
سرمقاله

سوگواری شیرخوارگان استان
برای علی اصغر )ع( کربال

گزارش تصویری در صفحه  8

استقالل خراسان 
جنوبی خدشه دار نشود
* مهرآیین

 معضل جدید استان کسب مجوز پروانه بهره برداری
کارخانجات صنایع غذایی از خراسان رضوی است. 
این گفته محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی استان 
است که در هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی با انتقاد از روند یکساله کسب مجوز بهره 
برداری صنایع غذایی بیان شده است. اکنون حکایت 
صدور مجوز پروانه بهداشتی صنایع غذایی استان 
توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد! هم از آن حرف 
 هاست! بعد از 12 سالی که از تشکیل خراسان جنوبی

می گذرد این اتفاق را باید معجزه مدیریت کالن 
استان و برآیند حساسیت های موکالن مردم در 
مجلس دانست! آنها که پیشینه تأسیس استان را بیاد 
دارند بدون شک به خاطر می آورند که ایجاد استانی 
مستقل در شرق کشور در زمان خود بر بسیاری دشوار 

آمد و هنوز هم بر برخی ناگوار است.
کسانی که منافعشان در تشکیل استان های جدید 
از بین می رفت، افرادی که قلمرو ریاستشان کوچک 
می شد، اشخاصی که بنام شهرستان های دور و 
محروم از پایتخت اعتبار می گرفتند و با جابجایی در 
سرفصل ها همه ی آن دریافتی ها را خرج ساختمان 
ادارات کل و سازمان ها و دکور اتاق ها و خودرو و 
از حلقوم شهرستان ها یا   تشریفاتشان می کردند 
می گرفتند و در حلق مرکز استان آنروز می ریختند 
از جمله مخالفان بودند. به شهادت بسیاری از رفتارها 
یا مدیران  افراد،  نیستند  کم  هم  هنوز  گفتارها   و 
سازمان هایی در استان همسایه که استقالل خراسان 
جنوبی را بهر دلیل برنمی تابند... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2(

روزهای حسینی  
* هرم پور

نوشتن هم سخت می شود، آن وقتی که می باید 
برداشت. جغرافیای  تاریخ  از چهره  پرده  نوشت و 
برای  ظرفی  که  است  آن  از  تر  محدود  زمان، 
گنجاندن اسم ها باشد و پهنه مکان بسیار محدود 
تر از آن که بتوان همه ی خوبی ها را بر سینه اش 
نشاند و نشان داد. فردا، تاسوعاست و روز بعدش 
عاشورا. هر چه زمان می گذرد، واژه ها و گزاره ها به 
عشق حسین)ع( نزدیک تر می شوند، زمان که می 
 گذرد، از سال 61 هجری  قرن ها فاصله می گیریم،
نام  به  از قافله ای  از غبار برجای مانده  از کربال، 
اسارت  ایام  از  غم،  و  اندوه  و  رنج  و  آه  از  عشق، 
و روزهای شهادت. اما هر چه زمان می گذرد، به 
حقیقت حسین)ع( و به همه واژه های خوبی که 
حتی برای لحظه ای هم نمی توان او را در آنها 

محصور کرد، نزدیک تر می شویم.
حسین )ع( و یارانش مغناطیس جذاب زمین اند 
و مدار کهکشان بزرگ محبت و عشق و ما هزار 
مغناطیس  این  به  دلهامان  که  است  اندی سال  و 
عجیب گره خورده است. بر این مدار پربها، چون 
خورشید گرداگرد عشق می چرخد و چون پروانه 
خراسان  در  ها  عزاداری  گردد.  می  شمع  دور  به 
جنوبی، همیشه آسمانی از عشق به خدا و اقیانوسی 
از محبت به اهل بیت علیهم السالم است و این 
اخالص مردان و پاکی زنانش بوده که با تأکید بر 
حفظ سنت ها و باورهای آئینی اش، قرن هاست 
که مانده و پاینده است. در کنار این، اما لحظه ای 
تأمل کنیم به حسینی بودنمان و حسینی شدنمان.

اگر در بیرجند یا قاین یا طبس، دل به غم حسین 
)ع( آویخته ایم یا در خوسف و نهبندان و سربیشه، 
یا  ایم،  برافراشته  را  کربال  شهدای  عزای  بیرق 
در فردوس و سرایان و سه قلعه اشک به دامان 
عزایمان می فشانیم و یا در بشرویه و درمیان و 
زیرکوه، همدم فرشتگان، نوای اندوه سر می دهیم، 
اگر به عشق کربال و به عشق شهیدان راه خدا، این 
روزها سیاه پوشیم و غمی به دل گرفته ایم، اگر 
حال و هوایی داریم و شور و شیدایی برای خدمت، 
اگر محبتی بر دلمان نقش شده که با  هیچ چیز 
امروز که فرزند  و هیچ کس عوضش نمی کنیم؛ 
بر  پوشان عاشورا  فاطمه، آن سرور و ساالر کفن 
همه ی کردار و رفتارمان نظاره گر است، برایش 

چه کرده ایم؟ ) ادامه سرمقاله در صفحه 2(
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آمار به جای کار
معاون سیاسی امنیتی استاندار اعالم 
کرد: با برگزاری جلسات و آمار دادن 
برخی  و  رود  نمی  پیش  از  کاری 
سخنرانی  به  را  دلشان  مسئوالن 
هایشان خوش کرده اند و بعضی از 
قابل  مردم  از  برخی  برای  ها  حرف 
قبول نیست صبح دیروز شورای پدافند 
غیرعامل استان... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

خدمترسانی
به روستای القار

گویان  تند  شهید  حوزه  بسیجیان 
جهت  روز  یک  جهادی   اردوی  در 
خدمات دهی به روستای القار از توابع 
بیرجند حضور پیدا کردند.فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهید تند گویان  گفت: 

در این اردو ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

خراسان جنوبی 
پیشرو در وقف 

اداره  رییس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند 
با حضور فرماندار بیرجند برگزار شد. 
ناصری فرماندار بیرجند ضمن آرزوی 
اداره  برای رییس  توفیق و موفقیت 
اوقاف، گفت: ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

امسال طبل را 
کنار گذاشتند

امروزه یکی از آفت های عزاداری در 
نبود  و  پراکندگی  بر  عالوه  ما  شهر 
بی  تکثر  و  ها  عزاداری  در  انسجام 
استفاده  ها،  هیئت  کتاب  و  حساب 
به  است  سنج  و  طبل  از  گسترده 
) مشروح گزارش در صفحه 3 ( ویژه در ... 

 برگزاری کارگاه 
حفظ محیط 

زیست در محرم
به مناسبت هفته ملی کودک، کارگاه 
آموزشی حفظ محیط زیست در ایام 
محرم با شرکت بیش از پنجاه نفر از 
کودکان و نوجوانان بیرجندی در مرکز 
شماره دو کانون...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

جلسات ویژه 
بانوان در محل 

هیئات برگزار شود
با توجه به اعتراضات مردمی مبتنی بر 
ایجاد ترافیک در خیابان ها و میادین  
ناهنجار  صداهای  تولید  بر  مبنی 
های  ایستگاه  از  برخی  سوی  از 
صلواتی... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

دومین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومه سلطان عقیقی
»همسر شادروان استوار غالمحسین خورشیدزاده«

 را پنجشنبه 95/7/22 برسرمزار پاکش گردهم می آییم  و با ذکر فاتحه و صلواتی یادشان را گرامی می داریم. 

خانواده  خورشیدزاده

با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(
به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان حاج محمد محمدنژاد 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/7/19 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 

 در  محل هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور سروران معظم  موجب  امتنان است.

خانواده های: محمدنژاد، دلیر، یوسفی، جعفرپور، 
کیکاووسی، شاملو، رحمانی ، خراشادی زاده

يادبود
هفتمین  سال درگذشت پدر بزرگوارمان

 مرحوم حاج محمد عشقي موحد         
در صورت شکسته روزگار، اخم ها و لبخندهایش تسالیی بود بر زخم های کهن 

دشت های دل ما ، پدرمان خادم ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( 
و یاران باوفایشان بود و تمام عمرش را عطرآگین کرده بود با بوی آل عبا 

 یاد و خاطره پدر بزرگ عزیزمان

 مرحوم حاج غالمحسین عشقی موحد 
و عموی گرامی مان مرحوم حاج ذبیح ا... عشقی موحد

 و تمامی درگذشتگان این خاندان را نیز در این ایام گرامی می داریم ، در این 
روز حزن و اندوه  فاتحه اي را براي شادي ارواح جلیل القدرشان مسئلت داریم. 

خانواده عشقی موحد

هب ماتمت من مانده ام با صد زهاران آرزو
آرام جان بازآ هک من مشتقاق آن خندیدنت

هنوز هم، مانند کودکی عاجزاهن تمنای وجودت را دارم
اولین سالگرد

درگذشت مادر عزیزمان

مرحومه  عفت صندوقداران
 »همسر شادروان اسفندیار شیبانی«

 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش
 گرامی می داریم.

خانواده شیبانی السالم علیک يا ابا عبدا...الحسین)ع(

ای که دل ها همه از داغ غمت غمگین است
وی که از خون تو صحرای بال رنگین است
جان به قربان تو موال، که تو خود فرمودی
مرگ با عزت، به از زندگی رنگین است

یک سال با قلبی شکسته و چشمانی اشک بار ناباورانه
 در غم عزیزمان

دکتر حمیدرضا 

عبدالرزاق نژاد
به سوز آه سپری کردیم و جز وعده »أَْجَرُهْم بَِغْیِر ِحساٍب« نتوانست التیام مان دهد.

اولین سالگرد ماتمش را که با ماتم سرور و ساالر شهیدان عجین گشته همراه با شما عزاداران حسینی 
به سوگ می نشینیم.

زمان: پنجشنبه 95/7/22 ساعت 15 الی 16    مکان: مسجد امام حسین)علیه السالم(

جناب آقای اسعدزاده
 رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن 
مرحومه علو درجات و برای خانواده های داغدار و سایر بازماندگان محترم رحمت واسعه مسئلت می نماییم. 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسر و مادر عزیزمان 

مرحومه معصومه صفار تنها  )همسر رضا قمری( 
جلسه يادبودی جمعه 95/7/23 از ساعت 9/15 الی 10/15 صبح
 در محل مسجد باقر العلوم )ع( )خیابان عدالت( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: قمری، فدایی نژاد، اعتصام، خزاعی، رسته مقدم و سایر بستگان

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
ضمن عرض تسلیت، اندوه ما را در غم از دست دادن ابوی همسر گرامی تان شادروان

حاج محمد محمدنژاد پذیرا باشید، برای جناب عالی و خانواده محترم صبر و اجر خواستاریم.
هیئت حضرت علی اصغر )ع( بیرجند ، خیرآباد نو- امام جماعت و نمازگزاران 

مسجد صاحب الزمانی )عج(- پایگاه مالک اشتر و پایگاه صابره
 اهالی محله خیرآباد نو

جناب حاج آقاي جعفرپور مقدم و خانواده معزز 
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید. 

سامان اکبرپور و بانو

نازنین پسر امیر حسین جان
دو سال بی تو نفس کشیدن را تجربه کردیم و چه با حسرت و آه و باز 
چه زیبا خداوند تو را در یکی از بزرگترین اعیادش )غدیرخم( دعوت 
نمود و تو چه مشتاقانه و متواضعانه دعوت حق را لبیک گفتی انگار 
مالئکه تو را میان هزاران دعا و بوسه هایی که برای خداوند فرستادیم 
ربودند. نمی دانیم کدامین ندای آسمانی تو را فرا خواند که توانستی 

آن همه خاطره ها را در یک لحظه تمام کنی و به سوی معبود خود پرواز کنی
نازنین جان گناه چشمانی که تو را از ما ربود را هرگز نخواهیم بخشید

 و در فراق وجود عزیزت همیشه خواهیم سوخت و با این همه غم و اندوه در برابر
 مشیت الهی سر تعظیم فرود می آوریم و راضی هستیم به رضای حق

 گرامی می داریم دومین سالگرد  درگذشت فرزند عزیزمان

 کربالیی امیرحسین علی آبادی 
را با ذکر صلوات بر محمد )ص( و آل محمد.

خادم ضیوف الرحمن کربالیی احمد علی آبادی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: برای تأمین 
يک نفر کارشناس کامپیوتر )مرد( مورد نیاز خود به صورت قراردادی به شرح 

جدول ذيل از طريق آزمون کتبی و مصاحبه دعوت به همکاری نمايد.

عنوان رشته 
شغلی

منابع شرايط مدرک تحصیلی
آزمون

تاريخ و محل 
آزمون

کارشناس 
سیستم ها 

و روش ها

لیسانس در رشته 
های مهندسی 

کامپیوتر، 
مهندسی فناوری  

اطالعات
 )گرايش نرم افزار

- سخت افزار(

حداکثر 
سن 30 

سال، بومی 
استان 
دارای 

کارت پايان 
خدمت يا 

معافیت

نرم افزار 
سخت افزار

 شبکه 
و امنیت 
رياضی 

و آمار

پنجشنبه 
مورخ 

 95/8/6
ساعت 8/30 
)آدرس ذيل(

متقاضیان واجد شرایط برای ارائه مدارک و دریافت فرم ثبت نام و یا کسب سایر اطالعات، حداکثر تا تاریخ 
95/7/29 در ساعات اداری به نشانی خیابان پاسداران، نبش پاسداران 30 اداره کل بنیاد مسکن

 انقالب اسالمی خراسان جنوبی واحد امور اداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

دستگاه های اجرایی
درخواب پاییزه
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2
دوشنبه * 19 مهر 1395 * شماره 3624

 هزینه نذری های محرم، دو برابر  کل بودجه بهزیستی است 

ایلنا - قائم مقام وزیر کار و رئیس شورای عالی فضای مجازی معتقد است که هزینه نذری هایی که مردم در دهه اول محرم 
می دهند؛ دو برابر کل بودجه سازمان بهزیستی است. سیدابوالحسن فیروزآبادی، گفت: فقط نذرهایی که در دهه اول محرم داده 
می شود حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که این میزان پولی که صرف نذری ها می شود ۲ برابر بودجه سازمان بهزیستی است.

سرمقاله

روزهای حسینی  
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول( ... او از ما چه می خواهد؟ 

ها،  خودنمایی  ها،  اسراف  خیلی  از  پرهیز  شاید 
از  پرهیز  شاید  دعواها،  و  جنگ  ها،  ریاکاری 
 بدگمانی ها و غیبت ها و تهمت ها، بی احترامی ها،

بدحجابی ها، تبرج ها و خرافه پرستی ها.
خواهد،  می  خدا  که  خواهد  می  را  همانی  او 
همان چیزی که بهایش خون پاک ترین مردان 
نینوا سخت  و  ستبر  سینه  بر  که  است   عالم 

می ریزد. خون خدا هیچ گاه خشک نخواهد شد، 
امروز،  راه خدا.  و راهش،  حسین، خون خداست 
و راهش در  )ع( هست  باز هم حسین بن علی 
میان ما جریان دارد؛ همان راهی که راه شهیدان 
تکرار تاریخ  است.  یتیمان  و  اسیران  راه   کربال، 

می شود و فقط نام ها و اسم و رسم هایش می 
روند و جایشان را دیگری می گیرد.

بیاییم بت درونمان را بشکنیم و لحظه لحظه 
به این باور برسیم که آنچه حسین )ع( و یاران 
ی  همه  در  دنیا  مردمان  از  کربال  در  یاورش 
زندگی  خواهند،  می  اینک  و  خواستند  تاریخ 
حسینی، رفتار حسینی، دیدگاه حسینی و داشتن 

روزهای حسینیست.
محصور  تاریخ  محدوده  در  )ع(  حسین  امام 
ماندگاری  برای  بزرگی  رمز  این  و  است  نشده 
شهید  آنها  برای  ثارا...  که  هاییست  خوبی  همه 
شد و ما چه ایرانی باشیم، چه عضوی از خانواده 
بزرگ خراسان جنوبی، باید تا پای جان، اقامه اش 

کنیم. عزاداری ها قبول- التماس دعا.
می نویسم شرح این غمنامه را                           
داستان مشک و اشک و تیر را
می نویسم از سری کز عشق دوست                  
کرد حیران تیغه شمشیر را

تیغ ناپاکان برآمد از نیام
خون پاکی دشت را سیراب کرد
خون خورشید است بر روی زمین                   
کآسمان تشنه را سیراب کرد

گریه ها بر حال خود باید کنیم 
 او که خندان رفت چون آزاد شد

ما سکوت مرگباری کرده ایم
 ....او برای قرن ها فریاد شد

باز هم در ماتم روی حسین 
باز هم در سوگ آن آالله ایم

یادتان باشد حیات عشق را   
وامدار خون سرخ الله ایم...
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

بوی افزایش قیمت بنزین
 در جایگاه های سوخت

ایسنا - »احتمال افزایش قیمت بنزین«، خبری 
که گفته های متناقض مسئوالن ذیربط درباره اش، 
باعث سردرگمی ذهن مصرف کنندگان شده و با 
وجود اینکه دولت هنوز مصوبه ای درمورد افزایش 
شنیده ها  برخی  از  نکرده،  ابالغ  سوخت  قیمت 
می رسد،  مشام  به  بنزین  قیمت  افزایش  بوی 
به خصوص شنیده هایی که در جایگاه های سوخت 
محکم تر از گذشته شده است. در حالی که معاون 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
اخیرا  اعالم کرده بود برنامه ای برای تغییر قیمت 
برخی متصدیان جایگاه های  اعالم نشده،  بنزین 
افزایش حدود ۲0 درصدی  از  با قطعیت  سوخت 

قیمت بنزین در سال جاری سخن می گویند!

 مهلت ترخیص خودرو و 
موتورسیکلت های توقیفی تمدید شد

جام جم آنالین - سخنگوی ناجا از تمدید مهلت 
ترخیص خودرو و موتورسیکلت های توقیفی تا پایان 
مهر خبر داد. سردار سعید منتظرالمهدی گفت: تمدید 
ترخیص وسائل نقلیه توقیفی که شکایت قضایی 

نداشته باشند تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.

بیمه بورسیه تحصیلی جوانان در راه است

عصر اعتبار- مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: مذاکراتی با بیمه ایران در 
جوانان  تحصیلی  بورسیه  بیمه  راه اندازی  زمینه 
آغاز کرده ایم و امیدواریم این بیمه در سال جاری 
رونمایی شود. محسن طالیی افزود: بیمه بورسیه 
تحصیلی جوانان، بیمه بسیار خوبی است که در زمینه 
تحصیالت در مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی و 
دانشگاه های خارج از کشور، دوره  آموزشی و تقویتی 
دانش آموزان و دانشجویان، خدماتی را ارایه می دهد.

