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چند پیشنهاد خطابه ای 
* هرم پور

 علیرغم همه صفایی که مداحی های ماه محرم 
اباعبدا...الحسین )ع( می دهد،  به مراسم عزاداری 
شنیدن ساعتی سخنرانی و اندیشیدن در تاریخ وقایع 

شگفت کربال، تازگی و عشق دیگری دارد. 
سال هاست به همت برخی ارگان ها و سازمان ها 
و در برخی موارد با تالش برخی مؤمنین و مؤمنات 
خیراندیش، سخنرانان و خطبای برجسته ای دعوت 
و معمواًل دهه اول محرم را به عنوان نقطه کانونی 
عزاداری ها، با حضور خیل عظیم مشتاقان در قبضه 
تسلط کالمشان می گیرند و مجالس و محافل را 
با بیاناتشان گرم می کنند. در سال های اخیر، هم 
تعداد خطبای محترم و هم تعداد مستمعین، افزایش 
از جمله سطح  بنا به دالیلی  چشمگیری داشته و 

سخنران، چهره بودن او ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

۱۰ موکب 
خراسان جنوبی 
پذیرای زائران 

اربعین درکاظمین
امسال  اربعین  در  استان گفت:  زائر  بنیاد  رئیس 
موکب  دو  مردمی،  بخش  در  موکب  هشت 
نانوایی سیار  بهداشت و درمان و چهار دستگاه 
برای ارائه خدمات به زائران حسینی در کاظمین 

برپامی شود ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

برچیده شدن طبل
از دو هیئت بزرگ 
بیرجند
صفحه 7

سرشماری ، ارتباطی
 به یارانه افراد ندارد

فرماندار بیرجند با بیان اینکه اطالعات این سرشماری 
محرمانه باقی می ماند ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مأموریت نوبخت 
به معاونش برای
 پیگیری ویژه
 مشکالت استان
صفحه 7

اعتراض معاون فرماندار به مدیران

استراحت مطلق 
مسئوالن شهری
صفحه 7

افتتاح 
بازار گل و 
گیاه بیرجند
اندازی راه  بیرجند  طبیعی  گیاه  و  گل   بازار 

شد. شهردار بیرجند با بیان اینکه با راه اندازی این 
بازار برای 2۸ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد 

می شود، عنوان کرد : ...  ) مشروح خبر در صفحه 4 (

سالم بر
محرم

است،  کشیده  تیغ  دوباره  طلوعی  در  محرم 
ستاره  از  باالتر  ابر،  از  بلندتر  سرخ  هالل 
آفتاب  است.  ایستاده  از خورشید  فراتر  جایی 
به خسوف رفته است، رو سیاه صحنه ای که 
1400 سال پیش در دشت نینوا دید و دم بر 
نیاورد... آن دم که نور را سر بریدند و دست 
های جود و کرامت را قلم کردند و بر پیکره 
سکوت  و  دید  خورشید  تاختند  اسب  عدالت 
کرد حاال ماه... است که حرف می زند، ماه 
یوم  کل  که  عاشورا،  دوباره  تکرار  از  محرم 
عاشورا در عرصه کربال... که کل ارض کربال 

و از دوباره محرم که کل شهر محرم...

پور
عفر

ن ج
 امی

س :
عک

مـژده            مـژده
در راستای خدمات رسانی به خانواده های محترم

 نیروهای مسلح و شهروندان عزیز نهبندان به زودی

 فروشگاه اتکا شعبه شهید الهیار جابری
 افتتاح می شود.

آدرس: نهبندان- خیابان شهدا - روبروی بانک انصار
ساعت کار فروشگاه: 13 - 8 و 19/30 - 15/30 

شنبه الی پنجشنبه 

سرکارخانم فرینام فالح
انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت

رئیس بانک سپه شعبه مدرس بیرجند 
 که نشان از تعهد، شایستگی، تجارب ارزنده و مردمداری تان می باشد

تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون و سالمتی شما را از درگاه 
ایزد منان آرزو می نماییم.

جمعی از کسبه خیابان مدرس

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،تفکیک و خردکردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

 09158630313  ASA آسانسور

جناب آقای سعید قدبا
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت رئیس اتحادیه صنعت ساختمان

 که موید توانمندی و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 دوام توفیقات روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 

مشاور امالک رادین- عاملی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسری مهربان، مادری فداکار و خواهری دلسوز

مرحومه حاجیه عصمت خزاعی 
)بازنشسته فرهنگی  و همسر حاج  سید یاسین رضوی( 

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین
 آن مرحومه امروز دوشنبه 95/7/12 ساعت 14 از محل غسالخانه 

)بهشت متقین( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این مراسم 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رضوی ، خزاعی و سایر بستگان

با نهایت تاسف درگذشت

مرحومه فاطمه بهروزی
)همسر مرحوم عبدا... سراوانی(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع امروز دوشنبه95/7/12 ساعت 3 بعدازظهر 
 از محل غسالخانه برگزار می شود ، حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده های: بهروزی و سراوانی

تنها خداست که می ماند
مراسم سومین روز درگذشت شادروان

 حاج محمد ابراهیم شریفی
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 امروز دوشنبه 95/7/12 از ساعت 15/45 الی 16/45 
در محل هیئت ابوالفضلی بیرجند )سالن مصلی(

 برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب شادی روح آن 
عزیز سفرکرده و تسلی خاطر بازماندگان و امتنان فراوان خواهد بود.

برادر ارجمند جناب آقای درویشی 
مدیر کل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی
در آستانه محرم حسینی، مصیبت درگذشت مادر ارجمندتان 

را حضور جناب عالی و ابوی بزرگوار و جمیع بازماندگان تسلیت عرض نموده 
حشر آن مرحومه با بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره )س( و پیام آور شهیدان کربال 
حضرت زینب کبری )س( و صبر و اجر بازماندگان محترم را از پیشگاه ذات مقدس 

ربوبی آرزومندیم.

گروه صنعتی ناصری
صنایع کاشی نیلوفر، صنایع کاشی آیدا سرام

مجتمع کشت و صنعت هزار دستان

جناب آقای غالمرضاسلیمانی 
 مدیر محترم ایزوگام سلیمانی شعبه توحید

انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت

 بازرس  اتحادیه صنعت ساختمان
 که بیانگرتوانمندی و مسئولیت پذیری شماست 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.      

 مهندس سیفی - کارخانه ایزوگام سهند تبریز

جناب آقای محمدرضا سلیمانی 
مدیر محترم ایزوگام سلیمانی شعبه معلم 

انتخاب مجدد بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 عضو هیئت مدیره  اتحادیه صنعت ساختما ن
 که نشان از تعهد، تخصص و تجربه شما می باشد

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.    

 مهندس سیفی - کارخانه ایزوگام سهند تبریز

SHAKO.irثبت نام در 
3221
 موسسه آموزشی فانوس

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 95
 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 مهر ماه می باشد

آیا می دانید در اجرای ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کاالها و ارائه خدمات ذیل و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: 
1- آرد خبازی، نان،گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان 2- انواع دارو، لوازم مصرفی 

درمانی، خدمات درمانی)انسانی، حیوانی و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی

خانواده های: شریفی، شریف زاده مود، شریفی مقدم مود، فضایلی، محمدی و سایر بستگان
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ثبت نام آزمون دکتری ۹۶ از آذر

تسنیم - ثبت نام آزمون دکتری سال ۹۶ از ۱۶ تا ۲۱ آذر سال جاری است و تغییراتی در جدول رشته  های 
آزمون به صورت افزایش برخی رشته های جدید انجام شده است.  زمان ثبت نام آزمون دکتری سال ۹۶ 
از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ آذرماه سال ۹5 است و این آزمون در تاریخ ۶ اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

ابالغیه دولت درباره 
حقوق سال آینده کارمندان

عصر اعتبار- بر اساس ابالغیه جدید یک مسئول 
مهم اجرایی به تعدادی از سازمان های دولتی و 
وزارتخانه ها، تاکید شده است برای تنظیم بودجه 
سال آینده دستگاه های ملی و استانی خود، رشد 

ضریب حقوق را فعال ۱۰ درصد پیش بینی کنند.

ارائه خدمات بیمه و صدور
 بیمه نامه روی موبایل

فارس - با استفاده از خدمات بیمه و صدور بیمه نامه 
در  بیمه  ای  از خدمات  استفاده  تلفن همراه،  روی 
کشور تسهیل می شود. با این طرح مشترکان همراه 
اپلیکیشن  و  دستوری *٧۰٧#  کد  از طریق  اول 
می توانند روی موبایل در لحظه بیمه نامه خریداری 
کنند و هزینه آن را بپردازند و نیاز به مراجعه به 

دفاتر بیمه نداشته باشند.

عربستان به دنبال افزایش هزینه ویزای حج

فارس - دولت عربستان قصد دارد هزینه ویزای 
افزایش  عربستان  به  ورودی  برای حجاج  را  حج 
دهد تا بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش 
بنا به تصمیم شورای  قیمت نفت را جبران کند. 
بار  دومین  برای  فردی که  وزیران عربستان، هر 
قصد ورود به عربستان و انجام حج را داشته باشد، 
باید برای دریافت ویزا ۲ هزار ریال سعودی معادل 

بیش از 5۰۰ دالر پرداخت کند.

قیمت هتل ها در ایران آزاد می شود

سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون   - فارس 
نظام  اجرای  از  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
آزادسازی قیمت هتل ها در کشور در آینده ای نه 
چندان دور خبر داد. مسعود سلطانی فر در همایش 
بین المللی سرمایه گذاری در گردشگری در پاسخ 
به پرسش یکی از سرمایه گذاران خارجی مبنی بر 
اینکه نظام قیمت گذاری هتل ها در ایران به سمت 
استراتژی  داشت:  اظهار  رفت،  خواهد  آزادسازی 
آزادسازی  سمت  به  مرور  به  که  است  این  ما 
قیمت هتل ها برویم، مقدماتش انجام شده است، 
نه  آینده ای  در  تا  می کنیم  فراهم  را  سازوکارها 
چندان دور آزادسازی قیمت هتل ها را داشته باشیم.

 ۶ میلیون بیکار با احتساب بیکاری ناقص 

معاون وزیر کار از رونمایی نسخه جدید نظام جامع اطالعات بازار کار 
تا پایان سال با هدف سیاست گذاری در حوزه 
اشتغال خبرداد و گفت: اعالم نرخ بیکاری ۶ 
میلیون بیکار با احتساب اشتغال ناقص است. 
نرخ  به گزارش مهر، عیسی منصوری گفت: 
بیکاری سال ۹۴ بر اساس معیارهای سازمان 
جهانی کار ۱۱ درصد معادل ۲.5 میلیون اعالم 
شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نرخ بیکاری با معیار 
»حداقل یک ساعت کار در هفته« محاسبه می شود، افزود: پرداختن به 
بحث های اینگونه مشکلی را از تدوین سیاستگذاری در حوزه اشتغال و 
رفع بیکاری حل نمی کند بلکه برای دست یابی به روش حل مسائل باید 

به مشکالت پایه ای و سیاستگذاری های حوزه اشتغالزایی ورود کنیم.

 اصالح زمان پرداخت مستمری 
بازنشستگانی که سال گذشته تغییر نکرد

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی از 
اجرای پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان 
این سازمان خبر داد و گفت: به دلیل اصالح 
بازنشستگانی  از  دسته  آن  پرداخت،  سامانه 
دریافت  زمان  در  تغییری  در سال گذشته  که 
مستمری خود نداشتند، زمان دریافت مستمری 
آنها در این مرحله اصالح می شود. به گزارش ایسنا، رحیم اردالن 
اظهار کرد: تاریخ پرداخت مستمری آن دسته از بازنشستگان تأمین 
اجتماعی که از طریق بانکهایی غیر از بانک رفاه کارگران پرداخت می 
شود و همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف “کاف” 

تا “ی” آغاز می شود؛ طی سه ماه به بیست و هفتم انتقال می یابد.

مشاغل خانگی تسهیالت ۱۰۰
 میلیون تومانی می گیرند

از  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
و  خانگی  مشاغل  به  ویژه  تسهیالت  اعطای 
خبر  تومان  میلیون   ۱۰۰ سقف  تا  روستایی 
داد. به گزارش ایسنا، اصغر نورا...  زاده اظهار 
بر  می کند  ارائه  که صندوق  تسهیالتی  کرد: 
و  ها  ظرفیت  شناسایی  و  نیازسنجی  مبنای 
توانمندی هاست و اعتقاد نداریم که متقاضیان حتما باید به صندوق 
مراجعه داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه توانمندی افراد در فرایند 
اعطای تسهیالت موثر است، حداقل تسهیالت اعطایی صندوق به 
مشاغل خانگی و روستایی را 5 میلیون تومان و حداکثر تسهیالت را 

۱۰۰ میلیون تومان اعالم کرد. 

 با افزایش یافتن احتمال تولید خودروی ارزان قیمت رنو در 
ایران زنگ خطر برای سایپا به صدا در آمده است.

 ۲5 و   ۳۰ از  کمتر  قیمت  با  خودروهایی  بازار  هم اکنون 
میلیون تومان در اختیار سایپا است. این شرکت دو خودروی 
پر تیراژ پراید و تیبا را در این بازه قیمتی تولید و عرضه 
می کند. این وضعیت در حالی است که بخش قابل توجهی 
و  داشته  پایینی  خرید  قدرت  ایرانی  مصرف کنندگان  از 
با قیمت کمتر از ۳۰ و ۲5 میلیون  مشتری خودروهایی 
تومان هستند. در این شرایط رنو برگ برنده خود را در ایران 

رو کرده که خودروی ارزان قیمتی به نام کوئید است. کوئید 
خودرویی با قیمت اقتصادی است که هم اکنون توسط رنو در 
کشورهایی همچون برزیل و هند تولید می شود. قیمت این 
خودرو در برزیل ۶۰۰۰ یورو )حدود ۲۴ میلیون تومان( و در 
هند ۴5۰۰ یورو )حدود ۱۸ میلیون تومان( است. البته مدل 
هندی این خودرو فاقد امکاناتی همچون کولر و سیستم 
ترمز ABS است، بنابراین با توجه به استانداردهای اجباری 
سازمان ملی استاندارد، مطمئنا کوئید تولیدی در ایران شبیه 
به نمونه برزیلی آن از نظر امکانات و سطح قیمتی خواهد 

بود. پیش از این و در طول یک سال گذشته دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا همزمان خواستار در اختیار گرفتن تولید 
این خودروی ارزان قیمت رنو در ایران بوده و هر یک در 
مذاکره با این شرکت فرانسوی گسترش همکاری ها در 
دوران پسابرجام را به در اختیار گرفتن تولید این خودرو 
مشروط کرده بودند. با این حال به توجه به اقدام اخیر رنو 
در انعقاد تفاهمنامه همکاری برای تولید محصوالت خود به 
طور مستقل در ایران، احتمال تولید مستقل خودروی کوئید 

در ایران از سوی رنو نیز افزایش یافته است.

زنگ خطر برای سایپا به صدا در آمد!

گر چه حدود شش ماهی تا پایان سال و واریز 
نشان  شواهد  اما  مانده  باقی  کارکنان  عیدی 
به  تومان  هزار   ٧5۰ حدود  رقمی  که  می دهد 
عنوان پاداش پایان سال در نظر گرفته خواهد 
شد. رقم نهایی با تصویب هیات وزیران تعیین 

می شود.
بخشنامه  هنوز  که  چند  هر  ایسنا،  گزارش  به 
و  برنامه  سازمان  سوی  از   ۱۳۹۶ سال  بودجه 
بودجه به دستگاه های اجرایی ابالغ نشده است، 

اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه بر این تاکید 
باید حدود پاداش پایان سال )عیدی(  دارد که 
در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۸۴٧ هزار و 5۰۰ تومان 
تعیین شود به عبارتی حدود عیدی سال آینده 
پایانی سال آینده پرداخت می شود،  که در ماه 
حدود این رقم است که البته با نظر هیئت دولت 

احتمال تغییر دارد.
برای  است  قرار  که ظاهرا  است  حالی  در  این 
هزار   ٧5۰ به  نزدیک  تا  عیدی  حدود  امسال 

که  آنچه  یعنی  شود،  پرداخت  و  تعیین  تومان 
در  کارکنان  سال  پایان  پاداش  عنوان  تحت 
روزهای پایانی سال جاری به کارکنان پرداخت 
البته  می شود در همین حدود است، رقمی که 
با  و  تعیین  خود  خاص  فرمول های  براساس 
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران 

اعمال نظر و نهایی می شود.
سال گذشته نیز دولت رقمی حدود ۶۸۰ هزار 
تومان را به عنوان پاداش پایان سال ۱۳۹۴ به 

اما سایر ضوابط  کارکنان پرداخت کرده است، 
که  می دهد  نشان  بودجه ۱۳۹۶  بر  ناظر  مالی 
سازمان ها باید میزان افزایش حقوق را در همان 
حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۹5 در نظر بگیرند که 
تصویب  به  باید  نهایت  در  نیز  رقم  این  البته 
هیئت وزیران برسد. از سوی دیگر سقف اعتبار 
سال  بودجه  در  کارکنان  اضافه کار  به  مربوط 
سال  اضافه کار  اعتبار  معادل  حداکثر   ۱۳۹۶

جاری پیش بینی می شود.

