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سعید جلیلی :
 با عزم ملی باید سیمان را در منافذ
 فساد ریخت نه منابع قدرت

تابش ، نماینده اردکان :
 در دیدار با روحانی در مورد تغییرات 
بیشتر در کابینه صحبت می کنیم

حسین کنعانی مقدم :
همین که الریجانی کاندیدا نمی شود 
مهمترین امتیازیست که به روحانی داده

 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

رهبر معظم انقالب :
مذاکره با آمریکا نه تنها مشکالت را 
حل نمی کند بلکه افزایش هم می دهد
 صفحه  ۸

یار احمدی نژاد از مشاور روحانی حاللیت خواست / داماد حدادعادل استعفا داد / عارف : ترکیب تیم اقتصادی دولت تغییر کند / سلیمی نمین: ظریف و صالحی گفتند کاش در مذاکره با آمریکا بیشتر دقت می کردیم / اسد : تا ۲۰۲۱ به کار خود ادامه می دهم  / حیدرالعبادی : اگر ترکیه جنگ می خواهد؛ ما آماده ایم / صفحه ۸

سرمقاله

فرهنگ عمومی؛ 
ضرورت ها و آسیب ها

* هرم پور

سنت ها، آداب  و  رسوم، حتی رفتارها و گفتارها 
در  هستند.  ما  فرهنگ  از  بخشی  ما  تفکرات  و 
از  ای  عمده  بخش  تقریبًا  که  امروز  دنیای 
هاست  رسانه  ی   پرداخته  و  ساخته  فرهنگ، 
و بخش دیگری از آن، میراث آبا و اجدادی ما؛ 
فرهنگ  بین  تضادهایی  و  ها  تقابل  ها،  تنش 
شخصی ما و فرهنگ عمومی جامعه ایجاد شده 
که به سامان برگرداندن آن، هم زمان می برد 

و هم سرمایه و نیرو.
حکومت هایی که در حوزه تدوین و هدایت فرهنگ 
در  اند  کرده  عمل  موفق  شهروندانشان  شخصی 
فرهنگ سازی عمومی نیز خوش درخشیده اند و با 
استفاده از این قابلیت مهم ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

روزی برای فریاد 
مرگ  براستکبار

احتمال یخبندان در 4 شهرستان 
صفحه ۷

صفحه ۷

صفحه ۷

زنان بیشترین قربانیان جرائم خشن در استان

با حضور بیش از 3 هزار عاشق حسینی 

همایش زائران اربعین در بیرجند برگزار می شود

جناب آقای مهندس جویبان 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

معاون بازرگانی داخلی وتوسعه تجارت 
سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی

که نشان لیاقت وکاردانی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
و از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس ماهگلی تقدیر و تشکر می نماییم

توفیق روز افزون تان در مسئولیت جدید را از خداوند متعال خواستاریم.

مجتمع تولیدی مرغ مادرجنوب خراسان
شرکت دامپروری وکشاورزی ستاره کیان بیرجند

جناب آقای مهندس پارسا 
سرپرست محترم معاونت  امورصنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جویبان
 سرپرست محترم معاونت بازرگانی داخلی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما بزرگواران را که نشان از توانمندی، تجربه و درایت تان می باشد، تبریک عرض نموده
از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را خواهانیم.

شرکت سیمان باقران

جناب آقای مهندس قائم موهبتی
معاون محترم امور استان های سازمان تامین اجتماعی کشور

حسن انتصاب جناب عالی را به این سمت با سابقه درخشان خدمات ارزنده شما در مسئولیت های قبلی 
ارج نهاده و توفیق شما برادر متعهد و پرتالش را در مسئولیت جدید از خداوند متعال مسئلت داریم.

از طرف چند تن از همرزمان تان در دوران دفاع مقدس

جناب آقای اسماعیل حسین پور 
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مشاور و مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی

 که موید توانمندی، لیاقت و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
از درگاه حق تعالی موفقیت و بهروزی شما را آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت مادری مهربان مرحومه مغفوره

 حاجیه رقیه سیار
)همسرمرحوم حاج حسن دلیری نیا( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/8/۱3 از ساعت
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی  الی 3/3۰   ۲/3۰

)سالن پایین(واقع درخیابان انقالب منعقد می گردد
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان و تسلی خاطر است.