واردات روغن پالم به کشور 2برابر شد

بر اساس آمار گمرک واردات روغن  افکارنیوز - 
رشد  با  امسال  نخست  نیمه  در  کشور  به  پالم 
است.  رسیده  تن  1۷9هزار  به  110درصدی 
براساس آمار 6ماهه تجارت خارجی کشور بالغ بر 
1۲5 میلیون دالر روغن پالم وارد کشور شده است.

عرضه شکر تا شکستن قیمت

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی - در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
این که  به  توجه  با  شکر  زمینه   در  کرد: 
این  از  شکر  تولید  و  چغندرقند  برداشت 
داخلی  کارخانه های  سوی  از  محصول، 
آغاز شده و روزانه حدود 6000 تن شکر در 
وجود  مشکلی  هیچ  می شود،  عرضه  بورس 
بوی  و  رنگ  محصول  این  بازار  و  ندارد 
ثبات و آرامش به خود گرفته است. علی  قنبری ادامه داد: قیمت 
خرده فروشی شکر نزدیک به کیلویی 3000 تومان بوده و به نظر 
می رسد خرده فروشان در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند، اما 
شرکت بازرگانی دولتی آنقدر شکر عرضه می کند که مقاومت خود 

در بخش خرده فروشی شکسته شود.

 اعطای وام2 میلیون تومانی بالعوض
 به دختران دم بخت کمیته امداد

کمیته  در  خانواده  و سالمت  حمایت  معاون 
امداد امام خمینی)ره( گفت: دختران دم بخت 
تحت پوشش کمیته امداد ۲ میلیون تومان وام 
نقدی بالعوض دریافت خواهند کرد. فاطمه 
رهبر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
اظهار کرد: کمیته امداد برای تمام دختران دم 
بخت تحت پوشش بسته های حمایتی را در غالب جهیزیه پیش بینی 
کرده که بین14 تا 15 قلم از کاالهای اساسی تولید داخل با نگرش 
و رعایت اقتصاد مقاومتی است و در صورت ازدواج این هدایا به آنان 
تقدیم می شود. وی تصریح کرد: در صورت نیازمند بودن این افراد ۲ 

میلیون تومان وام بالعوض به طور نقدی پرداخت می شود.

اگر قرار است یارانه ها مادام العمر پرداخت 
شود؛ متناسب با تورم افزایش یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفتگو 
با تابناک اظهار کرد: به نظر می رسد پرداخت 
یارانه به این شکل، کار درستی نباشد. به عبارتی، 
باید مشخص شود که جامعه هدف در پرداخت 
یارانه چه قشری است. همچنین باید مشخص 
شود، آیا این میزان یارانه به عنوان یک حقوق 
مادام العمر به افراد پرداخت می شود یا قرار است مقطعی به حساب افراد 
واریز شود؟! ابراهیم نکو  گفت: اگر مقرر شده که این مبالغ در یک مقطع 
خاص پرداخت شود، اکنون زمان آن رسیده که متوقف شود، اما اگر قرار 
است تا ابد این کار انجام شود، قطعا باید متناسب با تورم و انتظاراتی که 

مردم از یک حقوق مادام العمر دارند تغییراتی در آن صورت گیرد.

وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرد که دستورالعمل جدید 
این وزارتخانه درباره معامالت بر پایه دالر با ایران به معنای 

تسهیل تحریم های باقیمانده علیه این کشور نیست.
به گزارش ایسنا،  وزارت خزانه داری آمریکا در دستورالعمل 
جدید خود اعالم کرد که از این پس، برخی داد و ستدهای 
ممنوعه بر پایه دالر با ایران توسط شرکت های خارجی و 
موسسات بانکی برون مرزی، تا زمانی که وارد نظام مالی 
آمریکا نشوند، آزاد خواهند بود. وزارت خزانه داری آمریکا 
درباره دستورالعمل جدید خود بیانیه ای دیگر منتشر و در آن 

تصریح کرد که این تصمیم به معنی تسهیل تحریم های 
باقیمانده واشنگتن علیه تهران نیست و این تحریم ها به 
قوت خود باقی هستند. اما کارشناسان حوزه تحریم پیش 
از این گفته بودند که این زبان بازنگری شده همین تأثیر 
را خواهد داشت. وزارت خزانه داری هم چنین تأکید کرد که 
به روزرسانی قوانینش، تنها برای شفاف سازی درباره بایدها 
و نبایدهای توافق هسته ای سال گذشته ایران و گروه 1+5 
از  به میلیاردها دالر  اجازه دسترسی  به تهران  است که 
سرمایه مسدود شده اش بعالوه رفع تحریم های این کشور 

را در ازاء محدودیت برنامه هسته ای اش داد.
روز کردن  به  است:  آورده  بیانیه خود  در  وزارتخانه  این 
نگرانی  به  پاسخ  در  ایران  خصوص  در  دستورالعمل ها 
بازرگانان خارجی درباره این که چه معامالتی هم چنان به 
دلیل تحریم های غیرهسته ای ممنوع هستند، انجام شده 
این  آمریکا، هدف  وزارت خزانه داری  اعالم  بر  بنا  است. 
به روزرسانی شفاف سازی درباره لغو تحریم ها تحت توافق 
هسته ای و هم چنین مشخص کردن تحریم های باقیمانده 

بوده است و داللت بر کاهش دوباره تحریم ها ندارد.

وزارت خزانه داری آمریکا: تحریم ها به قوت خود باقی هستند

خبر انعقاد قراردادهای جدید با شرکت های بزرگ 
خودرو ساز از جمله سیتروئن ، پژو و رنو این روزها 
باعث شده است تا برخی ازمردم که قصد خرید 
خودرو را دارند، تقاضای خود را به تعویق بیاندازند 
تا بتوانند خودورهای جدیدی که به بازار خواهد 

آمد را خریداری کنند.
بازار خودرو که به  به گزارش جام جم آنالین، 
تازگی فصل تابستان را پشت سر گذاشته است، 
 همچنان درشرایط رکودی معامالت به سر می برد، 

 حال که نیمه دوم سال آغاز شده است خبر می رسد
خودروسازان  با  مشترک  تولیدات  از  برخی  که 
و  بازار خواهد شد  وارد  امسال  اواخر  تا  خارجی 
این موضوع باعث شده است تا عده ای از مردم 
منتظر ورود این خودرو ها به کشور شوند. نایب 
رییس اتحادیه صنف اتومبیل داران و فروشندگان 
خودرو، از ادامه وضعیت رکود در بازار معامالت به 
 دلیل عدم کشش بازار خبر می دهد و می گوید:

متاسفانه در حالیکه در فصل تابستان همه منتظر 

بودند بازار تکانی بخورد شاهد بودیم که اتفاقی 
در این بازار نیفتاد و حتی افزایش قیمت خودرو 
این وضعیت  به  نیز  از سوی برخی کارخانه ها 
باید  رکودی دامن زد در حالیکه خودرو سازان 
می دانستند که بازار کشش افزایش قیمت ها را 
ندارد. قاسمیان، افزود: اکنون که وارد فصل پاییز 
شده ایم فقط یک مقدار خرید و فروش جزئی 
روی ماشین های دست دوم وجود دارد و بیشتر 
مردم که به بنگاه های خودرو مراجعه می کنند، 

سراغ تولیدات جدید خودرویی را که قرار است 
با مشارکت شرکت های خارجی وارد بازار شود 
را می گیرند و معتقدند که با ورود این ماشین 
ها قیمت ها کاهش خواهد یافت. وی به مردم 
نیاز به خودرو دارند خریداری  توصیه کرد: اگر 
کنند، چون ورود خودروهای تازه به مفهوم ارزان 
شدن خودرو نیست و از طرفی وقتی قراردادی با 
یک خودرو ساز بسته می شود تا خودرو تولید و به 

کف بازار بیاید -۷ 8 ماه طول می کشد.

 مردم منتظر ورود خودروهای جدید و ارزان شدن قیمت ها هستند
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان آموزش و پرورش ساعت 10 
صبح روز دوشنبه 95/8/03 در محل باشگاه فرهنگیان واقع در خیابان معلم 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 واقع در خیابان مدرس - خیابان شهید 
تیمورپور- پالک 81 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1394 پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1395- تصمیم گیری در خصوص ایجاد و ساخت واحدهای تجاری در پروژه در 
صورت امکان - تصمیم گیری در خصوص ایجاد دستک به علت افزایش فضای تراس- تصمیم گیری در خصوص پیگیری حق 
و حقوق شرکت از دو ناظر قبلی- تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف و تاخیر در واریزی اعضای بدهکار به تعاونی- تایید 

وام مسکن برای کلیه واحدها- انتخاب هیئت مدیره برای مدت 3 سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 نهبندان پیرو آگهی نوبتی منتشره شماره 3559- 1395/05/2 و 3583- 

1395/5/31 مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های ذیل:
مستثنیات مرتع چاه بک و چاه مار پالک 257- اصلی 1137- اصلی آقای حسن اردونی ششدانگ یک قطعه زمین بندسار  1138- اصلی 
آقای حسن اردونی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار در تاریخ 1395/8/12 ساعت اداری  مستثنیات مرتع چاهداشی پالک 410 - اصلی 
1193 فرعی آقای غالم قانونی ششدانگ یک قطعه زمین مزوعی  1240 فرعی آقای حبیب پردل ششدانگ یک قطعه زمین بندسار در تاریخ 
1395/8/13 ساعت اداری  مستثنیات مرتع نوزاد جمالی پالک 664- اصلی 1132- اصلی آقای مظهر علی یعقوبی ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1395/8/15 ساعت اداری  مستثنیات مرتع اکبرآباد پالک 792- اصلی 1130- اصلی آقای میثم  مینائی 

ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  در تاریخ 1395/08/16 ساعت اداری 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 95/7/19
 حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مناقصه شماره 10/ 95

موضوع مناقصه: عبارت است از تأمین انرژی برق مصرفی مراکز تلفن مخابرات 
خراسان جنوبی با استفاده از مولد گازی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد 

شرط تهیه اسناد: تمام شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا 
شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/07/19 تا پایان وقت اداری 95/07/28   تحویل اسناد: پایان 
وقت اداری 95/08/08 بازگشایی پاکت ها 95/08/09 

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 206/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 

0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند - بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان 

جنوبی- اتاق شماره 124 
تلفن تماس: 32445444-056  فاکس : 056-32424004 

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

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
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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

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        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

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

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
0 9 0 1 3 7 7 2 6 2 ان6
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 19 مهر 1395 * شماره 3624

غنا  و  موسیقی  وسایل  جزو  سنج  و  طبل 
محسوب می گردد. هیچ ربطی به عزاداری آن 
هم با نام مبارک سیدالشهدا ندارد و بدعت است 
عده  باشد،  می  صوتی  آلودگی  و  آزار  گوش  و 
ای خودخواه از آن دست بر نمی دارند و به آزار 
نوزادان و  پیر کودکان و  افراد  مردم مخصوصا 
بیماران ادامه می دهند مانند کنسرت ها با قوه 

قهریه در محرم الحرام جلوی آن گرفته شود.
یک شهروند

بی آبی 30 روستای دیگر، خیلی دردناک است. 
وضعی  چنین  به  امور  مسئوالن  روزی  اگر 
دلخراش مبتال شوند چه خواهند کرد؟ مسرفین 
آب هم که همچنان با بیرحمی مطلق به اسراف 
مشغولند بعضی از مغازه داران که از نعمت لوله 
دادن  هدر  سبقت  گوی  برخوردارند  آب  کشی 
روزی  ربودند  مسکونی  منازل  از  را  شرب  آب 
دو مرتبه پیاده رو جلوی مغازه خود را با همین 
داغ  آسفالت  خیابان  وسط  تا  و  شویند  می  آب 
آن ها  به  پاشی می کنند وقتی دوستانه  را آب 
تذکر می دهی با کمال افتخار می گویند پولش 
این  برای  آبی  کم  بحران  و  دهند. خطر  می  را 
گونه همشهریان انگار یک شوخی بیش نیست.
یک شهروند

پارکینگ  زودتر  رانندگی هر چه  راهنمایی  لطفا 
را خط کشی کند، ماشین ها هر  بهشت متقین 
طور دوست دارند پارک می کنند و همگام خارج 

شد از پارکینگ ازدحام و ترافیک می شود.
0915...632

با  فرمایند  پیگیری  محترم  مسئوالن  سالم  با 
مراسم  و  محرم  ماه  در  گرفتن  قرار  به  توجه 
بیت  هیأت  جنب   36 توحید  خیابان  عزاداری 
که  دارد  وجود  آالت  اهن  زیادی  مقدار  العباس 
در شب حادثه می آفریند لطفا شهرداری برای 

جمع آوری آنان اقدام کند.
0915...754

سالم جاده رکات تصادفی خیلی دارد از ابتدای 
نفر فوتی داشته، لطفا فکری به حال  امسال 4 

عالمت های جاده ای یا اصالح آن بردارید.
0915...325

چند  هستم،  فرهنگی  بازنشسته  یک  من  سالم 
اورژانس  به  و  بودم  به شدت مریض  پیش  روز 
پرسنل  متاسفانه  کردم   مراجعه  بیمارستان... 
می  رفتار  بنده  حال  و  وضع  به  توجهی  بی  با 
من  حال  به  کردم  التماس  که  جایی  تا  کردند 
توجه کنند، در پاسخ به من اظهار کردند پزشک 
و  است  جراحی  عمل  انجام  حال  در  متخصص 

منتظر بمانید. چه کسی پاسخگو است؟
0915...121

مسئوالن عزیز شهر قابل توجه شما؟؟؟؟؟؟سگ 
های ولگرد از خیابان سجادشهر انتهای غفاری، 
شهر  مرکز  به  را  خود  اداری  سایت  و  ظفر 
اسدی  راه  سه  دقیقه   13:10 ساعت  رساندند 

چهار تا سگ ولگرد !!!
0915...521

سالم آوا سرمقاله ی امروزتان جالب بود و مسایل 
مهمی درباره ی هدف های مسوالن خراسان رضوی 
مطرح  آن  در  جنوبی  امورخراسان  بر  تسلط  برای 
شده بود که درست هم هست امیدوارم نمایندگان 

ومسوالن استان از خواب غفلت بیدار شوند.
0915...933

امسال طبل را کنار گذاشتند
حسینی- امروزه یکی از آفت های عزاداری 
در شهر ما عالوه بر پراکندگی و نبود انسجام در 
عزاداری ها و تکثر بی حساب و کتاب هیئت ها، 
استفاده گسترده از طبل و سنج است. به ویژه 
در سال های اخیر، افرادی کم اطالع در زمینه 
فرهنگ عزاداری حسینی بازار داغی برای عرضه 
انواع و اقسام این وسایل ایجاد کرده اند. اقشار 
مختلف جامعه به استفاده از آالت موسیقی ) طبل 

و سنج( در هیئات مذهبی شدیدا انتقاد دارند.

آزار بیماران و نوزادان

»پیرو امام حسین )ع( باید به سیره ائمه )ع( در 
عزاداری ها رفتار کند. که بر این مبنا باید گفت 
عزاداری های امروزی شباهت بسیار اندکی با 
عزاداری های مطلوب ائمه )ع( دارد.« این نظر 
معتقد  که  است  بیرجندی  فرهنگی  زاده  قاسم 
 )... و  نوحه،مدیحه  معنوی)  منظر  از  هم  است 
سینه  عزاداری(  نحوه   ( شعائر  لحاظ  به  هم  و 
ما  امروز  جامعه  زنی،  و طبل  زنی  زنجیر  زنی، 
از معیارهای اصیل عزاداری دور شده است به 
این  از  مواردی  و  زنی  طبل  و  زنی  سنج  ویژه 
دست تحریف است و چهره عزاداری ها ما را 
مخدوش کرده است. او از وحشت نوزادان، آزار 
شدید بیاران قلبی و عصبی بر اثر صدای ناهنجار 
طبل ها و سنج ها می گوید و می پرسد: آیا سید 

الشهدا)ع( به چنین رفتارهایی راضی است؟

خالف استفئائات مراجع

بسیاری از مراجع عظام استفاده از این ابزارها را 
جایز نمی دانند و برخی نیز حرام اعالم کرده اند. 
مرحوم آیت ا... بهجت در پاسخ به این سوال که 
استفاده از طبل در عزاداری ها چه حکمی دارد 

گفته اند: این کار اشکال دارد.
»چند سالی است که استفاده از ابزار موسیقی 
به شیوه رقابت در برخی هیأت های عزاداری 
مرسوم شده است حکمش چیست؟« این سوالی 
در  لنکرانی  فاضل  ا...  آیت  حضرت  که  است 
ابزار  و  آالت  از  استفاده  اند:  فرموده  آن  پاسخ 
هر  در  لعب  و  لهو  مجالس  مختص  موسیقی 

شرایطی که باشد جایز نیست.
آیت ا... صافی نیز صراحتا استفاده از هرگونه 
آالت موسیقی )مثل طبل، سنج، نی و ارگ( را 
جایز نمی دانند : استفاده از آالت موسیقی جایز 
وجود  و جشن  عزاداری  بین  تفاوتی  و  نیست 
ندارد. حضرت آیت ا... خامنه ای نیز در پاسخ به 

استفئاتی درباره استفاده از آالت موسیقی مانند 
ارگ و سنج و غیره می فرمایند: استفاده از این 
آالت مناسب عزاداری ساالر شهیدان نیست و 
شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت 

متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود.
استفاده  نیز  عظام  مراجع  از  برخی  مقابل  در 
که  در حدی  دانند  می  را مشروط  ابزار  این  از 
موجب وهن مذهب نشود. گفتنی است، براساس 
دسته بندی ها طبل و سنج زنی همگی از آالت 
موسیقی محسوب می شوند و در انواع موسیقی 

لهو لعب نیز کاربرد دارند.

یک تریلی طبل در راه مرکز استان

یک ماه قبل از شروع ماه محرم شنیده ها حاکی 
از آن بود که یک تریلی با بار طبل و سنج به 
مرکز استان آمده است. این در حالی است که 
با جلسات مکرری که در روزنامه آوا گرفته شد 
اجرایی و نظارتی  و همه مدیران دستگاه های 
و حکومتی تاکید بر نقض طبل و سنج داشتند. 
آسیب ها و هنجارهایی که این گونه سازها می 
تواند در شور حسینی داشته باشند شعور حسینی را 

هم دور می شود.

 عزاداری سنتی
بهتر از مدرنیته فعلی است

و  طبل  دارد  عقیده  بیرجندی  جوانان  از  یکی 
سنج، ساز ناهنجار اجتماعی است، عالوه بر آن 

نوع نوحه خوانی برخی مداح ها نیز جا برای تفکر 
عمیق دارد که آیا این نوحه واقعا در شان امام 
حسین )ع( و یارانش است؟ و یا برخی از هیئت ها 
در جنوب شهر بیرجند نحوه عزاداری را تغییر می 
دهند به نوعی که هیچ گونه سنخیتی با عزاداری 
حسینی ندارد، و هیچ نظارتی هم بر این هیئت 

ها نیست.

