسجدامامحسن10صبح
مجتبی)علیهالسالم(

جنبکافهقدیم

15000150

هشیبرسناتسرهشتلادعماهسینواعتتکرشهریدمتئیه

داربست مهدی  
انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی

کفراژبندی،زیربتن،سننمایش
اجارهتختهکار/خریدوفروشلوازمداربست
بلوارفرودگاه-سهراهصیادشیرازی

32319263-09151642377-وسیلهکار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 
واقع در بلوار آوینی  * با صدور انواع 
بيمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنين شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  
09158642955

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان حمل آب از ما قيمت از شما 

09159639415- زارعی

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

مراسم سخنرانی سردار مولوی
  ویژه اصناف و بازاریان

یکشنبه 4 مهرماه ساعت 8صبح   مکان: مسجدالرسول )ص( بازار
ویژه ایثارگران و رزمندگان شهرستان بیرجند

دوشنبه پنجم مهرماه ساعت 16   مکان:حسینیه جماران
بسیج اصناف شهرستان بیرجند

آگهی استخدام
بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبی در نظر دارد: برای تکميل کادر 
نيروی انسانی خود در شهرستان بيرجند از افراد واجد شرایط ذیل 
به صورت پاره وقت دعوت به همکاری نماید:1- داشتن مدرك 
تحصيلی کارشناسی در رشته بهداشت حرفه ای 2- آشنایی کامل با 
windows و نرم افزارهای Microsoft office 3- داشتن کارت پایان خدمت 

4- داشتن حداقل دو سال سابقه کار  5- جنسيت مرد
متقاضيان واجد شرایط با در دست داشتن مدارك شامل: 1- اصل

 و کپی مدارك تحصيلی 2- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 3- اصل و کپی کارت ملی 4- اصل و کپی کارت پایان خدمت

 5- اصل و کپی گواهينامه ICDL 6- رزومه کاری 
حداکثر تا پایان وقت اداری 95/07/06 به آدرس: خيابان غفاری 

غفاری 5/2 فرعی اول - بنياد تعاون زندانيان مراجعه نمایند. 

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 3 مهر 1395 * شماره 3610

برپایی ایستگاه صلواتی فقط با نام هیئت 

 برزجی-  مدیرکل تبلیغات اسالمی استان با اشاره به طرح ساماندهی ایستگاه های صلواتی در ایام محرم و صفر  گفت: 
امسال ایستگاه های صلواتی باید حتما با نام هیئت باشند و مجوز نیز اخذ کنند . 

که حجت االسالم کاظم لطفیان  تاکید کرد: بی هیچ وجه نباید در خیابان های اصلی ایستگاه صلواتی برپا شود .  شهرداری  خدمات  محدوده  از  فارغ  دوستی 
شاید به اندازه کل دولت باید پاسخگو باشد از تعداد 
انتقادات به شهرداری بیرجند می گفت : فقط باید 
در جواب ایشان گفت دیکته ننوشته بی غلط است
915 ... 246
باسالم. چرا شرکت آب و فاضالب نسبت به رفع 
روی  پیاده  پیست  حاشیه  در  مربوطه  حفاریهای 
پاسداران( که سالمت مردم  و  )حدفاصل غفاری 

را تهدید می کند اقدام نمی کند.
915...906
بیند  نمی  را  شهر  نازیبای  وضع  شهرداری  واقعا 
یا از عهده کار برنمی آید از طراحان و شهرداری 
های شهرهای دیگر الگو بگیرید واقعا شهر نیاز 
به یک تحول دارد از تکراری بودن خسته شده 

ایم مسافران چی میگن
915...124 
که  چیه  مردم  گناه  کنید  پیگیری  بخدا  را  شما 
نصب  گیر  سرعت  همه  این  روم  راهی  سه  در 
 . بدن  باید  مردم  را  غلط   کار  تاوان  آیا  کردن 
چقدر  ببین  که  میشن  رد  آنجا  از  مسووالن  آیا 

سرعت گیر نصب کردن 
901...143
پارک زیبای شقایق واقع در خیابان نیروی هوایی 
مسوولین  لطفا  ندارد!!!  بهداشتی  سرویس   16
مشکل  با  ها  خانواده  که  چرا  بفرمایند  تدبیری 

مواجه می شوند.
915...213
سالم  از راهنمایی رانندگی تقاضا داریم چند متر 
مانده به خطوط عابر پیاده تابلوهای بگذارند بلکه 
نزدیک  پیاده  عابر  خط  به  که  بفهمند  رانندگان 
که  بیرجند  به  جاده خوسف  بخصوص  اند   شده 
متاسفانه با سرعت زیاد از روی خطوط عابر پیاده 
رد می شوند و هیچ گونه توجه ای به عابرین نمی 
کنند هر چند خطها هم رنگی برآنها نمانده لطفا 

رسیدگی شود.
903...987

 ,)ADSL(اخیرا بعد از کمتر شدن هزینه اینترنت
داند   می  مشتریان  حامی  را  خود  که  مخابرات 
را حذف  گیگ   3 شارژ  منصفانه  غیر  اقدامی  در 
 6 حداقل  ماهانه  مجبوریم  که  طوری  نموده 
گیگ خریداری کنیم و هزینه ای بیشتر از قبل 
بپردازیم.ارایه مجدد 3 گیگ ماهیانه، گامیست در 

جهت اعتماد سازی.
915...634
عکسی که از آب گرفتگی خیابان مدرس چاپ 
به   ! عزیز  همشهریان  عید  تبریک  نتیجه  شده، 
لیوانهای  که  عزیزانی  بود.  شهرداری  رفتگران 
شربت نذری رو مهمان جوی های پیاده روها در 
نقاط مختلف شهر کرده بودن،فارغ از اندیشیدن 
سرورانی  خدمتگزاران.  مضاعف  زحمات  به 
کردن  مسدود  باال،  های  هزینه  صرف  با  که 
قصد  و...فقط  ترافیک سنگین  ایجاد  مسیرتردد، 
داشته  توجه  دارید،  را  مردم  کام  کردن  شیرین 
کامی  شیرین  این  پیامدهای  گاهی  که  باشید 

ها،تلخی های تامل برانگیز است...
915...289

روبروی  خیابان  مرگبار  تصادف  شاهد  قبل  سال 
از  ،بعد  بودیم  انتهای موسی بن جعفر)ع(  دبستان 
این حادثه مسووالن پیاده روی باریک با عرض یک 
ارگان  تا 3 ماه یک  متر درست کردند ، حدودا 2 
با لوله های داربست تابلوی بزرگی دقیقا سر پیچ 
نصب کردند طوری که عابر پیاده مجبور می شد 
در خیابان رفت و آمد کند ،هنوز مدت اندکی از جمع 
کردن تابلو نگذشته بود باز ابتکارعمل جدیدی زدن 
و دقیقا سرپیچ دستگاه عابر بانکی گذاشتند یعنی روز 
از نو و روزی از نو ،واقعا مسووالن زحمتکش خوش 
فکر خسته نباشید ، اگر به همین منوال پیش برود 
امسال تلفات انسانی خیلی بیشتری در راه است پس 
چه خوب است قبل از هر اتفاقی راه چاره بیندیشید 

،منتظر آن روز می مانیم
915...778

همگرایی حلقه مفقوده عزاداری محرم در بیرجند
نشست آسیب شناسی عزاداری های محترم و صفر روزنامه آوا تاکید شد:

عصمت برزجی- در همه قرن های گذشته 
بوده  یکپارچگی  و  وحدت  از  مظهری  عزاداری 
انضباط  از  برای تفرقه، دوری  و چنانچه عاملی 
از سوی دلسوزان  یا تشتت گردیده،  و  اسالمی 
محکوم به نقد و یا فراموشی و کنارگذاشتن شده 
است. عزاداری های ایام محرم از جمله رسومی 
شعیان  آیین  و  دین  در  کهن  ریشه  که  است 
مسلمان دارد. دشمنان اسالم همواره در طی قرن 
های متمادی در تالش بوده اند تا این خورشید 
گرم و پرفروغ را یا به سردی و تاریکی بکشانند. 
نقشه  این  به  رسیدن  راستای  در  جمله  آن  از 
شوم و خیال باطل، از ترفند بهره گیری بدعت 
در عزاداری ها و تحریف واقعه عاشورا استفاده 
کرده اند. در سالهای اخیر به دالیل مختلف و از 
جمله آن افزایش چشمگیر جمعیت، گستردگی 
محالت و خیابانها و نیز آینده فراموشی برخی 
از مدیران و نهادهای فرهنگی و مذهبی شهر 
ایام ماه محرم به ویژه در روزهای  بیرجند، در 
شاهد  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  به  منتهی 
عزاداری  در صحنه  هایی  آسیب  و ظهور  بروز 
در  نه  که  و ساالر شهیدان هستیم  سید  برای 
شان شهروندان ارزشی بیرجند و نه در شان نام 
این شهر به عنوان نقطه ثقلی از عزاداری های 
الگویی دهه های قبل است. همه این آسیب ها 
را می توان در چند مصداق اصلی و مهم خالصه 
کرد که شاید مهم ترین آنها افزایش بی شمار و 
سال افزون تعداد هیات های مذهبی، نابسامانی 
از  گیری  بهره  ویژه  به  ها  مداحی  عرصه  در 
سبک های مداحی مشکل دار و شبهه انگیز و 
رفتار خالف شان عزادار حسینی در  انجام  نیز 
آوای  نمود.روزنامه  اشاره  ها  عزاداری  جریان 
طبق  و  خود  رسالت  برحسب  جنوبی  خراسان 
روال هر ساله نشست آسیب شناسی عزاداری 
مرتبط  مسئوالن  با حضور  را  محرم  ایام  های 
برگزار نمود . حجت االسالم لطفیان مدیرکل 
تبلیغات، حجت السالم گرایلی مدیرکل اوقاف، 
هیئات  شورای  مسئول  نوفرستی  ابوالفضل 
مذهبی بیرجند، احمد رضایی کارشناس تشکل 
های دینی ، محمد رضا اکبرپور و محمد رضا 
 ، بیرجند  مالکی  عضو شورای هیئات مذهبی 
غالم علی خالدی مسئول هیئت صاحب الزمانی 
، علی اکبر جواهری ، رئیس هیئت امام حسن 
 ، حسینی  هیات  مسئول  پور  حسین   مجتبی، 
و  بیرجند  ابوالفضلی  هیات  مسئول  پور  کریم 
نمازجمعه  ستاد  مسئول  زنگویی  حسن  محمد 
نشست  این  اما  بودند.   نشست  این  مهمانان 
امسال مهمان ویژه تری داشت؛ دکتر طالبی که 
و  فرهنگی  امور  دفتر  از  روزنامه  در پی دعوت 
اجتماعی استانداری در این نشست حضور یافته 
شناسی  آسیب  پیرامون  تحقیقاتی  طرح  با  بود 

عزاداری های شهر بیرجند وارد بحث شد.  
وی با اشاره به کار پژوهشی انجام گرفته درباره 
آسیب شناسی عزاداری ها در بیرجند گفت: هیات 
های عزاداری در شهر بیرجند قدمت دیرنه ای 
عزاداری  منع  که  رضاخان  زمان  در  حتی  دارند 
در کشور بود در بیرجند به صورت خفا مراسم ها 

انجام می گرفت. 