خانواده های: دلیری نیا و سیار

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع وتدفین 
و ترحیم عزیز سفرکرده مان شرکت فرموده و موجب تسلی خاطرمان 
شدند به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه

حاجیه شهربانو عابدین پور
)همسر مرحوم حاج محمد ابراهیم رندیان(

جلسه یادبودی فردا جمعه 95/8/۱4 از ساعت 9 الی ۱۰ صبح 
در محل حسینیه آیت ا...آیتی برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های:رندیان و عابدین پور

جناب آقای معین فر
مدیرمحترم هتل ایرانگردی وجهانگردی بیرجند

پرسنل محترم هتل ایرانگردی وجهانگردی بیرجند

کسب عنوان رتبه رستوران برتر در جشنواره سفره ایرانی،فرهنگی
 وگردشگری منطقه4)استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی وسمنان(
 که  برگ زرین دیگری بر دفتر این استان می باشد را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می نماییم.

مدیرعامل،هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی وهنری عرفان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار معزز و پرتالش خراسان جنوبی

بدینوسیله از حسن توجه و پیگیری جناب عالی در خصوص

 جذب اعتبار ویژه ساخت فضاهای آموزشی مورد نیاز استان

 از طریق بنیاد محترم برکت

 و همچنین حمایت بی دریغ تان از خیرین محترم مدرسه ساز

 کمال تقدیر و تشکر را داشته، توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین مدرسه ساز - اداره کل آموزش و پرورش

و اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

چه ناباورانه یک سال گذر زمان را نظاره کردیم و اشک های مان تنها مرهم دردهای بی شما بودن، بود.
از خداوند برای مان صبوری بخواهید تا بار غم از دست دادن تان را آسان تر بر دوش کشیم

 چه حیف که دیگر در بین ما نیستید
با تشکر از زحمات اقوام، دوستان وآشنایان عزیز در اولین سالگرد درگذشت پدر و مادر عزیزمان

 مرحوم حاج علی اکبر قربانی و مرحومه کبری صندوقی
 بعدازظهر امروز پنجشنبه 95/8/۱3 بر سر مزارشان گرد هم می آییم 

و با ذکر فاتحه یادشان را گرامی می داریم. ضمنا هزینه مراسم صرف امور خیریه می شود.

خانواده قربانی

جناب آقای دکترمیرغالمی وسرکارخانم دکتر محمدی فر
مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

دکتر محمود زردست ،  دکتر نمکین

جناب آقای مهندس پارسا
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی
که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
ضمن قدردانی از خدمات و همکاری های ارزنده جناب آقای مهندس کریمی 

در دوران تصدی مسئولیت، توفیق روزافزون تان در مسئولیت جدید
 را از خداوند متعال خواستاریم.

مجتمع تولیدی مرغ مادرجنوب خراسان
شرکت دامپروری وکشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادر ارجمند جناب آقای اژدری

رئیس محترم بانک سپه- شعبه کویرتایر
با نهایت تاثر، درگذشت ابوی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده

از درگاه خداوند سبحان برای آن روانشاد رحمت و غفران واسعه الهی و برای جناب عالی 
و خاندان معظم صبر و سالمتی مسئلت دارم.

سید محمدحسین زینلی - مدیرعامل شرکت کویرتایر

قابـل توجـه هیئت های محترم عـزاداری
گندم و زعفران مرغوب با کیفیت باال برای مصرف نذری موجود می باشد.  ۰9۱57۰۲۰۱89

قابـل توجـه
 بانک ها و موسسات

چند واحد تجاری جنب پاساژ 
سادسی برای رهن و اجاره

09121597072

رونمایی از x33s مدیران خودرو نمایندگیحاجی پور 398
شرح در صفحه 2

فروش فـوری  
قابل توجه

 موسسات ، بانک ها ، سرمایه داران، 
پاساژ داران و...