برنامه هیئت های بیرجند
در عزای حسینی امسال

مرتضوی،  هیئت  مسئول  با  گو  و  گفت  در 
جلسات  تشکیل  با  کند:  می  عنوان  اکبرپور 

متعددی که هم در شورای هیئات مذهبی هم 
در خود هیئت ها برگزار شده بود، طبل و سنج 
از آسیب هایی بررسی شده  ها به عنوان یکی 
که در اکثر هیئت ها به چشم می خورد. وی با 
بیان اینکه بعضی از هیئت ها امسال برنامه داشتند 
طبل و سنج استفاده نشود ادامه می دهد: ولی این 
مسئله ای است که نمی توان یک دفعه از هیئات 
جمع کرد، نیاز به کار فرهنگی دارد تا کم کم 
برچیده شود. کریم پور به تعیین ساعات استفاده 
از طبل از طرف شورای هیئات مذهبی اشاره می 
کند و می افزاید: متاسفانه برخی افراد بعد ازاین 
یا در خیابان ها، طبل  ساعت ها کنار خانه ها 
ها را به صدا در می آورند. به گفته وی امسال 
هیئت مرتضوی برنامه دارد از سال قبل طبل ها 
را کمتر و محدودتر داشته باشد و به خاطر نظم و 

هماهنگی از یک یا دو طبل استفاده شود، جوانان 
هیئت نیز با صحبت توجیه شده اند.

نمی توان در یک مرحله
طبل ها را جمع کرد

سال   3 به  رضوی  هیئت  مسئول  بقائی 
 پیش که هیچ گونه طبلی در هیئت نبود اشاره 
و  زنجیرزنا  اعتراض  با  گوید:  می  کند   می 
مداح ها به نبود هماهنگی ناچار به استفاده از طبل 
شدیم. وی ادامه می دهد: نمی توان یکباره طبل 
ها را جمع آوری کرد.باید کم کم و با فرهنگ 

سازی این کار را انجام داد.

مشکل اصلی نبود هماهنگی است

بقائی با بیان اینکه سال گذشته قرار گذاشته 
شد هیچ هیئتی طبل نزند می افزاید: متاسفانه 
ها  هیئت  برخی  که  بودیم  شاهد  موقع  همان 
به این قرار پایبند نبودند. وی بزرگترین مشکل 
آسیب عزاداری ها را نبود هماهنگی و انسجام 
هیئات شهر با یکدیگر می داند و بیان می کند: 
االن جوانانی در عزاداری وارد شده اند که برای 
امام حسین سینه نمی زنند بلکه فقط برای مداح 
سینه زنی می کنند. به گفته وی هیئت صاحب 
الزمانی نیز که اعالم کرده عزاداران طبل به همراه 
نیاورند، جوانان آن هیئت به هیدت های دارای 
نفر  طبل خواهند رفت، همانطور که االن چند 

درخواست داده اند در هیئت رضوی طبل بزنند.

تاکید بر استفاده از طبل های معقول

رئیس شورای هیئات مذهبی استان و مسدول 
آوردن  با  که  بود  افرادی  از  نیز  فاطمیه  هیئت 
طبل ها در اندازه بزرگ مخالفت کرد. عباسی بر 
استفاده هیئات از طبل های معقول آن هم فقط 
برای ایجاد ریتم در هیئت تاکید می کند و می 
گوید: امسال از عزاداران این هیئت درخواست 
کردیم طبل نیاورند ولی احتماال در حد یک یا دو 
طبل معمولی خواهند آورد. وی از تمامی هیئت 
هایی که طبل ها را کنار گذاشته اند قدردانی می 
کند و ادامه می دهد: امیدواریم همه هیئت ها از 

این رسم الگو بگیرند.
جمع  از  سیدالشهدا  هیئت  مسئول  زنگویی 
آوری طبل ها تا چند سال قبل در این هیئت 
بنا  قبل  از 3 سال  گوید:  و می  دهد  خبر می 
طبل  آوردن  به  ناچار  عزاداران  درخواست  به 
های  سال  در  تا  داریم  سعی  البته  که  شدیم 
آینده هماهنگ با سایر هیئت ها ما نیز طبلی 

نداشته باشیم.
زرین پناه از قدیمی های هیئت امام حسین 
)ع( با بیان اینکه پارسال قرار بر این بود تا همه 
هیئت ها هماهنگ با هم طبل ها را جمع کنند 
امسال  کند:  می  عنوان  نیافتاد  اتفاق  این  ولی 
تالش داریم تا مانند سال پیش یا با همان 3 
طبل باشیم و یا اگر امکانش باشد که همان ها 

را نیز نداشته باشیم.

جوانان هیئت توجیه پذیرند

حسن  امام  هیئت  های  قدیمی  از  جواهری 
مجتبی)ع(، با اشاراه به اینکه سعی کردیم طبل 
های بزرگ امسال برداشته شود عنوان می کند: 
عزا  مارش  خاطر  به  هم  کوچک  های  طبل 
استفاده می شوند که آن ها نیز کم کم برداشته 
می شوند. وی ادامه می دهد: دو سال گذشته 
تعدادی طبل بسیار لوکس و گران قیمت برای 
هیئت آوردند ولی چون عقیده داریم این حرکات 
هیئت  به  نیز  آنان  نکردیم،  قبول  است  بدعت 
های دیگر دادند که خیلی هم مورد انتقاد جوانان 
هیئت قرار گرفتیم ولی با صحبت توجیه شدند.

اینکه  بیان  با  نیز  ها  گازاری  هیئت  مسئول 
های کوچک  غیر طبل  به  است  االن 2 سال 
فقط 1 طبل آن هم در اندازه نه چندان بزرگ 
دارند عنوان می کند: اگر قرار شود قطعا همه به 
صورت سراسری جمع آوری کنند ما نیز همین 

یک طبل را نخواهیم آورد.

10 سال است طبل نداریم

در گفت و گو با مسئول هیئت علی اصغری، 
حبیبی مسئول هیئت با اشاره به اینکه 10 سال 
است از ورود هرگونه طبلی جلوگیری کرده ایم 
اضافه می کند: امسال فقط یک طبل در تاسوعا 
و دو طبل در عاشورا خواهیم داشت که اندازه 
آنان نیز کوچک است. وی ادامه می دهد: چند 
سال قبل فردی به این هیئت مراجعه کرده و 
عنوان می کند خوابی دیده و می خواهد طبلی با 
قیمت 2 میلیون تومان برای هیئت نذر کند، ولی 
ما قبول نکردیم و از وی خواستیم همان مبلغ را 

به عنوان غذا نذر کند. 
رهبر  نظر  به  االئمه  محبین  هیئت  مسئول 
در  طبل  از  استفاده  بودن  حرام  درباره  معظم 
جایی که باعث آزار مردم شود اشاره می کند 
افزاید: ما طبل بزرگ را کال منع کرده  و می 
در  هماهنگی  برای  معمولی  طبل   2 ولی  ایم 
هیئت استفاده می شود. فروتنی مسئول هیئت 
بیت العباس با قاطعیت از نبود هیچگونه طبل 
ابتدای تشکیل این هیئت می گوید  و سنج از 
سنج  و  طبل  از  استفاده  ما  کند:  می  عنوان  و 
را بدعت می دانیم و با توجه به فرمایش رهبر 
از ورود این وسایل به مراسمات جلوگیری می 
کنیم، برگزاری مراسمات عزاداری هیئت بیت 

العباس هنوز هم به شکل سنتی است.

با طبل و سنج
پیام محرم درک نمی شود

»طبل های بزرگ اعصابی برای مردم نگذاشته 
اند، از همه هیئت ها تقاضا دارم طبل ها را جمع 
آوری کنند راستگو مقدم مسئول هیئت محبان 
الزهرا با بیان اینکه از ابتدای تاسیس تا االن نه 
سنج در این هیئت بوده است و نه طبل، ادامه 
و سنج هست، صدای  زمانیکه طبل  دهد:  می 
شعارهای شاعر مذهبی، پیام زنجیر زن و سینه 
پیام  و  حسینی  عزاداران  نوایی  هم  هیئت،  زن 

عاشورایی این افراد قابل درک نمی شود.
صاحب  و  ابولفضلی  هیئت  حسینی،  هیئت 
الزمانی از هیئت هایی هستند که از ابتدای محرم 
امسال با اعالمیه ها و اطالعیه های مختلف بیان 

کردند: امسال طبل ممنوع!
مذهبی  های  هیات  شورای  مسئول  نوفرستی 
بیرجند نیز چندی پیش با تاکید بر توجه به فلسفه 
عزاداری ها عنوان کرد: طبل ها و سنج های 

خارج از عرف آفت عزاداری ها هستند.

برگزاری همایش “رهروان زینبی” در امامزادگان شاخص استان

دادرس مقدم- همایش “رهروان زینبی” با هدف ترویج فرهنگ حجاب و زنده نگه داشتن قیام عاشورا و نقش حضرت زینب)س( در دفاع از والیت در امامزادگان استان برگزار 
می شود. حجت االسالم گرایلی گفت: همزمان با 12 محرم، همایش “رهروان زینی” در بیرجند امامزادگان باقریه، بشرویه امامزاده محمدبن اصغر)ع(، خضری امامزاده اسماعیل 
خشکان، خوسف امامزاده سلطان ابوالقاسم)ع( نصرآباد، برگزار می شود. وی ادامه داد: سرایان، سربیشه، طبس، فردوس، نهبندان و قاین میزبان همایش رهروان زینبی هستند.         

هیئات قدیمی بیرجند

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

    32317903 - 09153638047

 بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

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 

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



مناسبت ها

یادداشت

فاصله ای  گرچه  )ع(  حسین  امام  نهضت 
بسیار دور با جهان امروز ما دارد، اما حرمت 
نام و پیام حضرت سیدالشهدا و یاران رشید 
و شجاع ایشان چنان جهان را در بر گرفته 
که هر نقطه ای از جهان در ماه های محرم و 
صفر، درس آموز شرافت، استقامت، آزادگی، 

ایمان و ایثار آنهاست.
و  اندونزی  از  امروزه  فردا،  گزارش  به 
بالکان  اروپا و  تا قلب  قاره هند گرفته  شبه 
می توان سنت هایی از عزاداری برای شهادت 
همچنین  و  او  یاران  و  سیدالشهدا  حضرت 
را  صفر  و  محرم  ماه های  به  نسبت  احترام 
مشاهده کرد. عزاداری ها و آیین هایی که در 
طول سده ها به سنت های مردم تبدیل شده 

و در زندگی آنها راه یافته است.
 

برمه؛ عزاداری تا صبح 

آسیا،  شرقی  جنوب  کشورهای  از  یکی 
برمه است که جمعیتی در حدود ۷۰ میلیون 
نفر دارد و در حدود ۱۰ درصد از جمعیت آن 
مسلمان هستند. اسالم در سده اول هجری 
برمه  در  »آراکان«  منطقه  و  شد  برمه  وارد 
اسالمی  حکومت  یک  پیش  سال   ۲۵۰ تا 

مستقل داشته است.
رانگون،  شهرهای  در  شیعیان  عزاداری 
و  دیرپاترین  از  یکی  پروم  و  ماندالی 
تاثیرگذارترین سنت ها و آیین های عزاداری 
بیش  در  و  محرم  اول  روز  ده  در  که  است 
»امام بارگاه«  »امام باره«،  مسجد،   ۳۰ از 
این  شور  می شود.  برگزار  »آستانه«  و 
عزاداری ها چنان بوده است که بودایی ها و 
مسلمانان سنی نیز در آن شرکت می کرده اند 
و محل اصلی عزاداری، مسجد مغول شیعه 
و  علم  حمل  است.  بوده  رانگون  شهر  در 
کتل های پوشیده از گل و پارچه های سیاه و 
سبز، حمل تابوت و ذوالجناح، جزء سنت های 
اصلی این مراسم در مناطق شیعه نشین برمه 
حسینی  عزاداران  مختلف  دسته های  است. 
به  از مناطق مختلف  برمه، شب عاشورا  در 
مسجد مغول شیعه می روند و تا نزدیکی های 
مسجدی  در  می پردازند.  عزاداری  به  صبح 
آن  نام  که  مسجد«  »پنجه  نام  به  دیگر 
حضرت  بریده  دست  عالمت  از  برگرفته 
تاسوعا  شب  است،  )ع(  العباس  ابوالفضل 
مراسم باشکوهی با حضور جمعیت عظیمی 
)ع(  حسین  امام  دوستداران  و  شیعیان  از 

برگزار می شود.
 

فیلیپین؛ عزای  ۲۰  هزار نفری 

جزیره  هزار   ۷۱ از  که  فیلیپین  کشور 
دیگر  یکی  شده،  تشکیل  بزرگ  و  کوچک 

از نقاطی است که می توان در ایام ماه محرم 
این  شیعیان  دید.  آن  در  را  عاشورایی  شور 
جزیره  بونگو،  و  مانیل  شهرهای  در  کشور 
النائوی  مراوی،  زامبوانگاه،  تاوی،  تاوی 
جمعیتی  و  می کنند  زندگی  و...  جنوبی 
بیش از ۲۰ هزار نفر دارند. شیعیان فیلیپین 
در شب عاشورا غذاهای مختلفی به مساجد 
می برند و در کنار هم جمع می شوند و پس 
از آنکه امام جماعت سه بار سوره »یس« را 
لعن  بر قاتالن اهل بیت رسول خدا  خواند، 
می فرستد. مردم مسلمان حاشیه شهرها در 
روز عاشورا از خانه خود خارج می شوند و به 
می کنند  عبور  آنها  خانه  کنار  از  که  کسانی 
از  ظهر  تا  را  خود  کودکان  و  می دهند  آب 
پرشور  مراسم  می کنند.  منع  غدا  خوردن 
دیگر  و  مساجد  حسینیه ها،  در  عزاداری 

محافل مذهبی شیعیان برگزار می شود.
 

آلبانی؛ رئیس جمهور هم می آید 

آلبانی در جنوب غربی شبه جزیره  کشور 
بالکان، یکی دیگر از مناطق جهان است که 
در ماه محرم و صفر حال و هوای ویژه ای 
دارد. شیعیان اثنی عشریه بکتاشیه در آلبانی، 
به  سینه زنی  دسته های  در  عاشورا  روز  در 
و  علیه السالم  حسین  امام  برای  عزاداری 
این  و  می پردازند  ایشان  یاران  و  فرزندان 
تلویزیون  از  دارد که  مراسم چنان شکوهی 
رسمی کشور آلبانی پخش می شود و مقامات 

رسمی از جمله رییس جمهور در آن شرکت 
آلبانی،  دیگر شیعیان  و  بکتاشی ها  می کنند. 
گوشت  نمی نوشند،  آب  محرم  اول  دهه  در 
در  و  نمی خورند  پنیر  و  شیر  و  تخم مرغ  و 
گندم،  حاوی  شیرین  غذایی  با  عاشورا  روز 
از  »عاشوره«  نام  به  دارچین  و  نشاسته 
اول محرم  پذیرایی می کنند. دهه  عزاداران 

در آلبانی »دهه ماتم« نام گرفته است.
 

تاجیکستان؛ شهری در ماتم 

کشور  در  بدخشان  اسماعیلی  شیعیان 

نسبت  ویژه ای  ارادت  و  احترام  تاجیکستان، 
علیه  علی  امام  علیهم السالم،  بیت  اهل  به 
السالم، حضرت زهرا سالم ا... علیها  و اوالد 
ایشان دارند و حضرت فاطمه زهرا )س( را 
مادر خویش می دانند. اسماعیلیان بدخشان، 
»عشورا«  یا  »شّده«  را  صفر  و  محرم  ماه 
می نامند و در این مدت سوگواری و عزاداری 
می کنند، لباس سیاه به تن می کنند و همه 
مناطق شهر غرق در ماتم است. مردان در 
این دو ماه محاسن خود را نمی تراشند و در 

خانه ها عزاداری برپا می کنند.

در  همچنین  تاجیکستان  بدخشان  مردم   
عزاداری های خود مشت بر سینه می کوبند و 
»یا حسن، وای حسین« می گویند و قاتالن 
پلیدترین و  را  او  )ع( و خاندان  امام حسین 
»یزید«  می دانند.  عالم  موجود  بی رحم ترین 
در این شهر مصداق روشن انسان منافق و 

رذل است و هر گاه بخواهند کسی را با این 
صفات یاد کنند، او را یزید می خوانند.

 
ترینیداد و توباگو

عزادار مظلومیت هوزیه

در  توباگو  و  ترینیداد  جزیره ای  کشور 
آمریکای مرکزی، نزدیک به ۲۰۰ سال است 
که شاهد برگزاری آیین های ویژه ماه محرم 
امام حسین  این کشور،  و صفر است. مردم 
همه  و  می شناسند  »هوزیه«  نام  با  را  )ع( 
شرکت  عاشورا  عزاداری  مراسم  در  مردم 

نمادهای  بر  مراسم عالوه  این  در  می کنند. 
به کار گرفته می شود، ۴ طبل  مختلفی که 
سفالی و پوستی به صدا در می آید که اولی 
نشانه دعوت مردم کوفه از امام حسین )ع(، 
دومی نشانه نیرنگ و خیانت مردم کوفه به 
مسلم بن عقیل و امام حسین )ع(، طبل سوم 
لشکریان  با  )ع(  حسین  امام  جنگ  نشانه 
امام  شهادت  نشانه  چهارم  طبل  و  یزید 
حسین )ع( و یاران او در صحرای کربالست. 
عزاداری در شهرهای »سن جیمز« و »سید 
روس« این کشور، از روز هفتم محرم شروع 

خوردن  از  عاشورا  روز  در  مردم  و  می شود 
به جای  گوشت و آب خودداری می کنند و 
آن تنها میوه و سبزیجات و شیر می خورند. 
این مراسم در ساعت ۱۵:۳۰ به نشانه وقت 
و  می یابد  پایان  )ع(  حسین  امام  شهادت 
برگزاری  محل  شیعه  غیر  کنندگان  شرکت 
دعا  به  شیعیان  تا  می کنند  ترک  را  مراسم 
بپردازند و شیعیان نیز پس از خواندن دعا به 

خانه های خود می روند.