 حدود عیدی کارکنان مشخص شد

سرمقاله

چند پیشنهاد خطابه ای 
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (   در سال های اخیر، هم 

مستمعین،  تعداد  هم  و  محترم  خطبای  تعداد 
از  دالیلی  به  بنا  و  داشته  چشمگیری  افزایش 
معروفیت  او،  بودن  چهره  سخنران،  سطح  جمله 
و نفوذ کالم و نوع بیان و خطابه و سواد تاریخی 
و دینی وی، اقشار مختلفی از جمله جوانان  پای 
منبرها می نشینند و  بهره می برند. علی القاعده 
ها  رسانه  و هجوم  ها،  حضور  این سال  در همه 
آمار  از  باید  می  اجتماعی  های  شبکه  ویژه  به  و 
حضور فیزیکی مخاطبان در مجالس کم می کرد، 
به حالی  و  شور  عاشورا،  و  تاسوعا  و  محرم   ولی 
شنیدن  به  را  قشری  همه  که  اندازد  می  ها  دل 
بسیار  فرصت  و  مجذوب  عاشورا  ماجرای  حقیقت 
مغتنم و مهمی را برای نشر حضوری دین و تبلیغ 

اخالق به ویژه بین جوانان مهیا می نماید.  
اخیر، برخی  این حرف ها طی سال های  با همه 
محافل و منابر و مجالس، به جای بیان اخالق و 
تاریخ و به جای تالش برای نزدیک شدن جوانان 
به حقیقت شعائر مذهبی و ایجاد عالقه مندی در 
آنان، از همان جلسه اول، صف کارزار بزرگ خود 
را تشکیل می دهند و با تقسیم جامعه به خوب و 
بد، بیان مسائل سیاسی تفرقه انگیز، تهمت زنی و 
افتراء به اشخاص با پوشش لطیف و نرم »تبیین  
اوضاع سیاسی روز« و نیز دورکردن فضای معنوی 
مجالس به سمت و سوی اهداف و اغراض سیاسی 
دهه  اندک  البته  و  طالیی  فرصت  اجتماعی،  و 
دست  از  خود،  خوب  مخاطب  همراه  به  را  محرم 
داده و نتیجه ای را عاید جامعه به عنوان قشر تشنه 
این  از  برخی  با  ما  کنند. سخن  نمی  دین  حقایق 
خطبای محترم، متولیان امر و دست اندرکاران امر 
دین تمامی ندارد. چه خوب است ما که همیشه بر 
این عزیزان برکت توصیه ها و تذکرات  پر   سفره 
چند  به  اینجا،  و  اینبار  ایم،  کرده  خواری  جیره 

پیشنهاد ساده و مهم میهمانشان کنیم:
از  بیش  مردم،  و  ها  خانواده  جوانان،  جامعه،   -۱
آنکه تشنه بیان حقایق سیاسی باشند، عطش دین 
دارند. تبیین حقیقت اتفاقات و رویدادهای سیاسی 
با هدف روشنگری بی اشکال است؛ ولی تالش 
اغراض  راستای  در  مردم  از  سازی  وسیله  برای 
سوی  از  پیگرد  قابل  و  توهین  خیانت،  سیاسی، 

وجدان بیدار ملت است.
۲- متأسفانه برخی خطبای ما، سواد و علم دارند، اما 
مخاطب شناس نیستند، روانشناس نیستند، جامعه 
شناس هم نیستند و صد وا اسفا که موقعیت شناس 
هم نیستند. موقعیت جامعه امروز ایرانی، موقعیت 
قرار گرفتن در یک جنگ تمام عیار فرهنگی است. 
اگر پس از اتمام یک دهه محرم، توانستیم ده ها 
سرباز فدایی برای اسالم و انقالب در عرصه جنگ 
نرم از کنار همین محفل ها و مجلس ها به جامعه 
ادعای  باید  می  و  توانیم  می  آنوقت  کنیم،  تقدیم 

کاری کارستان را به سر داشته باشیم.
۳- تنها قشری که می توانند روی همه ی خوب 
حتی  و  سرایان  مرثیه  شعرا،  مداحان،  خراب  و 
را  تأثیرگذاری  بیشترین  عزاداری  امر  متولیان 
از  هستند.  محترم  وعاظ  و  خطبا  باشند،  داشته 
این ظرفیت در سال های اخیر حداقل در استان 

ما کمتر استفاده شده است.
تعدد،  تکثر،  بوی  و  رنگ  وقتی  سخنرانی   -۴
رقابت، رفع تکلیف و متأسفانه رنگ و بوی تأمین 
معاش گرفت، نیت خالصش را از دست داده و سِر 

ساز با جامعه و مردم نخواهد داشت.
نیازمند  پرمغز،  و سخنرانی  با سواد  5- سخنران 
ما  است.  جامعه  فضای  در  نشر  و  تبلیغ  حمایت، 
 عادت کرده ایم بشنویم و یادمان برود، اما خوب تر
ابزار  با  هم  دهیم،  نشر  و  بشنویم  که  است  آن 
نامحدود  و  بزرگ  های  ظرفیت  با  هم  و  رسانه 

شبکه های اجتماعی.
۶- استان خراسان جنوبی بنا به شرایطی که دارد، 
نیازمند تطبیق معارف عاشورایی با زندگِی روز خود 
است. مباحث مهمی مثل خانواده، فرهنگ صبر و 
و  اقتصاد،  شناسی،  دشمن  کار،  فرهنگ  گذشت، 
مطالبه گری در عرصه های فرهنگی و توسعه ای  
می توانند نقاط جذاب وکانون های  هدف خطبای 
توانمند و وعاظ پرشور این دهه ماه محرم باشند. 
»مستمع  نباشد  الزم  همیشه  شاید  تقدیر  بهر 
هم  گاهی  آورد«،  ذوق  سر  بر  را  سخن  صاحب 
با  را  مستمع  سخن،  »صاحب  باشد  الزم  شاید 

کالمش بر سر ذوق آورد«!
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های
 روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان 
خراسان جنوبی یکشنبه 95/8/2 ساعت 13 در محل نمازخانه اداره کل برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً 
داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 
صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل 

نمایند.
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسی شرکت

2- بررسی و تصویب عملکرد صورت حساب های مالی شرکت در سال 94
3- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 95
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

5- تعیین مبلغی برای استرداد سهام اعضای مستعفی
6- تصویب پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل و نحوه تقسیم سود سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
0 ۹ 0 1 3 7 7 2 ۶ 2 گان۶

ل رای
منز

رب 
ل د

حوی
ت

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان

بیـن معلـم 44 
و چهار راه 15 خرداد

تلفن خدمات 31057        
0۹151۶1532۹

اقساط ۱۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

آپارتمان فروشی مناسب افراد 
سالمند، بدون پله، دارای حیاط و 
فضای سبز، آفتابگیر، دو خوابه 

، 85 متر + 10 متر انباری ، 
محیطی آرام ، آماده وام 60 
میلیونی بانک مسکن  قیمت: 

115 میلیون  
مفتح 55 - بلوک 2 - واحد 1    

تلفن:09031614320

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق ۶ متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

۰9۱55۶۱83۰8 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
3231۹2۶3- 0۹151۶42377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام نقاط استان / حمل آب از ما قیمت از شما    
09159639415- زارعی 

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

0۹15۹۶3۹0۶5-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰9۱58994۰8۶ - ۰9۱5۱۱۰4۰8۶  رسولی                ۱۰۰ درصد تضمینی

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالک 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي  قالیشویي و مبل شویي ایـران

www. iranwash. ir     32 44 ۶۶ ۶۶    32 42 43 2۰ -2   
صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

 ۰99۰3۱89۱8۱
3 2 4 5  ۰ ۰  ۱ 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

کارت دانشجویی اینجانب علی رجالنی 
فرزند سعید به شماره دانشجویی 

9412912504 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده

3
دوشنبه * 12 مهر 1395 * شماره 3618

هوشمندسازی158کالسعشایریدرخراسانجنوبی

ایسنا- رئیس آموزش و پرورش امور عشایری خراسان جنوبی گفت: 158کالس درس عشایری در خراسان جنوبی نیمه هوشمند و تمام هوشمند است. علی اصغر 
بیجاری، اظهار کرد: با هوشمندسازی این تعداد کالس 1900 دانش آموز عشایر، آموزش های درسی را بهتر فرا می گیرند.وی تصریح کرد: 64 کالس درس عشایری 

خصوص دیگر تا پایان سال هوشمند می شود که هوشمندسازی هر کالس درس 4 میلیون و 200 هزار تومان هزینه دارد. در  آوا  محترم  سردبیر  اطالع  جهت 
سرمقاله  مرز فراموش شده باید بدانید دولت نیز 
بی  این  و  دارد  توجه  مرزها  به  نظام  با  همگام 
که  آنچه  کنیم  متهم  را  دولت  که  است  انصافی 
مشخص است این از ضعف برخی دولتمردان است 
نوبت  چند  خدمتگذار  آقای  استانداری  دوره  در   .
شورای امنیت و توسعه شرق کشور که با محوریت 
امنیت مرزها فعالیت می کند و اختیارات گسترده 
ای دارد و با حضور 5 وزیر تاثیر گذار تشکیل می 
از حضور فعال خراسان  اما دریغ  شود برگزار شد 
کرد  توجه  مسائل  این  به  باید  نظر  به   . جنوبی 
نبوده  فراموشی مرز  چرا که سیاست هیچ دولتی 
آن  مطالبه  در  که  بودند  استانی  مسوولین  این  و 
سهل انگاری کرده اند . لطفا مدیران ما بفرمایند 
چند طرح با پیوست امنیتی فرستاده اند که برگشت 
خورده است یا اصال چند طرح به شورای فوق ارائه 
کرده اند . مطمئنا پاسخ هیچ است . اگر می خواهیم 
به دولت انتقادی بکنیم باید اصولی باشد مثال چرا 
در سه سال اول دولت تدبیر و امید استاندار قوی 
برای استان انتخاب نکرده اند نه اینکه چرا دولت 
از مرز حمایت نمی کند ؟ ضمنا از توجه شما به 

مسائل اساسی استان ممنونم
) ارسالی به کانال تلگرامی آوا (

با سالم و تشکر از روزنامه آوا و استاندار معزز که 
در مورد بانکها مطالبی فرموده بودند  باید بگویم 
بانک  به  را  بشری  بنی  هیچ  کار  و  سر  خدا  که 
یک  برای  ام  خانه  خودم  من  نیاندازد  آن  وام  و 
کارگاه تولیدی به رهن بانک رفت که در پرداخت 
اقساط به موقع دچار اشکال گردید اکنون خانه ام 
در اختیار بانک و سند را به اسم خودش زده است 
باور کنید روزی بیش از پانصد هزار تومان سود 

محسوب کردند این درد را به که باید گفت ؟...
915...531
و  میادین  و  زیبایی شهر  فکر  به  لطفا شهرداری 
بلوارها خیلی تالش کند واقعا خیلی عقبیم حتی از 

بعضی شهرهای کوچکتر
0915...157

روستاهایی  شدن  خالی  نگران  دوستان  سالم  با 
مرزی نباشید در عوض همه دور هم جمع هستیم 
و کلی هزینه ها صرفه جویی می شود مرکز استان 
باال  کمی  یه  هم  ها  قیمت  شود  می  بزرگ  هم 

می رود مسکن هم رونق می گیرد
915....921
عضو جدید شورا گل کاشته است . در حالی که 
خوب  جدید  عضو  این  هستند  دعوا  درگیر  بقیه 
برای خودش به بقیه اعضا درس اخالق و آداب 
نمایندگی می دهد . این شورا همچین عضوی را 
می خواست تا نقش طرح های آب و دوغ خیاری 

را برای شام و نهار شورا بفهمند 
930 ... 259
بارشون  دوستان  که  حاال  کردین  دقت  سالم  با 
رو بستن مسکن مهر شده خشت کج از اول کجا 

بودین زمینها و خونه هاتون فروش کرده 
915...921
اداره آب روستایی تمامی روستائیان فاقد انشعاب 
شعار  محترم  مسئوالن  است  کرده  دلسرد  را  آب 
جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر را ندهید در 

حالیکه از حداقل ها هم خبری نیست.
915...670
در  سربیشه  شهرداری  و  شورا  زحمات  از 
سنگ  تاریخی  میدان  گذاری  جدول  خصوص 

قاضی سربیشه  سپاسگزاریم
915...088
فرزندم  برای  ای  مدرسه  هر  به  شعبانیه  بلوار  در 
جهت ثبت نام پیش دبستانی مراجعه کردم کسی 
مسئولین  آقایان  نکرد  نام  ثبت  و  نبود  پاسخگو 

آموزش و پرورش پاسخ دهند که چرا؟
0915...290

حکایتسنگاندازی
برایبهسازییکروستا

جز  دارد  چیز  همه  ما  فصل  چهار  و  عزیز  ایران 
تاکنون  چند  هر  مدت!  بلند  مدون  برنامه  یک 
برنامه  آستانه  در  و  داشتیم  توسعه  برنامه  پنج 
سلیقه  اختالف  از  اما همچنان  داریم  قرار  ششم 
یک  بریم.  می  رنج  ای  سلیقه  تصمیمات  و  ها 
کشاورزی  امر  به  توجه  و  روستاها  به  آمدن  روز 
برای  مدیران  و  شود  می  محسوب  ارزش  یک 
مهاجرین شهر به روستا سر و دست می شکنند 
ولی روزی دیگر اراضی احیاء شده و درختان کاشته 
شده جرم محسوب می شود و باید تخریب شود. 
یک روز چهار تا جوان که ده گالن سوخت به مرز 
می رسانند با تیر غیب تکه و پاره می شوند ولی 
روزی دیگر تانکرهای سوخت به وسیله کسانی که 
یک بار هم مرز را نمی بینند به عنوان کارآفرین 
که  کنند  می  افاده  و  ناز  مسئوالن  دوش  روی 
هیدرو کربن ) همان سوخت سنتی خودمان( برای 
معافیت  باید  و  نیست  صرفه  به  مقرون  صادرات 
شود  گفته  هرچه  خالصه  باشند  داشته  مالیاتی 
غیر از بازی با روان و اعصاب مردم دردی را دوا 
نمی کن اما آنچه می خواهم بگویم یک سوال از 
مسئوالن محترم استان و شهرستان است. برادران 
عزیز به فرض مثال اگر قرار باشد یک روز مهمان 
غریبه ای از شهرهای شمالی و یا مشهد و تهران 
با گذر از جاده مرگ) قاین - بیرجند( به دعوت 
شما و در کنار خودتان به طرف بیرجند بیاید وقتی 
که از سرگردنه ثمن شاهی به طرف بیرجند سرایز 
احساس  پیرنج  روستای  منظره  دیدن  با  شوید 
بهتری به شما دست می دهد یا روستای پسوچ 
در جنوب این روستا ؟بدین جهت بنده چند قطعه 
عکس مربوط به مناظر زیبای روستای پیرنج  و 
نیز چند قطعه عکس مربوط به مناظر متاثر کننده 
روستای پسوچ به عنوان یک روستا که در فاصله 
16 کیلومتری مرکز استان و در معرض دید تمام 
در  و  باشد  می  اصلی  جاده  از  عبوری  مسافرین 
دهه چهارم بعد از انقالب واقعا نکته سیاهی در 
کارنامه همه مسئوالن منطقه از ابتدا تاکنون می 
باشد را برای مقایسه و توجه به نگرشهای باز و 
قرار  عموم   دید  معرض  در  امر  مسئوالن  بسته 
بازسازی  در  است  تذکر  به  الزم  البته  دهم  می 
و  کارشکنی  از  غیر  پیرنج  روستای  بهسازی  و 
سنگ اندازی مسئوالن امر از هیچ نوع کمک و 
اعتبارات دولتی استفاده نشده و آنچه حاصل شده 
همه خودیاری مردمی است و برعکس شاید هم 
اکنون بالغ بر صدها پرونده تخریب و قلع و قمع 
لب  به  جان  را  مردم  که  باشد  مفتوح  دادگاه  در 
رسانید و اتفاقا از آنجا که بهسازی روستای پیرنج 
مقداری از دست مسئوالن محترم در رفته که به 
از شست. مدیران  تیررفته  باز  نیاید  قول معروف 
محترم امور نیز بیکار ننشسته و تمام هم و غم و 
همت و توان خود را برای جلوگیری از بازسازی 
روستای پسوج گذاشته اند که از جمله علی رغم 
تایید مدت 44 سال سابقه احیای زمین کشاورزی 
قمع  و  قلع  فعال حکم  ساله   35 درختان  با  بنده 
کاهگلی  کارگری  ساختمان  تخریب  و  درختان 
اینجانب صادر شده) هرچند انصافا مسئولین منابع 
طبیعی به دنبال انجام راه کاری غیر از تخریب و 
واگذاری قانونی آن می باشند که فعال در مرحله 
مبارزه با قوانین ضد و نقیض واگذاری قرار دارم.( 