باید منیت ها از هیئات مذهبی
 گرفته شود

دکتر طالبی حضور مردم در روز عاشورا را یک 
همگرایی بدون اجبار خواند و افزود: اکنون بانوان 
باید  ندارند،  عاشورا  روز  در  خاصی  برنامه  هیچ 
مسئوالن مربوطه شرایط مناسب را فراهم کنند 
از دغدغه های  را  . وی خودنمایی و بدحجابی 
که  کرد  عنوان  مذهبی  هیئات  در  زنان  حضور 
گاها باعث انحراف نیز می شود و گفت: باید روی 
تجمیع هیئت ها بیشتر کار شود تا منیت از هیئت 
ها گرفته شود ولی در عین حال هویت محالت 
بر  دانشگاه همچنین  استاد  این  نیز حفظ شود. 
آموزش های شیوه های امر به معروف تاکید کرد 
و گفت: نحوه امر به معروف و نهی از منکر  در 
جذب جوانان به هیئات مذهبی بسیار مهم است. 
کریمپور عضو هیأت ابوالفضلی بیرجند نیز در این 
نشست  گفت: ما انتظار داریم مراسم عزاداری به 
بهترین نحو ممکن، با نظم و انضباطی خاص و 
شرایطی ایده آل بدون سر و صدای اضافی و با 
هدف صرفاً عزاداری برگزار شود اما آیا به راستی 
زمینه های کار را به خوبی فراهم کرده ایم؟ آیا 
فضاسازی  مطلوب  نقطه  این  به  رسیدن  برای 

مناسبی داشته ایم؟«  

ادوات عزاداری ابزار قدرت 
هیات های مذهبی

 کریم پور، یکی از آسیب هایی که هر سال پررنگ 
تر از قبل نمود پیدا می کند را جریان اختالط خانم 
ها و آقایان در مراسم روز عاشورا عنوان کرد و 
افزود: متأسفانه برخی افراد بی مالحظه با آرایش 
و شرایط نامناسب برای تماشا در مسیر هیئت ها 
قرار  می گیرند، آیا برای جلوگیری از ادامه این 
روند، تاکنون برنامه ای داشته ایم؟ آیا برای حضور 
بانوان و استفاده درست آنها از مراسم این ایام، 

فضای مناسبی ایجاد کرده ایم؟«
وی با بیان اینکه آسیب های موجود باید شناسایی 
و رفع شود افزود: ادوات و لوازم عزاداری در جامعه 
امروزی تبدیل به ابزار قدرت هیئت ها شده که این 
موضوع یک آسیب جدی است. کریمپور با اشاره 
به مشکالت عزاداری روز عاشورا در سال های 
قتلگاه گاها شاهد درگیری  اظهار کرد: در  قبل 
های لفظی و فیزیکی در هیئت ها می شویم که 
شایسته عزاداران حسینی نیست. وی ادامه داد: 
حرکت هیئت ها به سمت قتلگاه باید مدیریت 
شود و طبق یک برنامه زمانبندی مشخص همه 
هیئت ها برای عزاداری دسته جمعی روز عاشورا 

در محل قتلگاه جمع شوند.
 

مداحی لس آنجلسی دافعه یا جاذبه

خراسان  آوای  روزنامه  تحریریه  دبیر  قاسمی  
جنوبی نیز به عنوان فعال حوزه هنر در این باره 
ضمن انتقاد از ریتم برخی از مداحی ها به تقلید از 
سبک ترانه های لس آنجلسی  گفت:  قدیمی ها 
و پیشکسوتان ما مداحی ها و اشعار ویژه این ایام 

را در دستگاه های افشاری، شوشتری یا دشتی-
که که ریتم غمگین و سنگینی دارد-  می خواندند 
به همین جهت تأثیرگذاری ویژه ای داشت اما 
االن اتفاقی که افتاده برخی اشعار مخصوص این 
ایام با درون مایه آغشته به اندوه مثاًل در دستگاه 
و  دارد  شادی  ریتم  که  شود  می  خوانده  ماهور 
شرایط نامطلوبی ایجاد می کند«.  وی ادامه داد: 
 »مداحان قدیمی ما دستگاه های آوازی را به خوبی

می شناختند اما االن متأسفاته این طور نیست و 
حتی برخی اشعار برخی نوحه ها هم ایراد دارد. از 
بد حادثه، همه این برنامه ها به بهانه جذب جوانان 
به مراسم و مناسبت ها و دین و مذهب اتفاق می 
افتد، حال آنکه واقعیت این است که اگر منبری ما 
بحثی متناسب با شرایط و با توجه به حال و هوای 
مخاطب خود ارائه نماید، به راحتی می تواند افراد 
را در هر شرایط و وضعیتی جذب نماید، کما اینکه 
همان گونه که می دانید ما تنها یک حسینیه ارشاد 

داشتیم که خیلی ها در  این مکان پای صحبت 
های اساتیدی همچون دکتر علی شریعتی و استاد 
شهید مطهری می نشستند و وقتی از مجلس 
بیرون می آمدند  به کلی متحول می شدند و 
حتی فی المجلس روسری سرشان می گذاشتند«.

مداحان ملزم به دم استاد دیدن شوند

نوفرستی مسئول شورای هیئات مذهبی بیرجند 
نیز  در این نشست با اشاره به سخنان یک مقام 
عالی سازمان » سیا « درباره یکی از اهداف طرح 
تحقیقاتی آمریکا درباره انقالب اسالمی و شیعیان 
گفت: در این طرح تحقیقاتی یکی از مواردی که 
سازمان سیا تصمیم گرفته باید روی آن کار کند 
موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت طلبی بود که 
هر ساله شیعیان با برگزاری مراسمی این فرهنگ 

را زنده نگه می دارند. 
آنها  سیا،  ارشد  مقام  گفته  طبق  داد:  ادامه  وی 
تصمیم گرفتند  با حمایت های مالی از برخی 

اصلی  کنندگان  برگزار  و  مداحان  و  سخنرانان 
شهرت  و  سودجو  افرادی  که  مراسم  اینگونه 
طلب هستند عقاید و بنیان های شیعه و فرهنگ 
شهادت طلبی را سست و متزلزل کنند و مسائل 
انحرافی در آن به وجود آورند به گونه ای که شیعه 

گروهی جاهل و خرافاتی در نظر آید. 
 نوفرستی تاکید کرد: در مداحی ها باید به جای 
نوحه ها و اشعار ضعیف از توان شعرای استان در 
شعر آیینی استفاده کرد. وی با بیان اینکه برخورد 
امر  این  افزود:  کارسازنیست  مداحان  با  سلبی 
موجب می شود که هیات های زیرزمینی به وجود 
بیاید .وی خاطر نشان کرد: نظارت بر مسئوالن 
هیئت ها باید بیشتر شود و مداحان ملزم به دم 

استاد دیدن شوند. 
خصوص  در  مذهبی  هیئات  شورای  مسئول 
استفاده مداحان از سبک های لس آنجلسی نیز 
گفت: ما فکر می کنیم مجالس عزاداری هدف 

عدم  است.  وسیله  فقط  مجالس  این  اما  است 
شناخت و معرفت درست از مجالس امام حسین 
باعث این شده که افراد به دنبال مجالسی با فالن 

مداح یا فالن سخنران باشند. 
این مداح برجسته استان با بیان اینکه در برخی از 
مجالس عزاداری حتی حرکات موزون هم دیده 
اشراف  مذهبی  هیئات  شورای  افزود:  شود  می 
کامل برتمام مجالس عزاداری در هیات ها را دارد 
و اگر اطالع رسانی از سوی مردم در خصوص این 
قبیل مجالس انجام شود حتما برخورد خواهد شد. 

وجود ریشه جریان انحرافی 
در برخی از سبک های مداحی

نوفرستی با بیان اینکه سبک و سیاق عزاداری 
افزود:  است  کرده  پیدا  تغییر  گذشته  به  نسبت 
عزاداری های قدیمی جوانان زمان حال را اغنا 
باید عزاداری ها بر اساس خواست  نمی کند و 

های جامعه امروزی تعریف شود. 

وی به وجود ریشه جریان انحرافی در برخی از 
هدف  افزود:  و  کرد  اشاره  مداحی  های  سبک 
اصلی این جریان جدا کردن جوانان از عزاداری 
است که در این بین باید تبیین و بصیرت افزاری 
انجام  پیش  از  بیش  حسین)ع(  امام  قیام  برای 
گیرد. وی با تاکید بر اینکه مسئولین نیز دغدغه 
افزود:  دارند  عزاداری  مجالس  ساماندهی  برای 
افراد شرکت کننده در این گونه مجالس باید تابع 

هنجار جامعه باشند. 

   سامانه طوبا ، تنها مرجع 
تایید مداحان 

ساماندهی  به  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
و  کرد  اشاره  استان  مداحان  کانون  در  مداحان 
کارت  مداحان  تمام  برای  کانون  این  در  گفت: 
مداحان  تمام  همچنین  کردیم  صادر  شناسایی 

موظف به ثبت نام در سامانه ملی طوبا شده اند .
حجت االسالم لطفیان با تاکید بر این اینکه این 
کار بسیار پیچیده است افزود: اگر سامانه طوبا به 
صورت کامل به سرانجام برسد اتفاق خوبی در 

حوزه ساماندهی مداحان خواهد بود. 
وی به برگزاری جلسات مستمر در کانون مداحان 
اشاره کرد و گفت: در این جلسات نوآوری و سبک 
های استاندارد مداحی به بحث گذاشته می شود. 
وی عنوان کرد: اساتید مجرب در کانون مداحان 

استان تاریخ اسالم و تشیع را بازگو می کنند .