 اندونزی؛ عزاداری در داراگاه 

احترام  نیز  اندونزی  مردم مناطق مختلف 
ویژه ای برای عاشورا و محرم و صفر قائل اند. 
مراسم عزاداری شیعیان اندونزی معموال در 
پیدی،  بنگکولو،  پاریامان،  جمله  از  مناطقی 
و... شرقی  جاوه  وانگی،  بانیون  و  گریسک 

برگزار می شود. مردم جاوه، محرم را »بوالن 
سورو« یعنی عاشورا می نامند و نام محرم در 
شهر »آچیه«، »بوالن حسن حسین« یعنی 

ماه حسن و حسین است.
و  محرم  ماه  در  در سوماترا،  آچیه  مردم   
صفر غذای مخصوصی شبیه به آش ایرانی 
می پزند و بین مردم فقیر تقسیم می کنند. در 
برخی دیگر از نقاط اندونزی، غذای دیگری 
به نام »کانجی عاشورا« با برنج و نارگیل و 
حبوبات می پزند و به مساجد می برند و مردم 
می خورند.  آن  از  کربال  شهدای  یاد  از  بعد 
از  اول محرم دست  روز  در ۱۰  آچیه  مردم 
برنج  کشت  ازدواج،  مانند  مهمی  کارهای 

کارها  این  انجام  و  می کشند  کشاورزی  و 
این  اگر کسی  معتقدند  و  می دانند  زشت  را 

کارها را انجام دهد آسیب می بیند.
سوماترا  پاریامان  پیش،  سال   ۵۰۰
الدین  حکومتی شیعی داشته و شیخ برهان 
توانکو در این مناطق به تاسیس حوزه های 
تجمع  برای  محلی  به  و  پرداخت  دینی 
نفر  هزاران  شد.  تبدیل  متفکران  و  عالمان 
از مسلمانان در ماه صفر برای زیارت مقبره 
برهان الدین توانکو به پاریامان می روند و به 

عزاداری می پردازند.
ماه  در  اندونزی  مختلف  مناطق  مردم   
محل  که  می روند  پاریامان  شهر  به  محرم 
اصلی برگزاری آیین های عزاداری است. این 
عزاداری پس از دیدن هالل ماه محرم آغاز 
رودخانه  از  سفید  لباس  با  مردم  و  می شود 
جمع  مکانی  در  و  برمی دارند  پاک  خاک 
می کنند و روی آن پارچه ای سفید می کشند 
می نامند.  بارگاه  یعنی  »داراگاه«  را  آن  و 
حضرت  مطهر  مرقد  از  نمادی  داراگاه 
سیدالشهدا )ع( است و در ۹ متر مربع ساخته 
می شود. روز پنجم ساقه درخت موز را با یک 
ضربه شمشیر تیز می برند که نشانه دلیری 
و مهارت شمشیر زنی یاران امام حسین )ع( 
دستان  نماد  هفتم  روز  عاشوراست.  روز  در 
حضرت امام حسین )ع( را در ظرفی به نام 
»اوسنگان« به داراگاه می برند و در کوچه و 
بازار می چرخند و مردم با نگاه کردن به آن 

غمگین می شوند و گریه می کنند.
که  را  سپید  کاله  محرم،  نهم  روز  در   
»سربن« نام دارد و نشانه طرفداری از حق و 
حقیقت است، در بازار و کوچه ها می چرخانند. 
اوج مراسم عزاداری است  روز دهم محرم، 
از  و  می کنند  شرکت  آن  در  نفر  هزاران  و 
منطقه  و  مرکزی  بازار  یعنی  نقطه شهر  دو 
جاو، راهپیمایی آغاز می شود و سوگواران با 
حرکتی آرام، نوای »یا حسین« سر می دهند 
و پس از راهپیمایی در مناطق مختلف شهر، 
عصر روز عاشورا به هم می رسند و به ساحل 
می روند تا تابوت نمادین امام حسین )ع( را 

به دریا بسپارند.
که  نیستند  شده  یاد  مناطق  مردم  تنها   
برای محرم و صفر ارزش و احترام و حرمت 
پاکستان، کشورهای  قائل اند؛ مردم  ویژه ای 
افریقایی و دیگر مناطق جهان هر  عربی و 
ساله به عزاداری پرشور در ایام محرم و صفر 
مردم  برای  صفر  و  محرم  ماه  می پردازند. 
سراسر جهان، نماد ایستادگی در برابر ظلم و 
بی عدالتی است و همه ساله همراه با آیین ها 
و سنت های متفاوتی در نقاط مختلف جهان 
گرامی داشته می شود و یاد و نام و هدف امام 
حسین )ع( و یاران او در صحرای کربال، هر 

روز زنده تر از گذشته تکرار می شود.

نیازسنجی و مخاطب شناسی از مولفه های 
اصلی برای تبلیغ کارآمد در جامعه هستند.

به گزارش ایسنا، موضوع منبر و سخنرانی 
باید مفید، کاربردی، مورد نیاز و جذاب تا بتواند 
مخاطب را به سوی خود جلب کند. اقناع ذهنی 
مخاطب، استفاده از مهارت های ادبی و واژگان 
دلنشین، ضرورت رعایت حال مخاطب و پرهیز 
از به کار بردن کلمات ثقیل از جمله مؤلفه های 

یک منبر تأثیرگذار است.

قرآن و احادیث دوتکیه گاه 
مستحکم منبر

حجت االسالم مهدی اسداللهی، مدیر حوزه 
خراسان جنوبی  دانشگاهیان  اسالمی  علوم 
گفت: برنامه منبر باید در راستای رسالت خدا 
و تکیه گاه منبر به احادیث ارزشمند امامان باشد.

و محتوی  اینکه سخنران  به  اشاره  با  وی 

ادامه  است،  منبر  اساسی  رکن  دو  سخنرانی 
داد: بیشترین موفقیت یک سخنران، با اخالص 
بودن حرف هایش است، چرا که سخنی که از 
دل برآید بر دل می نشیند. وی با بیان اینکه 
معارف  تبلیغ  به  انگیزه  و  اخالص  با  مبلغان 
یادآور شد:  بپردازند،  بین مخاطبان  اسالم در 
سنجی  نیاز  باید  سخنرانی  محتوی  برای 
مخاطب را در نظر گرفت، همچنین محتوی 
بر اساس اطالعات و ظرفیت  باید  سخنرانی 
اسالمی  علوم  حوزه  مدیر  باشد.  مخاطب 
محتوی  اینکه  بیان  با  استان،  دانشگاهیان 
سخنرانی باید مطابق با مسائل روز جامعه باشد 
تصریح کرد: سنجش زمانی، برای یک منبر 
وقت  همچنین  دارد،  اهمیت  بسیار  تاثیرگذار 
مفید یک منبر بهتر بوده از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه 

باشد تا برای مخاطب کسل کننده نباشد.

مبلغان از مسائل و مشکالت جامعه 
آگاهی داشته باشند   

طاهر  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  گرایلی 
خراسان جنوبی نیز گفت: مبلغان از مسائل و 
مشکالت جامعه آگاهی داشته باشند، همچنین 

مبلغ در درجه اول باید بخشی از آیات قرآن به 
خصوص در زمینه های احکام را حفظ داشته 
تبلیغ،  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  باشد. 

معجزه خداوند برای بشر کتاب بوده است، ادامه 
داد: پیامبر )ص( برای اینکه بتواند دین را ترویج 
دهد از زبان و بیان برای فهم مسائل دینی در 

بین مردم استفاده می کردند. وی افزود: در هر 
که صحبت  موضوعی  با  رابطه  در  باید  منبر 
شود.  بسته  موضوع  جلسه  پایان  در  می شود 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: 
مطالب باید متناسب با گروه مخاطب باشد و 
زیرا  نیست،  درست  مطالب  در  پراکنده گویی 

شنونده دچار سردرگمی خواهد شد.

منبر باید حسینی باشد
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه 
استان گفت: منبر باید حسینی و تابع جریان 
مطالبی  به  باید  باشد همچنین سخنران  روز 
که مطرح می کند معتقد باشد. حجت االسالم 
محسن مومنی مقدم تصریح کرد: برای پخته 
محتوا،  موضوع،  منابر  شدن  جذاب  و  شدن 
مخاطب شناسی و شیوه القاء مورد نیاز است تا 

منبر اثرگذاری الزم را داشته باشد.

  آداب و رسوم عاشورایی مردم دنیا
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20 مهرماه؛ روز بزرگداشت حافظ

روز  مهرماه  بیستم 
حافظ  بزرگداشت 
این  در  می باشد. 
و  جشن ها  روز 
متنوعی  برنامه های 
سایر  و  شیراز  در 
برگزار  جهان  نقاط 

شب  شامل  روز  این  برنامه های  عمده  می شود. 
شعر، گل افشانی آرامگاه حافظ، نمایش و رونمایی 
از دیوان های شعر حافظ و غیره می باشد. خواجه 
شیرازی،  حافظ  محمد  محمدبن  الدین  شمس 
فارسی  ادبیات  نغزگوی  شاعران  بزرگترین  از 
تک  شاعران  سنخ  از  توان  نمي  را  حافظ  است. 
شاعرانه  تفکر  و  محسوب  ساحتي  تک  و  بعدي 
تاویل  و  تفسیر  خالص  وجه  یک  به  تنها  را  اش 
کرد. وی در اوایل قرن هشتم ه .ق- حدود سال 
آرامگاه  گشود.  جهان  به  دیده  شیراز  در   ۷۲۷-
در  حافظّیه  منطقه   در  و  شیراز  شهر  در  حافظ 
فضایی آکنده از عطر و زیبایی گل های جان پرور، 
شده است  واقع  خواجه،  اشعار  شور  با  درآمیخته 
یا  سال۷۹۱   در  زمین  ایران  پرآوازه   شاعر  این    
گفت . وداع  را  دارفـانـي   قمـري  هجري     ۷۹۲ 

 عجیب ترین هتل دنیا
 اینجا هم قبرستان دارد هم سینما! 

یکی از عجیب ترین هتل های دنیا در هنگ کنگ 
و  است  کشتی  یک  واقع  در  که  هتلی  دارد،  قرار 
انگلیس است. به  ساخت مشترک هنگ کنگ و 
گزارش جام جم آنالین، نکته حیرت انگیز این است 
 که تا به حال ۴8 هزار نفر در این هتل تشییع شده اند،

فوت شدگانی از تمامی کشورهای جنوب شرق آسیا. 
خاکستر این افراد به عرشه این هتل عجیب آورده 
و در دریا ریخته می شود. در واقع این کشتی یک 
قبرستان متحرک هم به شمار می رود! در کنار این 
ویژگی ناخوشایند سرویس های چشمگیر دیگری 
یافت می شود همانند رستوران  این هتل  هم در 

لوکس و یک سینمای مجهز.

ایرانی ها امسال چقدر صدقه دادند؟

سال،  ابتدایی  ماهه  پنج  در  و  جاری  سال  در 
اما  شده،  جمع آوری  صدقه  تومان  میلیارد   ۱۱۵
برنامه عملیاتی ۱۳۷ میلیارد تومان بوده است. به 
پرداخت  میزان  مرداد 8 درصد  در  فارس؛  گزارش 
صدقه نسبت به ماه گذشته آن رشد داشته است 
تهران،  استان های  زمینه  این  در  برتر  استان  و ۵ 
اصفهان، خراسان رضوی، فارس و مازندران است 

که بیشترین کمک را داشته اند.

دستبند طالی هخامنشی در موزه 
باستانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

یک جفت دستبند بسیار زیبا از جنس طال که هنر 
هخامنشی را به تصویر می کشد، مربوط به قرن 
۵ قبل از میالد مسیح می باشد. این جفت دستبند 
طال در گالری موزه هنر والترز در مریلند نگهداری 

در  که  دیگری  دستبند  برنا،  گزارش  به  می شود. 
دو انتها به سر شیر ختم می شود، از جنس طال، 
مربوط به دوره هخامنشی که از منطقه همدان یافت 
شده است، هم اکنون در موزه باستانشناسی و مردم 

شناسی دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری می شود.

گرانترین شهر جهان برای تحصیل

یک گزارش جدید حاکی از آن است که بوستون 
آمریکا گرانترین شهر جهان برای تحصیل است. 
از  گزارش همچنین حاکی  این  ایسنا،  گزارش  به 

آن است که لندن پنجمین شهر گران جهان برای 
تحصیل است و در رتبه باالتری از سیدنی و توکیو به 
لحاظ شهریه، مخارج و هزینه های زندگی قرار دارد.

پرخرج ترین و کم خرج ترین ایرانی ها
  
ایسنا - اطالعات مرکز آمار نشان می دهد پرهزینه ترین خانوارهای ایرانی به ترتیب در ۳ استان تهران، چهارمحال بختیاری و اصفهان زندگی می کنند. به طور 
میانگین هزینه هر خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۷ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، هر خانوار چهارمحالی ۲۹ میلیون و ۶۰8 هزار تومان و هر خانوار اصفهانی ۲۷ 
میلیون و ۹۴۱ هزار تومان بوده است. همچنین است که کم هزینه ترین خانوار ایرانی به ترتیب در استان های سمنان، سیستان وبلوچستان و اردبیل زندگی می کنند.

 تا طلوع خورشید بر 
نیزه راهی نمانده ...

* بهاره مقدم 

رکود  را  وقوف  نکند  مشعر...   ، وقوف   ، عرفه   
بدانیم و به معرفت کنونی مان بسنده کنیم ...

و حال حسین)ع( مهیای عید قربان می شود ...
تا طلوع خورشید بر نیزه راهی نمانده ...

مهیا شو، برای چله نشینی عزای بی بصیرتی 
کوفی مسلکان ...

این روزها حسرت برگشتن به۱۴۰۰سال قبل و بر 
دهان کوفی مسلکان زدن بیشتر روی دلم سنگینی 
سوز  کنامعکم”  نوای”یالیتنا  روزها  این  کند،  می 
غریبی دارد، این روزها لعنتم به آنان که امام زمان 
خویش را با تردیدهای احمقانه و توجیهات نابخردانه 
تنها رها کردند تا پلیدان و کذابان به اسم دین بدعت 

بیافرینند و جوالن دهند، محکم تر شده.
 این روزها در مرز عقل و جنون متحیرم و تازه
می فهمم که کفر و ایمان چه به هم نزدیک است...
که چه می شود در طرفة العینی حق و باطل 
معاوضه می شوند و مبهوت میمانی کدام سمت 

متمایل شوی!
و اینجاست که بصیرتی باید تا مرز تمیز قرآن 

سرنیزه از قرآن ناطق باشد!
نامردمان  و  برحقند  آنانکه  غربت  روزها  این 
این  کنم.  می  درک  بیشتر  را  خواندند  ناحقشان 
روزها “سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم” 
بصیرتی ژرف می طلبد تا خودی را از بیخودی 

باز توان شناخت.
روزگار  آن  در  بودم  اگر  نمیدانم  من...  موالی 
!؟  را می خوردم  زیاد  ابن  گوساله سامری  فریب 
در شب حماسه پشت مسلم را خالی می کردم؟ 
اهلم را از جهاد باز می داشتم؟ یا مردد و تسلیم 
دلم  شود  می  که  محرم  شدم...  می  کفر  لشکر 
عجیب می گیرد، برای تمام “یاران دیروزی” که 
دنیا و تعلقاتش پابندشان کرد و در همیشه تاریخ 
تردید،  به جرم سکوت،  تنها  مطرودشان ساخت، 
انزوا... سکوت و تردید و انزوایی که تا تحت بیرق 
دشمنشان کشاند و تا ابد مهر بی تدبیری ماند بر 

پیشانی شان.
محرم که می شود مجالی باید برای اندیشیدن، 
و نجوای خودت با خودت،که اگر در آن روزگار 

می بودی ، کدام طرفی بودی؟؟؟!!!

عامل مرگ یک پنجم کارمندان ژاپنی

فرهنگ  از  دولتی  تحقیقات  یک  نتایج  طبق 
ژاپنی  کار  نیروی  پنجم  یک  ژاپن،  شدید  کار 
به  هستند.  زیاد  کار  از  ناشی  مرگ  خطر  در 

گزارش ایسنا، تحقیقات اخیر بخشی از نخستین 
گزارش رسمی درباره “کاروشی” یا مرگ ناشی 
از کار زیاد است که مورد تایید کابینه شینزو آبه، 

نخست وزیر ژاپن قرار گرفته است.

کاهش ۳2 درصدی حجم 
جریان های سطحی آب کشور

حجم جریان های سطحی آب در سال آبی ۹۵ - ۹۴ 
در حوضه های آبریز شش گانه ۳۲ درصد نسبت به 
میانگین بلندمدت منفی بوده است. به گزارش ایسنا، 
حجم جریان های سطحی و مقایسه آن با سال آبی 
گذشته و متوسط بلندمدت از ابتدای مهر تا شهریور 
گذشته و سال آبی ۹۴-۹۵ نشان می دهد در تمامی 
حوضه های آبریز درجه یک کشور حجم جریان های 
سطحی در سال آبی نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد 
افزایش پیدا کرده، در حالی که نسبت به میانگین 

بلندمدت با کاهش ۳۲ درصدی روبرو بوده است.

افغانستان عمده ترین 
مشتری آدامس ایرانی

ماه  شش  در  می دهد  نشان  ایران  گمرک  آمار 
تن  به ۱۰۰۰  نزدیک  ایران  جاری  نخست سال 

چین  و  عراق  افغانستان،  کشورهای  به  آدامس 
عمده ترین  ایسنا،  گزارش  به  است.  کرده  صادر 

مشتری آدامس ایرانی کشور افغانستان است.

کشف دندان کوسه با قدمت 20 میلیون سال

محققان دندان های کوسه ای را شناسایی کرده 
گزارش  به  دارد.  ساله  میلیون  قدمتی ۲۰  که  اند 
دندان  فسیل  شناسایی  به  موفق  محققان  مهر، 
نوعی کوسه شده اند که اندازه آن به بزرگی یک 
خودرو بوده است. اگر چه فسیل کشف شده حاکی 
اما محققان موفق به  انقراض این کوسه است  از 
شناسایی ۴ دندان ۴.۵ سانتی متری آن در ژاپن، 

کالیفرنیا، پرو و کارولینای شمالی شده اند.

قاب عکسکاریکاتور محل عبور معلوالن!!!بدون شرح - رضا باقری شرف

مولفه های اساسی منبر تاثیرگذار چیست؟

عکس: مصطفی مالیی
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عاشورا سال روز عروج خونین سبک باالن عاشق 

دوشنبه *  19  مهر  1395 * شماره 3624

آیه روز  

کسانى که نشانه  هاى خدا را انكار مى کردند اين گونه ]از خدا[ رويگردان مى  شوند
سوره غافر، آيه 63

حدیث روز  

کربال را زيارت کنيد و اين کار را ادامه دهيد، چرا که کربال بهترين فرزندان پيامبران را در آغوش 
خويش گرفته است.امام صادق )ع( 

باز محرم رسيد، ماه عزاي حسين
سينه ي ما مي شود، کرب و بالي حسين
کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه
تا که بگيرم صفا، من ز صفاي حسين 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

اعمال تاسوعا و عاشورا

نگرش

یک لحظه مکث کن

اعمال روز تاسوعا و شب عاشورا

روز نهم محرم، روز تاسوعا است. از حضرت صادق 
)ع( روايت است که فرمود تاسوعا روزى بود که امام 
حسين )ع( و اصحابش را در کربال محاصره کردند 
و سپاه شام بر قتال آن حضرت اجتماع کردند پس 
فرمود: پدرم فداى آن ضعيف غريب.شب دهم، شب 
عاشور است و سيد در اقبال از براى اين شب دعا و 
نمازهاى بسيار با فضيلت هاى بسيار با فضيلت هاى 
بسيار نقل کرده از جمله صد رکعت نماز هر رکعت 
به حمد و سه مرتبه قل هو اهلل احد و بعد از فراغ از 
جميع بگويد: سبحان ا... و الحمدا... و االاله اال ا... و  
الحول و القوه االبا... العلى العظيم هفتاد مرتبه و در 
روايت ديگر، بعد از العلى العظيم استغفار نيز ذکر شده و 
از جمله چهار رکعت در آخر شب و در هر رکعت، بعد 
از حمد هر يک از آية الكرسى و توحيد و فلق و ناس 
را ده مرتبه بخواند و بعد از سالم صد مرتبه توحيد و 
بخواند و از جمله چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و 
پنجاه مرتبه توحيد و اين نماز مطابق است با نماز امير 
المومنين عليه السالم که فضيلت بسيار دارد و بعد از 
نماز فرموده ذکر خدا بسيار کند و صلوات بسيار بفرستد 
بر رسول خدا صلى ا... عليه و آله و لعن کند بر دشمنان 
ايشان آنچه مى تواند.در فضيلت احياء اين شب روايت 
کرده که مثل آنست که عبادت کرده باشد به عبادت 
جميع مالئكه و عبادت در آن مقابل هفتاد سال است 
و اگر کسى را توفيقى شامل حال شود و در اين شب 
در کربال باشد و زيارت امام حسين عليه السالم کند 
و بيتوته نزد آن جناب نمايد تا صبح، خدا او را محشور 
فرمايد آلوده به خون امام حسين عليه السالم در جمله 

شهداء با آن حضرت.