عکس ها در صفحه 8
با تشکر اسماعیل روغنی

گردش 90 دقیقه ای در خیابان منتظری
گزارشی از روزمره گی در خیابان های شهر بیرجند

قوسی- حد فاصل سه راه اسدی و میدان 
شهدا یکی از خیابانهای قدیمی بیرجند قرار 
انتهای آن حرکت  از  دارد؛ خیابان منتظری. 
می کنم. اولین مکانی که بارها چشم  همه 
است.  14معصوم  مسجد  افتاده  آن  به  مان 
مسجد کوچکی که تصویر همیشگی چراغانی 
و ریسه باران آن در ذهن مانده است. متاسفانه 

هیچ وقت پا به درون آن نگذاشته ام.

هرخانهفقط
یکچهاردیوارینیست

 کنجکاو بوده ام روزی بفهمم معماری داخل 
این بنایی که سواره و پیاده، بارها از کنار آن 
رد شده ام چگونه است. هر خانه فقط یک 
چهار دیواری نیست، محلی برای آسایش و 
آرامش در زندگی است. معماری بستگی به 
الخصوص  علی  انسان  برای  دارد،  ساکنش 
ویژگیهای  مختص  باید  عبادتش،  مکان 
ادامه می دهم  را که  باشد. مسیر  انسانیش 
را  است  پلکانی  که   18 منتظری  ی  کوچه 
می  باال  را  ها  پله  کنجکاوی  با  بینم.  می 
منتظری  خیابان  درونی  دنیای  وارد  و  روم 
برونی خالصی می  از هیاهوی  و  می شوم 
یابم. »حسینیه گوگچینی های مقیم بیرجند، 
« این نوشته سر در یک مکان بزرگ است.

رقابتسرعلمبزرگتر
وطبلعظیمالجثهتر

برای  ای  هرطایفه  گویی  شهر  این  در   
دایر کرده و هیاتی و  خودش مکانی مجزا 
علم و کتلی را برپا کرده است. جزیره هایی 
که هر کدام دعای توسل و دوره های قرآن 
خاص خودشان را دارند و هر روز هم زیادتر 
انبوه  تعداد  با  متوسط  شهری  شوند.  می 
بزرگتر و  َعلَم  هیات عزاداری و رقابت سر 
روم  می  که  جلوتر  تر.  الجثه  عظیم  طبل 
با  ساختمان   یک  کارند.  مشغول  کارگران 
زیر بنای زیاد در حال ساخت است. تابلوی 
راهنمایش را که می خوانم معلوم می شود 
پارکینگ طبقاتی قرار است ساخته شود که 
از  برداری می رسد.  به بهره  در خرداد 96 
بکاهد،  بازار  حوالی  ترافیک  باالی  حجم 
اصلی  مسیر  به  است.  کرده  بزرگی  کار 
)زیر  داالن  یک  نه؛  اما  گردم.  برمی  خود 
وارد  کند  می  جلب  خود  به  را  نظرم  گذر( 
آن  کوچه  به  زیرگذر  این  با  شوم.  می  آن 
زیر  از  رسم.  می  منتظری  خیابان  طرف 
خیابان منتظری معبری می گذرد که رابِط 
دیدنی  سنگی  های  پله  است.  طرفش  دو 
زیاد  قدمت  از  منتظری  های  کوچه  برخی 
متفاوت  و  بکر  دهند.  می  خبر  محله  این 
است و صفا می دهد برای عکس گرفتن. 
در حاشیه خیابان، مجتمع فرهنگی مذهبی 
نیمه  بنای  دارد که  قرار  اکبر  حضرت علی 

کاره آن و مصالح ساختمانی جلویش، نشان 
از در حال تکمیل شدن آن میدهد. مکانی 
 60 سال  به  مربوط  است  ای  موقوفه  که 
دو  عرضی  شیب  پیش.  سال   30 حدود   ،

طرف خیابان منتظری بسیار زیاد است.

تابلوهاییعمومابابرندهایخارجی

 کوچه های سمت اعداد زوج، بعضا همانند 
سمت  های  کوچه  و  باال  سمت  به  گدار 
پایین  سمت  به  سرسره  همانند  بعضا  فرد 
آید  می  پیش  هم  سوال  این  دارند.  شیب 
آتش  و  اورژانس  حادثه،  وقوع  صورت  در 

و  تنگ  های  کوچه  این  از  چگونه  نشانی 
ساختمان  منتظری  کنند.  می  عبور  ترش 
که  دارد  قدیمی  بسیار  طبقه  چند  های 
بیرجند  طبقه  چند  ساختمانهای  اولین  جزو 
به  دقت  با  و  دور  از  باید  االن  البته  است. 
و  عریض  تابلوهای  گرنه  و  کنی  نگاه  آن 
طویل مغازه ها شما را محروم خواهد کرد. 
تابلوهایی عموما با برندهای خارجی صوتی 
و تصویری که حجم زیادشان، آدم را اذیت 
سنتی  و  قدیمی  های  ساختمان  کند.  می 
پوشانده  ژاپنی  و  ای  کره  برندهای  با  که 
این  در  که  است  کننده  ناراحت  اند.  شده 
شود  نمی  پیدا  چیز  هیچ  گمشده«  »شهر 
ولی برندهای محصوالت خارجی از آن ور 

جهان به اینجا رسیده اند. 

پیرمردهاهمدیگرخیابانخاکی
راازیادبردهاند

القرآن  جامعه  ساختمان   9 منتظری  در 
شده  تاسیس   82 سال  در  که  دارد  قرار 
می  نظر  به  و  است  بسته  درش  است. 
نکته  باشد.  باز  باید  ظهرها  از  بعد  رسد 

است  ساختمان  روی  روبه  برانگیز  تامل 
خوفناکی  کمی  و  کثیف  های  خرابه  که 
ندارد.  طرف  این  با  قرابتی  که  دارد  وجود 
و  صوتی  ها  فروشگاه  بیشتر  منتظری  در 
می  کفش  و  چوبی  مصنوعات  و  تصویری 
باشند؛ خیابان پر رفت و آمد و کم عرضی 
پیرمردی طبق  از  دارد.  باالیی  ترافیک  که 
این خیابان را می پرسم.  نام قدیم  معمول 
می گوید: اسم قشنِگ دارده. کمی فکر می 
؛   ... کند، دوباره می گوید: اسم قدیمینجه 
نیامد. پیرمردها هم  هرچه فکر کرد یادش 

دیگر خیابان خاکی را از یاد برده اند.
 خیابان خاکی معروف. از خودم می پرسم 

مگر  گفتند؟  خیابان خاکی می  این  به  چرا 
نام  اند.  بوده  آسفالت  دیگر  های  خیابان 
شهید  به  مربوط  هم  خیابان  حاضر  حال 
چریک  از  منتظری  شهید  است.  منتظری 
در  است.  جنگیده  لبنان  در  که  بود  هایی 
این افکار زیبا و تاریخی شهر بیرجند غوطه 
ور هستم که باز هم تصویر همیشگی این 
یک  در  کمر  تا  انسانی  بینم.  می  را  روزها 
سطل زباله فرو رفته و در آن جستجو می 
شهر  به  که  کیستند  راستی  به  اینها  کند. 
هجوم آورده اند؟ و اینچنین چهره شهر را 
اند؟ هر دو قدمی به جان یک  نازیبا کرده 
سطل چرخدار زباله می افتند و دل و روده 
آن را درمیاورند. آدم نمی داند دلش به حال 

اینها بسوزد یا به آنها خرده بگیرد. 

خیابانمنتظری؛البیرنتبیرجند

دیگری،  حسینیه  هم  باز   6 منتظری  در 
بار برای خراشادی ها به نام »حسینیه  این 
قمربنی هاشم خراشادی ها«. انگار فقط سر 
مانده  کاله  بی  که  ماست  روستای  مردم 
است. عجیب است که فرهنگ واالی شهر 

نتوانسته است خرده فرهنگ های روستایی 
را به خود جذب کند. در این سمت خیابان 
راهنما  تابلوی  چند   3 منتظری  ورودی  در 
مسجد  خضر،  مسجد  است.  شده  نصب 
علمیه نرجس و بافت تاریخی. کوچه، سنگ 
فرش شده و به همراه دیوار خشتی مدرسه 
شوکتیه که همچنان پابرجاست حس خوبی 
دارد. کمتر کسی شاید باشد که از دیوارهای 
وارد  زیاد  نیست  قرار  بیاید.  خشتی خوشش 
همانند  چون  شوم  منتظری  خیابان  درون 
و  اصلی  دهلیزهای  با  )ساختمانی  البیرنت 
دلیل  همین  به  است.  پیچ(  در  پیچ  فرعی 
برمی گردم. کم کم به انتهای مسیر گردش 

خود نزدیک می شوم. دو کرکره به رنگ آبی 
نفتی مرا متوقف می کند، سرم را به باال می 
را بخوانم. شرکت ملی  تابلویش  تا  چرخانم 
نوستالژی  حاال  نفتی.  های  فراورده  پخش 
گالن نفت و صف های طویل و بوی بد نفت 
و هزاران خاطره دیگر از چلیک نفت گرفته 
شود.  می  تداعی  عالءالدین  های  چراغ  تا 
اش  گذشته  یاد  به  انسان  نیست  بد  گاهی 
احساس  زمان  طول  در  را  تغییرات  و  بیفتد 

کند. 

پژوهشسرایجابربنحیان
نوستالژیخیابانخاکی

منتظری،  خیابان  قدیمی  اماکن  دیگر  از 
از  که  است  حیان  جابربن  سرای  پژوهش 
سال 82 تاسیس شده و کمتر دانش آموزی 
است که از آن خاطره ای نداشته باشد. پیش 
این  است.  بوده  مرکزی  آزمایشگاه  این  از 
که امروز چقدر فعال است و به رشد علمی 
دانش آموزان کمک می کند شاید به بررسی 
جامعی نیاز دارد و از حوصله این مطلب خارج 
است. یکی از دو سینمای قدیمی بیرجند در 

قدس  سینمای  شده،  واقع  منتظری  خیابان 
که به بهمن تغییر نام پیدا کرده است و پیش 
از انقالب به آن سینما پارس می گفتند. با 
سینما خاطرات یک نفره و دونفره و چندنفره 
زیادی زنده می شود و کمتر کسی است که 
خوشش  حاضر  قرن  جادویی  اختراع  ازین 
نکند. مسئوالن  برقرار  ارتباط  آن  با  و  نیاید 
سینما ادعا می کنند این سینما از مجهزترین 

سینماهای ایران است. 
فیلم  است،  مهم  که  چیزی  آن  البته 
به دل نمی زند و دیگر  هاست که چنگی 
کسی االن حوصله و وقت آن را ندارد به 
افراد خاص. کنار  سینما برود جز معدودی 

دارد  قرار  مهر  سوره  فروشی  کتاب  سینما 
کننده  امیدوار  زیاد  ظاهرش  اوضاع  که 
نیست. درش بسته است و روی شیشه آن 
نیازمندیم  بازاریاب  یک  به  که  اند  نوشته 
اگر  کتاب  کند.  جور  مشتری  برایمان  تا 
اهمیت می داشت مشتری برای آن زمین 
اوضاع  و  کرد  می  جستجو  را  آسمان  و 

بود.  کتابفروشان هم سکه می 

قبربینامونشانحکیمنزاری

االن بازار بستنی فروش و فست فود و لباس 
فروش روبراه است. آری، تن آدمی شریفست 
زیباست  لباس  دقیقا همین  آدمیت،  جان  به 
نشان آدمیت! به پایان مسیر خود می رسم و 
نیمی شادمان ازین گردش و نیمی غمگین از 
مسائلی که دیدم. ساختمان قد برافراشته ی 
بانک ملی هم عجب جاللی دارد. آن طرفتر 
قهستانی،  نزاری  نشان حکیم  و  نام  بی  قبر 
قیاس  فقط  دارد.  قرار  بزرگ  سعدی  رفیق 
در  که  آنها  وضع  و  ساختمان  دو  این  نمای 
نزدیکی هم قرار دارند همه چیز را روشن می 

کند که مشکل از کجا آب می خورد.

سی
 قو

س:
عک

طرح ویژه محرم 
تی تاب  36 عدد  6500 تومان

کیک خرمایی 72 عدد  6500 تومان
بیسکویت کرمدار  24 عدد  6000 تومان

های بای  72 عدد  18000 تومان
آدرس: فلکه خوسف، روبروی دادگستری کل، پخش مروارید 

09151603194



یادداشت

انرژی های نو محور 
توسعه ی اقتصادی  
خراسان جنوبی

* کلثوم عرب

نشان  مقاومتی  اقتصاد  مختلف  ابعاد  بررسی 
عظیم  ذخایر  از  بهره گیری  با  ایران  که  می دهد 
خدادادی که دارد می تواند به راحتی برای کشور 
اقتصاد  هندسه  در  نماید.  ثروت  تولید  مردم  و 
که  آن  بخش های  اصلی ترین  از  یکی  مقاومتی 
مورد توجه کارشناسان و نخبگان دانشگاهی قرار 

دارد تولید علم و فناری است.
تکیه بر انرژی های نو و تجدید پذیر همواره جزو 
دغدغه های رهبر معظم انقالب اسالمی بوده است،

در این بین خراسان جنوبی به عنوان قطب منابع 
عظیم طبیعی از جمله تابش آفتاب، باد، زغالسنگ 
و ... بایستی سهم قابل توجهی هم در تولید انرژی 
و همچنین پیشرفت اقتصادی منطقه داشته باشد.