3 دربند مغازه واقع در خیابان شهدا 
به متراژ 95 متر تجاری و یک منزل 

قدیمی پشت مغازه ها 
به متراژ 160 متر برای تجاری شدن

09151636675
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ادامه خانوارهای غایب می توانند از طریق اینترنت یا تلفن در سرشماری شرکت کنند

صدا و سیما - قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن گفت: تا صبح چهارشنبه ۴۰ و نیم درصد مردم ایران به طور قطعی سرشماری 
شدند. علیرضا زاهدیان، با اشاره به اینکه خانوارهای غایب می توانند از طریق اینترنت یا تلفن در سرشماری شرکت کنند، گفت: تا کنون 
۶۱ هزار خانوار غایب از طریق اینترنت اطالعات خود را ثبت کرده و در سرشماری نفوس و مسکن شرکت کرده اند.

سرمقاله

واردات “کارگر ساده” در
 اوج بیکاری تحصیل کرده ها

فارغ  بیکاری  تسنیم - در حالی که شاهد موج 
وزیر  مقام  قائم  هستیم،  کشور  در  التحصیالن 
کار از امکان ریزش ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در 
کشور خبر می دهد و می گوید، درسال ۱۴۰۲ 
تمام افراد جویای کار از فارغ التحصیالن هستند 

و مجبور به واردات کارگر ساده هستیم.

بهبود شرایط در بازار مسکن

بهبود  از  مرکزی  بانک  معاون   - آنالین  جم  جام 
شرایط در بازار مسکن خبر داد و گفت که طی این 
چند ماه اخیر، شاهد بهبود عالئم در بخش مسکن 
بودیم. پیمان قربانی افزود: در راستای بهبود بخش 
مسکن، معرفی ابزارهای جدید مالی، افزایش سقف 
تسهیالت، کاهش نرخ سود تسهیالت و تقویت منابع 

مالی ازجمله بخش هایی است که دنبال می کنیم.

330 میلیون کارت بانکی دست مردم

مهر - معاون وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری نسبت 
به اینکه دولت و مجلس واحد پولی را تغییر دهند، 
گفت: تعداد کارت های بانکی به ۳۳۰ میلیون فقره 
در سال جاری رسیده که سرانه آن ۵/۴ کارت به 
ازای هر نفر است. حسین قضاوی ادامه داد: سال 
گذشته جمعا ۵ هزار تریلیون تومان حجم مبادالت 
الکترونیک بوده و امسال پیش بینی ما این است 

که به ۵۵۰۰ تریلیون تومان برسد.

کاهش قیمت گوشت و مرغ در بازار

ایسنا - بازار گوشت و مرغ و محصوالت پروتئینی در 
مقایسه با هفته های گذشته از ثبات نسبی برخوردار 
شده است و قیمت گوشت مرغ به طور نسبی و 
با شیبی مالیم روند کاهشی داشته است. در حال 
حاضر در بازار گوشت قرمز، هر کیلو گوشت گوساله 
راسته ۳۷ هزار تومان، گوشت گوساله ران ۳۵ هزار 
تومان،  هزار   ۴۷ کیلویی  استیکی  گوشت  تومان، 
گوشت  و  تومان  هزار  کیلویی ۳۴  گردن  با  شقه 
چرخ کرده کیلویی ۳۷ هزار تومان عرضه می شود. 
همچنین در میان دیگر اقالم گوشت هر کیلوگرم 
مغازه های  در  تومان   ۶۸۰۰ کیلویی  مرغ  گوشت 

سطح شهر به طور متوسط عرضه می شود.

برخالف انتقادهای پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کیفیت  به  معطوف  بیشتر  که  داخلی  خودروسازان  از 
پایین برخی خودروهای داخلی بود این بار نعمت زاده از 

ضعف خودروسازان در صادرات انتقاد کرد.
شورای  جلسه  جدیدترین  ایسنا،  گزارش  به 
به  گذشته  هفته  پنجشنبه  خودرو  سیاست گذاری 

ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
میزان  به  اشاره  با  نعمت زاده  این جلسه محمدرضا  در 
جاری  سال  در  داخلی  بزرگ  خودروساز  دو  صادرات 

این میزان را راضی کننده ندانست و از این شرکت ها 
خواست برای افزایش صادرات تالش کنند.