مردى از روى کاتالوگ، يک دوچرخه براى پسر خود 
تحويل  را  دوچرخه  که  هنگامى  بود.  داده  سفارش 
دوچرخه  از  استفاده  از  قبل  که  شد  متوجه  گرفت، 
خودش بايد چند قطعه آن را سوار کند. با وجود اينكه 
بارها دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرد ولى موفق 
کند.  سوار  درستى  به  را  دوچرخه  قطعات  که  نشد 
متفكرانه به همسايه اش نگريست که مشغول کوتاه 
کردن چمن هاى حياط منزل خود بود. تصميم گرفت 
از او کمک بخواهد که در مسائل فنى بسيار ماهر بود. 
مرد همسايه کمى به قطعات دوچرخه نگاه کرد که در 

گاراژ چيده شده بود. 
بعد با مهارت شروع به سوار کردن آن کرد. بدون اينكه 
حتى يک بار به دفترچه راهنما نگاه کند. پس از مدت 
کوتاهى تمام قطعات به درستى سوار شدند.مرد گفت: 
»واقعاً عجيب است! چطور موفق شديد بدون خواندن 
دفترچه راهنما اين کار را انجام دهيد؟«مرد همسايه با 
کمى خجالت گفت: »البته اين موضوع را افراد معدودى 
مى دانند اما من خواندن و نوشتن بلد نيستم.« بعد با 
حالتى سرشار از اعتماد به نفس، لبخندى زد و اضافه 
کرد: »و آدمى که نوشتن بلد نيست بايد حداقل بتواند 

فكر کند.«

باالن  سبک  خونین  عروج  سالروز  عاشورا 
عاشقی است که با شهادت خویش حماسه 
جاودانه و با شکوهی در تاریخ آفریدند. عاشورا 
چشمه نوری است که سیاهی ها و تاریکی 
ها را از جان می شوید و زاللی و پاکی را 
فریاد  کند.  می  هدیه  آن  به  سخاوتمندانه 
سرخی که از خاک تفتیده کربال برخاست، 
طنین بیدارباشی بود که تمامی اعصار و قرون 
را درنوردید و با رنج مظلومان تاریخ آمیخته 
شد و به ابدیت پیوند خورد. نه کربال به یک 

سرزمین محدود می شود.
محراب مشتاقان

کربال صحنه نمایش رویارویی حق و باطل 
و حماسه پرشکوه جانبازی و شهادت طلبی 
است. کربال نمایش رویارویی دو جبهه است 
که یکی در قامت استوار حسین علیه السالم 
تجلّی می یابد و دیگری در وجود یزید نمود 
می یابد. نبض زمین در کربال می تپد و کل 
کربال  شود.  می  خالصه  کربال  در  کاینات 
کربال  است.  باختگان  دل  عبادت  محراب 

سکویی است که کربالییان و عاشوراییان را از 
خاک تا افالک و از زمین تا عرش برین پرواز 
می دهد. کربال مدرسه ای است که درس 
ما می  به  را  رفتن  و چگونه  ماندن  چگونه 

آموزد و پایداری و پاسداری را یاد می دهد.
حماسه جاوید

نهضت عاشورا حقیقتی را آشکار کرد که در 
هجوم ابرهای فتنه و تحریف گم شده بود. 
با  که  است  عشق  پرشکوه  نمایش  عاشورا 
ایثار و از خودگذشتگی حسین علیه السالم و 
یاران فداکار آن حضرت در صحنه کربال خلق 
می شود.حماسه کربال حقیقتی را به تصویر 
کشید تا دیگر کسی برای چشم پوشیدن از 
آفتاب حقیقت، بهانه ای نیابد. کربال صحنه 
وقوع حماسه جاویدی است که وجدان انسان 
های آگاه، صالبت آسمانی اش را ستایش می 
کند و در برابر عظمت آن سر تعظیم فرود می 
آورد. نام آنانی که در معراج کربال تن به خاک 
سپردند و به افالک پر کشیدند، بعد از گذر 
قرن ها هم چنان بر تارک تاریخ می درخشد.

حسین )ع(، آموزگار تقوا
تقوا دژی استوار است که آدمی را در برابر خطا 
و گناه و پلیدی و زشتی حفاظت می کند و 
حسین علیه السالم بهترین آموزگاری بود که 
عمالً آموخت تقوا، گوشه نشینی و عزلت و 
بلکه موهبتی است  نیست؛  از جامعه  دوری 
که با بصیرت، دانایی و ستیز دائم با هواهای 
نفسانی و مفاسد اجتماعی به دست می آید. 
حسین علیه السالم مظهر تقوای الهی و نمونه 
اعالی وارستگی و پارسایی است وباید تقوای 
حقیقی را در مکتب حسینی بیاموزیم و آموزه 

های عاشورا را الگوی رفتارمان قرار دهیم.
آغازی دیگر

عاشورا برای ما تنها یک حادثه نیست؛ بلکه 
است.  دیگر  آغازی  تاریخ  و  فرهنگ  نوعی 
حادثه عاشورا هرچند در زمانی بسیار کوتاه 
تحقق یافت و بیش از نیم روز دوام نیافت، اّما 
عمق حادثه چنان روایت تلخی را به تصویر 
خود  به  را  عالم  همه  توّجه  که  کشد  می 
معطوف می سازد و چنان شور و حرکتی می 

آفریند که همه قیام های حق طلبانه و آزادی 
خواهانه از سرچشمه اش آب می خورد و بر 

محور آن می چرخد. 
آزادگی

از مهم ترین پیام های عاشورا، حفظ آزادگی 
و شرافت انسانی است؛ زیرا انسان تا اسیر گم 
راهی باشد و دل بستگی به دنیا پرده های 
مسیر  هرگز  افکند،  او  دل  و  بر چشم  سیاه 
های  هدف  به  و  پیمود  نخواهد  را  تکامل 
متعالی و انسانی نخواهد رسید. در آن روزگار 
که وابستگی های دنیوی و دل بستگی های 
ماّدی، مردم را از یاد خدا غافل ساخته و دام 
های فریبنده آنها را به پستی کشانده و سراب 
مقام و ریاست، شکوه حضور پروردگار را در 
دل هایشان به فراموشی سپرده بود، حسین 
و  آزادی  به  را  همگان  که  بود  السالم  علیه 
کمال انسانی فرا خواند و به زیبایی فهماند که 
خداوند انسان را آزاد آفریده و انسان باید از این 

آزادی پاسداری کند.
عدالت خواهی

خود  که  السالم  علیه  حسین  امام  حضرت 
مظهر انسانّیت و تجسم عدالت بود، پیوسته 
با بی عدالتی مبارزه می کرد و در آخر، جان 
مبارکش را در این راه نثار کرد. عدالت خواهی 
و ظلم ستیزی دو ویژگی برجسته قیام امام 
حسین علیه السالم است که برای هیمشه در 

صفحه تاریخ ماندگار می باشد.
فریاد بیداری

بندگِی دنیا انسان را به پستی و تباهی می 
کشاند و وابستگی به آن آدمی را به خاک سیاه 
ضاللت و گم راهی می نشاند. فریب دنیاست 
که مردم را به ستمگری و شقاوت می کشاند 
و از فتنه دنیاست که به خواری تن می دهند 
و به بندگی غیر خدا روی می آورند و آیات 

روشن خدا را انکار می کنند. 
حسین علیه السالم از هر فرصتی بهره برد تا 
آن قوم ره گم کرده و از حقیقت برگشته را 
بیدار سازد و از فریب دنیا بر حذر دارد. آری 
فریاد بیداری حسین علیه السالم تا امروز در 

گوش تاریخ طنین انداز است.

عارفانه روز

پروردگارا دراين  روزها ازماه محرم دلمان را 
درجويبار رحمتت چنان شستشو ده که هرجا 

نفرت هست دوستى هرجا ياس هست  اميد و 
هرکجازخمى هست درمان جايش رابگيرد 

آبروي حسين به کهكشان مي ارزد،
 يک موي حسين بر دو جهان مي ارزد،
 گفتم که بگو بهشت را قيمت چيست، 

گفتا که حسين بيش از آن مي ارزد

ايمان دارم که الزمة موفقيت، شاد بودن است. 
پس تمام تالشم را براى شادبودن مى کنم، 

زيرا ناراحتى همانند سنگى بزرگ
 در سر راه موفقيتهاى من است

لحظات بزرگ آن لحظاتي نيستند که ديگران 
برايت هورا مي کشند. لحظاتي بزرگ است که 
تو تنها مانده اي و هيچكس به تو اعتمادي 
ندارد و تو تصميم گرفته اي پيشرفت کني.

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- باهوش، زرنگ- کشور 
 - پوسته  و  قشر   -2 آسیایي 
کشورمان  خبرگزاري   - موجود 
بزرگترین  خائن-  حواری   -3
دهنده  نجات  مغز-  قسمت 
4- اغما- از مصالح ساختمانی- 
 -5 نهنگ  غرض-  سرمنزل، 
کلمه شگفتي- ولخرجي- ماه نو 
6- واحد- صندوق قدیم- خرده 
کوچولو!-  پشتگرمی   -7 سنگ 
میوه درخت نخل 8- فلز چهره- 
پیر  مرشد،  مسکن-  دارویي 
9- اسمي- گاو مقدس مصریان- 
داد و ستد 10- گشاده - کنایه 
پایه  دیگ  ضعیف-  و  الغر  از 
دکان  در  نان  پختن  جاي   -11
عدد  کشتي-  راننده  نانوایي- 
کردن  پراکنده   -12 خیطي! 
میوه  زینت-  آرایش،  دشمن- 
باب گلو!- آشامیدن 13- هالک 
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تصحیح  و  ادیت  وکالت-   -15

یک نوشته.
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ترس  ناصرخسرو2-  از  مذهبي 
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محل ثبت نام: بیرجند - نبش توحید 5  
 کافی نت آسمان

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

تجربه کنید.   09158668002

به دو نفر خانم ماهر و نیمه ماهر 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

09153635587
32437911

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر برای 
همکاری در شرکت آسانسور نیازمندیم. 
05632444072-09156000085

به یک نفر آشنا به کار بیمه ای 
برای واگذاری دفتر نمایندگی بیمه 
با شرایط عالی نیازمندیم. )فوری(

09158651005

به یک خانم صندوق دار 
و یک پیک موتوری )آقا( برای کار 

در رستوران نیازمندیم.
056-3170/09152694969

به تعدادی کارگر ساده آقا و خانم برای 
کار در یک شرکت تولیدی نیازمندیم. 
شهرک صنعتی، همت 3، کارخانه دوم، 

سمت چپ    32255221

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

 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

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

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

09153613243 - شریفی

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
و طرح گل با تخفیفات ویژه ، در اسرع وقت

09157561075 

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

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

توجه              توجه
کلیه اجناس

 )پوشاک بانوان( 
به قیمت خرید

 به فروش می رسد.
 بین مدرس 16 و 18   

جنب بانک مهر اقتصاد     
32236227

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

فروش کلی
 قند و شکر
قند 3800
شکر 2900

09353315656

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی



زمانی که شما موادی را که بدن تان الزم ندارد می 
خورید باعث عوارض بسیاری می شود مانند: چاقی 
و یا اینکه دچار چربی خون، اوره و .... می شوید. اما 
خوراکی هایی مانند تخم مرغ را باید حتماً در سبد غذایی 
خود قرار دهید. تخم مرغ همیشه به عنوان یک منبع 
خوب و سرشار از پروتئین محسوب می شود، این ماده 

خوراکی سرشار از پروتئین می باشد. توصیه می شود 
تخم مرغ را به هنگام صبح میل کنید زیرا هنگامی که 
صبح میل می کنید انرژی بیشتری را در طول روز دارید.

مثاًل اگر می خواهید املت درست کنید توصیه می کنیم 
که از سفیده ی بیشتری استفاده کنید تا زرده. مثال اگر 4 
عدد سفیده استفاده می کنید 2 عدد زرده استفاده کنید. 

اگر به زیره حساسیت ندارید و به زیره عالقه دارید می 
توانید کمی زیره به آن اضافه کنید. زرده ی تخم مرغ 
دارای 70 کالری می باشد اما سفیده ی تخم مرغ 
دارای 55 کالری می باشد. البته به اندازه ی تخم مرغ 
بستگی دارد. پس بهتر است که سفید ه ی تخم مرغ 
را به زرده ترجیح دهید و بیشتر آن را مصرف کنید.

حتماً سفیده تخم مرغ را سبد غذایی خود قرار دهید ...
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مرحله دوم استعدادیابی مینی والیبال پسران برگزار شد

20 شرکت  با حضور  پسران  والیبال  مینی  استعدادیابی  دوم  مرحله 
به  شد.  برگزار  بیرجند  شهرستان  عفاف  ورزشی  سال  در  کننده 
خراسان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش 
پشتوانه سازی  و  استعدادایابی  این طرح  برگزاری  از  جنوبی، هدف 
تیم های استانی و حضور در جشنواره کشوری مینی والیبال پسران 
استانی  تیم  قالب  در  نفر   10 کننده  شرکت  نفر   20 از  باشد.  می 
معاون  نژاد،  عجمی  مهدی  طرح،  این  در  شد.  خواهند  انتخاب 
توسعه امور ورزش، عبدالحسین ملکی، رییس هیئت والیبال استان و 
سیدهادی رضوی،کارشناس روابط عمومی اداره کل نیز حضور داشتند.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد هند؛ 
تیموری و نجاتیان طالیی شدند

نجاتیان در وزن 97  اسماعیل  و  تیموری در وزن 74  بهمن  ایرنا- 
کیلوگرم روز نخست رقابت های بین المللی کشتی آزاد هند به مدال 
آزاد جام شهردار  المللی کشتی  بین  رقابت های  یافتند.  طال دست 
ایران،  تیم های  با حضور  بود،  آغاز شده  روز 16مهرماه  از  پونه که 
هند، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین، مغولستان، ازبکستان 
بهمن  ها  رقابت  این  نخست  روز  در  شود.  می  برگزار  گرجستان  و 
تیموری و اسماعیل نجاتیان دو نماینده ایران به مدال طال رسیدند. 
بهمن تیموری در وزن 74 کیلوگرم با پیروزی برحریفانی از کشورهای 
گرجستان و مغولستان به دیدار فینال راه یافت، وی برای کسب مدال 
طال عصر امروز به مصاف کشتی گیری از هند رفت و با نتیجه 6 بر 
یک بر این حریف به پیروزی رسید. در وزن 97کیلوگرم نیز اسماعیل 
و  تاجیکستان  کشورهای  گیران  برکشتی  پیروزی  از  بعد  نجاتیان 
با نتیجه 10  پایانی رسید. وی در دیدار فینال  گرجستان به دیدار 
بر صفر از سد کشتی گیر هندی گذشت و صاحب مدال طال شد.

فینال فینالیست های تیراندازی جهان؛ 
باقری به مدال برنز رسید

تیراندازی  فینالیست های  فینال  ایران در رقابت های  نماینده  ایرنا- 
جهان در ایتالیا به مدال برنز تفنگ بادی 10 متر مردان دست یافت. 
در این رقابت ها، حسین باقری پس از راهیابی به فینال تفنگ 10 متر 
مردان و در رقابتی سخت با برترین های جهان در نهایت با کسب مدال 
برنز افتخاری دیگر را برای این رشته ورزشی ایران به ارمغان آورد. در 
پایان رقابت های این ماده، طال به نام نماینده مجارستانی و نقره به نام 
نماینده روسیه ثبت شد و مراسم توزیع مدال با حضور دبیرکل فدراسیون 
جهانی تیراندازی برگزار شد. این رقابت ها با برگزاری رشته تفنگ سه 
وضعیت بانوان و حضور مه لقا جام بزرگ نیز در حال پیگیری است. 
مسابقات فینال فینالیست های جام جهانی در شهر بولونیا ایتالیا در 
حال پیگیری است و در هر رشته 12 ورزشکار از قهرمانان المپیک، 
قهرمان جام جهانی تیراندازی و قهرمان دوره گذشته حضور دارند.

درد مفاصل را با
چه چیزی آرام کنیم؟

محققان معتقدند، برای مقابله با دردهای التهابی 
از  مسکن  قرص  جای  به  می توان  ضعیف 
زنجبیل استفاده کرد. از نظر آنها این ماده غذایی 
و  است  قوی  آنتی اکسیدان های  از  سرشار 
خوردن زنجبیل تازه به انسان احساس گرمی 

افرادی که  می دهد. بررسی ها نشان می دهد، 
پس از یک فعالیت ورزشی به مدت 10 روز و 
روزانه معادل نصف قاشق چای خوری زنجبیل 
مصرف می کنند، دردهای التهابی آنها در کمتر 
از 24 ساعت برطرف می شود و دیگر نیازی 
به درمان های پرهزینه، وقت گیر و شیمیایی 
ندارند. پس اگر دچار این درد هستید، اول از 
این شیوه استفاده کنید و بعد وقت دکتر بگیرید.

زردچوبه و درمان روده تحریک شده

این  است.  کارکامین  زردچوبه  اصلی  رنگدانه 
رنگدانه به زردچوبه رنگ زرد و همچنین خاصیت 
آنتی اکسیدانی قوی با قدرت ضدالتهابی می دهد. 
ضدالتهابی  خاصیت  این  معتقدند،   محققان 
زردچوبه برای تسکین دردهای ناشی از آرتروز 
موثر است. اما این تنها خاصیت زردچوبه نیست 

زیرا این ادویه برای افرادی که از سندرم روده 
نوع  یک  عنوان  به  می برند،  رنج  تحریک پذیر 
ضدعفونی کننده عمل می کند و جالب اینجاست 
که اگر زردچوبه را به همراه فلفل سیاه، زنجبیل 
یا روغن هایی مانند روغن زیتون مصرف کنیم، 
کرده  ثابت  پژوهش ها  می کند.  عمل  موثرتر 
مالیدن زرچوبه روی اندام های ضرب دیده می تواند 
به کاهش درد و کم شدن ورم آنها کمک کند.