خراسان جنوبی با وجود زمینه مناسب اقلیمی و 
تابش آفتاب و باد در بیشتر مناطق و در اکثر فصول 
سال، قابلیت تولید انرژی های نو و پاک را دارد. در 
این استان به طور متوسط ساعات آفتابی به 3200 
ساعت در سال و حتی بیشتر نیز می رسد. به طوریکه 
در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی از جمله 
طبس مقدار تابش 481 )کالری بر سانتیمتر مربع 
در هر روز( است. این نرم مقدار تابش تقریبا در 
بشرویه،  قاین،  بیرجند،  سرایان،  شهرستان های 
در  است.   481 تا   350 بین  نیز  نهبندان  ارسک، 
در  بادی  داالن  سه  حداقل  وجود  نیز  باد  بخش 
فردوس  چهنوی  و  کجه  آفریز،  نهبندان،  مناطق 
نیروگاه های اجرای طرح  برای  پتانسیل   بهترین 

بادی و خورشیدی در این استان است. 
انرژی های  نقش  پیرامون  که  بررسی هایی  در 
انجام  مختلف  مناطق  در  اشتغال  ایجاد  در  نو 
بدرستی ظرفیت های  اگر  که  نشان  می دهد  شد، 
پیش روی ما بکار گرفته شود رونق اقتصادی در 

گوشه - گوشه ی استان رقم می خورد. 
حوزه  در  جدی  سرمایه گذاری  و  توجه 
این  )بادی و خورشیدی( می تواند  نو  انرژی های 
بستر را برای رشد و پیشرفت اقتصادی خراسان 
جنوبی در حوزه صادرات برق به کشور افغانستان 
احداث  آورد.  فراهم  دارد،  فراوانی  نیاز  که 
توربین های بادی کوچک و پانل های خورشیدی 
در مزارع کشاورزان بستر خوبی برای جلوگیری 
از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و سایر 

استان های برخورداِر کشور است .

 قوسی - بازار گل و گیاه طبیعی بیرجند راه اندازی
شد. شهردار بیرجند با بیان اینکه با راه اندازی 
این بازار برای 28 نفر به صورت مستقیم شغل 
بر  بالغ  تاکنون  کرد:  عنوان  ایجاد می شود، 
بازار  این  احداث  برای  تومان  میلیون   400

هزینه شده است.
مدیح، سرانه فضای سبز در بیرجند را 13.۷ 

فضای  سرانه  افزود:  و  کرد  ذکر  مربع  متر 
سبز بیرجند 2.2 متر مربع از میانگین سرانه 

کشور باالتر است.
شهر  در  پارک   8۹ وجود  از  همچنین  وی 
فضای  مساحت  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند 
سبز بیرجند نیز 25۶ هکتار بوده که با وجود 
تالش آب  کمبود  و  اقلیمی  مشکالت   همه 

می کنیم شهر بیرجند هر سال سبزتر شود.
شهردار بیرجند به اهداف راه اندازی بازار گل 
این  افزود:  اشاره کرد و  این شهر  و گیاه در 
بازار با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش 
خصوصی در تولید گل و گیاه و تشویق مردم 

به خرید گل طبیعی راه اندازی شده است.
استاندار خراسان جنوبی نیز  بر لزوم استفاده 

از شیوه های نوین آبیاری برای آبیاری فضای 
سبز تاکید کرد و گفت: استانداری نیز در این 

زمینه به شهرداری کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فاضالب 
شود،  می  خارج  شهر  از  بالاستفاده  بیرجند 
عنوان کرد: باید بخشی از این آب در اختیار 
آبیاری فضای  شهرداری قرار گرفته و برای 

سبز مورد استفاده قرار گیرد.
اینکه  بر  تاکید  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
نگهداری فضای سبز نیازمند مشارکت همه 
مردم است، بیان کرد: شما هرچه تالش کنید 
اما مردم مراعات نکنند به طور حتم فضای 
سبز آسیب می بیند، البته شهروندان تاکنون 

در این زمینه مشارکت باالیی داشته اند.

افتتاح بازار گل و گیاه طبیعی بیرجند
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اسب ها می توانند »حرف بزنند«

دانشمندان توانسته اند با استفاده از هویج به عنوان 
پاداش اسب ها را طوری آموزش دهند که هر وقت 
به پتو نیاز داشتند با بینی خود به صفحه ای بزنند. 

به گزارش ایسنا، نتایج این پژوهش نشان داد که 
برودت هوا  با میزان  پتو،  برای  درخواست اسب ها 
مرتبط بوده و آنها به طور اتفاقی پتو نخواسته بودند.

یک محقق ایرانی دیگر به جمع
 یک درصد دانشمندان برتر جهان پیوست

سومین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در جمع یک درصد برتر دانشمندان جهان 
قرار گرفت. به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین 
رتبه بندی دانشمندان، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
برتر دنیا از سوی موسسه تامسون رویترز و پایگاه 
»Essential Science Indicator«،دکتر 
امیرحسین صاحبکار عضو هیئت علمی گروه زیست 
در  پزشکی مشهد  دانشگاه علوم  پزشکی  فناوری 
 فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفت.

چقدر طول می کشد تا با 
پراید به ماه سفر کنیم؟!

ستاره شناسان  مشهورترین  از  یکی  هویل«  »فِرد 
و  داد  پاسخ  خبرنگاران  سوال  به  حاضر  عصر 
مشخص کرد چقدر طول می کشد تا با یک اتومبیل 
معمولی شهری به کره ماه سفر کنیم. به گزارش 
دستگاه  یک  با  بتوانیم  اگر  داد  توضیح  او  فارس، 
میانگین سرعت ۹5  با  معمولی شخصی  اتومبیل 

کیلومتر در ساعت از سطح کره زمین دور شویم، 
حدود یک ساعت طول می کشد تا وارد فضا شویم. 
حال تصور کنید که قرار است با این اتومبیل به کره 
ماه برویم. با این توضیحات اگر یک دستگاه اتومبیل 
پراید در اختیار داشته باشید و با میانگین سرعت ۹5 
ماه  کنید، حدود شش  در ساعت حرکت  کیلومتر 

طول می کشد تا به کره ماه برسید.

افزایش جمعیت سالمندان جهان به یک 
میلیارد و 400 میلیون نفر تا 2030

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز 
جهانی سالمندان گفت: انتظار می رود جمعیت جهانی 
سالمندان از بیش از ۹00 میلیون در 2015 به یک 

میلیارد و 400 میلیون تا 2030 و دو میلیارد و 100 
میلیون تا 2050 برسد؛ زمانی که به تقریب شمار 

سالمندان و کودکان زیر 15 سال برابر خواهد بود.

تقارن بی سابقه عاشورای امسال با تاریخ وقوع
جام جم آنالین - امسال روز عاشورا در یک تقارن بی سابقه هم در روز هفتگی و هم در ماه شمسی در همان تاریخی قرار گرفته 
که واقعه اصلی اتفاق افتاده است. بر اساس محاسبات نجومی و تاریخی واقعه عاشورا در سال 5۹ قمری و در روز چهارشنبه 21 
مهر اتفاق افتاده که امسال در یک رویداد احتماال بی سابقه در تقویم ایرانی روز عاشورا در همان تاریخ قرار گرفته است.

قاب عکس کاریکاتور

حجاب مهمانداران هواپیمای تایلند در تهرانضربه نهایی! ) ورزش عامل ترک سیگار( - فرهاد بهرامی

 سوییس ثروتمند ترین کشور جهان

به کشوری می توان لقب ثروتمند داد که در 
آن بیکاری وجود نداشته باشد یا بیکاری در آن 
کشور بسیار کم باشد و پولی که مردم آن کشور 
به دست می آورند از هر قشری برای شان رفاه 
شهروندان  از  دولت  و  باشد  دربرداشته  عمومی 
اعتبار،  عصر  گزارش  به  کند.  مالی  حمایت 
معرفی  به  آلیانز  موسسه  در  جدید  مطالعه  یک 

پس  میزان  براساس  جهان  ثروتمند  کشورهای 
انداز، حقوق یا مستمری ماهانه و میزان سرمایه 
گذاری شهروندان آنها پرداخته است. طبق این 
ثروتمند  توانست عنوان  گزارش کشور سوییس 
ترین کشور جهان را از آن خود کند و به دنبال 
آمریکا،  متحده  ایاالت  چون  کشورهایی  آن 

انگلیس، سوئد، بلژیک و ژاپن قرار دارند.
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نمایندگی استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان شهدا - شهدا یک - پالک 51 - شرکت رسانه آفاق کویر

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

تعمیر لوازم خانگی در منزل   
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، 

جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر یاری 

    0915 164  3778-32229117      

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

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

مــنآب نبات چوبی
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محرم ماه شور و شعور و زمانی برای  فهم و درک فلسفه قیام حسینی  
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آیه روز  

پس ]كیفر[ بديهايى كه كردند به آنان رسید و آنچه مسخره  اش میکردند آنان را فرا گرفت.
سوره النحل، آيه 34

حدیث روز  

كربال پاك ترين بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ ترين بقعه ها است و الحق كه كربال از بساط هاى 
بهشت است. پیامبر اسالم )صلى ا... علیه و آله(

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازي خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگويید

دوباره شور عاشوار به پا شد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

ماه محرم

نگرش

یک لحظه مکث کن

اعمال ماه محرم 

اعمال ماه محرم از شب و روز اول ماه محرم تا روز 
دهم، روز عاشورا در كتاب مفاتیح الجناح ضیخ قمى 
 به دو بخش اعمال خاص و اعمال روزها تقسیم 

مى شود كه در زير برايتان شرح مى دهیم.
حضرت امام رضاعلیه السالم روايت است كه چون 
خندان كسى  را  پدرم  شد  مى  داخل  محّرم   ماه 
نمى ديد و اندوه و ُحزن پیوسته بر او غالب مى شد 
تا روز دهم چون روز عاشورا مى شد آن روز، روز 
مصیبت و حزن و گريه او بود و مى فرمود امروز 

روزى است كه حسین )ع( شهید شده است .
اعمال شب و روز اول ماه محرم

1 - دعاى اول ماه محرم: يکى از اعمال مهم، دعاى 
اول ماه است و به جهت اينکه اول اين ماه اول سال 
بوده و از طرف ديگر دعاهاى قبل از وقت نیز تاثیر 
خاصى در برآورده شدن حاجات و رسیدن به امور 
مهم دارد، اين دعا تاثیر زيادى در سالمتى و دورى 
از آفات دينى و دنیايى آن سال و بهبودى حال و 
بدست آوردن نیکیها دارد. و دعايى كه براى اول 
ماه در اقبال روايت شده دعاى بسیار مفیدى براى 

مطالب مذكور است .
2 - شب اول محرم: بعضى از نمازهايى را كه در اين 
شب وارد شده به مقدار حال و توانايى خود خوانده 
- حداقل دو ركعت نمازى را كه شامل حمد و يازده 

بار »قل هو ا... احد« است -
 بعد از آن دعايى را كه پیامبر اكرم )ص( بعد از اين 
نماز خوانده است و در كتاب اقبال نقل شده بخواند و 

فرداى آن روز را روزه بگیرد.

يک گروه از دوستان به مالقات  استاد دانشگاهى 
رفتند.گفتگو خیلى زود به شکايت در مورد  استرس 

و تنش در زندگي تبديل شد. 
در  قهوه  آنها  به  و  بازگشت   آشپزخانه   از  استاد 
فنجانهاى   كرد.  تعارف  فنجانها  در  متفاوت  انواع 
فنجانهاى  كريستال،  فنجانهاى  اى،  شیشه 
 درخشان، تعدادى با ظاهرى ساده، تعدادى معمولى 

و تعدادى گران. 
وقتى همه آنها  فنجانها را در دست داشتند، استاد 
گفت:  اگر توجه كرده باشید تمام فنجانهاى  خوش 
قیافه و گران برداشته  شدند در حالیکه فنجان هاى 

معمولى جا ماندند. 
هر كدامیک  از شما بهترين فنجانها را خواستید و 
آن ريشه استرس و تنش شماست. آنچه  شما واقعا 
میخواستید قهوه بود نه فنجان، اما  با اين  وجود 

شما باز هم فنجان را انتخاب  كرديد.
 اگر زندگى قهوه باشد، مشاغل، پول، موقعیت و 
غیره، فنجانها هستند. فنجانها وسیله اى  هستند 
براى نگهدارى و زندگى را فقط در خود جاى  داده 
اند. لطفاً  نگذاريد  فنجانها كنترل  شما را در دست 

گیرند. از قهوه تان لذت  ببريد.

اشک  بهار  و  رسد  مى  راه  از  ديگر  محرمى 
ديگرى بر عاشقان واليت، كه در آن غبار از 
 جان هاى خسته خويش زدايند و وجودشان

به عطر حسینى معطر كنند. محرمى كه  را 
با نام حسین )علیه السالم(  پیوند خورده و با 
آمدنش فکرها و دل ها متوجه روزى مى شود 

كه بزرگ ترين روزهاى مصیبت است. 
ورود امام حسین به کربال 

محرم  دوم  پنجشنبه  روز  )ع(   حسین  امام 
پس  كه  شدند  كربال  وارد   61 سال  الحرام 
 از شنیدن نام كربال حسین)ع( دانست كه به 
میعادگاه عاشقان رسیده است دستور دادند تا 
برافرازند  را  ها  خیمه  و  آيند  فرود  بیت  اهل 
آن كشته  در  است كه  زمینى  اين   و  فرمود: 
مى شوم و در آن مدفـون مى گردم و اضافه 
فرمود: همراه پدرم  امیرالمؤمنین از اينجا عبور 
نام  از  و  متوقف شدند  نقطه  اين  در  كرديم، 
پاسخ  شنیدن  از  پس  و  پرسیدند  زمین  اين 
 فرمودند»اينجاست محل فرود آمدن كاروان 
آنها و اينجا است محل ريختن خون آنان« 

)علیه  امیرالمؤمنین  يا  كردند  عرض  حضار 
السالم( اين فرمايش شما درباره چه كسانى 
خاندان  از  جماعتى  فرمودند:  امـام  است؟ 
محمد )صلى ا... علیه و آله( در اين زمین به 

شهادت مى رسند.  
»آرى اين سرزمـین مـحل محنت و بال است، 
اينجا میعادگاه عاشقان حق است اينجا وعده 
اينجا عاشقان  در  گاه مالقات دوست  است، 
مـحبوب وصال  به  حال  شوريده  و   بیقرار 

مى رسند، اينجا لب تشنگان مجروح و  داغدار 
از جام وصال دوست سیراب مى گردند اينجا 
آزادى  و  حّريت  و  راه حق  گاه عشاق   وعده 

و عدالت است« 
دعا و شكوه حسین علیه السالم

پـس از آنکه خـیمـه برافـراشتـه شد حسین 
و  خـانواده  افـراد  و  بیت  اهل  السالم  عـلیه 
قطعه  تصور  قطعه  و  كرد  جمع  را  يارانش 
اشک چشمان  گذرانید،  ذهن  از  را  شدنشان 
مباركش را فرا گرفت و دست به دعا برداشت 
از  و  پرداخت  نیاز  و  راز  به  خداى  خود  با  و 

خدايا  فرمود:  »بار  و  كرد  شکوه  گرفتاريها 
مائیم عترت پیامبرت محمد كه ما را از خانه 
و كاشانه مان بیرون كردند و از حرم جدمان 
كردند،  ستم  ما  بر  امیه  ،  بنى  شديم  رانده 
خدايا تو خود حق ما را بستان و ما را بر مردم 

ستمکار پیروز گردان .«
موقعیت  عبدا...  ابى  ياران  اينکه  براى  نیز  و 
خود  سرنوشت  تعیین  در  و  بدانند  را  خود 
تصمیم بگیرند.به ياران و انصارش خطاب كرد 
و فرمود:   » مردم بنده و برده دنیايند و دين 
لقلقه زبان آنها است از هر سو كه زندگیشان 
تامین شود به همـان سومى  چـرخند هرگـاه 
تقلیل  دينداران  شوند  مبتال  گـرفـتاريها  به 

خواهند يافت .«
 اولین سخنرانى امام در کربال

پـس از آنکه حسین علیه السالم و يارانش در 
كربال مستقر شدند اولین سخنرانى خود را به 

اين ترتیب ايراد كرد:
فرمود:  پروردگار  ثناى  و  حمد  از   »پس 
بطوريکه مى بینید كار ما به اينجا رسیده و دنیا 

 تـغـییر يافـتـه بديهايش به ما  روى آورده و 
نیکى هايش به ما پشت كرده و از حیات و 
زندگى ما باقى نمانده است مگر جرعه كمى 
همانند  رطوبتى كه در ته كاسه بعد از تخلیه 
مى ماند و زندگى پست مـانند چراگاه خشک 
آيا نمى بینید كه به  حق عمل نمـى شود و 
از باطل جلوگیرى به عمل نمى آيد، در چنین 
حالتى مؤمن حقا بايد مشتاق لقاى پروردگار 

 باشد )يعنى مرگ را آرزو مى كند.(
پس بدرستى كه من مرگ را جز سعادت و 
رستگارى نمى دانم و زندگى با ستمکاران را 
جز محنت و رنج و  ماللت و ذلت نمى يابم «
نکتـه : هدف امام حسین علیه السالم از اين 
سخنرانى اين بود كه ياران را به مسئولیتى 
انجام در  تا  توجه  دهد  دارند  عهده  بر   كه 

 آن بکوشند.
پاسخ دلنشین یاران حسین)علیه السالم(

ياران حسین حقا هدف امـام را درك كردند 
همـه  از  قبل  دادند  مثبت  پاسخ  يک  هر  و 
تو  خدا  و  گفت:  برخـاست  قـین  بن  زهیر 

)ص(  خدا  رسول  فرزند  اى  كند  هدايت  را 
الى  ما  دنیا  براى  اگر  شنیديم،  را  سخنانت 
جاودانه  زندگى  آن  در  ما  و  بود  باقى  االبد 
شدن  كشته  و  جنگ  داشتیم  همیشگى  و 
در  همیشگى  بر  زندگى  را  تو  ركاب  در 
نافع  سپس  داديم.  مى  ترجیح  جهان  اين 
كرد:  عرض  و  برخاست  بجلى  هالل  بن 
مـردم  گرداندن  رو  از  )شما  ا...  رسول  يابن 
خدا  رسول  جدتـان  نباشید(  كه  ناراحت 
نتوانست محبتش را در دل همه مردم جاى 
نصرت  وعده  او  به  منافق  گروهى  كه   دهد 
مى  دادند ولى در باطن با او مکر و حیله كردند، 
در برخورد با پیامبر بسیار گرم و جذاب بودند 
انجام  را  ترين  دشمنى  سخت  خفا  در   ولى 
او را به جوار رحمت  تا آنکه خدا  مى دادند 
نیز پدر شما در يک چنین  خويش خواند و 
جمعیت  و  گروه  يک  داشت  موقعیتى  قرار 
با  او  كنار  در  و  گرفتند  ياريش  بر  تصمیم 
او  با  ديگر  گروه  سه  و  جنگیدند  دشمنانش 

 جنگیدند تا اجلش  فرا رسید.