به  زمینه  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
نیاز  صورت  در  کرد  توصیه  داخلی  خودروسازان 
میزان  بتوانند  تا  کنند  استفاده  خارجی  مشاوران  از 

صادرات را افزایش دهند.
برای  خودروسازان  تالش  بر  نعمت زاده  تاکیدات 
افزایش صادرات در حالی است که بازارهای صادراتی 
این  کیفی  سطح  به  توجه  با  داخلی  خودروهای 

چند  به  محدود  و  نبوده  گسترده  چندان  محصوالت 
کشور خاص است.

البته در قراردادهای جدید خودرویی که در شرایط پسا 
از  تاکید شده که حداقل ۳۰ درصد  برجام منعقد شده 

خودروهای جدید تولیدی در کشور باید صادر شود.
آینده  در  که  جدیدی  خودروهای  معتقدند  کارشناسان 
تولید خواهند شد از سطح تکنولوژی مناسب و به روزی 
به  نسبت  بیشتری  پتانسیل صادراتی  و  بوده  برخوردار 

خودروهای فعلی در حال تولید خواهند داشت.

انتقاد متفاوت وزیر صنعت از خودروسازان!

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های 
از  بسیاری  اینکه  دلیل  می گوید  کار  وزارت 
برای  را  زیادی  زمان  مدت  التحصیالن  فارغ 
پیدا کردن کار مناسب صرف می کنند نداشتن 
مهارت است، در حالی که اگر مهارت های فنی 
و تخصصی الزم را داشته باشند یک هفته ای 

کار پیدا می کنند.
به گزارش جام جم آنالین ، احمد اکبرنیا اظهار 

بیکار  فارغ التحصیالن  ورود  حجم  امروز  کرد: 
و  است  زیاد  بسیار  دیپلمه  بیکاران  به  نسبت 
غالب نگاه ها به سمت مشاغل اداری و پشت 
دانش  اگر  که  صورتی  در  است،  میزنشینی 
آموختگان و کارجویان به سالح مهارت مجهز 
کار یک  برای  آنها  انتظار  مدت  باشند حداکثر 
هفته است. وی با بیان اینکه فارغ التحصیالن 
دانشگاهی حاضر به فعالیت در هر شغلی نیستند، 

خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه گذاری  مناسبی 
در کشور روی اشتغال جوانان صورت نگرفته و 
باید با اتخاذ سیاست های شایسته این بستر را 
فراهم کنیم. اکبرنیا درباره تاثیر برجام بر تحرک 
برجام  اجرای  با  داشتیم  انتظار  گفت:  کار  بازار 
التحصیالن  فارغ  مشکالت  از  اعظمی  بخش 
چشم  سیاسی  شرایط  تغییر  با  و  شود  برطرف 
را  ایرانی  کار  نیروی  اعزام  از  روشنی  انداز 

باید  که  آنطور  پیش بینی ها  اما  باشیم،  شاهد 
کار  نیروی  دفتر هدایت  مدیرکل  نشد.  محقق 
امضای  به  اشاره  با  و کاریابی های وزارت کار، 
تفاهم نامه های همکاری با قطر و امارات، گفت: 
اختالفات  برخی  دلیل  به  تفاهم نامه ها  این 
مانده  باقی  توافق  مرحله  در  همچنان  سیاسی 
و اجرایی نشده است که از سرگیری مذاکرات 

نیازمند بهبود روابط دیپلماتیک است.

ادعای مقام دولتی : جویندگان کار یک هفته ای کار پیدا می کنند

معاون وزیر نیرو: بدهی برقی عراقی ها
 یک میلیارد دالر شد اما پول نمی دهند

معاون وزیر نیرو با اشاره به طلب حدود یک میلیارد دالری ایران از 
وزارت نیروی عراق، گفت: بدهی برقی عراقی ها 
قسط بندی شده اما تاکنون پرداخت پول اقساط 
افتاده است. هوشنگ فالحتیان در  تعویق  به 
گفتگو با مهر گفت: با توجه به افزایش حجم 
بدهی های برقی عراق مذاکرات و رایزنی ها با 
این کشور برای پرداخت بدهی های معوق آغاز شده است. وی با اعالم 
اینکه این بدهی ها در ۱۰ نوبت قسط ماهانه تقسیط شده است، تصریح 
کرد: عراق ابتدا چند نوبت اقساط برقی را پرداخت کرد اما هم اکنون روند 
دریافت مطالبات به تعویق افتاده است. معاون وزیر نیرو افزود: با وجود 

افزایش حجم بدهی ها اما صادرات برق به عراق ادامه دارد.