بی احتیاطی و شرایط آب و هوا، لهفته گذشته  5 نفر را به کام مرگ کشاند

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع 33 حادثه در جاده های استان در هفته گذشته خبر داد. 
سرهنگ رضایی گفت: در روستای روبیات بیرجند به علت پارک خودروی پژو  در سرباالیی 
و به عقب حرکت کردن آن، راننده 46 ساله زیر گرفته و کشته شد. به گفته سرهنگ رضایی 
در جاده طبس - یزد هم کودک 6 ساله به علت سقوط از رکاب کامیون زیرچرخ آمد و فوت 
کرد. وی افزود: نوزاد 10 ماهه ای به علت گیر کردن چادر مادرش الی زنجیر موتور سیکلت 
که سبب واژگونی این وسیله شد، در شهرک صنعتی بیرجند کشته شد. در حادثه دیگری در 
روستای گل خوسف، فردی که در منزل خود در حال نصب ایرانیت بود به علت طوفان به زمین 
افتاد و خودرویی که از آن محل در حال تردد بوده با وی برخورد که منجر به کشته شدن فرد 
شد. سرهنگ رضایی تصریح کرد: در هفته گذشته 33 حادثه در جاده های این استان رخ داد که 
بر اثر آنها 5 نفر کشته و 48 نفر مجروح شدند. وی 46 درصد حوادث رانندگی را در جاده های 
اصلی عنوان کرد و گفت: 39 درصد تصادفات واژگونی  و 54 درصد عدم توجه به جلو بوده است.

مغز با صبحانه بیدار می شود!

در میان اطالعاتی که از مدارس گرفته شده، 
نشان می دهد بسیاری از بچه ها بدون خوردن 
صبحانه روانه مدرسه می شوند که همین مساله 
روی روند تحصیلی آنها اثراتی منفی می گذارد. 
این در حالی است که مطالعات نشان می دهد 
بیشتر شده و  آنها  با خوردن صبحانه، تمرکز 

عملکرد مغزی شان تقویت می شود. مهم ترین 
مزیت خوردن صبحانه، تقویت عملکرد مغزی 
است. خوردن یک صبحانه مفصل با انواع مواد 
دانش آموزان می کند،  به  زیادی  مغذی کمک 
طوری که عملکرد آموزشی، توانایی یادگیری، 
از  جلوگیری  و  رفتاری  مشکالت  کاهش 
اضافه وزن کودکان را به همراه دارد. به گفته 
محققان تنها با خوردن صبحانه مغز بیدار می شود.

بهترین نوشیدنی بعد از باشگاه رفتن 

تمرینات  انجام  از  پس  داده  نشان  نتایج 
و  بهتر  گوجه فرنگی  آب  مصرف  ورزشی، 
رفع  موجب  انرژی زا  نوشابه های  از  موثرتر 
خستگی و تامین مجدد انرژی بدن می شود. 
حیاتی  شیمیایی  مواد  حاوی  گوجه فرنگی 
و  عضالت  بهبود  به  مواد  این  که  است 

سطح  بازگرداندن  نیز  و  آنها  خستگی  رفع 
انجام  از  پس  عادی  وضعیت  به  خون  قند 
و  ماهیچه ها  کشیدگی  و  ورزشی  تمرینات 
نتیجه  در  واقع  در  می کنند.  کمک  عروق 
ورزشکاران  از  تعدادی  روی  تحقیقاتی 
از مصرف این نوشیدنی، تنش و فشار  پس 
عضالنی سریع تر بهبود پیدا کرد و همچنین سطح 
قند خون  آنها زودتر به حالت طبیعی  بازگشت.

اگر دستتان زخم شد 
فلفل قرمز بخورید!

ممکن است تعجب آور به نظر برسد، اما فلفل قرمز 
می تواند در بخش هایی از بدن به عنوان یک 
ضدالتهاب عمل کند. فلفل قرمز سرشار از ویتامین 
C است؛ این ویتامین کمک می کند بافت های 
آسیب دیده بتوانند خود را ترمیم کنند. فلفل قرمز 

که  فالونوئیدهاست  مانند  ترکیباتی  از  سرشار 
باعث کاهش التهاب می شوند و می تواند درمان 
سریع تر  را  بافت ها  دیدگی  آسیب  و  زخم ها 
سطح  در  سوزنده ای  ماده  همچنین  کند. 
از  بسیاری  در  که  دارد  قرار  فلفل  خارجی 
کرم های ماساژ به عنوان مسکن به کار برده 
می شود. خوردن زیاد محرک هایی از این قبیل 
می تواند آسیب هایی را هم به بدن تان وارد کند.

اگر طوالنی مدت باشد نشان از عدم کارکرد صحیح دستگاه ایمنی بدن است. 

کالهبردار ۳۰ میلیارد ریالی در خراسان جنوبی دستگیر شد 

مهر- فرمانده انتظامی استان از دستگیری کالهبردار 30 میلیارد ریالی در خراسان جنوبی خبر داد. سردار 
مجید شجاع گفت: با رصد اخبار و اطالعات روزانه توسط دایره اطالعات جنایی پلیس و دریافت اخباری 
مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب های شهروندان و جعل و اخذ تسهیالت غیر مجاز از بانک توسط یکی 
از کارمندان موسسه مالی، بررسی صحت خبر از طریق حراست موسسه مربوط پیگیری شد. وی گفت: پس 
از تحقیقات میدانی کارآگاهان،30 نفر از صاحبان حساب شکایت خود را مطرح کردند و با دستور قضائی 
دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت که قبل از اخذ دستور، متهم اقدام به مخفی شدن در یکی از 
روستاهای شهرستان مربوط کرده بود. سردار شجاع افزود: اقدامات فنی پلیسی برای دستگیری متهم به علت 
کارشکنی یکی از همکاران وی مثمر ثمر نبود و منتج به فرار متهم تحت تعقیب از شهر به نقطه نامعلومی 
شد. وی عنوان کرد: تعقیب ادامه داشت و درنهایت متهم در یکی از استان های همجوار ردزنی شد. سردار 
شجاع ادامه داد:  این متهم تا کنون به برداشت 30 میلیارد ریال از حساب مشتریان با جعل مدرک اعتراف 
کرده است که در این رابطه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی پرونده به دادسرا اعزام شد.

توقیف سواری کیا با 2۰۰ کیلومتر سرعت
در شهرستان فردوس

تسنیم- فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه 
در  کیلومتر   200 غیرمجاز  سرعت  با  که  کیا  سواری 
حرکت بود خبر داد. سردارمجید شجاع گفت: روز جمعه 
کنترل  هنگام  فردوس  راه  پلیس  سرعت  کنترل  تیم 
خودروهای عبوری یک دستگاه سواری کیا که با سرعت 
200 کیلومتر در حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله آن را 
متوقف کردند. وی افزود: به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز، 
سرعت و سبقت غیرمجاز، خودروی مذکور دو میلیون ریال 
جریمه و 10 نمره منفی در سوابق گواهینامه راننده خاطی 
ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد. 

عفونت گلو را در این فصل جدی بگیرید ...

فراموش نکنید که مصرف ویتامین c طبیعی بهترین گزینه برای افزایش سالمت گلو  می باشد.

داده نما،

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

به اطالع همشهریان عزیز و هیئت های مذهبی منطقه براکوه می رساند 
مراسم  عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین)ع( 

و مراسم نخل و علم گردانی روز تاسوعا در حسینیه روستای زادنبه
 از ساعت 9 صبح الی 1۳ برگزار می گردد

سخنران: حجت االسالم سجادی
حضور همه شیفتگان اهل بیت )ع( مزید امتنان می باشد. 

هیئت عزاداری روستای زادنبه و خلیران

من می خواهم این واجب فراموش شده  اسالم را به یاد شما و ملت ایران بیاورم؛ 
امر به معروف و نهی از منکر. همه  آحاد مردم باید وظیفه  امر کردن به کار خوب 

و نهی کردن از کار بد را برای خود قایل باشند.   رهبر معظم انقالب

کانون فرهنگی هنری میثاق مکتب نرجس)س(
 با همکاری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برگزار می کند:

تجمع بزرگ خواهران طالیه دار امر به معروف و نهی از منکر

با سخنرانی : استاد حاج حسین خسروی
زمان: سه شنبه 95/7/2۰  )تاسوعای حسینی(

ساعت:  9 صبح 
مکان: طالقانی 1-مکتب نرجس)س( واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

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

محالتی - بین توحید و مدرس   ۰915۳619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی



7
ایجاد دفتر استاندارد سازی در دانشگاه صنعتی بیرجند

غالمی- مدیر کل استاندارد و رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با هدف استحکام ارتباط بین حوزه استاندارد و دانشگاه، دیدار و گفتگو کردند. مروی مقدم، مدیر کل استاندارد عنوان کرد: در 
راستای استفاده از ظرفیت های دو حوزه به ایجاد دفتر استاندارد سازی برای همکاری هر چه بیشتر طرفین در دانشگاه مبادرت خواهیم کرد.. مهرشاد رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند نیز از 

ایجاد دفتر استاندارد سازی در دانشگاه ابراز خرسندی و رضایت کرد. در پایان این دیدار انعقاد تفاهم نامه و همکاری  آموزشی بین دانشگاه و اداره کل استاندارد در دستور کار قرار گرفت.
دوشنبه * 19 مهر 1395 * شماره 3624

7
جلسات ویژه بانوان

در محل هیئات برگزار شود 
پیشه ور- با توجه به اعتراضات مردمی مبتنی 
بر ایجاد ترافیک در خیابان ها و میادین  مبنی بر 
تولید صداهای ناهنجار از سوی برخی از ایستگاه 
استان  های صلواتی و هیئت های مذهبی مرکز 
ابولفضل نوفرستی مسئول شورای سیاست گذاری 
هیئات مذهبی شهرستان بیرجند طی نامه ای از 
انتظامی  نیروی  فرمانده  زاده  امیرآبادی  سرهنگ 
ایستگاهای  بیرجند خواست:  همه ی  شهرستان 
صلواتی که نذری توزیع می کنند و تمام هیئاتی که 
قصد تردد از خیابان ها و میادین را دارند باید دارای 
است  مجوز  بدون  ایستگاهی  اگر  و  باشند  مجوز 
تعطیل شود. نوفرستی خاطرنشان کرد: هیئت های 
این کشور  در  مدنی  ترین جهبه  مذهبی گسترده 
است که با ادبیات دینی و پیروی از فرهنگ عاشورا 
به صورت فراگیر ،در همه شهر ها و روستا ها و 
در میان همه اقشار ،به طور مردمی در طول سال 
و به ویژه ماه های محرم و صفر در قالب تشکل 
دینی به فعالیت می پردازند. مسئول شورای سیاست 
گذاری هیئات مذهبی با تاکید و توصیه تعدادی از 
قوانین که باید در تاسوعا و عاشورا رعایت شود بیان 
کرد: برقراری نظم در هیئت ها، مراقبت نسبت به 
صدایی بلندگوهای مساجد و دسته جات عزاداری 
است. نوفرستی ادامه داد: با توجه به وضع ناخوشایند 
همراهی بانوان در عقبه در خیابان ها مقرر شده در 
ساعاتی که هیات مذهبی قصد حضور در خیابان 
ویژه  عزاداری  و  سخنرانی  جلسات  دارند  را  ها 
بانوان در محل هیئات برگزار شود.  وی با تاکید بر 
جلوگیری از استفاده طبل های نامتعارف در هیئت 
ها که موجب آزردگی و سلب آسایش و امنیت مردم 
به ویژه افراد بیمار می شود عنوان کرد: مداحان و 
روحانیون هیئات در تنظیم برنامه ها، استناد به منابع 
معتبردر وقایع کربال در روضه ها، مداحی های کنند 
و استفاده از اشعار سبک، بی محتوا و غیر منطقی 
که همراه با آهنگ های نامناسب غنایی و  برگرفته 

از برخی ترانه ها است خود داری کنند.

نمایشگاه خیمه های عاشورایی برگزار شد

حسینی- نمایشگاه خیمه های عاشورایی به ابتکار 
دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی به مناسبت 
هفته کودک و تقارن آن با ماه محرم به مدت یک 
هفته در محل پارک شورای شهر )شهربیرجند( برپا 
گردید. در هر یک از خیمه ها موضوعی از آموزه 
های عاشورا از جمله نقاشی عاشورا، روایت حادثه 
عاشورا، پاسخ به سواالت کودکان درموضوع عاشورا 

و ادوات عزاداری به نمایش گذاشته می شود.

مبارزه جدی برای از بین بردن قاچاق کاال 
در دستور کار مسئوالن قرار گیرد

تسنیم -فرماندار شهرستان قاین در جلسه معارفه 
سرپرست جدید اداره تعزیرات حکومتی با تأکید بر 
بهبود وضع اقتصادی موجود و محقق شدن اقتصاد 
مقاومتی گفت: الزم است برخورد و مبارزه جدی 
برای کاهش و از بین بردن قاچاق کاال بیش از پیش 
این جلسه  در  قرار گیرد.  در دستور کار مسئوالن 
تعزیرات  اداره  جدید  سرپرست  عنوان  به  خزاعی 

حکومتی شهرستان قاینات معرفی شد.

خشکسالی امسال ۲۴ میلیارد تومان
به کشاورزان شهرستان سرایان خسارت زد

اشاره  با  سرایان  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
منطقه گفت: کشاورزان  در  تداوم خشکسالی  به 
آبی  از منابع  استفاده  امسال در بحث  شهرستان 
که  دیده اند  خسارت  تومان  میلیارد   ۲۴ محدود 
اعتبارات  جذب  جهت  در  باید  جهادکشاورزی 
دهد.کریمی  انجام  را  الزم  اقدامات  مربوطه 
همچنین  شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در 
خواست  هستند  اشتغال  متولی  که  اداراتی  از 
برای  مربوطه  تفاهم نامه های  عقد  به  نسبت  تا 
تسهیالت اشتغال با بانک های عامل اقدام کنند.

رشد 13 درصد صادرات استان
در شش ماه اول امسال

تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  ایسنا- 
 13 رشد  از  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
نخست  ماهه  در شش  استان  صادارت  درصدی 
ماهگلی  خبرداد.  دالر  میلیون   95 معادل  امسال 
معادل  صادرات  ارزش  مدت  این  در  اظهارکرد: 
از این میزان صادرات  95 میلیون دالر بوده که 
7۲ درصد سهم گمرکات بیرجند و ماهیرود و ۲8 

درصد سهم بازارچه مرزی ماهیرود بوده است.

خدمات بسیجیان حوزه شهید تندگویان
به روستای القار

در  گویان  تند  شهید  حوزه  بسیجیان  حسینی- 
به  دهی  روز جهت خدمات  اردوی جهادی  یک 
کردند. پیدا  حضور  بیرجند  توابع  از  القار  روستای 

گویان   تند  شهید  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
گفت: در این اردوی یک روزه ۲0 نفر از نمایندگان 
ادرات شهرستان بیرجند از جمله  کمیته امداد، پارک 
اتوبوسرانی،شهرداری  سازمان  آوری،  فن  و  علم 
کشاورزی،اداره  جهاد  نشانی  آتش  بیرجند،سازمان 
و  اجتماعی  تامین  بیرجند،بیمارستان  امالک 
فرماندری حضور پیدا کردند.وی برخی از خدمات 
این گروه را 60 مورد ویزیت وداروی رایگان دانست 
و گفت: هشت نفر  از مردم روستا متقاضی دریافت 
تسهیالت جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی می باشند. 
درآمد ماهیانه  این نیروگاه  900 هزار تومان می 
باشد که دولت متقاضی خرید برق این نیروگاه است.

جوانان با تحصیل علم
در برابر دشمن جهاد کنند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
دشمن چشم دیدن پیشرفتهای علمی ما را ندارد 
دشمن  برابر  در  علم  تحصیل  با  باید  جوانان  و 
باشد  دانش  بدون  اگر  دین  گفت:  کنند  جهاد 
مانند همان رفتار وهابیت می شود و آتشی که در 
دنیای امروز است آتش علم بی ایمان است. حجت 
االسالم عبادی در بازدید از مرکز بسیج علمی و 
پژوهشی عنوان کرد: در اسالم علم جزو فرایض 
واجب است. وی با بیان اینکه علم و ایمان نباید 
از یکدیگر جدا شوند افزود: علم و ایمان اگر از هم 
جدا شوند خطرناک خواهد بود و دانش بی دین و 
بی ایمان فایده ای ندارد.رئیس سازمان بسیج علمی، 
پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا)ع( نیز در این 
حیاتی  کمربند  طرح  امسال  اینکه  بیان  با  دیدار 
استان در جشنواره حضرت علی اکبر)ع( مقام دوم 
ابتدای امسال 8 طرح در  از  را کسب کرد گفت: 

استان موفق به ثبت اختراع شدند.

 برگزاری کارگاه آموزشی حفظ
محیط زیست در ایام محرم ویژه کودکان

کارگاه  کودک،  ملی  هفته  مناسبت  به  کاری- 
آموزشی حفظ محیط زیست در ایام محرم با شرکت 
بیش از پنجاه نفر از کودکان و نوجوانان بیرجندی 
در مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان این شهرستان برگزار شد. آرامنش مدیرکل 
در  کودکان  گفت:  استان  زیست  محیط  حفاظت 
این کارگاه آموزشی نحوه برخورد با آلوده کنندگان 

طبیعت را از کارشناسان یاد گرفتند.