عارفانه روز

پروردگارا به ما بیاموز كه دل آدم عصاره وجود 
توست، حرمت دلها را از ياد نبريم. بیاموز كه 
دوست داشتن را  فراموش نکرده و آنهايي 

كه  دوستمان دارند را از ياد نبريم. 

صبحى ديگر روزى ديگر چشمهايت
 را آرام بگشا صداى پرنده ها را بشنو 

نور خورشید را لمس كن بگذار 
خورشید اين بار از درون توعاشقانه بتابد

آهسته حركت كردن مهم نیست 
مهم اين است كه شما همیشه جلوتر

 از كسانى هستید كه هرگز حركت نمى كنند.

چاى رفاقتمان همیشه روى سماور
 محبت تازه دم است قندان عاطفه 
هم پر از عشق است دلتنگ شدى 

كنار پنجره دوستى منتظرم

طراح: نسرین کاری                        
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به تعدادی بازاریاب نیازمندیم.
32212466 - 32225784

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

تجربه کنید.   09158668002

مدرک مهندس عمران با سه سال 
سابقه راه برای رتبه بندی نیازمندیم.

09155625626

به تعدادی ویزیتور آقا با پورسانت عالی 
در سطح استان نیازمندیم.

09152016208

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی
آگهی استخدام

به تعدادی کارگر ساده آقا برای 
کار در یک شرکت تولیدی واقع در 

شهرک صنعتی نیازمندیم. 
شهرک صنعتی، همت 3
 کارخانه دوم، سمت چپ

یک عدد کانکس خریداریم.
09335611664

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

09153613243 - شریفی

 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

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

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 

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

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

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331



اگر همزمان با شروع پاییز احساس می کنید که دچار 
افسردگی فصلی شده اید می توانید تنها با خوردن یک 
محصول لبنی بسیار خوشمزه این بیماری را به زانو در 
آورید. به گزارش قدس، بر اساس جدیدترین پژوهش 
های انجام شده خانم هایی که به طور منظم در رژیم 
غذایی خود ماست پرچرب مصرف می کنند کمتر مبتال 

به افسردگی می شوند. خوردن روزانه یک لیوان ماست 
ماست پرچرب با عملکرد مناسب با کتری های مفید 
روده در ارتباط است و سبب می شود تا عالوه بر بهبود 
کارایی دستگاه گوارش ، خلق و خوی افراد نیز بهتر شود 
و عالئم بیماری افسردگی در آنها کاهش یابد. خوردن 
ماست پروبیوتیک نیز با کشتن میکروب ها و باکتری ها 

در روده در ارتباط است و مواد مخمر موجود در ماست می 
تواند درایجاد روحیه مثبت و شاد در افراد موثر باشد. شما 
می توانید جهت مبارزه با این بیماری روحی سخت درمان 
و در مواقعی که دچار استرس یا ناراحتی هستید، درکنار 
غذا از ماست پرچرب استفاده کنید تا خیلی زود روحیه 
خود را بدست آورید وکمتر دچار نوسانات خلقی شوید.

برای مقابله با افسردگی در پاییز، روزانه یک لیوان ماست بخورید!
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انتخاب دختر نونهال فوتبال استان 
برای حضور در اردوی تیم ملی زیر 14سال دختران

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان خراسان جنوبی، دختر نونهال 
بیرجندی برای حضور در اردوی تیم ملی دختران زیر14سال کشور انتخاب 
شد. پس از برگزاری فستیوال کشوری دختران در رامسر و تالش ها و 
پیگیری های مجدانه رضایی نایب رییس بانوان هیأت استان و خواجوی دبیر 
کمیته بانوان این هیأت، فاطمه ساجد نیا دختر نونهال بیرجندی برای شرکت 
در اردوی تیم ملی دختران زیر14سال ایران که از  9 تا 12 مهر ماه در محل 
کمپ تیم های ملی در آکادمی ملی فوتبال برگزار می گردد، انتخاب شد.

سید سپهر عندلیب مقدم 
قهرمان مسابقات تنیس روی میز خردساالن استان شد

مسابقات تنیس روی میز خردساالن خراسان جنوبی، گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس با شرکت 8 ورزشکار در سالن شهید سرحدی بیرجند برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، در پایان این مسابقات، سید 
سپهر عندلیب مقدم قهرمان شد،علیرضا عباس پور به مقام نایب قهرمانی 
رسید و سیدصدرا خراشادی زاده و امیرمحمد حجازیان مشترکاً سوم شدند.

برد شیرین تیم والیبال جهاد کشاورزی نهبندان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، مسابقات لیگ والیبال 
سازمان جهاد کشاورزی  روز شنبه دهم مهرماه در مرکز استان برگزار شد که 
تیم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان، تیم  شهرستان خوسف را 
با نتیجه ٣ بر ٠ شکست داد وبه مرحله بعدی راه یافت. گفتنی است، پیش از 
این نیز تیم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان دو تیم مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان درمیان و بیرجند راهم با همین نتیجه شکست داده بود.

برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سرایان، مسابقات ورزشی 
ویژه بانوان بسیجی در سرایان برگزار شد. راضیه رمضانی کارشناس ورزش 
بانوان این اداره نیز بیان نمود: این مسابقات در رشته های تیراندازی، دارت، 
پیاده روی و کوهپیمایی در هفته دفاع مقدس به پاس ایثار و رشادت های 
دالوران بسیجی دوران زرین دفاع مقدس و همچنین جهت تقویت روحیه 
نشاط و شادابی برگزار شد.کارشناس بانوان اداره ورزش و جوانان افزود: در 
مسابقات تیراندازی که در هفته اول مهرماه با شرکت 25نفر بین حلقه های 
صالحین برگزار شد، قلی زاده، ناصری و مقیمی نفرات اول تا سوم شدند. 
راضیه رمضانی ادامه داد: در همین تاریخ مسابقات دارت با شرکت 2٠ نفر 
در سالن ورزشی شهید صیفی برگزار شد و حداد، راحت و مقیمی نفرات برتر 
معرفی شدند. وی گفت: همایش پیاده روی و کوهپیمایی بانوان بسیجی 
نیز در تاریخ 8 مهرماه 95 با شرکت بیش از 5٠ نفر در مسیر کوههای 
شمال سرایان برگزار و در پایان به قید قرعه به پنج نفر جوایزی اهداء گردید.

درمان مشکالت بینایی
 با این نوع کلم!  

به گفته محققان، کلم بروکلی دارای خاصیت 
کمک به درمان علت اصلی از بین رفتن بینایی 
کالیفرنیا  در  باک  موسسه  محققان  است. 
تا  اند ترکیبات کلم بروکلی می تواند  دریافته 
1٠ برابر به درمان تباهی لکه زد چشم که علت 

اصلی از بین رفتن بینایی ناشی از افزایش سن 
است، کمک کنند. ترکیب مفید موجود در کلم 
بروکلی ایندول-٣-کربینول )I۳C( است که در 
حال حاضر به عنوان ماده پیشگیری کننده از ابتال 
به سرطان مورد مطالعه واقع شده است. محققان 
 AhR با فعال سازی پروتئین I۳C دریافته اند
پاکسازی  موجب  هیدروکربن(  آریل  )گیرنده 
سلول ها از مواد سمی زیست محیطی می شوند.

انار به مبارزه با آرتروز 
و درد مفاصل می رود

میوه انار حاوی طیف وسیعی از ترکیبات گیاهی 
مفید و مزایای باور نکردنی برای کاهش خطر ابتال 
به بسیاری از بیماری هاست. مطالعات نشان داده 
است که انار، آب انار، روغن انار، و همچنین رب 
انار حاوی خواص ضدالتهابی و مسکن طبیعی 

برای مفاصل است. مصرف انار و سایر محصوالت 
آن موجب پیشگیری از تخریب مفاصل ناشی از 
آرتروز می شود. آب انار طبیعی ورم مفاصل و التهاب 
استخوان را تسکین داده و باعث کاهش زوال 
غضروف است. تحقیقات بر روی افرادی که در 
هفته حداقل دو بار آب انار نوشیده  اند نشان داده 
که 18 درصد کلسترول بد خون آنها کاهش پیدا 
کرده و احتمال تصلب شرایین را کاهش داده  است.

این دستمال توالت به کشتنتان میدهد!

بیشتر  ثابت  پای  تقریبا  توالت  دستمال 
که  آنجایی  از  و  است  خانگی  دستشویی های 
به طور مستقیم با بدن در ارتباط است، باید در 
انتخاب نوع مناسب آن دقت الزم را داشت تا 
به بدن آسیب وارد نکند. معموال افراد برای خرید 
نرم ترین و سفیدترین  به دنبال  توالت  دستمال 

این  که  می کنند  تصور  و  می گردند  دستمال 
دستمال ها هیچ خطری برای سالمتی ندارند، اما 
غافل از این که این نوع دستمال ها سمی تر از دیگر 
انواع آن هستند. در دستمال های توالت تجاری 
بیش از 1٠٠ هزار نوع ماده شیمیایی مورد استفاده 
قرار می گیرد. یکی از خطرناک ترین مواد، کلر است. 
این ماده سفیدکننده، سمی را تولید که در بدن جمع 
شده و شرایط خطرناکی را برای افراد ایجاد میکند.

برای داشتن قلبی سالم
کاهو بخورید!

از  کاهو  در  موجود  بتاکاروتن  و   C ویتامین 
اکسایش کلسترول پیشگیری می کنند. در نتیجه 
امکان تجمع پالک ها و تشکیل لخته کاهش پیدا 
می کند. توصیه می کنیم ساالد سزار را دریابید. 
چون حاوی مواد مغذی سالم برای سالمت قلب 

است. 5٠٠ گرم کاهو حاوی 4٠ درصد نیاز روزانه 
ما به اسیدفولیک است و 1٠ درصد نیاز روزانه به 
فیبر را تامین می کند. نتایج نشان می دهد هرچه 
جذب اسیدفولیک از طریق مواد غذایی باالتر باشد 
خطر ابتال به سکته مغزی و بروز بیماری های قلبی 
و عروقی کاهش پیدا می کند. به عقیده ی محققان 
مصرف منظم کاهو یعنی چندین مرتبه در هفته 
باعث کاهش خطر ابتال به سرطان ریه می شود.

روغن ماهی
 به حفظ عملکرد مغز کمک می کند

به بهبود خلق و خو و  تواند  روغن ماهی می 
تقویت عملکرد مغز کمک کند. به نقل از مهر، 
روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب اُمگا-٣ است 
که به تقویت عملکرد مغز کمک می کند و به 
عنوان یک فاکتور ضدالتهاب در بدن عمل میکند، 

از این رو می تواند به ورزشکاران و سربازان در 
مدیریت بهتر فعالیت های تمرینی شان کمک 
کند. غلظت پایین روغن ماهی در خون و عدم 
فعالیت فیزیکی در بروز حاالت افسردگی نقش 
دارد. بنابراین، رژیم غذایی مناسب و ورزش تاثیر 
مستقیمی بر بهبود انعطاف پذیری و عملکرد 
مغزی افراد خواهد داشت و با بهبود خلق و خو، 
افراد بهتر می توانند با شرایط خود سازگاری یابند.

3 مجروح در حادثه رانندگی 
محور سربیشه - نهبندان

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی خبر از برخورد یک 
محور  در  پراید  دستگاه  یک  و  پژو 4٠5  خودروی  دستگاه 
سربیشه - نهبندان داد. سرهنگ حسین رضایی در تشریح 
این خبر گفت: در این حادثه که صبح روز گذشته در کیلومتر 
17 شهرستان سربیشه - شهرستان نهبندان بر اثر برخورد 
یک دستگاه پژو 4٠5 با یک دستگاه پراید رخ داد، سرنشینان 
خودروی پراید مجروح شدند. رئیس پلیس راه استان افزود: 
مجروحین این حادثه به بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان 
بیرجند منتقل شدند. وی تصریح کرد: کارشناسان علت این 
حادثه را انحراف به چپ خودروی پژو 4٠5 عنوان کرده اند.

سوپ های مفید برای افراد مختلف ...

سوپ هویج )افزایش ایمنی بدن (

 تصادفات فوتی در خراسان جنوبی 1۰ درصد افزایش یافت

فرمانده پلیس راه استان از افزایش 1٠ درصدی تصادفات فوتی در استان خبر داد. به گزارش تسنیم علی رضایی گفت: در 
شش ماهه نخست امسال در زمینه تصادفات فوتی با 11٣ نفر فوتی با 1٠ درصد افزایش تصادفات رو به رو بوده ایم. وی افزود: 
براساس نتایج حاصل از تحقیقات پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور استان، در مدت سال 9٣ حدود 21.5 درصد و در 
سال گذشته نیز 7 درصد کاهش تلفات جاده ای را در استان داشته ایم. رضایی با اشاره به عملکرد کنترل ترافیک در استان ادامه 
داد: سال گذشته در زمینه کنترل سبقت ها و سرعت های غیرمجاز اقدامات خوبی انجام شده است و در شش ماهه نخست 
امسال نیز 64 هزار و 16٠ فقره سرعت غیرمجاز ثبت شده است که این اعمال قانون تنها به دلیل عدم تکرار تخلف ها و 
جلوگیری از وقوع تصادفات بوده است. فرمانده پلیس راه استان اظهار داشت: از ابتدای امسال 2 هزار و 268 برگ جریمه به صورت 
کلی در استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است. رضایی بیان کرد: در زمینه 
تصادفات جرحی نیز در این مدت 7 درصد مجروحین افزایش داشته است و کل تصادفات به وقوع پیوسته امسال در استان 956 
فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٣ درصد افزایش داشته است. وی تصریح کرد: تقدیرها نیز در حوزه پلیس راه 
65  درصد افزایش داشته است و در مجموع بازخورد عملکرد پلیس راهور در سامانه 197 نیز 156 درصد افزایش تماس داشته ایم.