 آخرین فرصت ثبت نام »بیمه تکمیلی درمان« 
بازنشستگان کشوری تا 30 آبان است

آخرین مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری 
صندوق  پوشش  تحت  مستمری بگیران  و 
بازنشستگی کشوری تا ۳۰ آبان سال جاری اعالم 
شد. به گزارش فارس، عباس رشیدی مدیرکل 
امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
و  کشوری  بازنشستگان  کرد:  تأکید  کشوری 
مستمری بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا ۳۰ آبان 
جاری مهلت دارند به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در 
قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند. رشیدی گفت: بازنشستگان 
و مستمری بگیران برای حذف یا اضافه کردن، به مدیریت صندوق های 

بازنشستگی کشوری در استان ها و دستگاه های اجرایی مراجعه کنند.

معاون بانک مرکزی: اقدام عاجل برای 
حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست

با بیان اینکه انجام رفرم پولی جزو برنامه های  معاون بانک مرکزی 
چاپ  گفت:  است،  مرکزی  بانک  درازمدت 
نظام  اصالح  جدید،  مسکوک  و  اسکناس 
حسابداری و قوانین، پیش نیازهای حذف صفر از 
پول ملی است. به گزارش مهر، پیمان قربانی از 
برنامه دراز مدت بانک مرکزی برای حذف صفر 
از پول ملی خبر داد و گفت: رفرم پولی چند سال پیش مطرح شد اما به 
دلیل شرایط تورمی، متوقف گردید. به گفته قربانی، اجرای این سیاست، 
مجموعه پیش نیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر الزم باشد بانک 
مرکزی در این زمینه اطالع رسانی خواهد کرد. معاون بانک مرکزی 
ادامه داد: اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست.

فرهنگ عمومی؛ 
ضرورت ها و آسیب ها

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول (
حکومت هایی که در حوزه تدوین و هدایت فرهنگ 
در  اند  کرده  عمل  موفق  شهروندانشان  شخصی 
فرهنگ سازی عمومی نیز خوش درخشیده اند و 
با استفاده از این قابلیت مهم، آینده خودشان را با 

تضمین چند دهه بعد ساخته اند.
 فرهنگ عمومی، رابطه نزدیک و مستقیمی با اخالق 
نیز دارد و لذا هر جامعه ای که اخالق مدار و اخالق 
محور است، در این حوزه موفقیت های بیشتری را 
کسب می کند. در البالی همه ی تحقیق ها و 
بررسی ها در حوزه جامعه شناسی وقتی به دالیل 
ها ماندگی  عقب  و  معضالت  مشکالت،   برخی 

درکشور یا حتی در برخی استان ها و شهرها نگاه 
می کنیم، بخشی از آن را باورهای عمومی و بخش 
مهم تری را فرهنگ عمومی تشکیل می دهد که 
یا دچار ضعف شده یا به سمت اضمحالل و نابودی 
می رود. سه حوزه مهم در ساخت فرهنگ عمومی 
نخبگان  و  ها  رسانه  ها،  دولت  تأثیرگذارند؛  بسیار 
و سه عامل در به انحراف کشاندن ظرفیت ها و 
شناخت،  عدم  مؤثرند:  عمومی  فرهنگ  مطلوبات 
غفلت و سهل انگاری، بی برنامگی و فقدان انسجام 
در تصمیم گیری ها. حاال که در آستانه ۱۴ آبان و 
روز فرهنگ عمومی قرار داریم، اجازه بفرمایید این 
مطلب را هم اضافه کنم که برای توسعه و پیشرفت 
و برای قانع کردن مسؤوالن به ضرورت توجه به 
ظرفیت هایمان، ناگزیر از پر و بال دادن به همه آنچه 
می تواند حوزه فرهنگ عمومی برایمان  کارآمد و 
 بومی شده باشد، هستیم. دیروز از خودتحقیری های
 تاریخی نوشتیم و امروز از اینکه این خود تحقیری ها

در  رخنه  که  باورهاییست  همان  از  بخشی  هم 
فرهنگ عمومی ما کرده اند.