اعالم محدودیت های ترافیکی  ایام تاسوعا 
و عاشورای حسینی در مرکز و شهرستان ها

گروه خبر-  پلیس راهنمایي و رانندگي استان در 
اطالعیه ای محدودیت های ترافیکی  ایام تاسوعا 
هم  به  اطالعیه  این  در  کرد.  اعالم  عاشورا  و 
محدودیت  اعمال  زمان  در  شده  توصیه  استانیها 
های ترافیکی از خیابان های مجاور و جایگزین 
استفاده نمایند. در  بیرجند، همزمان با مراسم شب 
امام  مسجد  به  منتهی  های  مسیر  تمام  تاسوعا 
عاشورا  مسجد  به  منتهی  مسیرهای  حسین)ع(، 
خانه، خیابان انقالب، خیابان عارفی و میدان امام 
ترافیکی  محدودیت  مراسم  پایان  تا  حسین)ع( 
خواهند داشت. در  روزنهم محرم  ز ساعت 0700 
صبح خیابان منتظری حدفاصل سه راهی اسدی 
ای-خیابان  کوشه  شهید  شهدا-خیابان  میدان  تا 
تردد  محدودیت  شهدا  میدان  و  نزاری  حکیم 
خواهند داشت. همچنین مراسم بعدازظهرتاسوعا 
مسیر  در مصلی،  مراسم   پایان  تا  از ساعت 1۴ 
شرق به غرب خیابان جمهوری حدفاصل میدان 
امام )ره( تا میدان امام حسین )ع( و بالعکس و از 
جنوب به شمال نیز حدفاصل میدان شهدا-خیابان 
شهید منتظری-سه راهی اسدی تا سراهی مصلی 
بالعکس و مسیر موسی بن جعفر)ع()پارکینگ  و 
به سمت سه  طالقانی  میدان  از  و  پشت مصلی( 
ترافیکی خواهند داشت. راهی اسدی محدودیت 

بنابراین اطالعیه شب عاشورا نیز تمام مسیر های 
)س(  زهرا  فاطمه  حضرت  دارالشفای  به  منتهی 
امام حسین )ع( به مسجد  و کوچه های منتهی 

ازساعت 1800 الی پایان مراسم ممنوعیت تردد 
نیز  عاشورا  روز  مراسم  داشت.  خواهند  توقف  و 
ارتش،  مراسم، خیابان  پایان  تا  ازساعت 6 صبح 
خیابان مدرس حد فاصل بیست متری دوم - فلکه 
ابوذر، خیابان شهدا-میدان  تا میدان  اول مدرس 
شهدا-خیابان منتظری، خیابان طالقانی – کوچه 
طالقانی9، چهارراه انقالب- خیابان انقالب-میدان 
امام حسین)ع(، خیابان حکیم نزاری –میدان امام 
ره– خیابان جمهوری تا میدان امام حسین)ع( و 
امام  از میدان  سرتاسر خیابان جمهوری اسالمی 
اکیدا  نقلیه  وسایل  توقف  متقین  بهشت  تا  )ره( 
ممنوع  می باشد. ضمناً کمربندی شهر امتداد بلوار 
جوادیه سرتاسر محل پارک خودروها خواهد بود. 
با عنایت به مسدود بودن مسیر خیابان موسی بن 
جعفر)ع( حدفاصل میدان کاظمیه تا بلوار، از هیئت 
های مستقر در شمال شهر خواسته شده از مسیر 
خیابان کاظمیه تردد نمایند.در شب شام غریبان 
مسیر  تمام  مراسم،  پایان  تا   16:30 ساعت  از 
های منتهی به مسجد امام حسین)ع( از تردد و 
پارک خودرو ها جلوگیری  و در غیر این صورت 
پارکینگ هدایت خواهند  به  با خودروی جرثقیل 
شد. در پایان این اطالعیه مجددا تاکید شده در 
زمان اجرای مراسم و حرکت هیئت های عزاداری 
توقف وسایل نقلیه در محدوده 100 متری تکایا، 

مساجد و هیئات ممنوع می باشد.

مراجعه به مراکز مشاوره پلیس استان
۴۵ درصد افزایش یافت

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون  مهر- 
مشاوره  مراکز  به  نفر   58 و  هزار  مراجعه سه  از 
پلیس استان در شش ماه سال جاری خبر داد و 
گفت: این میزان ۴5 درصد نسبت به مدت مشابه 
افزایش دارد. سرفرازی اظهار کرد: طی این مدت 
هزار و 755 نفر به واحدهای مشاوره و مددکاری 
مرکز  نفربه   303 وهزارو  ها  کالنتری  اجتماعی 

مشاوره آرامش مراجعه کردند.

دستگاه های اجرایی در خواب پاییزه

خراسان جنوبی پیشرو در وقف

آمار به جای کار

اینکه  بر  تاکید  با  فرماندار  مالئی- 
بقیه  از  روزتر  به  باید  استان  مرکز   ادارات 
شهرستان های استان باشند گفت: متاسفانه 
مدیران شهرستانی با مدیران کل ارتباط خوبی 
پروژه  نوعی که در هفته دولت دو  به  ندارند 
افتتاح شده که اطالعات آن در فرمانداری نبود 
و درباره موافقت نامه های اعتبارات امسال فقط 
دو دستگاه اجرایی جواب داده اند. مگر واجب تر 

از جذب اعتبار کار دیگری هم داریم؟
شهرستان  اداری  شورای  دیروز  صبح 
سیدباقر  االسالم  حجت  حضور  با  بیرجند 
و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده  عبادی 
درمیان در مجلس شورای اسالمی در سالن 
ناصری  برگزار شد.  استان  مرکز  فرمانداری 
اهمیت  به  توجه  با  کرد:  عنوان  فرماندار 
شهرستان بیرجند به عنوان مرکز استان، باید 
کارکنان  با  مدیران  و  دستگاهی  بین  روابط 
مدیران  برخی  از  با گالیه  باشد. وی  بیشتر 
اولویت  افزود:  شهرستانی  های  دستگاه 
مسائل شهرستانی را با مجموعه خود درمیان 
بگذارید که به علت برخی از کم کاری ها و 
نبود اطالعات در زیر مجموعه دستگاه های 
انجام  غیرمنطقی  تاخیر  با  ها  کار  اجرایی 
وظیفه  کرد:  خاطرنشان  ناصری  شود.  می 
بلکه  نیست  کارکنان  وظیفه  تنها  شناسی 
برنامه ریزی، مشورت با دستگاه های دیگر 

نیز جزو وظایفشان محسوب می شود.
فرماندار شهرستان بیرجند بیان کرد: متاسفانه 

مدیران شهرستانی با مدیران کل ارتباط خوبی 
پروژه  نوعی که در هفته دولت دو  به  ندارند 
افتتاح شده که اطالعات آن در فرمانداری نبود.

 وی مصوبات کارگروه های شهرستانی را 
الزم اجرا دانست و تاکید کرد: متاسفانه الحاق 
زمین های 50 هکتاری و یک و نیم هکتاری 
برای صنوف آالینده باید در کمیسیون استانی 
برخی  آگاهی  نا  علت  به  که  می شد  مطرح 

مدیران در آن جلسه مطرح نشد.
ناصری گفت: با وجود اینکه این موضوع به 
طور جد در حال پیگیری است اما کار منظم 

اداری نباید این قدر طوالنی باشد.
های  دستگاه  مدیران  از  انتقاد  با  فرماندار 
شهرستانی یادآورشد: نامه های فرمانداری را 
جواب دهید حتی اگر آن موضوع در اداره شما 
وجود نداشته باشد و کار را به دوش ادارات کل 

نیندازید. وی با تاکید براینکه ادارات مرکز استان 
باید به روزتر از بقیه شهرستان ها باشند گفت: 
درباره موافقت نامه های اعتبارات امسال فقط 
دو دستگاه اجرایی جواب داده اند. مگر واجب تر 

از جذب اعتبار کار دیگری هم دارید؟

مرکز استان جایگاه ششم
در بین شهرستان ها

ناصری به جایگاه مرکز استان در سرشماری 
نفوس و مسکن اشاره کرد و ادامه داد: با وجود 
شهرستان  در  امکانات  بیشترین  و  بهترین 

های  شهرستان  بین  در  ما  جایگاه  بیرجند 
های  دستگاه  باید  و  است   6 رتبه  دیگر 
سرشماری  نام  ثبت  برای  پیشاپیش  اجرایی 
آخرین  طبق  افزود:  فرماندار  کنند.  تالش 
تاکنون  سرشماری  سامانه  از  اطالعات 

اند  کرده  نام  ثبت  اینترنتی  خانوار  هزار   ۲8
استان  مرکز  در  خانوار   900 و  هزار   9 که 
تشویقی  های  بسته  از  ناصری  هستند. 
اینترنتی  نام  ثبت  در  مردم  مشارکت  برای 
هر  به  کرد:  تصریح  و  خبرداد   سرشماری 
مدرسه ای که بتواند بشترین آمار را به خود 
خواهد  اعطا  ای  ویژه  جایزه  دهد  اختصاص 
شد. وی کم هزینه بودن ثبت نام اینترنتی 
و  دانست  جوایز  تعیین  دالیل  از  یکی  را 
بین  در  هم  بیرجند  شهرداری  داد:  ادامه 
ای  ویژه  جوایز  و  کشی  قرعه  شهروندان 
را اعطا خواهد کرد. ناصری مدیرت بحران 
و فعال کردن کارگروه ها در دستگاه های 
استان  مرکز  ملزومات  از  یکی  اجرایی 
کارگروه  دو  فقط  کرد:  تاکید  و  دانست 
باید کارگروه  مدیریت بحران فعال است و 
های دیگر هم فعالیت خود را بییشتر کنند. 

فساد  سیستماتیک 
نماینده  عبادی  باقر  سید  االسالم  حجت 
این  در  نیز  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم 
جلسه عنوان کرد: فساد سیستماتیک بزرگترین 
تهدید ایران است. وی افزود: اگر کوتاهی در امر 
به معروف و نهی از منکر در ادارات انجام شود 

اشرار بر ما مسلط خواهند شد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
استانی  و  شهرستانی  مسئوالنی  تمام  گفت: 
اگر اموالی دارند باید شفاف باشد و تمام احزاب 

سیاسی باید با فساد مبارزه کنند.
عبادی به بحرانی بودن وضع روستا های 
خراسان جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: آقای 
روستا  که وضع  کند  نمی  درک  جهانگیری 
های استان ما چگونه است یا آقای نوبخت 
این گونه  نمی کند  اما عمل  قول می دهد 
حرف ها را باید فریاد زد.   وی خاطرنشان 
اقتصاد  قرارگاه  آزمایشی  های  طرح  کرد: 
مقاومتی باید در روستاهای استان ما انجام 
می  انجام  دیگر  های  استان  در  اما  شود 
دهند. عبادی به دیدار خود با شمخانی دبیر 
 شورای امنیت ملی اشاره کرد و گفت: وضع 
اقتصادی  از  جنوبی  خراسان  روستاهای 
دیگر گذشته و با خالی شدن روستاها اکنون 

مسائل مناطق مرزی امنیتی شده است.

حاشیه: انتقاد به رسانه ها
برخی  از  فرماندار  مراسم  این  حاشیه   در 
رسانه ها درباره دامن زدن به مباحث شورای 
از  برخی  استعالم  افزود:  و  کرد  انتقاد  شهر 
شایعات را از فرمانداری بپرسید تا ذهن مردم 

نسبت به یک نهاد مردمی تغییر نکند.
ها  شایعه  به  دادن  بال  پرو  گفت:  وی 
مشکالت را بیشتر می کند و نباید وقتمان را 
برای این گونه مسائل تلف کنیم. گفتنی است  
یک ساعت و 15 دقیقه از زمان این جلسه به 
تعریف، تمجید، تقدیر، تشکر و گزارش عملکرد 

دستگاه های اجرایی گذشت!

رییس  معارفه  و  تودیع  مراسم  قوسی- 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند 
با حضور فرماندار بیرجند برگزار شد. ناصری 
و  توفیق  آرزوی  ضمن  بیرجند  فرماندار 
گفت:  اوقاف،  اداره  رییس  برای  موفقیت 
اقتصادی  مسائل  درگیر  جامعه  که  امروز 
است، بیش از همیشه نیازمند تعمیق فرهنگ 
وقف و اهمیت دادن به آن و مشارکت مردم 
هستیم. وی ادامه داد: در گذشته با پیگیری 
شهرستان  بقاع  اوقاف،  اداره  مدیریت  های 
های بیرجند و درمیان رو به توسعه بوده و 
سعی ما هم بر این هست تا جایی که بتوانیم 
در این امر کمک کنیم تا مراکز فرهنگی و 
دینی روز به روز رونق بیشتری داشته باشد. 
نیت  برآورده شدن  مسیر  در  افزود:  ناصری 
واقفان واقعی که در سالهای دور این صدقه 
آن  تولیت  امروز  و  اند  گذاشته  بنا  را  جاریه 
به ما سپرده شده، وظیفه خطیری بر عهده 

ماست که امیدواریم موفق باشیم.
گرایلی مدیر کل اوقاف و امور خیریه هم 
بیان کرد: در چند سالی که روحانیون بر مسند 
اداره اوقاف قرار گرفته اند خدمات خوبی ارائه 
سال،   78 طول  در  داد:  ادامه  وی  اند.  داده 
۲300 سند موقافات اخذ شده است، درحالی 
سند   ۲600 گذشته  سال   5 طول  در  که 
گرفته شده است. ضمن آنکه با کاهش نیرو 
نیروهای  که  به طوری  ایم؛  بوده  روبرو  هم 
فردوس از 1۲ نفر به 5 نفر کاهش یافته و 
همچنین طبس که با 16 نفر اداره می شد، 

نیروهای آن به ۴ نفر رسیده است. 

700 وقف جدید
در طول 5 سال گذشته

از  هکتار   ۲00 و  هزار   11 افزود:  گرایلی 
یک  که  برگشته  وقفیت  به  موقوفه  اراضی 
باالی  که  است  بوده  هکتار   ۴7 آن،  نمونه 

۴0 میلیارد ارزش گذاری شده است.
وی با بیان اینکه قدیمی ترین وقف استان 
مربوط به 900 سال قبل در خضری و دشت 
 900 طی  در  کرد:  اضافه  باشد،  می  بیاض 
سال گذشته 8000 وقف داشته ایم، درحالی 

که فقط در طول 5 سال گذشته 700 وقف 
بازگشت  بیانگر  است که  اضافه شده  جدید 
در  باشد.  می  اوقاف  اداره  به  مردم  اعتماد 

موقوفه   1000 به  نزدیک  دهگردشی  طرح 
مردم  اختیار  در  موارد  این  که  شده  کشف 
بوده و اوقاف آماری از این ها نداشته است. 
موقوفه  درآمد  تمام  درگذشته  همچنین 
زمانی  و  شد  می  واقف  نیت  اجرای  هزینه 

اوقاف  بود،  نگهداری  و  مرمت  به  نیاز  که 
هیچگونه اعتباری نداشت و عمال موقوفات 
در مرور زمان از بین میرفت ولی با اجرای 

از درآمد موقوفه برای حفظ  طرحی بخشی 
عین موقوفه نگه داری می شود که از ِقبل 
این 30-۲0 درصد نگه داری شده، حدود 77 

قنات الیروبی شده است.
وی ادامه داد: همچنین از ِقبل موقوفات، 
درمانگاه حکمت شرق در امامزادگان باقریه 
متبرکه  بقاع  درآمدهای  از  و  شده  تاسیس 
اندازی شده  راه  95 طرح عمرانی  از  بیش 
است. وی با اشاره به اینکه جابجایی ها به 
است  نبوده  مدیریتی  عملکرد ضعیف  دلیل 
گفت: دستوری از جانب استاندار صادر شده 
تعهد  مناطق  در  افراد  باید  اینکه  بر  مبنی 
داده شده خدمت کنند و طی این دستور 8 

جابه جایی صورت گرفته است.
خدایی  االسالم  حجت  جلسه  پایان  در 
و  تودیع  بیرجند  شهرستان  اوقاف  رییس 
حجت االسالم قاصری جانشین وی در این 

سمت شد.

مالئی-  معاون سیاسی امنیتی استاندار اعالم 
کرد: با برگزاری جلسات و آمار دادن کاری از 
پیش نمی رود و برخی مسئوالن دلشان را به 
سخنرانی هایشان خوش کرده اند و بعضی از 
حرف ها برای برخی از مردم قابل قبول نیست. 
استان  غیرعامل  پدافند  شورای  دیروز  صبح 
در سالن جلسات معاونت سیاسی و امنیتی و 

اجتماعی استانداری برگزار شد.
عنوان  استاندار  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اجرایی  های  دستگاه  کارهای  اکنون  کرد: 

انجام  اداری  تکلیف  رفع  برای  تنها  استان 
به  را  مطلوبی  نتایج  اقدامات  این  شود  می 
را  خود  جدید  رویکردی  باید  و  ندارد  دنبال 
دهیم.  تغییر  مختلف  های  برنامه  انجام  در 
ها،  دستگاه  همه  باید  افزود:  حسینی 
ای  وظیفه  انجام  که  مسئوالنی  و  متولیان 
را پذیرفته اند نسبت به آن همت بیشتری 
و  معضالت  به  اشاره  با  وی  باشند.  داشته 
کرد:  بیان  جامعه،  اجتماعی  های  آسیب 
باید  مشکالت  از  برخی  رفع   برای  باید 
کرد.  استفاده  مردمی  های  ظرفیت  از 
کنونی  عملکرد  از  انتقاد  با  استاندار   معاون 
دستگاه های استان، عنوان کرد: اکنون ما 
انجام  برای  را  اصولی  و  تکاملی  مسیری 

مردم  باید  و  ایم  نگرفته  نظر  در  ها  برنامه 
و تصمیم گیری  ریزی  برنامه  در  را  جامعه 
هنوز  داد:  ادامه  حسینی  کنیم.  دخیل  ها 
کاهش  برای  موثر  اقدامی  ایم  نتوانسته 

تعداد معتادان و حجم مواد انجام دهیم.

با آمار دادن کاری از پیش نمی رود 
وی خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات 
و آمار دادن کاری از پیش نمی رود و برخی 
هایشان  سخنرانی  به  را  دلشان  مسئوالن 
خوش کرده اند و بعضی از حرف ها برای 
حسینی  نیست.  قبول  قابل  مردم  از  برخی 
علت  کردن  پیدا  دنبال  به  مسئوالن  گفت: 
با  کردن  بازی  با  که  چرا  باشند  مشکالت 

معلول کاری از پیش نمی برد.

تهدید جدید دشمن
”تهدیدات زیستی”

پدافند  دفتر  مدیرکل  افسر  احسان 
غیرعامل استانداری نیز عنوان کرد: در این 
در  ای  شایسته  اقدامات  و  ها  برنامه  هفته 
اینکه  بیان  با  وی  شود.  می  اجرایی  استان 
تهدیدات  مورد  غذا  و  دام  انسان،  امروزه 
تهدیدات  افزود:  است،  گرفته  قرار  دشمن 
و  ندارد  زیادی  هزینه  دشمن  برای  زیستی 
دامنه تهدیدات زیستی زیاد است اما  مراحل 

درمانی پیچیده ای دارد.
پدافند  نمایشگاه  برپایی  داد:  ادامه  افسر 

و  فرهنگی   مسابقات  برگزاری  غیرعامل، 
برگزاری رزمایش در حوزه انرژی با رویکرد 
پدافند غیر عامل از دیگر برنامه های پیش 
بینی شده است.  وی ادامه داد: سیاست های 
برای  تخصصی  کمیته  عامل،  غیر  پدافند 
گرفته  شکل  رهبری  های  ابالغیه  اجرای 
است که 110 دستگاه و رابط مشارکت دارند 
و همه دستگاه ها نسبت به عملیاتی کردن آن 
مسئول هستند. مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل 
استانداری با اشاره به جنگ نرم دشمن گفت: 
اندیشه  خود،  فرهنگی  تهاجم  در  دشمن 
داده  قرار  هدف  مورد  را  نوجوانان  و  جوانان 
و جنگ های اقتصادی فعلی با هدف تخریب 
انقالب اسالمی و سرمایه های کشور هستند.