اهدای عضو، زندگی دوباره به سه بیمار بخشید

اعضای بدن یک بانوی مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند در مشهد اهدا شد. 
به نقل از مهر، مسئول واحد پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
در ششصد و سومین عمل اهدای عضو، پیکر معصومه سمیعی 64 ساله که از 
بیمارستان طالقانی کاشمر به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند 
اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل 
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی 
اهدای عضو قرار گرفت. ابراهیم خالقی افزود: اعضای او در مرکز پیوند اعضای 
منتصریه مشهد به طور رایگان به سه بیمار نیازمند به عضو اهدا شد. وی بیان 
کرد: کلیه های این خانم به دو بیمار 56 ساله ساکن مه والت فیض آباد و 6٠ 
ساله ساکن مشهد که به دلیل نارسایی کلیه سال ها دیالیز می شدند اهدا و پیوند 
شد. وی در ادامه گفت: کبد او نیز به آقایی 64 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد.

خانم ها : سوپ کلم و مرغ ) زیبایی پوست و ضد کم خونی (

آقایان : سوپ لوبیا ) سالمت قلب (

داده نما،

بسم رب الحسین )ع(

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد  برگزار می کند: 
جلسه سخنرانی و عزاداری ساالر شهیدان
 از روز شنبه 95/7/17 الی 95/7/21 ساعت 8/30 شب
سخنران: حجت االسالم شکری 
مداحان آقایان: حاج زین العابدین محسنی، 
حاج رضا فرهنگ جو ، چهره آسا و علی آبادی
مکان: نبش مدرس 48- جنب استانداری 
حرکت هیئت از شب هفتم ساعت 7 شب
ضمنا زیارت عاشورا از روز هشتم الی آخر محرم از ساعت 6 الی 7 صبح برگزار می شود.
تبلیغات حسینیه جواد االئمه )علیه السالم(

هیئت عزاداران سید الشهدا )علیه السالم( برگزار می کند: 

مراسم عزاداری دهه اول محرم 
زمان: یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: حسینیه سیدالشهدا )ع( روستای آغلدر
سخنران: حجت االسالم و المسلمین موسوی اول مسئول محترم 

فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان جنوبی
مداحان: آقایان حسین نخعی پور و محمد نخعی پور

ضمناً هیئت روزهای هشتم، نهم و دهم محرم ساعت 7 صبح به سمت مکان های
 پیش بینی شده هر ساله حرکت خواهد کرد.

هیئت عزاداران سید الشهدا )ع( روستای آغلدر

سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی
آدرس: شهید منتظری 3- جنب مسجد خضر نبی
هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع(
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عکاس ایسنا خراسان جنوبی جایگاه سوم بخش اجتماعی یازدهمین جشنواره »دوربین نت« شد

مالئی- جمعه شب و در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره عکس خبری “دوربین.نت” طالیی های یازدهمین جشنواره مشخص شدند.این 
جشنواره دربخش های مختلف عکس از جمله تلفن همراه، اقتصادی، ورزشی آیین مذهب، فرهنو هنر، سیاسی، اجتماعی و مستند اجتماعی 

برگزار شد که “رها صالحی مقدم” عکاس ایسنای خراسان جنوبی در بخش اجتماعی موفق به کسب جایگاه سوم شد.
دوشنبه * 12 مهر 1395 * شماره 3618

7
شروع مراسم ماه محرم
با آئین علم بندان

گروه خبر- مراسم ماه محرم در استان با آئین علم 
با حضور جمع  از ظهر دیروز  بعد  آغاز شد.  بندان 
هیأت  در  بندان  علم  آئین  مردم  از  زیادی  بسیار 
محبان  الزهرا )س( برگزار شد. در این مراسم ضمن 
نیز  حسین”  “حسن  مراسم  مداحی،  و  سخنرانی 

انجام شد. الزم به ذکر است علم مهم ترین وسیله 
در اجرای مراسم سوگواری محرم به شمار می رود 
در هر یك از نقاط استان هر یك از علم ها را به 
نشانه امام حسین )ع( و اصحابش نامگذاری کرده 
پندارند.  از آن شخصیت می  را نمادی  و هر علم 
همچنین علم ها بانی و علمچی دارند که صاحب 
علم محسوب می شوند. این کار به طور موروثی از 
پدر به پسر بزرگ تر خانواده می رسد. گفتنی است 
مراسم و آئین علم بندان در فهرست میراث معنوی 

کشور)ناملموس ( به ثبت رسیده است.

مأموریت نوبخت به معاونش برای پیگیری 
ویژه مشکالت خراسان جنوبی

و  سرایان  طبس،  فردوس،  نماینده  برزجی- 
بشرویه در دیدار با نوبخت معاون رئیس جمهوری 
و  شدید  خشکسالی  و  آب  بحران  از  گزارشی 
آوای  گزارش  به  کرد.  ارایه  استان  مشکالت 
خراسان جنوبی امیرحسنخانی در این دیدار با بیان 
آماری از خسارات خشکسالی و تبعات اجتماعی، 
توجه  خواستار  آن،  از  ناشی  امنیتی  و  فرهنگی 
جنوبی  خراسان  استان  به  دولت  بیشتر  و  جدی 
بخصوص مشکالت کشاورزان، دامداران و عشایر 
خسارت  میزان  بیشترین  متحمل  که  استان  این 
گردیده اند شد. نوبخت نیز با ضمن اعالم آمادگی 
برنامه  سازمان  مجموعه  و  خود  همکاری  جهت 
و بودجه برای رسیدگی جدی و بیشتر به استان 
خراسان جنوبی و شهرستان های فردوس، طبس، 
سرایان و بشرویه، حسینی  معاون سازمان برنامه 
و بودجه را مامور کرد تا درخواست های مربوط به 
استان را که در این جلسه از سوی رئیس مجمع 
را  شد  ارائه  نوبخت  دکتر  به  استان  نمایندگان 

بصورت ویژه پیگیری نماید.

۹۱ درصد مرزنشینان استان
برای کارت مرزنشینی ثبت نام کردند

مهر- معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
ثبت نام ۹۱ درصد جمعیت مرزنشین  از  و تجارت 
استان برای دریافت کارت مبادالت مرزنشینی خبر 
داد. ماهگلی با اشاره به آغاز صدور کارت مبادالت 
کرد:  اظهار  جاری،  مهرماه  ابتدای  از  مرزنشینی 
متقاضیانی که تاکنون اقدام به دریافت کار مبادالت 
از  می توانند  ماه  مدت سه  به  نکرده اند  مرزنشینی 
طریق دفاتر پیشخوان برای دریافت این کارت ها 
اقدام کنند. وی از سکونت ۵۱ هزار و ۵۴۷ خانوار 
در چهار شهرستان مرزی استان خبر داد و گفت: 
تاکنون از این تعداد ۴۷ هزار خانوار برای دریافت 

کارت مبادالت مرزنشینی ثبت نام کرده اند.

برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای 
نظامی و انتظامی در بیرجند

ایرنا - صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی 
استان در بیرجند همزمان با سومین روز از هفته ناجا 
با نمایش رزمی یگان های ویژه در  روز یکشنبه 

ستاد فرماندهی انتظامی با حضور استاندار و نماینده 
ولی فقیه در استان برگزار شد.

شهدا بزرگترین
گنجینه معنوی جامعه هستند

تسنیم- فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( استان با بیان 
اینکه بزرگترین گنجینه معنوی در جامعه ما شهدا 
هستند گفت: حضور در مناطق دفاعی و جبهه ها سن 
و سال نمی شناسد زیرا باب شهادت برای همه باز 
است. سرهنگ علی قاسمی شامگاه شنبه در مراسم 
در  حرم  مدافع  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
مسجد امام علی)ع( بیرجند اظهار کرد: اکنون پیش 
از هر زمان به فرهنگ جهاد و ایستادگی نیاز داریم 
که این یادواره ها، مراسم ها، عزاداری ها و شهادت ها 
در جمهوری اسالمی ایران نشان اقتدار عاشورا است.

فعالیت ۸۵۰ صنعتگر در بیرجند

فرهنگی  میراث  صنایع دستی،  اداره  رئیس  مهر- 
 ۸۵۰ فعالیت  از  بیرجند  شهرستان  گردشگری  و 
روستای  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند  در  صنعتگر 
چهکند هدف برنامه ها و کارگاه های صنایع دستی 
مراسم  در  یکشنبه  ظهر  فوالدی  گیرد.  می  قرار 
تجلیل از هنرمندان و صنعتگران پیشکسوت حوزه 
صنایع دستی بیرجند اظهار کرد: به دلیل کمبود اعتبار 
نمی توانیم همه داوطلبان برخی رشته ها را آموزش 
دهیم ولی فرماندار بیرجند قول همکاری کمك مالی 

برای خدمت رسانی به این قشر را داده است.

برچیده شدن طبل
از دو هیأت بزرگ بیرجند

برزجی- روزنامه آوای خراسان جنوبی چند سالی 
است که در آستانه آغاز ماه محرم اقدام به برگزاری 
نشست آسیب شناسی عزاداری های محرم و صفر 
می کند یکی از نکاتی که در این جلسات به کرات 
استفاده  بود  صاحبنظران  و  مردم  اعتراض  مورد 
برگزاری  پی  در  امسال  که  بود  سنج  و  طبل  از 
اعالم  بیرجند  شهر  بزرگ  هیأت  دو  نشست  این 
نمودند که از طبل استفاده نخواهند کرد. حسین 
پور مسئول هیأت حسینی بیرجند در این باره به 
خبرنگار ما گفت: هیأت حسینی از سال های قبل 
نیز اجازه ورود طبل و سنج را نمی داد که امسال 
نیز طبق روال سال های گذشته عزاداری فقط با 
مداحی و سخنرانی همراه خواهد بود. وی با تاکید 
سنج  و  طبل  ورود  از  جلوگیری  امر  در  اینکه  بر 
به هیئات باید منطقی رفتار کرد افزود: این هیأت 
حتی از عالمت هم در عزداری استفاده نمی کند. 
وی ادامه داد: هیأت حسینی با 2۵۰۰ نفر جمعیت 
در روز تاسوعا میزبان ۱۵ هزار عزاداری حسینی در 
وعده ناهار است. هیأت ابوالفضلی بیرجند نیز در 
اطالعیه اعالم کرد که امسال با توجه به آسیب 
شناسی های عزداری به و احترام به نظرات مردم 
طبل  از  عزاداری  های  دسته  و  هیأت  در  امسال 
استفاده نخواهد کرد. این هیأت که جزو بزرگترین 
هیئات بیرجند نیز است با دعوت عزاداران حسینی 
به عزاداری با شور و شعور درخواست نمود از آوردن 

طبل به هیئات جلوگیری شود.

سرشماری هیج ارتباطی با مسائل 
اقتصادی و یارانه افراد ندارد

 
تمامی  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار  برزجی- 
به  سرشماری  این  در  شده  آوری  جمع  اطالعات 
صورت محرمانه نزد مرکز آمار ایران باقی خواهد 
ماند؛ تأکید کرد: همشهریان گرامی با اطمینان خاطر 
آمار  سازمان  در  خود  اطالعات  بودن  محفوظ  از 
نسبت به مشارکت در امر سرشماری اقدام کنند و 
این نکته نیز حائز اهمیت است که این سرشماری 
هیج ارتباطی به مسائل اقتصادی و یارانه افراد ندارد. 
علی ناصری در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: 
کارهای الزم برای تبلیغات و اطالع رسانی در این 
زمینه در حال انجام است که امیدواریم شهروندان 
چشم  مشارکت  اینترنتی  سرشماری  در  بیرجندی 
گیری داشته باشند که این امر باعث خواهد شد تا 
شهرستان بیرجند بتواند خود را در ردیف شاخص 

های فناوری اطالعات کشور مطرح کند.

اهدای خون در استان
۴ درصد افزایش یافت

مهر- مدیرکل انتقال خون استان از افزایش چهار 
درصدی اهدای خون در نیمه نخست سال جاری 
خبر داد. عاملی اظهار کرد: در شش ماهه نخست 
سال جاری ۱2 هزار و ۵۹۶ نفر برای امر اهدای 
خون به مراکز خون گیری خراسان جنوبی مراجعه 
کرده اند.به گفته وی از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۹۳ 

نفر موفق به اهدای خون شده اند.

فعالیت ۱۳ هزار بانوی استان
برای کمک به عتبات عالیات

تسنیم- مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: 
۱۳ هزار بانوی استان در ۱۶۰ کارگاه قالی بافی در 
راستای کمك به عتبات عالیات فعالیت می کنند.

جوینده در جلسه هماهنگی ستاد اربعین شهرستان 
از  تومان  میلیارد  تاکنون 2۰  کرد:  اظهار  بشرویه 
نذورات این ستاد جمع آوری شده است که توانسته 

است ۱۳ پروژه را در عراق به اتمام برساند.

مداحان پیشکسوت بیرجندی
تجلیل می شوند

از  گفت:  بیرجند  مداحان  کانون  مسئول  مهر- 
در  پیشکسوت  و  غالم  پیر  ذاکران  و  مداحان 
بیان  با  سروری  عباس  می شود.  تجلیل  بیرجند 
از ۱۰۰ پیر غالم و ذاکر  اینکه هم اکنون بیش 
می کنند،  فعالیت  بیرجند  در  حسینی  پیشکسوت 
از  جاری  مهرماه  دوازدهم  مراسمی  طی  افزود: 

پیشکسوتان نمونه بیرجندی تجلیل خواهد شد.

معارفه رئیس جدید کمیته امداد
امام خمینی)ره( شهرستان خوسف

ایرنا- آیین تکریم و معارفه رئیس قدیم و جدید 
کمیته امداد امام شهرستان خوسف، روز یکشنبه 
برگزار شد. در این مراسم که جمعی از مسئوالن 
به  پور  مهران  محمد  داشتند،  حضور  محلی 
عنوان رییس جدید کمیته امداد امام خمینی)ره( 
شهرستان خوسف معرفی و از تالش های رئیس 

قبلی این نهاد قدردانی شد.

آغاز ثبت نام بیست و هشتمین جشنواره 
امتنان از کارگران و گروههای کار

غالمی- مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان از آغاز فرایند ثبت نام اینترنتی بیست 
وهشتمین جشنواره استانی امتنان از کارگران و گروه 

های کار و واحدهای نمونه در سال ۹۵ خبر داد.

سامانه سپهتن راه اندازی شد
مالئی- فرمانده انتظامی استان از راه اندازی 
سامانه “سپهتن” سامانه هوشمند تردد ناوگان 
عمومی خبر داد و تاکید کرد: در این سامانه 
توقف ناوگان عمومی حمل و نقل در پلیس 
راه ها قطع و براساس GPS در طول مسیر 
مکان هایی برای توقف آنها پیش بینی می شود.

و  همیاران  از  تجلیل  همایش  دیروز  صبح 
مجید  با حضور سردار  پلیس  یاران  فرهنگ 
شجاع فرمانده انتظامی استان، محمد حسینی 
معاون سیاسی، امنیت و اجتماعی استانداری 
و مدیح شهردار بیرجند در سال همایش های 

اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حسینی 
پرورش  و  آموزش  کرد:  عنوان  استانداری 
آموزش  محصلین  به  را  زیستن  چگونه  باید 

دهد. وی افزود: آموزش حقوق شهروندی و 
احترام به سالمندان یکی از واجبات آموزش 

پرداخته  آن  به  باید  است که  در مدارس  ها 
شود. معاون استاندار به احداث فنی و بهسازی 
کرد:  تاکید  و  اشاره  استان  های  راه  مناسب 

تمام  علت  به  جزئی  مسائل  متاسفانه حذف 
کردن پروژه مشکالتی را به وجود می آورد.

 رانندگان حمل و نقل عمومی
زیر ذره بین!

استان  انتظامی  فرمانده  سردار مجید شجاع 

نیز بیان کرد: یکی از دغدغه های فرماندهی 
جاده  تصادفات  امروز  جامعه  در  قوا  کل 
ها  شهرستان  فرمانداران  از  وی  است.  ای 
ورودی  و  ها  جاده  حاشیه  در  تا  خواست 
شهرها اماکن اقامتی و استراحتگاهی تاسیس 

کنند تا دقایقی از خستگی رانندگان بکاهد.
برداری  بهره  از  استان  انتظامی  فرمانده 
تردد  هوشمند  سامانه  “سپهتن”  سامانه 
این  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  عمومی  ناوگان 
رانندگان  استراحت  های  مکان  سامانه 
می  تعیین  را  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
کند و جلوی تخلفات رانندگان را می گیرد.