پیک نیک رفتن عده ای در مسیر
 هیات ها تعطیل شود 

بعد از این موارد، اصل مراسم روز عاشورا و نحوه 
 ورود هیات ها به فضای قتلگاه و از همه مهم تر
جمعیت  برای  فضا  این  نبودن  نیاز  جوابگوی   
استقبال کنندگان هم به عنوان یک آسیب جدی، 
مفصل مورد بحث واقع شد. تقسیم  شهر به  چهار 

جمله  از  عاشورا  روز  مراسم  برای  اصلی  بخش 
پیشنهاد هایی بوده که سال گذشته نیز در نشستی 

مشابه به بحث گذاشته شده بود. 
امسال نیز بر همین قضیه مهمان های نشست 
اتفاق نظر داشتند که  همه هیات های کوچک در 
یکی از این 4 نقطه بنا به موقعیت مکانی تجمع 
کرده همگی به صورت یکپارچه عزاداری نمایند 
تا هم مراسم عزاداری منسجم تر شود و هم بر 
زمان اجرای مراسم، مدیریت الزم صورت گیرد«. 
یک خواسته مهم مسئوالن هیات ها این بود که 
ارگان های مربوطه  بهتر وارد عمل شوند  و اجازه 
ندهند خانم ها در مسیر هیات ها بنشینند و فرش 
پهن کنند و با شرایط زننده ای شاهد عزاداری 
ها باشند«. قاسمی دبیر تحریریه روزنامه هم با 
اشاره به اینکه بی شک ورودی های قتلگاه نیاز به 
اصالح دارد، گفت: » این اصل را هم باید در نظر 
داشته باشیم که فضای قتلگاه صرفاً برای حضور 
و تجمع هیئت ها در50- 40  سال قبل طراحی 
شده و با اوضاع فعلی همخوان نیست. به نظر 
می رسد باید فضاهای دیگری متناسب با جمعیت 
عزاداران فعلی در نظر گرفته شود«. به پیشنهاد او: 
»یکی از این نقاط که می تواند جوابگوی جمعیت 
امامزادگان  متبرکه  بقعه  فضای  باشد،  عزاداران 
بلوارهای  پتانسیل  لحاظ  با  که  است  باقریه 

اطرافش مکان خوبی می باشد .
بیرجند  الزمانی  صاحب  هیات  مسئول  خالدی 
نیز با اشاره به برخی مشکالت قتلگاه، مثل نبود 
سرویس بهداشتی و وضوخانه کافی، محدودیت 
نبود  مکان نشستن خانم ها،  و  قتلگاه  فضای 
پیشنهاد داد: »هیات ها مرکز شهر مثاًل هیات 
های ابوالفضلی، حسینی، صاحب الزمانی و فاطمی 
همه با هم در محل حسینیه امام رضا سرجمع 
شوند و درست مثل گذشته با هم زیر یک پرچم 
از مسیر خیابان منتظری به سمت قتلگاه حرکت 
کنند. اگر هیات ها در این نقاط سرجمع شوند و 
به صورت گروهی تا رسیدن به قتلگاه یا هر نقطه 
نهایی که در نظر گرفته شود حرکت کنند به این 
ترتیب خانم ها هم می توانند مثل گذشته در طبقه 

فوقانی حسینیه از مراسم مستفیض شوند. 

تغییر مکان قتلگاه در گذر زمان 
امکان پذیر است 

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان نیز در این نشست 
اختالط را یک آسیب جدی در روز عاشورا عنوان 
کرد و گفت: باید جلوی نظاره گری صرف را در 
نباشد که عده  این طور  تا  این روز گرفته شود 
ای به پیک نیک آمده باشند. لطفیان معتقد است 
که نمی توان به یک باره محل قتلگاه را تغییر 
داد بلکه باید با گذشت زمان مکان مناسبی در 
نظر گرفته شده تا  مراسم ظهر عاشورا به صورت 
تجمیع هیات ها در آن مکان اجرا شود. وی قول 
مساعد داد  بلوار وسط خیابان منتهی به قتلگاه به 
نحوی اصالح و آماده سازی شود که امکان فرش 
پهن کردن و نشستن در این بلوار فراهم نباشد تا 
هیئات به راحتی بتوانند این مسیرهای منتهی به 

قتلگاه را طی کنند. 

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950536 در اجرای دستور فروش صادره از شعبه پنجم مبنی بر دعوی آقای علیرضا موحدی 

مقدم به طرفیت خانم زهرا موحدی مقدم و غیره در خصوص یک باب منزل مسکونی واقع در پالک ثبتی به شماره 1514 اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در خیابان کارگران )قسمتی از ترکه مرحوم اسداله چهاردهی( که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در خیابان کارگران 18 و 
پالک 23 که مساحت عرصه برابر ممیزی انجام شده در سال 62 برابر 232 مترمربع و مساحت اعیان برابر 176 مترمربع و ملک مذکور فاقد 
پروانه ساختمانی و پایان کار می باشد و معبر تا عرض 20 متر در آینده تعریض دارد و امتیازات یک انشعاب آب 1/2 اینچ  و یک امتیاز برق 25 
آمپر که با توجه به مراتب فوق به مبلغ 1/199/800/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/07/17 از ساعت 
9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 
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 هزینه بیمه و درمان زائران
 اربعین ۲۵ هزار تومان شد

اربعین که  زائران  درمانی  و خدمات  بیمه  هزینه 
قبال ۲۵۹ هزار ریال تعیین شده بود به ۲۵۰ هزار 
ریال کاهش یافت. به گزارش عصر اعتبار به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت، این 
به  سازمان اعالم کرد: سایر هزینه های مربوط 
عزیمت به عتبات عالیات در ایام اربعین به میزان 
تعیین شده در گذشته که در اطالعیه این سازمان 
اخذ  ارزی  هزینه  شود.  می  محاسبه  است،  آمده 
روادید بابت هر نفر 4۰ دالر که معادل ریالی آن 
روزانه به نرخ آزاد بانک مرکزی با کارمزد مربوطه 
بر روی سامانه محاسبه می شود. هزینه بیمه و 
و  ریال   ۲۵۰.۰۰۰ نفر  هر  بابت  درمانی  خدمات 

حق الزحمه کارگزاری 1۰۰.۰۰۰ ریال

مقام اول ایران در صادرات طالی سرخ

میزان - ایران مقام اول تولید و صادرات زعفران 
در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  جهان  در  را 
پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از 1۳ میلیون 
به  الزم  است.  داشته  کشور  برای  ارزآوری  دالر 
در  صادرات  میزان  این  ریالی  ارزش  است  ذکر 
پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از 41 میلیارد 

تومان در آمار گمرک ثبت شده است.

پیش بینی آخوندی از کاهش
 شدید قیمت بلیط هواپیما

نرخ  مدیریت  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
جدید  هواپیماهای  خرید  از  پس  هواپیما  بلیت 
فرایند  این  از  بعد  و  شد  رقابتی  قیمت ها  گفت: 
پیدا  کاهش  شدت  به  پیک  از  غیر  در  قیمت ها 
کرده و همچنان رقابتی بودن بازار و حقوق مردم 

از اهمیت ویژه نزد ما بر خوردار است.

محدودیت جدید در 
پرداختی به کارکنان بانک ها

پرداختی  میزان  در  که  ممنوعیت هایی  دنبال  به 
اخیر  مدت  در  بانک ها  کارکنان  به  مزایا  و  حقوق 
مصوب  اعتبار  و  پول  شورای  بار  این  شد،  تعیین 
از  یک  هر  به  پرداختی  پاداش  میزان  تا  کرده 
تبلیغات  یا  و  جوایز  هزینه های  محل  از  کارکنان 
سپرده قرض الحسنه پس انداز نباید از متوسط حقوق 
و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی آنها بیشتر باشد. به 
گزارش ایسنا، انتشار فیش های حقوقی در رسانه ها 
و واکنش های بعدی که از سوی بخش های مختلف 
به همراه داشت، شبکه بانکی را به طور خاص در 
مرکز توجه قرار داد و محدودیت هایی را به دنبال 
افشای فیش های چند میلیونی حقوقی مدیران عامل 

بانک ها برای کارکنان ایجاد کرد.

ثبت نام  رشته های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد تا نهم مهر تمدید شد
دکتر حکیم پور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند: با اشاره به اینکه پذیرش بدون آزمون دانشجو در کلیة رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی به استثنای رشته 
های گروه علوم پزشکی تا نهم مهر تمدید شده است گفت: تقریباً برای اغلب این رشته ها کاهش شهریه تا پنجاه درصد اعمال خواهد شد. دکتر حکیم پور از عالقه مندان خواست جهت ثبت نام به سامانة مرکز سنجش 
و پذیرش دانشگاه به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل ثبت نام اینترنتی جهت ثبت نام حضوری به واحد دانشگاهی بیرجند یا سایر واحد های استان که متقاضی هستند، مراجعه نمایند. 

 اولین تصویری که از جنگ 
ایران و عراق به دنیا مخابره شد

تصویری که ثانیه هایی بعد از بمباران فرودگاه 
 1۳۵۹ سال  شهریور   ۳1 روز  ظهر  در  مهرآباد 
کیهان  روزنامه  عکاس  فتحی  عباس  توسط 

از  که  است  تصویری  نخستین  شده،  گرفته 
جنگ ویرانگر هشت ساله ایران و عراق به دنیا 

مخابره شد.

اولین شهید دفاع مقدس را بشناسید 

شهیدمحمد حسین دامغانی تکنسین پرواز که در 
اولین دقایق شروع جنگ تحمیلی به خدا پیوست. 
به گزارش مشرق، وی در حالی به شهادت رسید 
ملتی  علیه  بر  عراق  توسط  جهانی  استکبار  که 
 مظلوم و تازه رهیده از زیر یوغ ستمشاهی حمله ای

همه جانبه را ترتیب داده بود.

وی در ۳1 شهریور ۵۹ در فرودگاه مهرآباد تهران 
عراقی  مزدوران  هواپیماهای  باران  بمب  اثر  بر 
قرار  دشمن  هوایی  های  گلوله  اصابت  مورد 
لقا  به  ماه تشکیل خانواده،  از 1۵  گرفت و پس 
یار پیوست. وصیت نامه یا توصیه ای در رابطه با 
جنگ ندارد چرا که یک لحظه از جنگ را درک 

نکرده بود که آسمانی شد.

 دانشگاهیان عزیز متعهدانه در جهت تقویت رشد علمی کشور تالش نمایند

دکتر علی رضا حسنی دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی : 

امنا و  دکتر علی رضا حسنی دبیر هیئت 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
تحصیلی  سال  آغاز  مناسبت  به  پیامی  در 
کرد  تاکید  مقدس  دفاع  هفته  و  جدید 
تقویت رشد علمی کشور در گرو مجاهدت 

مستمر دانشگاهیان عزیز است.
آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی متن پیام دکتر حسنی به شرح زیر 

است: 
بشریت  عالم  منجی  پیشگاه  به  درود  با 
حضرت ولی عصر)عج( روح بلند و ملکوتی 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  بنیانگذار 
طیبة  ارواح  و  خمینی)ره(  امام  حضرت 
مقدس  دفاع  و  انقالب  افتخار  پر  شهدای 
رهبری  معظم  مقام  پیشگاه  به  سالم  با  و 

ای  خامنه  امام  العظمی  ا...  آیت  حضرت 
جدید  تحصیلی  سال  آغاز  العالی(.  )مدظله 
دانشجویان  و  استادان  دوباره  حضور  و  
 عزیز در سنگر مقدس تعیلم و تربیت را ارج
می گذارم و به جمع کثیری از جوانان آینده 
ساز کشور اسالمی مان که امسال به خانوادة 
اند پیوسته  اسالمی  آزاد  دانشگاه   بزرگ 

خیر مقدم می گویم.
تقارن مبارک آغاز سال جدید تحصیلی با 
هفته دفاع مقدس که یاد آور سال های پر 
در  سرافرازمان  ملت  ایثار  و  حماسه  افتخار 
دفاع از ارزش ها و آرمان های متعالی نظام 
را  است  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
دانشجویان  ارجمند،  همکاران  استادان،  به 
های  خانواده  همة  به  همچنین  و  گرامی 

آزادگان  جانبازان،  ایثارگران،  شاهد،  معزز 
تهنیت عرض  و  تبریک  عزیز  رزمندگان  و 

می نمایم.
دانشگاهیان عزیز به خوبی می دانند که 
پیکان  نوک  واقع  در  و  هدف  ترین  مهم 
بدخواهان نظام اسالمی دانشگاه است و از 
این رو انتظار ایران اسالمی از دانشجویان 
و دانشگاهیان عزیز این است که با رعایت 
ترویج  و  حفظ  ویژه  به  اسالمی  شئونات 
فرهنگ عفاف و حجاب و با همت بلند و تقوا 
و تعهد و مجاهدت خستگی ناپذیر بر روند 
رشد علمی کشور بیفزایند و مطابق منویات 
فرمایند: می  که  والیت  عظمای   مقام 

مسأله  تربیت  و  تعلیم  و  فرهنگ  مسأله 
عزت  و  علمی  رشد  زمینه  است  نظام  اول 

فراهم  را  کشورمان  بیشتر  چه  هر  اقتدار  و 
نمایند . 