انتقاد فرماندارمرکز استان ازکم کاری در ادارات :

انتقاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از عملکرد نا مطلوب دستگاه های اجرایی:

 گردهمایی عاشورایی در شرکت کویر تایر برگزار شد

ایرنا - پنجمین همایش عاشورایی کارکنان 
واحد های تولیدی و صنعتی بیرجند با عنوان 
تولید روز یکشنبه در  شور حسینی در سنگر 

شرکت کویر تایر برگزار شد.
در این همایش که به مناسبت هفتم محرم 
الحرام با حضور تعدادی از مدیران تولیدی و 
برگزار  بیرجند  شهرستان  و  استان  مسئوالن 
شد، کارگران، با اجرای مراسم نوحه خوانی و 
سینه زنی ارادت قلبی خود را به سید الشهدا 

امام حسین )ع( و 7۲ تن از یاران پاکش ابراز 
همایش  این  در  بیرجند  جمعه  امام  کردند. 
شخصیت امام حسین )ع( را مظهر شرافت و 
اسوه آزادگان عالم بیان کرد.  حجت االسالم 
رضایی افزود: بعضی زیستن دنیایی را پایان 
قیمتی  هر  به  بعضی  و  دانند  می  چیز  همه 
زندگی می کنند حتی با ذلت و تحقیر، اما امام 
حسین )ع( راهی دیگر را به ما نشان می دهد 
و آن، زیستن همراه با عزتی که سعادت ابدی 

را برای انسان ها به همراه خواهد داشت، است. 
وی اظهار کرد: برای رسیدن به حق نباید ذلت 
را بپذیریم و بین حق و ظلم نباید میانجی گری 
کنیم بلکه باید در برابر ظلم قرار بگیریم و از 
این درسی است که می  دفاع کنیم،  مظلوم 
شود از عاشورا گرفت. به گفته وی مسلمان 
واقعی باید حق محور و حقیقت محور باشد، 
زیرا که امام حسین )ع( و یاران پاکش برای 
زنده ماندن و استواری حق به شهادت رسیدند.
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استعفای مدیر کل ارشاد قم پس از اعتراض 
برخی روحانیون به برنامه موسیقی زنده

مدیرکل ارشاد قم استعفا کرد. این استعفا به دلیل 
مراجع  و  ارشد  روحانیون  از  تن  چند  اعتراضات 
برگزاری مراسم موسیقی زنده در  به  تقلید شیعه 
قم ارائه شد. به گزارش انتخاب، وزیر فرهنگ و 
االسالم  »حجت  استعفای  با  نیز  اسالمی  ارشاد 
و  فرهنگ  مدیرکل  دانشی«  عباس  والمسلمین 

ارشاد اسالمی استان قم موافقت کرد.

برکناری وزیر ارشاد تکذیب شد

سخنگوی وزارت ارشاد ضمن اشاره به بیانیه اعتراضی 
سه تن از نمایندگان استان قم در راستای اتفاقات رخ 
داده، اخبار منتشر شده پیرامون برکناری یا استعفای 
وزیر ارشاد را تکذیب کرد. به گزارش فارس، حسین 
نوش آبادی پیرامون شایعه استعفا یا کناره گیری علی 
جنتی وزیر ارشاد از این وزارتخانه، اظهار داشت: این 
مطلب را قویاً تکذیب می کنم. نه بحث کناره گیری و 

نه استعفا و نه حتی برکناری مطرح بوده است.

جلسه شورای امنیت کشور
 درباره مسابقه فوتبال روز تاسوعا

یک عضو شورای امنیت کشور از بررسی موضوع 
جنوبی  کره  و  ایران  فوتبال  مسابقه  برگزاری 
با  موافقت  و  این شورا  در جلسه  تاسوعا  روز  در 
ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  بازی  این  برگزاری 
کمیسیون  رئیس  بروجردی  عالءالدین  گفته  به 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مقرر شد 
این مسابقه با روح عاشورایی و با ایجاد نمادهای 

عزاداری در استادیوم برگزار شود.

خاوری از فهرست تحت تعقیبان
 اینترپل حذف شد؟

خاوری  محمودرضا  نام  و  عکس  پیش  چندی  تا 
رئیس پیشین بانک ملی که پرونده او در دادگاه باز 
است در فهرست متهمان تحت تعقیب دولت ایران در 
وب سایت اینترپل قرار داشت که حاال نام او از فهرست 
حذف شده است. هنوز مشخص نیست علت حذف 

نام او از لیست وانتد اینترپل چه بوده است؟

عارف: تاکنون فقط از
 دانشگاه حقوق گرفته ام

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: طی 38 سال 
از دانشگاه حقوق گرفته ام. عارف در  گذشته تنها 
گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که اخیرا گفته شده 
اصالح طلبان فیش های حقوقی خود را منتشر کنند 
اظهار کرد: در مورد بنده هر وقت بخواهند می توانند 
از دانشگاه استعالم کنند؛ چرا که در این 38-37 

گردهمایی عاشورایی کارکنان واحدهای تولیدی در کویرتایر بیرجندعکس روز سال تنها از دانشگاه حقوق  گرفته ام.

دیگر بس است
ترامپ نباید رئیس جمهور شود!

»کاندولیزا رایس« وزیر خارجه سابق جمهوریخواه 
آمریکا در واکنش به رسوایی اخالقی جدید ترامپ 
و اظهارات توهین آمیز وی درباره زنان، در انتقاد 
جدی از وی گفت: »دیگر بس است، ترامپ نباید 
رئیس جمهور شود.« به گزارش ایرنا و به نقل از 
تارنمای نشریه آمریکایی »پولیتیکو«، رایس که 
تیم  کاران  نومحافظه  و  جمهوریخواهان  از  خود 
جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا بوده است، 
در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی »فیس 
»دیگر  نوشت:  ترامپ  از  جدی  انتقاد  در  بوک« 
بس است! دونالد ترامپ نباید رئیس جمهور شود. 
او باید به عنوان یک جمهوریخواه )از رقابت( کنار 

بکشد.«

مراکش، عمره را تحریم کرد

کشور مراکش در اعتراض به تصمیم سعودی ها 
این کشور  زائران  از  باال  بر دریافت هزینه  مبنی 
نقل  به  ایسنا  گزارش  به  کرد.  تحریم  را  عمره 
ملی  فدراسیون  مانیتور«،  ایست  »میدل  از 
از  آژانس های مسافرتی مراکش اعالم کرد پس 
 533 هزینه  دریافت  بر  مبنی  سعودی ها  تصمیم 
دالر از هر زائر مراکشی، امسال برای عمره زائری 

را به عربستان اعزام نخواهد کرد. 

سیاست خارجی روحانی
موفقیت آمیز بوده است

یک نماینده اصالح طلب مجلس با بیان این که 
روحانی در سیاست خارجی به طور موفق پیش رفته 
است، گفت: بر اساس شرایطی که وجود داشت و با 
کشورهای مختلفی در چالش بودیم، اکنون سیاست 
خارجی ما به گونه ای شده که نوعی آرامش حاکم 
است. امیری خامکانی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
حجت االسالم روحانی وقتی امور کشور را به دست 
گرفت شرایط متفاوتی وجود داشت و روابط ما با 

عمده کشورها بد بوده و با آنها چالش داشتیم.

توافق بر سر سانتریفیوژها کافی نیست 
موشک های ایران باید تحت نظارت باشد

اقدامش،  تازه ترین  در  ویکی لیکس  افشاگر  سایت 
اسنادی تازه درباره اظهارات و سخنان نامزد کنونی 
دموکرات ها و وزیر خارجه سابق آمریکا منتشر کرده 
اسناد  این  از  بخشی  در  فارس،  گزارش  به  است. 
کلینتون گفته بود: »موضوع مهمی که زیاد مورد 
بحث قرار نمی گیرد، برنامه موشکی آنها است. چرا 
که برنامه موشکی، وسیله حمل است و اگر ایران 
کنترل  تحت  شان  موشکی  برنامه  ندهد  اجازه 
بین المللی قرار گیرد، یک نشانه بزرگ درباره فقدان 
جدیت شان است و فرقی هم نمی کند که آنها بر سر 

سانتریفیوژها توافق کنند.«   

پیگیریم که بازی ایران و کره جنوبی پخش مستقیم نشود

بسیج  گفت:  کشور  ورزشکاران  بسیج  سازمان  رئیس 
ورزشکاران با زمان برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره 
الحسین  اباعبدا...  در شب شهادت حضرت  جنوبی که 
)ع( است، مخالفت کرده اما چون در عمل انجام شده 
برگزار  بازی  است  قرار  اگر  گفتیم که  ایم،  قرار گرفته 
شود، آن را پخش تلویزیونی نکنید. سردار داود آذرنوش، در گفت  وگو با انتخاب 

اظهار کرد: مردم بعد از عاشورا می توانند بازی و اخبار آن را ببینند.

آمریکا در تجاوز عربستان به یمن سهیم است
 

دبیر شورای عالی امنیت ملی با محکوم کردن تجاوز هوایی اخیر عربستان سعودی به یمن که با سالح ارسالی آمریکا انجام شده است، گفت: 
آمریکا در این جنایت سهیم است و باید پاسخگو باشد. به گزارش جام جم آنالین، دریابان علی شمخانی تصریح کرد: اقدام ارتش یمن در حمله به 
ناو اماراتی دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و علیه یک تجاوزگر بوده است. وی افزود: اقدام عربستان در بمباران مراسم سوگواری در یمن 
با سالح ارسالی آمریکا که در اختیار ارتش تجاوزگر عربستان قرار گرفته، صورت گرفته است و آمریکا در این جنایت سهیم است و باید پاسخگو 

باشد. وی تصریح کرد: فروش تسلیحات به عربستان و امارات، نقش محوری در تجاوز نظامی به یمن و کشتار مردم بی گناه یمن دارد که باید از سوی غرب متوقف شود.

حکام سعودی به عنوان جنایتکاران جنگی مجازات شوند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حکام آل سعود را 
به عنوان جنایتکار جنگی دانست و بر محاکمه و مجازات 
سریع آنان تأکید کرد. به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ 
پاسدار حسین دهقان در واکنش به جنایت آل سعود در 
اظهار کرد:  یمن  مردم مظلوم  مراسم عزاداری  بمباران 
رژیم متجاوز آل سعود در تداوم اقدامات وحشیانه خود علیه مردم بی دفاع یمن 

مرتکب جنایت غیر قابل بخششی شده  و این اقدام نباید بی پاسخ بماند.

و  معاندین  همه  گفت:  کشور  وزیر 
تجهیزات  سیاست،  پول،  ما  دشمنان 
در  تا  گرفته اند  کار  به  را  شان  تجربه  و 

کشور ناامنی ایجاد کنند.
رحمانی  عبدالرضا  تسنیم،  گزارش  به 
برگزیدگان  از  تقدیر  نشست  در  فضلی، 
طرح مکنا در سال 94 و خیرین امنیت 
ساز با گرامیداشت هفته ناجا، اظهار کرد: 
معرفت  سراسر  که  است  درسی  عاشورا 
معروف  به  امر  و  اصول  بر  ایستادگی  و 
به  آن  امتداد  که  است  منکر  از  نهی  و 

انقالب اسالمی انجامید.
ناجا  اینکه  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
گفت:  است،  رهبری  مستقیم  امر  تحت 
خیر  در جهت  یقینا  فقیه  ولی  هر کالم 
و صالح کشور و در جهت حمایت دین 
عمل  جامه  به  موظف  ما  و  خداست 

پوشاندن به منویات ایشان هستیم.

وی افزود: امنیت پایدار دارای دو ویژگی 
بر  تکیه  دیگری  و  ایمان  یکی  است 
داریم  دین  آنها  به  نسبت  ما  که  مردم 

و ولی نعمتان ما هستند. وی با اشاره به 
و وضع  مقاومتی  اقتصاد  در  مردم  نقش 
اقتصاد کشور در شرایط فعلی گفت:  بد 

عنصر اول اقتصاد مقاومتی مردمی کردن 
اقتصاد است و اگر تئوری های اقتصادی 
بر این اصل متمرکز شود قطعا مشکالت 

با  فضلی  رحمانی  شد.  خواهد  مرتفع 
اشاره به سه جلسه رهبری در خصوص 
آسیب های اجتماعی گفت: نسخه ایشان 

بر  تکیه  اجتماعی  آسیب های  برای حل 
توان مردمی است و ایشان فرمودند حل 
این مشکل تنها از طریق اجتماعی شدن 

ممکن است.
وی گفت: رهبری تاکید داشتند که برای 
مشارکت  کار  و  ساز  باید  پایدار  امنیت 
امروز  امنیت  و  کنیم  فراهم  را  مردم 
و  نظام  از  مردم  حمایت  دلیل  به  کشور 

کشور است.
ناجا  فرماندهان  به  خطاب  کشور  وزیر 
گفت: خود شما از درجه تهدیدات مرزی 
مطلعید و می دانید همه معاندین و دشمنان 
ما پول، سیاست، تجهیزات و تجربه شان 
ناامنی  کشور  در  تا  گرفته اند  کار  به  را 
و  اسناد  اساس  بر  را  این  و  کنند  ایجاد 
مدارک و اعترافات آنها می گویم ولی به 
امنیت  مردمی  های  و کمک  خدا  لطف 

پایداری را در کشور شاهدیم.

تجمیع تجهیزات و پول دشمنان در مرزها برای ایجاد نا امنی در کشور
  وزیر کشور هشدار داد:

جناب آقای جعفر پور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

با نهايت تالم و تاسف مصيبت وارده را حضور جناب عالى تسليت عرض نموده، ضمن آرزوى غفران الهى 

براى آن مرحوم از درگاه ايزد منان براى شما و ساير بازماندگان محترم صبر و شكيبايى مسئلت مى نماييم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
عضو محترم هیئت مدیره مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

ضايعه درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسليت و تعزيت عرض نموده، رفيع درجات آن مرحوم
 در بهشت اعال و طول عمر بازماندگان همراه سالمتى و عاقبت بخيرى را از خداوند متعال مسئلت داريم.

هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

جناب آقایان: دکتر رئیسی ، دکتر گنجی
 دکتر خداشناس ، دکتر وجدان 

 مسئولین و پرسنل زحمتکش و دلسوز
 بخش ICU بیمارستان ولی عصر )عج( 

بى شک بهبود وضعيت جسمانى پدر عزيزمان جز در سايه الطاف الهى و تالش هاى بى دريغ شما 
بزرگواران ميسر نمى گرديد. بدينوسيله از زحمات دلسوزانه شما عزيزان که در طول دوران بسترى پدرمان 

نهايت لطف و محبت خود را شامل حال ما نموديد، کمال تشكر و قدردانى خود را اعالم مى نماييم 
صميمانه قدردان زحمات شما عزيزان هستيم.

خانواده حسین خورشید زاده

خانواده های محترم جعفرپور مقدم
 جناب آقای ابراهیم محمدنژاد

به راستى که فقدان عزيزان به سختى به باور مى نشيند اما در برابر تقدير پروردگار چاره اى جز تسليم
 و رضا نيست، از درگاه ايزد منان براى آن عزيز سفرکرده رحمت و مغفرت الهى و براى يكايک شما سروران 

ارجمند صبر و شكيبايى آرزومنديم.

خانواده های: شهریاری و بصیرت

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم 
عضو محترم هیئت رئیسه اتاق اصناف 

درگذشت پدر خانم گرامی تان را تسليت عرض نموده و اميدواريم به برکت اين ايام از شفاعت
 سيد و ساالر شهيدان بهره مند گردند وخداوند به بازماندگان صبر عنايت فرمايد.

هیئت رئیسه اتاق اصناف واتحادیه های وابسته

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
جناب آقای حاج رضا کیکاووسی

مصيبت درگذشت پدرخانم گرامی تان را تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحوم
 رحمت و مغفرت واسعه و براى شما بزرگواران و خانواده محترم صبر و سالمتى آرزومنديم.

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم - فدک - نورالمهدی )عج(

استاد ارجمند جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
ضايعه درگذشت پدرخانم گرامى تان مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد محمدنژاد 
را تسليت عرض نموده و براى آن مرحوم علو درجات را خواستاريم.

 رئیس، اساتید، کارکنان و دانشجویان مرکز علمی - کاربردی حج و زیارت خراسان جنوبی

برادر بزرگوار جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم

با تأسف فراوان درگذشت اندوه بار مرحوم مغفور حاج محمد محمد نژاد 

پدر خانم گرامى تان را حضور جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براى آن عزيز سفرکرده 

علو درجات و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزو مى کنيم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
ضايعه درگذشت پدر همسر گرانقدرتان 

شادروان حاج محمد محمدنژاد
  را تسليت عرض نموده، از خداوند منان آمرزش الهى براى آن مرحوم و صبر و بردبارى بازماندگان محترم را آرزومنديم.

خانه مطبوعات خراسان جنوبی

خیر و نیکوکار گرامی جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ابوى همسر گرامى تان

 شادروان حاج محمد محمدنژاد
 را حضور جناب عالى و خاندان محترم تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم

 علو درجات و براى شما و ساير بازماندگان گرانقد صبر و اجر آرزومنديم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

جناب حاج آقای جعفرپور مقدم
عضو محترم هیئت امنای صندوق قرض الحسنه امام علی )ع(

درگذشت شادروان حاج محمد محمدنژاد 

ما را نيز اندوهگين ساخت، غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى و طول عمر با عزت 
براى جناب عالى و خانواده تان از پروردگار متعال خواهانيم.

هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( بیرجند

هلل و انا الیه راجعون
انا 

دوست صمیمی و ارجمندم

جناب حاج غالمرضا جعفرپور مقدم و خانواده محترم
با نهايت تأسف مصيبت وارده را خدمت شما سروران ارجمند صميمانه تسليت عرض نموده

 غفران الهى براى آن مرحوم و بقاى عمر شما عزيزان را آرزومندم.

علی عابدینی

جناب آقای جعفرپور مقدم
رئیس محترم اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامى تان 

 شادروان حاج محمد محمدنژاد
 را تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحوم علو درجات و براى جميع بازماندگان محترم

 صبورى و شكيبايى مسئلت داريم.

هیئت مدیره و اعضای اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
ضمن عرض تسليت، اندوه ما را در غم از دست دادن ابوى همسر گرامى تان شادروان

حاج محمد محمدنژاد پذيرا باشيد، براى جناب عالى و خانواده محترم صبر و اجر خواستاريم.
هیئت حضرت علی اصغر )ع( بیرجند ، خیرآباد نو- امام جماعت و نمازگزاران 

مسجد صاحب الزمانی )عج(- پایگاه مالک اشتر و پایگاه صابره
 اهالی محله خیرآباد نو