افزایش10 درصدی تصادفات استان
راه  پلیس  سرهنگ علیرضا رضایی فرمانده 

استان نیز در این جلسه عنوان کرد:از ابتدای 
امسال تصادفات جاده ای ۱۰ درصد افزایش 
داشته است. وی سبقت غیر مجاز و سرعت 
زیاد را از بیشترین تخلفات دانست و ادامه داد: 
از ابتدای امسال تاکنون به ۶۴ هزار و ۱۶۰ 
راننده متخلف تذکر داده شده که 2۴2 هزار و 

2۶۸برگ جریمه صادر شده است.
رضایی گفت: در راه های اصلی ۴۸ درصد، 
فرعی و روستایی ۴2 و تصادفات منجر به 
درصد   22 ها  سیکلت  موتور  توسط  فوت 

افزایش داشته است.
 ۸2 متاسفانه  کرد:  تاکید  راه  پلیس  فرمانده 
توجه  به  مربوط  استان  در  تصادفات  درصد 
است که  به چپ  انحراف  و  به جلو  نکردن 
۴۸ درصد منجر به واژگونی خودرو می شود. 

استراحت مطلق مسئوالن شهری
حسینی- معاون سیاسی فرماندار شهرستان 
بیرجند با بیان اینکه در فاصله بین جلسات 
مصوبات اجرایی نمی شوند عنوان کرد: یا از 
یا  بعدی خواب هستید  جلسه  تا  جلسه  این 
انجام دهید که بگویید ما  نمی خواهید کار 

فکری به حال این وضع  کنیم.
صبح دیروز سومین جلسه کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرستان بیرجند با ۳ دستور کار 
و گزارش دستور کارهای جلسه قبلی آغاز شد.

اولین موضوع مطرح شده در جلسه پیشگیری 
و مقابله با بیماری های غیر واگیر دار بود که 
سند  شرح  به  ها  بیماری  کارشناس  موذن 
ملی تنظیم شده بر همین مبنا اشاره کرد و 
غذایی  مواد  و  کاالها  برخی  تبلیغات  افزود: 
که سالمت مردم را به مخاطره می اندازد در 
این سند ممنوع شده است. وی ادامه داد: در 
شهر بیرجند باالی خیابان مدرس و پاسداران 
تبلیغات کاالهای نامتعارفی هست که مکاتبه 

هم کرده ایم هر چه سریع تر برداشته شود.
هدایتی مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت 
با  روزبازارها  پیگیری  را  بعدی  کار  دستور 
اولویت چهارشنبه بازار اعالم کرد و ادامه داد: 
مقرر شد در اسرع وقت کارگروه روزبازارهای 
جمعی تشکیل و با محوریت صنعت و معدن، 
که  شود  عملیاتی  اصناف  اتاق  و  شهرداری 
از  اسمی  کارگروه  این  در  دارد  تعجب  جای 

مرکز بهداشت برده نشده بود.
به گفته وی مصوبه بعدی جلسه صدور کارت 
تمام  برای  قید قرعه  به  فعالیت  و  شناسایی 
فروشندگان چهارشنبه بازار و سایر روزبازارها 
از دستگاه های ذیربط  از اخذ استعالم  پس 

توسط شهرداری است.
کاووسی کارشناس صنعت، معدن و تجارت 
در این باره به همکاری نکردن اتاق اصناف 
اشاره کرد و افزود: هنوز درخواست کتبی برای 
اصناف  اتاق  گفته  به  و  اند  نکرده  کارگروه 
مغایرت بین دو آیین نامه داخلی و بخش نامه 
ارسالی از تهران مانع اجرا بوده است که البته 

در حال عملیاتی شدن است.
کاووسی  به  محیط خطاب  بهداشت  مسئول 

از  گزارشی  جلسه  این  از  پس  کرد  عنوان 
آخرین عملکرد اتاق اصناف بگیرید.

صدور کارت شناسایی و فعالیت
فقط با مجوز مرکز بهداشت

عباسی مدیر عامل میادین میوه و تره بار نیز با 
بیان اینکه قرار شد درباره صدور کارت فعالیت 

برای  غذایی  مواد  کنندگان  عرضه  تمام  به 
چهارشنبه بازار و روزبازار ها اطالع رسانی شود 
عنوان کرد: اکنون در حال مراجعه هستند و 
آنان را در نامه ای به مرکز بهداشت معرفی 
می کنیم تا فقط با معرفی نامه این مرکز کارت 
صادر شود. وی افزود: برخی عرضه کنندگان 
روزبازارها فصلی هستند به همین دلیل منتظر 
تجمیع کارت ها هستیم تا کار چاپ آن شروع 
بر ورودی  به نظارت  شود. عباسی همچنین 
های چهارشنبه بازارها اشاره کرد و گفت: جمعا 
۴ نفر از سوی سازمان میادین میوه و تره بار 
به منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد کارت 
فعالیت در چهارشنبه بازار در نظر گرفته شده 

است.

4 ماه از مصوبه گذشته
ولی کاری انجام نشده است

زمان زاده معاون سیاسی فرماندار در اعتراض 
به اینکه ۴ ماه از این مصوبه گذشته ولی هنوز 

کاری انجام نشده گفت: قرار شد ساماندهی 
هرچه زودتر انجام شود و با در نظر گرفتن بازه 

زمانی برای مراجعه افراد، کارت صادر کنند.
هدایتی دستورکار بعدی را جلوگیری از حضور 
بدون کارت فعالیت با همکاری نیروی انتظامی 
دانست و بیان کرد: به نظر می رسد این کار 
هنوز انجام نشده زیرا اگر انجام می شد همه 

برای گرفتن مجوز فعالیت اقدام می کردند.

این  در  هم  خدمات شهرداری  معاون  خانزاد 
از فروش  جلسه درباره دستور کار جلوگیری 
کرد:  بیان  بازار  چهارشنبه  اطراف  در  کاال 
اجراییات  بودن  در حرکت  دلیل  به  متاسفانه 
با فروشندگان سد معبر برخورد می  زمانیکه 
کنند پس از رفت دوباره فرد باز می گردد و 
شروع به فروش می کند مخصوصا در پیك 
جمعیت که نمی شود با آنان درگیر شد چون 

مردم از آنان دفاع می کنند.

مانع ورود به چهارشنبه بازار شوید
در جای دیگری کاال را  می فروشند

اعالم  نیز  شناسایی  های  کارت  درباره  وی 
کرد:  با جلوگیری از ورود آنان به بازار، فقط 
پراکندگی آنان را در پی دارد زیرا که کاالی 
خود را در مکان های دیگر منتهی به بازار مثال 

در اراضی موسوی عرضه می کنند.
ساماندهی  جلسه  دیگر  شده  مطرح  مصوبه 
مسئول  میر  که  بود  صلواتی  های  ایستگاه 

کرد:  بیان  بیرجند  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
مصوب شده بود افرادی که قصد راه اندازی 
ایستگاه صلواتی پس از گرفتن استعالمات از 
درج  با  را  مجوز  بهداشت  مرکز  و  شهرداری 
مشخصات کامل ایستگاه و فرد بانی از سازمان 
تبلیغات دریافت کنند اما علی رغم مصوبات 
هنوز ایستگاه صلواتی بدون مجوز داریم. وی 
ادامه داد: حتی افرادی که مجوز می گیرند هم 
به تعهداتی که درباره نوع ماده غذایی و ظرف 

آن می دهند پایبند نیستند.
با  جدی  برخورد  به  فرماندار  سیاسی  معاون 
ایستگاه های بدون مجوز تاکید کرد و افزود: 
سازمان رفاهی تفریحی با هماهنگی نیروی 
را  ایستگاه ها  این  مناسب  انتظامی جانمایی 
انجام داده و به سازمان تبلیغات اسالمی ارسال 

کند تا مجوز صادر شود.

در حاشیه:

نیك عضو شورای شهر بیرجند در این جلسه 
برعهده  ها  کارت  صدور  اینکه  بر  تاکید  با 
شهرداری است بیان کرد: این کار ربطی به 
صادر  کار  دستور  که  ندارد  محیط  بهداشت 
می کنند. معاون سیاسی فرماندار در پاسخ به 
نیك عنوان کرد: فلسفه چهارشنبه بازار این 
است که مردم محصوالتی که قابل عرضه در 
بازار بزرگ نیست عرضه کنند و این برعهده 
میدان  قالب  در  اینکه  نه  است  شهرداری 
خامه به فروش برسانند، ما روی این موضوع 

حساس هستیم.
ایجاد  را  کارت  صدور  از  هدف  زاده  زمان 
نتواند  هرکسی  که  کرد  اعالم  ای  سامانه 
فروش  به  بازار  در  خواست  دلش  هرچه 
برساند. به گفته وی اگر انتقادی می شود با 
آن مخالفت نکنید بلکه روی آن نظر بدهید  

و همکاری برای رفع آن داشته باشید.

کار را اگر بخواهید، انجام شدنی است

معاون سیاسی فرماندار خطاب به خانزاد اعالم 

کرد: اینکه تعدادی نظم بازار را به هم می زنند 
و تعدادی دیگر از آنان دفاع می کنند و نتوانید 

جلوی آنان را بگیرید واقعا جای تعجب دارد.
عید  روز  در  عالی  ساماندهی  به  زاده  زمان 
قربان اشاره کرد و گفت: سه جلسه است که 
بحث می کنیم و هردفعه می گویید نمی شود، 
اگر بخواهید شدنی است. وی ادامه داد: یا از 
یا  خواب هستیم  بعدی  جلسه  تا  جلسه  این 
ما  بگویید  که  دهید  انجام  کار  خواهید  نمی 

فکری به حال این وضع  کنیم.
این  از  پس  بار  تره  و  میدان  مدیرعامل 
ساله  چندین  زحمات  کرد:  عنوان  اظهارات 
شهرداری از جمله آسفالت و احداث سایبان 
یك  خاطر  به  فقط  را  بازار  چهارشنبه  در 

صدور کارت زیرسوال نبرید.
زمان زاده نیز با بیان اینکه این حرف ها تکراری 
است ادامه داد: موضوع جلسه را به حاشیه نبرید 
این ها ربطی به موضوع این جلسه ندارد، حرف 

ما اینست که روند کار را سریعتر کنید.
ماده ۱۳  اصالح  قانون  قرائت  با  نیز  هدایتی 
و  آرایشی  آشامیدنی،  خوردنی،  مواد  قانون 
بهداشتی عنوان کرد: طبق این قانون شوراهای 
شهرداری  و  روستایی  شهری،  اسالمی، 
هاموظف اند قبل از راه اندازی چهارشنبه بازارها 

از وزارت بهداشت مجوز بگیرند.
جلسه  از  ای  مصوبه  درخواست  نیز  خانزاد 
مبنی بر حضور نیروی انتظامی از ابتدای کار 
انتظامی در  بازار داشت و بیان کرد: نیروی 
را  باشد ما تمام معابر  کنار ما حضور داشته 

پاک سازی می کنیم.
در  بیرجند  انتظامی  نیروی  فرمانده  رضوی 
پاسخ بیان کرد: حضور از ۵ صبح تا ۱2 شب 

نیاز به هماهنگی و درخواست کتبی دارد.
جلسه  این  وقت  بیشتر  است  ذکر  به  الزم 
صرف بحث روی موضوعاتی شد که باید در 
این جلسه طبق مصوبات جلسه قبل اجرایی 
بررسی  دلیل  همین  به  و  است  شده  می 
زباله  عنوان  تحت  جلسه  اصلی  مصوبه 
شدن  تمام  دلیل  به  شهر  سطح  در  گردی 

وقت، به جلسه بعد موکول شد.

اعتراض معاون فرماندار به مدیران

فرمانده انتظامی استان:

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( و 
بنیاد برکت در استان از هزینه کرد 2۴۶ میلیارد 
تومان بنیاد برکت در استان خبر داد و گفت: 
افتتاح ۱۷۰  مراسم  با  به طور هم زمان  امروز 
مسجد و مرکز فرهنگی کشور ۸ مسجد در 

خراسان جنوبی افتتاح می شود.
به گزارش تسنیم خسروی در مراسم افتتاح 
از ۸ مسجد و مرکز فرهنگی  و بهره برداری 
ابتدای  از  کرد:  اظهار  برکت  بنیاد  مذهبی 
تأسیس بنیاد برکت تا اول امسال در استان 
سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   2۴۶ بر  بالغ 
زمینه  برکت در  بنیاد  افزود:  شده است. وی 
 2۰۱.۳ کارآفرینی  و  اقتصاد  توانمندسازی 
در  پروژه   ۱۳ در  مشارکت  با  تومان  میلیارد 
است همچنین  خراسان جنوبی هزینه کرده 
با احداث مدرسه تعداد 2۶ مدرسه  در رابطه 
با هزینه ۱۱.۴ میلیارد تومان انجام شده است.
خمینی)ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
 ۱.۴ هزینه  با  مسجد   ۱۴ تاکنون  گفت: 

میلیارد تومان، خدمات بیمه ای ۴۰۰ میلیون 
 ۱۹.۱ مبلغ  به  قرض الحسنه  وام  تومان، 
قرض الحسنه  وام  پرداخت  و  تومان  میلیارد 
 ۷۱ ازدواج،  مورد   ۴۷۹ شامل  نفر   ۶۰۵ به 
نفر تعمیرات مسکن، ۴۷ نفر درمان و ۷ نفر 

اشتغال خانگی پرداخت شده است.
میلیارد   ۱2.۳ کرد  هزینه  افزود:  خسروی 
تومان در پروژه های زیربنایی شامل ۱۹ پروژه 
در زمینه تکمیل و تجهیز مدارس، حسینیه، 
کتابخانه، راه سازی، آبرسانی، تجهیز و ساخت 
برنامه های  دیگر  از  عالم  خانه  و  بیمارستان 
بنیاد برکت در استان بوده است. وی اظهار 
کرد: همچنین خدمات مالی و بیمه ای به ایتام 
شامل ۳۰۰ میلیون تومان که تعداد هزار و 2۴ 
نفر را تحت پوشش قرار داده است از دیگر 

خدمات بنیاد برکت در استان است.

بنیاد برکت در زمینه محرومیت زدایی
از استان تالش بیشتری کند

نیز عنوان کرد:  استان  در  فقیه  نماینده ولی 
می کنیم  قدردانی  برکت  بنیاد  اقدامات  از 

در  استان  در  ها  کمك  این  امیدواریم  و 
راستای محرومیت زدایی افزایش یابد. آیت ا... 
عبادی عنوان کرد: از ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی)ره( و بنیاد برکت که تاکنون اقدامات 
قدردانی  است  داده  انجام  استان  در  زیادی 
مراسم  در  کرد:  خاطرنشان  وی  می کنیم. 
عزادارای که در مساجد، امامزادگان و حسینیه ها 

برگزار می شود باید اهداف امام حسین )ع( از 
قیام و شور حسینی برای مخاطبان به درستی و 

به نحو شایسته بیان شود.

توافقات بنیاد برکت در استان
عملیاتی شود

استاندار نیز دراین مراسم با بیان اینکه برای 
 ۸۰۰ برکت  بیناد  توسط  مسجد   ۸ احداث 
میلیون تومان هزینه شده است گفت: امیداوریم 

توافقات انجام شده با بنیاد برکت هر چه زودتر 
عملیاتی شود. پرویزی اظهار کرد: امیدواریم با 
عنایت بیشتر از سوی بنیاد برکت شاهد توسعه 
تاکنون  خوشبختانه  که  باشیم  استان  بیشتر 
بنیاد  این  از سوی  زیادی  اقدامات و خدمات 
در استان محروم خراسان جنوبی انجام شده 
است. وی بیان کرد: بهره برداری از مساجد به 
ویژه در روستاها و در آغاز ماه محرم می تواند 

اقدام و کمك بزرگی باشد.

خدمت به مردم توفیق الهی است
از  که  نیز  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
در  می گفت  سخن  کنفرانس  ویدئو  طریق 
رابطه با پروژه های بنیاد برکت در استان اظهار 
کرد: با توجه به شروع ماه محرم احداث این 
مساجد و مراکز فرهنگی مذهبی کمك زیادی 
حسینی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  زمینه  در 
خدمت  کرد:  خاطرنشان  وی  داشت.  خواهد 

به مردم خراسان جنوبی توفیق الهی است.