وی در پایان تاکید کرد: خالصانه از درگاه 

خداوند سبحان می خواهم که مسیر متعالی 
کسب علم و معرفت را همراه تعهد و تقوا 

در دل های همة ما شوق انگیز نماید. 

جایزه سرشماری نفوس و مسکن برای یکهزار نفر

رییس مرکز آمار ایران گفت: نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز )شنبه( سوم 
مهر در سراسر کشور آغاز می شود. این شیوه سرشماری تا ۲4 مهر 
ادامه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، امید علی پارسا  اظهار کرد: مردم 
با مراجعه به سایت www.sarshomari95.ir می توانند اطالعات 
سرشماری  گفت:  حال  درعین  مسئول  مقام  این  کنند.  وارد  را  خود 
آبان   ۲۵ تا  جاری  مهر   ۲۵ از  مردم(  منازل  به  مراجعه  )با  حضوری 
امسال در سراسر کشور انجام خواهد شد. وی اظهار داشت: با توجه 
انتظار می رود حدود  اینترنت 4۵ درصدی در کشور  به ضریب نفوذ 
۳۵ درصد از خانوارهای کشور، اطالعات خود را به شکل اینترنتی در 
اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. وی توضیح داد: خانوارهایی که به شکل اینترنتی سرشماری می شوند 
در پایان سامانه به آنها کدی می دهد، این کد باید از سوی خانوار نگهداری شود و زمانی که ماموران 
سرشماری به خانه آنها مراجعه کردند با ارایه کد مورد نظر دیگر از آنها سرشماری نمی شود. رییس مرکز 
آمار ایران این موضوع را نیز گفت که به یکهزار نفر از خانوارهایی که به شکل اینترنتی اطالعات خود را 

وارد کنند از طریق قرعه جایزه یک میلیون ریالی تخصیص می یاید.

کاهش ساعت کاری فرهنگیان دارای شرایط خاص

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با تشریح تسهیالت ویژه زنان فرهنگی از کاهش 1۲ ساعته 
ساعات کاری فرهنگیان دارای شرایط خاص خبر داد. به گزارش ایسنا، 
مهناز احمدی گفت: نیمی از جمعیت نیروهای وزارت آموزش و پرورش را 
زنان تشکیل می دهند. وی تصویب قانون افزایش مدت مرخصی زایمان 
از قول های عملی شده وزیر آموزش و پرورش  را  برای زنان فرهنگی 
دانست و افزود: مطابق قانون از سال گذشته مقرر شد که مدت مرخصی 
زایمان زنان فرهنگی به ۹ ماه برسد. احمدی یکی دیگر از اقدامات دفتر 
امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش را تالش برای تقلیل ساعت 
کاری زنانی که شرایط خاص دارند، دانست و خاطرنشان کرد: قانونی برای 
کم کردن ساعت کاری زنانی که سرپرست خانوار بوده و همسر آنان بیماری صعب العالج دارد و یا مادرانی که 
فرزند معلول دارند از 44 ساعت کاری به ۳۶ ساعت و با پیگیری دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری تصویب 
شد. وی افزود: این قانون بعد از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد که ایراداتی مبنی بر مشخص نشدن 
مسئول پرداخت مابه التفاوت این کاهش ساعت کاری بر آن گرفته شد لذا دوباره به مجلس فرستاده شده و 

بعد از اصالح مجددا به شورای نگهبان رفته و اکنون منتظر هستیم که این قانون به دستگاه ها ابالغ شود.

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

توجه      توجه
کلیه اجناس به قیمت 

خرید به فروش می رسد.
بین مدرس 16 و 18 

 جنب بانک مهر اقتصاد
32236227

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع لباس زنانه و شلوار 
بچگانه اورجینال فقط در پوشاک آداک

با قیمت های باورنکردنی
بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

تعمیر لوازم خانگی در منزل 
     لباسشویی، ظرفشویی،ماکروفر

 جاروبرقی ، پنکه و... 
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7 موردی که عشق تان را نابود می کند

شنبه * 3 مهر  1395 * شماره 3610

آیه روز  

 بى  گمان اين قرآن بر فرزندان اسرائيل بيشتر آنچه را كه آنان در باره  اش اختالف دارند حكايت 
مى  كند. سوره النمل، آيه 76

حدیث روز  

كسى كه از آفريدگار پيروى كند از خشم آفريـده  ها بـاكى نـدارد. و كسى كه خــدا را به خشـم آورد، 
بايد باور كند كه مردم بر او خشم خواهند آورد. امام هادى )ع(

دستان كسى دست زنان كرد مرا
بى حشمت و بى عقل روان كرد مرا

حاصل دل او دل مرا گردانيد
هر شكل كه خواست آنچنان كرد مرا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

3 روش برای افزایش هوش مالی

داشتن هوش مالى باال يعنى شما بيشتر به موفقيت هاى 
مالى دست مى يابيد. مى توانيد هوشمندانه عمل كنيد و 

درآمد خوبى بسازيد:
۱. تمرد را كنار بگذاريد: اگر شما از وظايف كارى تان 
كه واقعا دوست نداريد انجام شان دهيد سر باز زنيد يا 
از انجام آنها تمرد و چشم پوشى كنيد، فكر مى كنيد 
رييس تان چندوقت شما را سركار نگه مى دارد؟ طول 
نمى كشد، مطمئن باشيد!  منبع مالى و درواقع پول شما 
است.وقتى شما به پول يا امور مالى خود به نحوى 

شايسته توجه كنيد آن گاه مى توانيد تغيير را ببينيد. 
پيشنهاد  شما  به  دهيد:  آموزش  خودتان  به   .۲
نمى كنيم به دوران مدرسه برشد تا درباره ى امور مالى 
چيزهايى بياموزيد يا در كالس هاى آموزشى سهام و 
اوراق قرضه ثبت نام كنيد. مادامى كه شما مى توانيد 
يک مشاور موثق استخدام كنيد تا در تصميمات و 
ندارد  ضرورتى  كند،  كمک تان  مالى  انتخاب هاى 
خودتان تمام زير و بم سرمايه گذارى را بدانيد. فهميدن 
چگونگى تغيير راه هاى رفتارى شما با پول تان مهم 
است. توجه داشته باشيد كه چگونه با پول تان رفتار 
مى كنيد و روزانه چه تصميماتى اتخاذ مى كنيد كه 

وضع مالى تان را بهتر يا بدتر مى كند.
تفكر  اين  مواقع  اغلب  دهيد:  تغيير  را  تفكرتان   .۳
نداريم  ما است كه در جايى كه هيچ رشد فكرى 
نگه مان مى دارد. براى افزايش هوش مالى و احساس 
كاميابى مالى، طرز تفكرتان را تغيير دهيد. به جاى 
چيز  بدون خريدن فالن  زندگى  كنيد  فكر  اين كه 
 گران قيمت براى تان پوچ است، بيشتر درباره  ثروت 

ساختن بينديشيد.

در شهرمان ديوانه اى زندگى مى كرد كه همه او 
را دست مى انداختند و در كوچه پس كوچه هاى 
 شهر بازيچه بچه ها قرار مى گيرد. روزى او را در 
كوچه اى ديدم كه با كودكانى كه او را ملعبه خود قرار 
داده بودند با خنده و شادى بازى مى كرد.او را به خانه 
بردم و پرسيدم: چرا كودكانى كه تو را مسخره مى 
كنند و به تو و حرفها و كارهايت مى خندند را از خود 
نميرانى؟؟با خنده گفت:مگر ديوانه شده ام كه بندگان 
خدا را از خود برانم در حاليكه مى توانم لبخند را به آنها 
هديه دهم؟جوابش مرا مدتى در فكر فرو برد....دوباره 
از او پرسيدم:قشنگترين و زشت ترين چيزى را كه تا به 
حال ديده اى را برايم تعريف كن.!ليوان آبى كه در اتاق 
بود را برداشت و سر كشيد.با آستين لباسش آبى كه از 
دهانش شده كرده بود را پاک كرد.و گفت: قشنگترين 
چيزى را كه در تمام عمرم ديده ام لبخندى است كه 
پدرم هنگام مرگ بر لب داشت.و زشت ترين چيزى 
كه ديده ام مراسم خاكسپارى پدرم بود كه همه گريه 
كنان جسد را دفن مى كردند. پرسيدم:چرا به نظر تو 
زشت بود؟مگر مراسم خاک سپارى بدون گريه هم 
ميشود؟جواب داد:مگر براى كسى كه به مرگ لبخند 
زده است بايد گريه كرد؟؟ و من از آن روز در اين فكر 
هستم كه آيا اين مرد ديوانه است يا مردم شهر ما 

ديوانه اند كه او را ديوانه مى پندارند؟؟

اينكه زندگى خوبى داشته باشيم، الزم نيست 
آسا  راه هاى معجزه  دنبال  به  بى خودى  كه 
باشيم. ضمن اين كه بايد بدانيد كه خوشبختى 
در زندگى  و داشتن يک زندگى موفق بعد از 
ارتباطى به روياپردازى نداشته و  ازدواج، هيچ 
در عين حال چيزى نيست كه بدون هيچ گونه 
تالشى، تحقق بپذيرد. پس الزم است بدانيد كه 
اگر واقعا قصد بهبود شرايط زندگى زناشويى 
خودتان را داريد، يكى از بهترين اقداماتى كه 
مى توانيد انجام بدهيد، شناسايى عوامل مخرب 
در زندگى است كه ما در اين مطلب از آنها با 
نام دشمن زندگى ياد مى كنيم و قصد داريم 
تا 7 مورد از آنها را در ادامه مطلب بياوريم. البته 
هركدام از شما ممكن است به فراخور شرايط 
مورد  موارد،  اين  به  بخواهد  خودش،  زندگى 

ديگرى نيز بيفزايد.
 1- تلویزیون

 تلويزيون قاتل عشق است. در اين مورد هيچ 
شكى نداشته باشيد! حتى كامال توصيه مى شود 
كه شام خوردن جلوى تلويزيون را قدغن كنيد. 

هر شب غذاخوردن جلوى تلويزيون به همراه 
گويندگان نمى گذارد حواستان به همسرتان و 
فرزندانتان باشد، از آن گذشته آن قدر جلوى 
تلويزيون به تماشاى فيلم مشغول بوده ايد كه 
وقتى به رختخواب مى رويد حتى ديگر وقت 
نداريد با هم حرف بزنيد و از حال يكديگر باخبر 
شويد. تنها چاره كار اين است كه اين دشمن را 

از زندگى عاشقانه بيرون بيندازيد!
2- خانه نشینی

 ممكن است بنا به داليلى، ديگر بيرون نرويد! 
البته حتما الزم نيست كه رستوران هاى آن 
چنانى برويد و يا از همسرتان چنين انتظارى 
را داشته باشيد. چرا كه به هر حال اصل قضيه 
اين است كه شما اوقاتى را با هم و به بهترين 
شكل سپرى كنيد. حاال مى توانيد غذايى كه در 
منزل تهيه كرده ايد را به پارک ببريد و يا اين 
كه اگر مى توانيد به رستورانى كه در آن خاطره 
هاى خوشى داشته ايد، برويد. فراموش نكنيد 
كه نبايد با هزينه تراشى هاى بى مورد، به گونه 
اى متحمل هزينه بشويد كه ديگر نخواهيد به 

رستوران برويد. 
 ۳- ساعات اضافی

نه  برنگرديد!  خانه  به  كار  از سر  دير   ديگر   
تنها براى خودتان وقت نداريد بلكه عالوه بر 
آن خستگى و عصبانيت تان را با خود به خانه 
مى آوريد كه حقيقتا هيچ كار خوشايندى براى 
فرزندان و همسرتان نيست! تنها كافى است كه 
كار، تمام زندگى تان را به خود مشغول كند، 
به سرعت تنها موضوعى مى شود كه از آن در 
خانه حرف مى زنيد. بس كنيد! سعى كنيد به حد 
كافى زود به خانه برگرديد تا قبل از شام كمى 
وقت براى خودتان و يا با هم بودن داشته باشيد. 

4- رسیدگی به وضع ظاهر 
فكر نكنيد چون ديگر زن و شوهر هستيد و 
چندين سال از زندگى مشترک تان مى گذرد، 
بايد نسبت به وضع ظاهرتان بى خيال شويد! 
چرا كه در روايات اسالمى هم نسبت به اين 
براى  را  و شوهر خودش  زن  از  كدام  كه هر 
همسرش آراسته كند تاكيدات و سفارشات بسيار 
فراوانى وجود دارد. پس بهتر است كه دست از 

شوريدگى و نامرتب بودن برداريد، موهايتان را 
ژوليده و درهم رها نكنيد، از ريخت و پاش كردن 

در خانه خوددارى كنيد و به خودتان برسيد! 
5- بی توجهی

  يكى ديگر از دشمنان بزرگ زن و شوهرها، 
توجه  از  منظور  جا  اين  در  است.  توجهى  بى 
كردن گل خريدن و يا هديه دادن نيست بلكه 
 تنها نگاه كردن به همسرتان است كه گاهى 
مى تواند خيلى بيشتر از آنچه كه تصور مى كنيد، 
تاثير خوبى در زندگى تان بگذاريد. زمانى كه 
همسرتان آرايشگاه رفته و يا كت جديدى خريده 
است به او توجه نشان دهيد. به خصوص زمانى 
كه او را شيک و زيبا مى بينيد و يا وقتى كه او با 
تعريف هاى به جا و مناسبش شما را تحت تاثير 
قرار مى دهد، از او تعريف كنيد. زيرا تعريف و 
تمجيدها هميشه خوشايند هستند، اما تنها زمانى 

كه درست و به جا به كار برده شوند.
6- حساسیت مفرط

 دست از پاييدن و سين جين كردن همسرتان 
براساس  كه  مشترک  زندگى  زيرا  برداريد 

اعتمادى دوجانبه بنا مى شود. شک و بدگمانى 
هاى بيش از حد شما، در نهايت او را به ستوه 
آورده و به سمت فرد ديگرى هل مى دهد! پس 
مواظب باشيد كه با دست خودتان عشقتان را 

نابود نكنيد.
7- خانواده همسر

 نه، مطمئنا تمام خانواده هاى همسر آن گونه 
داده  نشان  منفى  صورت  به  ها  فيلم  در   كه 
مى شوند، نيستند. پس سعى كنيد كه از تلقين 
منفى به ذهنتان كامال دورى كنيد و اين باور را 
در خودتان تقويت كنيد كه تفاهم بين همسر 
و خانواده شما اغلب مى تواند گرم و صميمانه 
باشد. اما نكته مهم آن است كه بدانيد زمانى كه 
اين تفاهم به حد كافى وجود دارد، چيزى را به 
همسرتان تحميل نكنيد. چنانچه احساس مى 
كنيد كه همسرتان از رفت و آمدهاى آخر هفته 
كم كم خسته مى شود به او اصرار نكنيد آخر هر 
هفته براى ناهار با خانواده شما باشد و البته اين 
قاعده در مورد مهمانى هاى همكاران و دوستان 

قديمى نيز صدق مى كند.

عارفانه روز

دوستى با خدا مي تواند هر يک از ما را چنان 
متحول سازه كه ديگر نيازى به هيچ دارويى 

براى شفاى دلهاى خسته نداشته باشيم.

خورشيد هر روز صبح بخاطر زنده بودن 
من و تو طلوع مى كند. هرگز منتظر فرداى 

خيالى نباش، سهمت را از زندگى همين امروز بگير.

 آنقدر تمرين كنيد وجود و افكارتان را از آنچه 
باعث شاديتان مى شود پر كنيد، تا معتاد 

شادى شويد. شادى تنها دارويى است
 كه عوارض جانبى ندارد.

احمقانه ترين اشتباهى كه امكان دارد هر آدمى 
درزندگى اش بكند اين است كه پيش خودش 

فكركند كسى كه يک باربه او صدمه زده 
دوباره اين كاررا نخواهد كرد
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ینوراکامهوکدرز15

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

به بازاریاب تلفنی 
)برای کار در کانون تبلیغات( 

نیازمندیم.
09389282099

به چند کارگر خانم برای کار 
در غذای آماده با حقوق عالی 

نیازمندیم. ترجیحاً با سابقه  کار 
09382021616

32312514

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی 
باال برای کار در گالری نیازمندیم.

32423860 -09012363260

آژانس پائیزان )ویژه بانوان(
به تعدادی راننده خانم برای کار در آژانس 

نیازمند است.    09156646758
مدرک تحصیلی مقطع کاردانی
  رشته نرم افزار کامپیوتر 

امیر دادرس فرزند اصغر از دانشگاه 
آزاد واحد بیرجند مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و منـا

)نمونه کار: ساختمان رویال ، معلم 13(
09358031766 - الوندی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

نقاشی ساختمـان  پالستیک - اکرولیک 
روغنی به همراه طراحی دیوار با رنگ

  09159617909 - تنگلی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181
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تیم ملی ب والیبال ایران، قهرمان آسیا را شکست داد

تیم ملی ب والیبال ایران در دومین دیدار خود در جام کنفدارسیون مردان آسیا 
موفق به شکست ژاپن قهرمان سال 2015 قاره آسیا شد. به گزارش ایرنا، 
دومین روز پنجمین دوره مسابقات والیبال جام کنفدراسیون مردان آسیا روز 
گذشته در سالن والیبال ناخون پاتوم تایلند آغاز شد. تیم ملی ب والیبال ایران 
در دومین مسابقه روز دوم و از ساعت 14 به وقت محلی به مصاف ژاپن 
قهرمان سال 2015 قاره آسیا رفت. ملی پوشان والیبال ایران در این دیدار در 
سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 10، 25 بر 18 و 25 بر 23 موفق به 
شکست ژاپن شدند تا دومین پیروزی خود را در این رقابت ها جشن بگیرند. 
تیم ملی ب والیبال ایران در روز نخست نیز استرالیا را سه بر یک شکست 
داده بود و در حال حاضر با 6 امتیاز صدرنشین گروه دوم این رقابت ها هست. 
ناصر شهنازی سرمربی تیم ملی ب والیبال ایران برابر ژاپن از ترکیبی متفاوت 
نسبت به مسابقه نخست استفاده کرد و سامان فائزی، مسعود غالمی، 
علیرضا مباشری، رحمان داوودی، علیرضا بهبودی، رضا قرا، و محمدرضا 
موذن را به میدان فرستاد. شینگو ساکای سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن در 
ابتدای این مسابقه از ترکیب تسوباسا هیساهارا )کاپیتان(، شوهی یاماگوچی، 
هیسانوری کاتو، تایشی اونودرا، ایسی اوتاکی، یوکی هیگوچی و یوکی کویک 
)لیبرو( استفاده کرد. آیدوس آخمتوف از قزاقستان و کومسان کتهاورن از تایلند 
به ترتیب به عنوان داور اول و دوم قضاوت دیدار ایران و ژاپن را بر عهده داشتند.

معرفی فینالیست های مسابقات بدمینتون نونهاالن پسر

ایرنا - فینالیست های مسابقات بدمینتون قهرمانی نونهاالن پسر کشور 
در بخش یک نفره و دو نفره شناخته شدند. سی امین مرحله مسابقات 
قهرمانی کشور بدمینتون پسران رده سنی نونهاالن که از 31 شهریور در 
سالن اختصاصی ساری آغاز شده است، صبح روز گذشته با شناخت بدمینتون 
بازان راه یافته به مرحله نهایی پیگیری شد. در بخش یک نفره محمد زرچی 
از خراسان رضوی، امیر حسین حسینی از زنجان با پیروزی برابر حریفان خود 
به فینال راه یافتند و در ادامه محمد پارسا الوندی از کرمانشاه و سعید فضایلی از 
یزد به مقام سوم مشترک دست یافتند. در بخش دو نفره نیز فرهان جاویدی و 
محمود رضا میتا از فارس، امیر رجبلو و مبین قلعه قافی از گلستان با پیروزی برابر 
حریفان خود به فینال راه یافتند و معین خاکی و امیر علی موسوی از قم و آرین 
حسین پور و یزداد رئیس زاده از مازندران به مقام سوم مشترک رضایت دادند. 

اهتزاز پرچم ایران در پنجمین دوره بازی های آسیایی

ایرنا- با حضور شهردار دانانگ وسرپرست کاروان اعزامی و جمعی از 
مربیان و قهرمانان؛ پرچم جمهوری اسالمی ایران در محل برگزاری بازی 
های ساحلی به اهتزاز در آمد. پنجمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی بعد 
از برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی از امروز تا دوازدهم مهر در 22 
رشته ورزشی برگزار و کاروان ورزشی کشورمان با 33 ورزشکار در 9 
رشته ورزشی دوومیدانی، کشتی، پنچاک سیالت، ووینام، سامبو، موی 
تای، کوراش، جوجیتسوو وکوتورین در این بازی ها حضور خواهد داشت. 
مسابقات موی تای به دلیل رینگی بودن از سه روز قبل آغاز شده است.