۸ مسجدتوسط بنیاد برکت در استان احداث شد
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رهبر معظم انقالب : 

حوزه علمیه از حکومت
 اسالمی ، انفکاک ناپذیر است

حکومت  از  را  علمیه  حوزه  انقالب  معظم  رهبر 
بر  تأکید  با  و  دانستند  ناپذیر  انفکاک  اسالمی 
»پر  علمیه  حوزه  به  اسالمی  نیازمندی حکومت 
مغز و صاحب علم ، پویا و نوآور و آشنا با نیازهای 
روز« به منظور امتداد معارف و احکام اسالمی در 
ابعاد مختلف زندگی و اعماق جامعه گفتند: یکی 
کنونی،  شرایط  در  علمیه  حوزه  مهم  نیازهای  از 
ریزی  برنامه  و  حوزه  در  تحول«  طرح  »تدوین 
بلندمدت، دقیق و زمان بندی شده براساس این 
با  ایشان  است.  نظر  مورد  اهداف  و  طرح تحول 
تأکید بر اینکه برنامه ریزی های حوزه علمیه در 
و  آموختگی  دانش  ویژه  به  مختلف  بخش های 
دانشوری، اجرایی و عرصه حکومت باید با هدف 
اسالمی  حکومت  با  ارتباط  تغذیه  و  پشتیبانی 
حکم  اقامه  پشتوانه  علمیه  حوزه  افزودند:  باشد، 
اسالمی،  حکومت  اگر  بنابراین  است،  اسالمی 
حکم اسالمی را به خوبی اجرا کند، حوزه علمیه 
باید با تمام وجود از آن حمایت کند و اگر دچار 

اشتباه می شود، تذکر دهد.

جمهوری اسالمی آنقدر قوی است که 
اساسنامه دانشگاه آزاد را هم عوض کرد

آزاد اسالمی گفت:  دانشگاه  رئیس هیئت  امنای 
جمهوری اسالمی آنقدر قوی  است که اساسنامه 
را  کار  اما  کرد  را هم عوض  ما  دانشگاه  قانونی 
دو سال  این  در  نتوانست  که  دادند  دست کسی 
تصریح  هاشمی رفسنجانی  دهد.  انجام  کاری 
کرد: البته در شورای عالی انقالب فرهنگی با ما 
همکاری نمی کردند اما باالخره حضور پنج رئیس 
اساسنامه  ما  می کرد؛  تأمین  را  ما  نظر  سران  و 
خوبی نوشتیم که نتوانند مانند حسینیه ارشاد آن 
آن قدر  اسالمی  جمهوری  اما  کنند  تصاحب  را 
قوی  است که اساسنامه قانونی ما را هم عوض 
کرد و با این  وجود کار را به دست کسی دادند که 

نتوانست در آن دو سال کاری کند.

مطهری: برخی کلمات تحقیر مجلس تلقی 
می شود ؛  ظریف: قصد توهین نداشتم 

نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات ظریف 
در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان، گفت: نباید 
کلماتی به کار برده شود که از اقتدار مجلس بکاهد.  
در  خارجه  وزیر  از  صحبت هایی  افزود:  مطهری 
تحقیر  شاید  که  علنی مجلس مطرح شد  صحن 
مجلس و نمایندگان تلقی  شود. وی ادامه داد: وزیر 
امور خارجه نیز یادداشتی را به هیئت رئیسه مجلس 
کنید  گوش  دقت  به  را  بنده  عرایض  اگر  که  داد 
کسی  اگر  اما  است،  نشده  نمایندگان  به  توهینی 

تفاوت دو روستای هم جوار - پسوچ رها شده ، پیرنج بازسازی شده!عکس روز برداشت توهین  دارد بنده عذرخواهی می کنم.

رئیس جمهور به وزیر ارشاد تذکر دهد

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: به 
رئیس جمهور عرض می کنم »شما غیرت روحانیت 
و لباستان ایجاب می کند وقتی این قبیل چیزها 
نتوانید  می شنوید،  را  قم(  در  کنسرت  )برگزاری 
وزیر  به  می خواهم  رئیس جمهور  از  تحمل کنید« 
ارشاد  ارشادشان تذکر دهند. آیت ا... یزدی، وزیر 
را احیاگر کنسرت نامید و افزود: کنسرت هایی که 
در شهرها برگزار شده، اکثر روزها هم به عنوانی 
پیشکسوت  نوازنده،  خواننده،  یک  بزرگداشت  از 
است. شده  نام گذاری  آوازه خوان  و  موسیقی دان 

این  دست  از  اکثراً  هنر  ترویج  عنوان  تحت  وی 
برنامه ها داشته است.

الریجانی : حقوق های نامتعارف لکه ای 
برای سیستم مدیریتی کشور بود

رئیس مجلس گفت: همه حقوق های غیرمتعارف 
پرداخت شده باید به خزانه مسترد شود. الریجانی 
با تأکید بر اینکه پول های غیرمتعارفی که برخی 
سیستم  برای  لکه ای  کردند،  دریافت  مدیران  از 
باید  ارقام  این  همه  گفت:  بود،  کشور  مدیریتی 
مسترد شود و همچنین با مدیران متخلف در این 
زمینه باید برخورد شود. وی بر همین اساس ابراز 
امیدواری کرد که گزارش دیوان محاسبات درباره 
در  اساسی  اصالحات  منشأ  نامتعارف  حقوق های 

کشور شود و افراد نتوانند سوءاستفاده کنند.

صالحی گزینه احتمالی اصولگرایان 
برای انتخابات 96 

عصر ایران نوشت : شماری از منابع آگاه گفته اند که 
جریان اصولگرایی برای انتخابات ریاست جمهوری 
صالحی اکبر  علی  نامزدی  دنبال  به  آینده   سال 
رئیس سازمان انرژی اتمی است. برخی از چهره های 
شناخته شده اصولگرا، صالحی را بهترین گزینه از 
روحانی  با  رقابت  برای  موجود  گزینه های  میان 
می دانند. آنها گفته اند که هنوز رایزنی با صالحی 
برای این موضوع آغاز نشده و اصولگرایان به دنبال 
رسیدن به یک وحدت نظر در جریان خود هستند که 

بعد از آن گفت وگو با صالحی را آغاز کنند.

ذهن روحانی درگیر انتخابات 96 نیست

روحانی  آقای  رئیس جمهور گفت:  »برای  مشاور 
زود است درباره انتخابات ٩٦ فکر کند چون چند 
ماه بسیار پرکار را در پیش دارد. آقای روحانی در 
تاکید  دولتش،  عمر  از  باقیمانده  زمان  مدت  این 
و  مسئوالن  مدیران،  حواس  که  کرده  تصریح  و 
دست اندرکاران کشور هرگز نباید به سمت انتخابات 
برود. ترکان در پاسخ به این سوال که با حذف آقای 
بود،  انتخابات ٩٦ چند قطبی خواهد  احمدی نژاد، 
قطبی خواهد شد  انتخابات ٩٦ چند  اینکه  گفت: 
اهمیتی ندارد. مهم این است که فضای انتخابات و 
عرصه مدیریتی کشور هرگز به تفکرات پوسیده ای 

مانند تفکرات دولت سابق بر نمی گردد.

مصلحی: هاشمی  رفسنجانی را فریب می دهند

هاشمی  اخیر  اظهارات  درباره  اطالعات  سابق  وزیر 
آقای  به  نظرم  گفت:  کشور  دفاعی  توان  تضعیف  در 
فریب می دهند.  اطالعات،  فقدان  به  دلیل  را  هاشمی 
حجت االسالم حیدر مصلحی درباره پیوستن ایران به 
 FATF ماجرای  در  که  موضوعی  گفت:  نیز   FATF
با پولشویی در مجلس قبل تصویب  مهم است، این است که قانون مبارزه 

شد که باید بدان عمل شود.

کریمی قدوسی : دوران اینکه »تا تحریم است ، کار پیش نمی رود« تمام شد
 

نماینده مشهد در مجلس گفت: دوران بهانه گیری برای اینکه تا تحریم است کار پیش نمی رود، تمام شده است. جواد کریمی قدوسی اظهار کرد: 
توافق برجام جزیی از یک طرح جامع بود که آثار سوء  آن در طوالنی مدت مشخص می شود و االن باید برای عالج آن فکر کنیم. وی در همین 
زمینه افزود: قرار بود همه تحریم ها در روز اجرایی شدن برجام برداشته و مشکالت اقتصادی ملت برطرف شود. دشمن از اجرای برجام به دنبال  
اجرایی شدن نقشه های شوم خود در برجام 2 و 3 و 4 است تا به ایران تحمیل کند. نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: دوران بهانه گیری 

برای این موضوع که تا تحریم است کار پیش نمی رود، تمام شده است. در ازای برجام و این دستاوردهای واهی تولیدات هسته ای ما متوقف و بر تحریم ها افزوده شد. 

برخی اصالح طلبان جزو جریان انقالبی هستند

عضو جبهه پایداری گفت: جریان انقالبی، جریان فراگیر و 
وسیع است. روانبخش با بیان اینکه، تقسیم بندی اصولگرا 
است،  داده  دست  از  را  خود  اعتبار  دیگر  اصالح طلب  و 
مواجه  غیرانقالبی  و  انقالبی  جریان  با  اکنون  ما  گفت: 
اصالح طلب  و  اصولگرا  جریان  از  فراتر  این   و  هستیم 
است. وی گفت: منظور از جریان انقالبی گروه های اصولگرا نیست؛ برخی افراد و 

شاید گروه های اصالح طلب در ذیل جریان انقالبی قرار می گیرند.

خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
جواد  سواالت  به  پارلمان  در  حضور  با 
مشهد  مردم  نماینده  قدوسی  کریمی 
وزارت  گزارش  درباره  ظریف  داد.  پاسخ 
سوال  مورد  که  نیز  برجام  از  خارجه 
نماینده مشهد بود گفت: آنچه ما گزارش 

دادیم واقعیت است یعنی همه واقعیت.
حق  برجام  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد  تثبیت  دنیا  در  را  ایران  ای  هسته 
خاطرنشان کرد: از برجام به بعد نه تنها 
رسمیت  به  را  ما  حق  امنیت  شورای 
هم  کشورها  دیگر  از  بلکه  می شناسد 
کنند.  همکاری  ما  با  که  خواهد  می 
موارد  همه  شامل  باید  برجام  گزارش 
با  خارجه  وزارت  دلیل  همین  به  باشد 
تدوین  را  گزارش  حوزه   ٩ در  صداقت 
ذکر  آن  در  بود  واقعیت  چه  هر  و  کرد 
به  نباید  شده  باز  ایران  بیمه  اگر  شد؛ 

به  نفت  فروش  اگر  بگوییم،  مردم 
مردم  نباید  بازگشته  تحریم  از  قبل 
شوند.  خوشحال  و  یافته  اطالع  آن  از 

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ظریف 
کریمی قدوسی  سؤال  به  اشاره  با 
عبداللهیان،  امیر  تغییر  علت  درباره 

خارجه ای  وزیر  متأسفم  داشت:  اظهار 
را  رهبری  دستورات  است  موظف  که 
به  مجلس  علنی  صحن  در  کند،  اجرا 
خارجی  سیاست  تغییر  زمینه ساز  عنوان 
از  این حرف  منطقه عنوان می شود.  در 
بهتر  نیست،  شده  پذیرفته  کسی  هیچ 
است برای مالحظات زودگذر و کوچک 
سیاست داخلی وجهه ایران را در جهان 
دارد  جرأت  کسی  چه  نکنید،  خدشه دار 
این  افتخار  سند  که  اسالمی  مقاومت 
است  ایران  اسالمی  جمهوری  و  نظام 

را خدشه دار کند؟
وی اضافه کرد: خوشحالم که مسئوالن 
افتخار  می کنند،  تشکر  بنده  از  مقاومت 
سلیمانی،  قاسم  بزرگوارم  برادر  می کنم 
و  نصرا...  حسن  سید  ارجمندم  برادر 
عبدا...  رمضان  ارجمندم  برادر  همچنین 
هر روز در تماس با بنده، از سیاست های 

جمهوری اسالمی ایران تشکر می کنند، 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
معظم  مقام  سیاست های  بر  مبتنی  که 
رهبری و رهنمودها و میراث امام راحل 
است را زیر سوال نبرید، به خاطر منافع 
با  اینگونه  داخلی  و کوته نظرانه  کوچک 
ایران  اسالمی  جمهوری  انقالبی  وجهه 
هیچ گاه  کرد:  تصریح  وی  نکنید.  بازی 
مورد  در  ندارد  جرأت  دستگاهی  هیچ 
جمهوری  خارجی  سیاست  کارگزار  یک 
اسالمی ایران به ما توصیه ای کند، بنده 
هیچ گاه چنین چیزی را اجازه نمی دهم، 
اجازه  هم  )کریمی قدوسی(  شما  به 
سیاست  به  را  تهمتی  چنین  نمی دهم 
بزنید  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی 
این کشور و  اجازه دهید که دشمنان  و 
انقالب، جرأت پیدا کنند که این سخنان 

بیهوده را بگویند. 

ظریف: کسی جرأت ندارد به کارگزار سیاست خارجی ما توصیه کند
گزارشوزارتخارجههمهواقعیتاست/خوشحالمکهمسئوالنمقاومتازبندهتشکرمیکنند

پیرنجپسوچ

مراسم تعزیه از سوم محرم لغایت دوازدهم 
به مدت 10 روز از ساعت4 بعدازظهر

 در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( 
برگزار می گردد.

حضورشماشیفتگاناهلبیتمزیدامتنانمیباشد.

هرکسکهزنددستبهدامانابوالفضل)ع(
کسرانرهاندزدرخویشابوالفضل)ع(

رسیدن فرا تسلیت عرض با
ماهمحرموعزایسیدوسرور
شهیدانحضرتامامحسین)ع(
حسینی عزاداران استحضار به
میرساند:طبقسنواتگذشته

هنرمند گرامی جناب آقای علی شریفی مود
با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامی تان

 شادروان حاج محمد ابراهیم شریفی مود 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، خود را در غم شما شریک می دانیم.

کانون هنرمندان شهرستان بیرجند

نمایشگاه اتومبیل فاطمی )پرشین سابق( 
بهمکانجدیدواقعدرخیابانمحالتی،بینمعلموغفاریروبرویپارکآزادگانانتقالیافت.

09155610262-32342112مدیریت:سیدمهدیفاطمی

مزایده عمومی شماره 2/س م/95 

 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
مورخ95/7/7و95/7/10درردیف14طبقهدومبهجایطبقهاول

صحیح می باشد که بدین شرح اصالح می گردد.

طبق معمول همه ساله مراسم روضه خوانی و عزاداری دهه اول محرم 
ساعت 7 بعدازظهر در محل هیئت صاحب الزمانی)عج( )حکیم نزاری  9 (

برگزار می شود.

سخنران: حجت االسالم حاج آقا اسدی 
مداح: کربالیی علی نقره ای

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )علیه السالم( 

خانواده سورگی

هیئت ابوالفضلی بیرجند با عرض تسلیت فرا  رسیدن
 محرم الحرام و ابراز ارادت به عزاداران حسینی با توجه به
 آسیب شناسی های عزاداری و احترام به نظرات مردم

 امسال در هیئت و دسته های عزاداری
 از طبل استفاده نخواهد نمود 

 لذا ضمن تشکر از همه  عزیزان برای ایجاد شور و شعور حسینی 
اعالم می دارد از آوردن طبل به هیئات خودداری نمایند.

اجر همه با حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(

هیئت ابوالفضلی بیرجند

السالم علیک یا اباعبدا... الحسین )علیه السالم(

ویژه ایام محرم و صفر برای مراسم زیارت عاشورا و ...
 لطفا جهت خدمت رسانی بهتر حتما 24ساعت جلوتر برای سفارش اقدام نمایید 

آدرس جدید یاس: نبش پاسداران 19
تلفن سفارشات: 32448000-32448989- 09155610366  مدیریت: رمضانی

قابل توجه کلیه ادارات و عموم همشهریان عزیز

شلـه مشهـدی یـاس