آیا می دانید که می توانید ضعف بدنی صبحگاهی را با 
خوردن گردو و انجیر خشک از بین ببرید؟! حتی مصرف 
این دو خشکبار تا تنظیم خواب دانش آموزان در هفته 
های اول مهر نیز توصیه می شود. به برخی از خواص 
شگفت انگیز انجیر خشک توجه کنید: 1- خوردن 
انجیر حرارت کبد و قلب را تسکین می دهد 2- افرادی 

که می خواهند چاق شوند حتما صبح ناشتا انجیر مصرف 
کنند 3- اگر انجیر در گالب خیس خورده شود و بین 
وعده های غذایی مصرف شود برای رفع یبوست در افراد 
سرد مزاج موثر است 4- خیسانده انجیر در سرکه و 
مصرف آن درد ناحیه طحال را آرام می کند 5- بچه هایی 
که هنگام دویدن و بازی کردن دچار درد ناحیه زیر دنده 

چپ می شوند، می توانند برای تسکین درد از انجیر با 
سرکه بهره گیرند 6- توصیه مهم به کودکان نیز این 
است که از خوردن چیپس، کاکائو، سوسیس و کالباس 
به مقدار زیاد خودداری کنند و انجیر خشک، کشمش و 
سایر مواد خوراکی مشابه را جایگزین آنها کنند تا 
لکه های تیره زیر چشم و پوست آنان برطرف شود. 

رفع چروکیدگی اطراف چشم 
با مواد طبیعی

1- هسته انگور )اگر به دنبال یک درمان قوی 
برای پیشگیری از پیری پوست و بروز چین و 
چروک هستید حتماً سراغش بروید که به صورت 
عصاره یا روغن موجود است( 2- گریپ فروت 
یکی از مرکبات عالی برای مصرف ناشتا و یا قبل 

از خواب است. می توانید آن را با اندکی عسل 
شیرین کرده و میل کنید 3- یکی دیگر از روش 
های مناسب برای بهبود عملکرد کبد و کمک 
به کم رنگ شدن چین و چروک، انتخاب مواد 
غذایی سبزرنگ است. رنگ سبز نشان دهنده 
ماده  این  است.  کلروفیل  زیادی  میزان  وجود 
مغذی پاکسازی کننده قوی است و سموم بدن 
را جذب می کند 4- روغن زیتون و لیموترش.

دلیل ضعیف شدن چشم چیست؟

تحقیقات نشان داده است ضعیف شدن چشم 
ارتباطی با استفاده از رایانه و تماشای تلویزیون 
و  چشم  ساختمان  و  فرم  کلی  طور  به  ندارد. 
ژنتیک، از فاکتورهایی است که میزان بینایی و 
مشکالت چشم را تعیین می کند. به گفته یک 
متخصص، در تمام سنین الزم است هنگام کار 

با رایانه موارد محافظت از چشم رعایت شود، اما 
در مورد کودکان به این دلیل که چشم کودک از 
تطابق باالیی برخوردار است، ممکن است والدین 
دیرتر متوجه مشکل تنبلی چشم شوند. با توجه به 
این که کار با رایانه از فاصله نزدیک صورت می گیرد 
ممکن است والدین مشکالت بینایی کودکان را در 
مراحل اولیه متوجه نشوند. بنابر این مراجعه نکردن 
بموقع به پزشک، میتواند روند درمان را کند می کند.

خواص بی شمار گیاه اسفرزه

مصرف یک قاشق مرباخوری اسفرزه مخلوط 
شده با شیر، بعد از صرف غذا، می تواند اسیدیته 
را برطرف کند. اسفرزه گیاهی برآمده از آسیا، اروپا 
خواص  اسفرزه  تخم  است.  شمالی  آفریقای  و 
فوق العاده ای دارد. این دانه های کوچک در آب 
حل شده و 10 برابر اندازه خود حجیم و لعاب دار 

می شود. غالف یا پوشش بیرونی این تخم های ریز 
باعث الغری می شود. البته افراط در مصرف آن 
می تواند باعث درد معده شود. خواص دیگر اسفرزه: 
1- برای قلب مفید است و تجمع چربی را محدود 
کنترل می کند  را  قند خون  میزان  می کند 2- 
3- درد افراد مبتال به بواسیر را تسکین می دهد 
4- یک قاشق مرباخوری تخم اسفرزه 3 بار در 
روز اثر محسوسی در تخلیه و رفع یبوست دارد.

از خواص چای گل سرخ چه میدانید؟

گل سرخ یا همان گل محمدی نوعی گل رز 
است که در ایران به صورت گسترده کشت و 
استفاده می شود. از این گل معطر و پرخاصیت 
در تهیه گالب، مربا، عطر، به صورت پودر داخل 
ادویه ها، در ترکیب شیرینیجات و غیره استفاده 
می شود. چای یا دمنوش گل سرخ یک نوشیدنی 

و  زدنی  مثال  خواص  با  العاده  فوق  و  معطر 
پرخاصیت برای آن هایی است که عالقه مند 
به نوشیدنی های گرم هستند. چای گل سرخ 
سرشار از ویتامین C، منبع آنتی اکسیدان، ضد 
سرطان و تب بر است و همینطور برای مقابله 
با انواع مشکالت تنفسی ناشی از سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا مفید است. بنابراین توصیه می شود با فرا 
رسیدن روزهای سرد سال از این چای غافل نباشید.

خواص شگفت انگیز هل

هل ادویه ای بومی هند، نپال و بوتان محسوب 
 300 حاوی  هل  گرم   100 هر  شود.  می 
کیلوکالری انرژی، 68 گرم کربوهیدارت، 11 گرم 
پروتئین، 28 گرم فیبر غذایی، و فاقد کلسترول 
ریزمغذی  و  ها  ویتامین  از  سرشار  هل  است. 
های مختلف نیز است که از آن جمله می توان 

به نیاسین، پیریدوکسین، ریبوفالوین، تیامین، 
ویتامین A، ویتامین C، سدیم، پتاسیم، کلسیم، 
مس، آهن، منگنز، منیزیم، فسفر و روی اشاره 
کرد. فواید هل: 1- ضد سرطان 2- سالمت قلب 
و عروق 3- کنترل کلسترول 4- ضد افسردگی 
ادراری 6- محافظت در  اختالالت  5- درمان 
بیماری های دستگاه گوارش 7- ضد  برابری 
میکروب 8- ضد آسم 9- بهبود تهوع و استفراغ.

گردو و انجیر خشک تا تنظیم خواب دانش آموزان در هفته های اول مهر

توقیف سواری پژو405 با 189کیلومتر سرعت 
 

رئیس پلیس راه استان، از توقیف یک دستگاه پژو405 که 
با سرعت غیر مجاز 189کیلومتر در حرکت بود، خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: 
استان، هنگام  راه  پلیس  تیم کنترل سرعت  روز چهارشنبه 
کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه سواري پژو405 که 
باسرعت189کیلومتر در حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله 
آن را متوقف کردند. وی با بیان این که برخورد با تخلفات حادثه 
ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به علت ارتکاب تخلفات  
حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز، خودروي مذکور دو 
میلیون ریال جریمه و 10نمره منفی در سوابق گواهینامه راننده 
خاطی ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

 خطر ساخت و ساز غیراصولی و غیر کارشناسی 

ساکنان این منطقه را تهدید می کند

هشت مجروح در تصادفات جاده اي استان

فرمانده انتظامي استان، از مجروح شدن هشت نفر در تصادفات 
جاده اي صبح پنجشنبه در محورهاي مواصالتي استان خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع گفت: با 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور 
قاین بعد از سه راهی روم، بالفاصله مأموران به محل اعزام 
شدند. وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند 
که یک سمند به دلیل نامعلومي از جاده منحرف و به داخل 
پل سقوط مي کند که به دلیل واژگوني خودرو پنج نفر مجروح 
شدند. سرهنگ شجاع خاطر نشان کرد: ساعاتی بعد از وقوع این 
حادثه نیز، بر اثر واژگوني یک پراید درمحور نهبندان-شاهکوه، 
سه نفر دیگر مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

بار شتری که به مقصد نرسید
 

فرمانده انتظامي شهرستان طبس از کشف 10 نفر شتر بدون 
مجوز حمل خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
محسن جاللیان در رابطه با این خبر گفت: مأموران انتظامي 
محورهاي  کنترل  و  زني  گشت  هنگام  طبس  شهرستان 
عبوري به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و به راننده 
خودرو دستور ایست دادند.  وي افزود: مأموران در بازرسي از 
خودرو 10 نفر شتر قاچاق بدون مجوز الزم از اداره دامپزشکي 
کشف کردند که کارشناسان ارزش ریالی احشام قاچاق را 
600 میلیون ریال برآورد کردند. سرهنگ جاللیان تصریح 
کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر،که با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. 

قاتل مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشمه 
پس از دو ماه دستگیر شد

دادستان عمومی و انقالب رفسنجان، از دستگیری قاتل حسین 
منصوری مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشمه پس از دو 
ماه پیگیری خبر داد. حسین رئیسی نژاد گفت: پس از اطالع از 
قتل مدیر عامل سابق باشگاه مس سرچشمه، دستگیری قاتل 
با توجه به اهمیت موضوع در الویت کار قرار گرفت. وی افزود: 
پس از انجام اقدامات فنی - اطالعاتی، قاتل که زنی 31 ساله 
است سه شنبه 22شهریور سال جاری در شهرستان سیرجان 
شناسایی و دستگیر شد. وی در بازجویی هایش، علت وقوع قتل 
را ناشی از یک سری اختالفات عنوان کرد. حسین منصوری بر اثر 
اصابت گلوله اسلحه شکاری در  15 تیر سال جاری به قتل رسید.

 ارسالی به تلگرام آوا- نشست زمین در یکی از منازل مهرشهر بیرجند )خیابان 9 دی(

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

 
 

    
 

  
اولین موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی استان

تحت سرپرستی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
پذیرش دانشجو برای  نیمسال  اول95-96 

در مقاطع مختلف تحصیلی بدون آزمون جهت تکمیل ظرفیت مهر ماه

کاردانی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته

کامپیوتر - نرم افزار
حسابداری – حسابداری  بازرگانی

تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
معماری-  نقشه کشی معماری

مهندسی شهر سازی 
علمی کاربردی حسابداری

علمی کاربردی  معماری
مهندسی تاسیسات 

مهندسی کامپیوتر - نرم 
افزار

مهندسی پزشکی
مهندسی عمران 

مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی کامپیوتر -  نرم افزار

مهندسی صنایع
مهندسی معماری

ثبت نام با مراجعه به محل دانشگاه به آدرس: بلوار سجاد- نرسیده به میدان تمنای باران
www.bir-hormozan.ac.ir           تلفن: 056-32425151-32425252
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امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

تعویض چرخ و باالنس کامپیوتری
تعویض و باالنس چرخ های اسپرت انجام می گیرد
با هر تعویض روغن، کارواش موتور و روشویی خودرو/ رایگان 
پنچرگیری انواع الستیک های تیوپی و تیوپلس
 )موتور- دوچرخه( باد نیتروژن

 تعویض روغن و  پنچرگیری بهنامیان

میدان امام- پشت پمپ بنزین - جنب تعمیرگاه 
پراید خزاعی     09156666972 - صادق بهنامیان



7
نماینده ولی فقیه در استان با خانواده شهیدان بذرافکن دیدار کرد

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم شهرستان های بیرجند درمیان و خوسف در مجلس، فرماندار بیرجند، رئیس بنیاد شهید بیرجند و جمعی از مسئوالن شهرستان 
از خانواده شهیدان بذرافکن دیدار و درگذشت ابوشهیدین بذرافکن را تسلیت گفتند. حجت االسالم عبادی در این مراسم اظهار کرد:عبودیت بندگی خدا درجات مختلفی دارد که 

یکی از آنها شهادت است. وی افزود: مقام خانواده های شهدا برخی اوقات مواقع باالتر از شهادت است زیرا سختی های زیادی را تحمل و بی اسم و نشان هستند.
شنبه * 3 مهر 1395 * شماره 3610

7
 آغاز طرح مبارزه با کاالی قاچاق
در خراسان جنوبی از 10 مهرماه

برزجی- مسئول بازرسی اتاق اصناف بیرجند با بیان 
اینکه طرح سراسری جمع آوری کاالی قاچاق از 
10 مهرماه همزمان با سراسر کشور در بیرجند آغاز 
می شود گفت: صنوف کاالی پزشکی ، آرایشی و 
بهداشتی و لوازم خانگی در اولویت اجرای این طرح 
قرار دارند.  علیزاده بیرجندی در گفتگوی اختصاصی 
با آوا با بیان اینکه واحدهای صنفی ملزم به ارایه 
فاکتور رسمی هستند تصریح کرد: در فاکتور رسمی 
مشخصات کامل فروشنده قید شده که توسط گشت 
مشترک بررسی خواهد شد. وی از وجود 30 واحد 
صنفی لوازم خانگی خبر داد  و گفت: همچنین 80 
واحد آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز در 
استان مشمول این طرح می شوند. علیزاده  مدت 

زمان اجرای طرح را حداکثر 3 ماه اعالم کرد.

لزوم پذیرش امامزداگان فردوس
از سوی آستان قدس رضوی

به  سربازی- تولیت آستان قدس رضوی در سفر 
سرای  زائر  زنی  کلنگ  فردوس ضمن  شهرستان 
ابراهیم،  سید  و  محمد  سید  امامزادگان  بارگاه 
به  نیز  فردوس  امامزادگان  بارگاه  به  کرد:  عنوان 
و  اوقاف  با همکاری سازمان  الرضا  میقات  عنوان 
بابایی  امورخیریه توجه خواهد شد. حجه االسالم 
های  قابلیت  به  اشاره  با  نیز  فردوس  جمعه  امام 
متعدد شهرستان تاکید کرد: خواسته ما قبول تولیت 
امامزدادگان فردوس از سوی آستان قدس رضوی  
با توجه به عبور سالیانه 10 میلیون مسافر و زائر 
بارگاه مطهر  این  تا کمبودهای  از این شهر است 
با خدمات آستان قدس رضوی رفع شود. نماینده 
مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس 
نیز انتقال آب را مسئله اصلی شهرستان فردوس 
دانست. امیرحسنخانی تاکید کرد: این مکان مقدس 
زائر سرایی برای زوار امام رضا)ع( ندارد و مردم اقدام 
به نصب چادرهای مسافرتی می کنند و می طلبد 
آستان قدس رضوی بر اساس سیاستی که مبنی بر 
خدمات رسانی  به زائرین از مبدا تا مبدا دارد نسبت 
به سرمایه گذاری در این میقات الرضا اقدام کند. 
بر اساس این گزارش این زائر سرای قرار است در 
زمینی به مساحت 1700 متر مربع و زیربنای 1000 

متر مربع با 50 غرفه احداث شود.

همایش هم اندیشی خادمان امام هشتم 
در شهر طبس برگزار شد

ایرنا- همایش هم اندیشی خادمان امام هشتم برای 
بررسی توانمندی ها و ظرفیت های شهرستان طبس 
در خدمت رسانی به زائران علی بن موسی الرضا)ع( 
در میقات الرضای طبس برگزار شد. تولیت آستان 
قدس رضوی در این همایش گفت: به مسئوالن 
شهرستان طبس توصیه می کنم این مجموعه را 
به یک قطب فرهنگی تبدیل کنند و آستان حضرت 
حسین بن موسی الکاظم)ع( ظرفیت این را دارد که 

قطب فرهنگی منطقه شود.

اطالعات خانوارها در سرشماری
کامال محرمانه می ماند

ستاد سرشماری  اجرایی  مدیر  مقام  قائم  برزجی- 
عمومی نفوس و مسکن 95 استان با اشاره به شروع 
سرشماری اینترنتی از امروز 3 مهر گفت: یکی از 
مهمترین ویژگی های این سرشماری محرمانه بودن 
اطالعات است. ضامن با اشاره به ماده 7 قانون مرکز 
آمار ایران تصریح کرد: اطالعات و داده هایی که 
در آمارگیری های مختلف از افراد، خانوارها، بنگاه 
آوری  جمع  مختلف  موسسات  و  اقتصادی  های 
می شود، محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی در 
اختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار نمی گیرد. وی تاکید 
کرد: اطالعات اخذ شده حتی به خود فرد هم داده 
نخواهد شد و بنابراین این اطالعات محرمانه در 

اختیار مرکز آمار باقی خواهد ماند.

دومین گردهمائی انجمن
بیرجندی های مقیم تهران برگزار می شود

بیرجندی  انجمن  گردهمائی  دومین  خبر-  گروه 
های مقیم تهران 4 مهر ساعت 19 در باشگاه پیام 
برگزار می شود. گفتنی است سخنران جلسه حجه 
و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده  عبادی  االسالم 

درمیان در مجلس خواهد بود.

توقف ممنوع
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان خطاب به مسووالن استان : توقف در وضع بحران استان جایز نیست

استاندار در شورای اداری :  خراسان جنوبی وضع خوبی ندارد تا پرونده بودجه 96بسته نشده باید ردیف اعتباری گرفت

تولیت آستان قدس رضوی : مشکل مردم استان سیاسی نیست اولویت اجرای برنامه های آستان قدس با خراسان جنوبی است

مالئی- صبح پنجشنبه شورای اداری با حضور 
رضوی،  قدس  آستان  تولیت  رئیسی  ا...  آیت 
در  مردم  نمایندگان  مدیران،  استاندار،  پرویزی 
مجلس در سالن آمفی تئاتر استانداری برگزار شد 
که در این جلسه آیت ا.. رئیسی عنوان کرد: قوانین 
نظام اسالمی باید مبتنی بر قوانین مقدس باشد و 
در جمهوری اسالمی هیچ قانونی، باید و نبایدی 

نمی تواند برخالف موازین شرعی اجرا شود. 
جنگ هشت سال دفاع مقدس

جنگ احزاب بود
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری 
بیان کرد:جنگ تحمیلی علیه ایران حقیقتا جنگ 
احزاب بود و همه کشورها دست به دست همه 
داده بودند تا نظام جمهوری اسالمی را نابود کنند.
آیت ا... رئیسی یادآورشد: امروز تهدید علیه ما به 
اسالمی  های جمهوری  داشته  تمام  گستردگی 
ایران است که استکبار با ورود به بحث اقتصادی 
و با حسن نیتی که نظام اسالمی داشت به میدان 
آمد اما دشمنان میثاق شکنی کردند و نمی توان 

هیچ امیدی به آنان داشت.
توقف در وضع بحران استان

جایز نیست

و  اشاره  استان  در  18ساله  خشکسالی  به  وی 
تاکید کرد: توقف در وضع بحران جایز نیست 

و آیا راه برون رفت از این وضع وجود ندارد؟
آیت ا...رئیسی با تاکید بر اینکه رفع مشکالت 
مردم از مهمترین وظایف مدیران استان است، 
تصریح کرد: مردم استان قانع و والیتمدار هستند 
و در تمام صحنه ها پشتیبان نظام اسالمی بوده 
خراسان  کرد:  عنوان  قدس  آستان  تولیت  اند. 
نیروی  های  ظرفیت  و  فرهیختگان  با  جنوبی 
خود  فناوری  علم  و  ذخایر  و  منابع   انسانی، 

می تواند استقالل اقتصادی هم داشته باشد.
مشکل مردم استان سیاسی نیست
درد تامین معیشت و اقتصاد است

وی تاکید کرد: مردم نیازی به مسائل سیاسی 
ندارند بلکه باید مشکل اقتصادی آن ها را حل 
ما  داد:  ادامه  آستان قدس رضوی  تولیت  کرد. 
ظرفیت مشارکت مردم را داریم و تجربه نشان 
می دهد دور از مسائل سیاسی امروز درد مردم، 
معیشت و مشکالت اقتصادی آنان را در روستاها 
کرد.  حل  را  مشکالتشان  و  شنید  شهرها  و 
ارتباط  در  ثباتی  باید  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
ما  افزود:  شود،  ایجاد  ها  مدیریت  و  کارها   با 

نسخه های بسیاری از موفقیت های ارزشمند 
در کشور داریم و امروز نهضت خدمت رسانی 
مسئله اول و اساسی است که باید پیگیری کنیم. 

انتظارمردم استان به حق است 
وی گفت : مردم از ما انتظار به حقی دارند که بر 
اساس توانایی های استان و با محوریت نماینده 
ولی فقیه و مسئوالن گام های بلندی برداشته 
شود. آیت ا.. رئیسی تصریح کرد: انتخاب نماینده 
ولی فقیه در استان بسیار مهم است که جا دارد 
با کمک استاندار ، امام جمعه و مدیران در این 
فضا همه ما گام بلندی برای خدمت به مردم 
برداریم. نماینده مردم استان در مجلس خبرنگان 
ها  این دستگاه  تفاوت کمک  خاطرنشان کرد: 
نیازمندان و اعالم خط فقر در کشور بسیار  به 
زیاد است که باید به کمک کمیته امداد، بنیاد 
مردم  مشارکت  و  قدس  آستان   ، مستضعفان 
مشکل اقتصادی را حل کنیم و تنها راه برون 
و  کردن  عمل  انقالبی   ، مشکالت  از  رفت 

انقالبی فکر کردن است.
از ظرفیت مشارکت مردم استفاده کنید

مساحت  با  زائر  شهر  ایجاد  از  رئیسی  ا..  آیت 
نفر  هزار  برای 20  مشهد  ورودی  در  30هکتار 

خبرداد و افزود: کارهایی که برای خدمت به مردم 
باشد خودشان مشارکت می کنند و مسئوالن را 
تنها نمی گذارند. رئیسی با اعالم این خبر بیان 
خراسان  در  ای  برنامه  هر  قدس  آستان  کرد: 
شمالی  خراسان  برای   ، باشد  داشته  رضوی 

برنامه ها  اجرای  اولویت  اما  دارد  و جنوبی هم 
تاکید کرد: شاخص  خراسان جنوبی است. وی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  های 
همراه با فقر را نمی پذیرد و متاسفانه فقر پدیده 

ای است که محصول بی عدالتی ها در جامعه 
محسوب می شود. رئیسی ادامه داد: فقر، فساد و 
تبعیض شایسته نظام اسالمی نیست و ما قصد 
داریم با استفاده از ظرفیت خراسان جنوبی برای 

مردم گره گشایی کنیم.

20هزار میلیارد تومان
اعتبار متفرقه در کشور

استاندار نیز بیان کرد: استان وضع خوبی ندارد و 
باید به کمک نمایندگان مجلس و آستان قدس 

رضوی از دولت کمک هایی را بگیریم.
ای  بودجه  ردیف  تومان  میلیارد  از 20هزار  وی 
اعتباری  ردیف  باید  افزود:  و  خبرداد  متفرقه 

متمرکزی برای استان بگیریم.
راه آهن عملیاتی نشود

معادن استان دچار مشکل خواهند شد
تا پرونده بودجه 96بسته نشده  تاکید کرد:  وی 
است باید ردیف اعتباری جدید برای استان بگیریم 
یا ردیف های قبلی را افزایش دهیم و از همین 

االن باید فکر اساسی کرد.
آهن  راه  آب،  معادن،  بودن  وابسته  به  پرویزی 
استان اشاره کرد و افزود: اگر هرچه سریعتر خط 
استان هم دچار  راه آهن عملیاتی نشود معادن 

مشکل خواهند شد.
استاندار تصریح کرد: با ورود مراکز غیردولتی و 
تقسیم کار می توانیم کمی از مشکالت استان 
را حل کنیم و خراسان جنوبی آمادگی مشارکت 
با آستان قدس رضوی را دارد. پرویزی از ورود 
و  استان خبرداد  در  برکت  بنیاد  گذاری  سرمایه 
افزود: هفته آینده با بنیاد برکت جلسه ای برگزار 
می کنیم که اگر به تفاهم برسیم دو پروژه سریعا 

عملیاتی می شوند.

قوسی- ناصری فرماندار بیرجند در آستانه سرشماری نفوس 
و مسکن سال 1395 در جمع خبرنگاران گفت: سرشماری 
و  اطالعات  برآورد  در  اساسی  و  مهم  ابزاری  عنوان  به 
آمارهای پایه ای مورد نیاز در کشور، مورد استفاده قرار می 
گیرد. وی ادامه اداد: تفاوت چشم گیر سرشماری امسال  
استفاده از روش اینترنتی است که از 3 تا 24 مهر انجام 
sarshomari95. خواهد شد و خانوار با مراجعه به سامانه

ir  اطالعات اولیه و اساسی خود را وارد می کنند.
وی توضیح داد: در مرحله اول )اینترنتی( سرپرست خانوار یا 
عضوی که توانایی کار با اینترنت را دارد اطالعات اولیه )کد 
ملی، کد پستی، مشخصات کامل اعضا خانوار( را در سامانه 
سرشماری ثبت کند و پس از پایان ثبت، یک کد آماری را 
دریافت می کند. در مرحله دوم که از 25 مهر تا 25 آبان 
انجام می شود، همان کد را به مامور آمارگیر ارائه می دهد 

تا در سیستم خودش ثبت کند.
فرماندار بیرجند ضمن مهم بودن مشارکت مردم توضیح 
داد اگر خانواده ای نتوانست اطالعات خود را در سامانه ثبت 
کند و یا به مامور آمارگیر بدهد، خانوار غایب تلقی می شود. 
در این صورت مامور یک کارت اطالعیه با کدی 12 رقمی 
به واحد مسکونی الصاق می کند تا خانوار از 25 مهر تا 25 

آبان این کد را در سامانه وارد کنند و اطالعات خود را ثبت 
کنند. در ضمن برای اصالح اطالعات تاریخ های 22 تا 24 
مهر تعیین شده تا با کد آماری به سامانه مراجعه کرده و 

ویرایش را انجام بدهند.
 ناصری با بیان اینکه به هر طریق ممکن اطالعات فرد را 
در  گفت  باشیم  داشته  دقیقی  سرشماری  تا  گیریم  می 
صورتی که کسی به اینترنت دسترسی نداشت با شماره 
ستاد سرشماری شهرستان 31272241 تماس بگیرد. وی 
سنی،  هرم  وضع  سرشماری  در  طبیعتا  کرد:  خاطرنشان 
سواد، مهاجرت، فعالیت اقتصادی، فرزندآوری، جنسیت و 
واحد مسکونی باید لحاظ شود تا در تحلیل های کالن برای 
توسعه اجتماعی، اقتصادی فرهنگی استفاده شود. فرماندار 
با اشاره به اینکه مردم با ماموران سرشماری همکاری الزم 
را داشته باشند و اطالعات درست در اختیار آمارگیران قرار 
بدهند، گفت: طبق قانون اطالعات، محرمانه است و به هیچ 

سازمانی ارائه نمی شود.
وی تاکید کرد: با تدابیری که مرکز آمار ایران اندیشیده سعی 
شده که مشارکت همه مردم ایران را داشته باشیم و توصیه 
می کنیم حتی االمکان خانوار ها به صورت اینترنتی ثبت 
نام کنند تا هزینه ها کاهش پیدا کند و برای تشویق مردم 

به ثبت نام اینترنتی، قرعه کشی بین کدهای آماری انجام 
خواهد گرفت. فرماندار درخواست کرد افرادی که به بیرجند 
مهاجرت کرده اند و به عنوان ساکن بیرجند محسوب می 
شوند و از امکانات این شهر بهره می برند و افرادی که در 
شهر و روستاهای شهرستان بیرجند زندگی می کنند، اقدام 
به ثبت محل سکونت شهرستان بیرجند بکنند تا با توجه 
به جمعیت، اعتبارات بیشتری برای خدمات بهتر به مردم 
تصویب شود. وی ادامه داد: توصیه کرده ایم دهیاران در 
روستاها اگر اتصال اینترنتی دارند در محل دهیاری فضایی 
برای ثبت نام فراهم کنند و همچنین ادارات مکلف شده اند 
میز سرشماری را فعال کنند تا مردم بتوانند در سرشماری با 

ضریب باالیی شرکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه 50 درصد سرشماری استان در شهرستان 
بیرجند انجام می گیرد گفت با توجه به تغییرات سرشماری 
امسال، تعداد آمارگیران تا به االن به 66 نفر کاهش یافته 
است که به صورت حضوری با جلیقه مخصوص و کارت 
در  داد.  انجام خواهند  را  کار سرشماری  معتبر،  شناسایی 
سرشماری سال 90 جمعیت شهرستان بیرجند 230 هزار 
نفر بوده که 178 هزار آن در بیرجند ساکن بوده اند. تعداد 

خانوار بیرجند هم 48 هزار نفر بوده است.

مالئی- استاندار توسعه بندر چابهار به دستور مقام معظم 
رهبری را از سیاست های کاری دولت دانست و افزود: 
از  بنا دارد 45 میلیون تن تولیدات پتروشیمی را  دولت 
منطقه خلیج فارس به بندر چابهار و دریای عمان انتقال 

دهد که این امر موجب توسعه این منطقه خواهدشد.
صبح پنجشنبه سیدعلی اکبر پرویزی در جمع فرماندهان 
سپاه استان بیان کرد: در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
ترور  و  ای در جنگ تحمیلی  از هر وسیله  که دشمن 
شخصیت های بلندپایه نظام و سعی در ایجاد انحراف 
مسیر انقالب داشت که امام راحل)ره( با تیزبینی و مدیریت 
درست، دستور تشکیل بسیج و سپاه قهرمان را صادر کرد. 
وی به نقش مهم مردم و بدنه اجتماعی در سپاه پاسداران 
اشاره کرد و افزود: بخش اعظمی از مأموریت ها و رسالت 
های سپاه از طریق به کارگیری نیروی مردمی و استفاده 
از بدنه جامعه است که این موضوع به عنوان یکی از 

عوامل مهم موفقیت سپاه محسوب می شود.
پرویزی تاکید کرد: سپاه پاسداران در تمامی زمینه های 

ایفای  به  فرهنگی  اجتماعی،  دفاعی،  امنیتی،  نظامی، 
وظیفه می پردازدو دشمن با شناخت نقش تأثیرگذار سپاه، 
در جهت تضعیف و تخریب این نهاد مقدس تالش می 
کند. وی بیان کرد: دولت یازدهم در حوزه دفاعی و نظامی 
 علی رغم تنگناهای مالی و اعتباری که وجود دارد در 
سال های اخیر توجه ویژه ای به حوزه دفاعی کشور از 
حیث اعتباری و نیز منابع و امکانات سخت افزاری داشته 
است. وی توسعه راه ها و محورهای مواصالتی منطقه 
شرق کشور را از دیگر اولویت های کاری دولت دانست و 
تصریح کرد: این موضوع می تواند موجب توسعه منطقه 

و در نهایت تقویت امنیت در منطقه شرق کشور شود.

توسعه بندرچابهار به فرمان مقام معظم رهبری 
موجب توسعه منطقه خواهد شد

فرماندار بیرجند خبر داد:استاندار در جمع فرماندهان سپاه استان:

امروز؛ آغاز سرشماری نفوس و مسکن

اجرای نهضت خدمت  به مردم باید با محوریت نماینده ولی فقیه باشد
تولیت  رئیسی  ا...  آیت  پنج شنبه  عصر  مالئی- 
در  فقیه  ولی  نماینده  با  رضوی  قدس  آستان 
استان دیدار کرد. حجت االسالم عبادی عنوان 
از سال های گذشته  کرد: مردم خراسان جنوبی 
با مشکالت عدیده ای دست و پنج نرم می کنند. 
وی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی کشور 
با  را  استان  این  تولیدی  کارخانه ها  از  بسیاری 
تعطیلی مواجه کرده است، افزود: با وجود همه 

استان دغدغه  این  مردم  این مشکالت دغدغه 
دیانت و عزت نفس انقالب است و این ها عاشق 
عبادی  هستند.  رهبری  معظم  مقام  و  والیت 
ادامه داد: قدم های خیر آستان قدس رضوی در 
این استان همواره پر خیر و برکت است و دفتر 
نمایندگی ولی فقیه نیز تا حد توان آستان قدس 
را از مشکالت استان مطلع خواهد کرد تا بتوانیم 

برای حل این مشکل قدم هایی برداریم.

خدمت به مردم با نگاه
و رویکرد جدید دراستان باید شکل بگیرد

جلسه  این  در  نیز  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت ا... 
بیان کرد: باید مدیران دستگاه های اجرایی استان 
نهضت خدمت رسانی را در خراسان جنوبی کلید 
بزنند. وی افزود: هر چند تاکنون کارهای زیادی 
از سوی دستگاه ها در استان انجام شده اما وضع 
توجه  می دهد  نشان  مردم  معیشت  و   زندگی 

ویژه ای به خدمت رسانی در این استان است.
همه  از  افزود:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
مسئوالن استان انتظار داریم دست به دست هم 
دهند و نهضت خدمت به مردم را با یک رویکرد، 
که  چه  آن  از  متفاوت  تالشی  با  و  جدید  نگاه 

تاکنون انجام شده، رقم بزنند.
باید  خدمت رسانی  نهضت  کرد:  تاکید  رئیسی 
همه  همکاری  و  ولی فقیه  نماینده  محوریت  با 

دستگاه ها بوده و هر دستگاهی باید برنامه خود 
را در این زمینه اعالم کند.

وی گفت: ما آماده هستیم تا با برنامه متفاوتی 
که برای خدمت به مردم تعریف شده همکاری 
کنیم و با شناختی که از مردم خراسان جنوبی 
انقالب و  به  استان  این  از مردم  با وفاتر  دارم، 
پای  همواره  مردم  این  و  ندارم  سراغ  ارزش ها 

انقالب و رهبری مانده اند.

در دیدار با نماینده والیت فقیه عنوان شد:

صوتی - تصویری - مخابراتی
 انصاری فرد و پسران
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