ما برای توسعه استان بخشی از همه کارکردهای 
مثبت اخالقی و حرفه ای و اجتماعی را باید عوض 
کنیم تا در کنار فرهنگ، ثمره اش بیشتر و نمایان تر 
باشد؛ چیزهایی مثل تعاون در امور خیر، مثل حفاظت 
و صیانت از سرمایه های ملی، مثل عدم اسراف، مثل 
پاسداشت داشته های معنوی و فرهنگی، مثل احترام 
 به میراث فرهنگی، مثل مطالعه، مثل صداقت های
 دوطرفه ی مردم و مسؤوالن و از جمله مثل مطالبه گری.

فرهنگ عمومی قالب وسیع و مهمی برای همه آن 
چیزیست که می تواند و می باید در حوزه تمدنی ما 
بگنجد و برای ماندگاری ما و برای تثبیت حق های 

مطالبه شده مان ضروری و اساسی باشد.
 ما برای برخورداری از نعمت استانی توسعه یافته 
نیازمند  و دارای رفاه و آرامش برای شهروندانش، 
فرهنگ سازی عمومی و رعایت شئونات فرهنگ 
عمومی هستیم که بخش زیادی از آن هم اکنون 
هم جزوی از  داشته هایمان است؛ فقط کمی باید 

بیشتر، بهتر و دقیق تر توجه کنیم.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های

 روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(                        

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده 92/4 اجرایی محکوم علیه کارخانه شیر پویا بیرجند محکوم است به پرداخت مبلغ 60،523،531 ریال در حق غالمرضا خسروی 
و پرداخت مبلغ 500،000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 

108،225،000ریال کارشناسی شده است.

    ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعداد      نوع لوازمردیف

228،500،00057،000،000 دستگاهیخچال ویترینی ساخت شرکت مشرق سرما با ابعاد 2*2متر 1

11،500،00011،500،000یک  دستگاهکانکس باابعاد 1/5*2/5 متر و ارتفاع دو متر 2

175125،00021،875،000عددظرف حمل شیر)بیدون( 3 

1،500،0001،500،000یک عددمیز و گیره کارگاهی 4

500،000      --4500 عددکفی دوغ )مسطح و از جنس مقوا( 5   

10001،20012،000،000عددکفی ماست100گرمی )12تایی( 6

35001،1003،850،000 عددکفی ماست600 گرمی )6 تایی( 7 
108،225،000  جمع کل:یکصد و هشت میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال

که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/08/24از ساعت10 الی11صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع  و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعود مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه محکوم علیه رضا عبداللهی فرزند حسین درپرونده کالسه 941123- اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب 

بیرجند محکوم به پرداخت مبلغ نه میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه تومان از بابت دیه به محکوم له خانم فاطمه خواجوی 
گردیده و با توجه به توقیف یک دستگاه پراید به شماره انتظامی 548ب99- ایران 52 نقره ای مدل 1388 دارای مشخصات الستیک های جلو سالم، 
الستیک های عقب 50 درصد و گلگیر، کاپوت و درب سمت راست دارای رنگ می باشد و آینه سمت راننده و جلو پنجره شکسته است و دوگانه 
کارخانه می باشد که با این شرایط خودروی فوق دوازده میلیون تومان کارشناسی شده است و از طریق مزایده در روز دوشنبه 95/9/1 از ساعت 
12 الی13در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
راپیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثرتا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان درصورت 

تمایل می توانند پنج روز قبل از موعود مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدارخواهد بود.
جانفدا- دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه

بدینوسیله به اطالع نمایندگان محترم شرکت می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( این 
تعاونی سه شنبه 9/2/ 95 راس ساعت 8 صبح  در محل حسینیه شهر حاجی آباد برگزار می گردد. از نمایندگان 

محترم دعوت به عمل می آید برای تصمیم گیری موضوع ذیل در این جلسه شخصا حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی وفق قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد 
جمهوری اسالمی ایران 

هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه

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 

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

بیمه مسئولیت
  با مجوز رسمی

مرکز تخصصی ساخت
 انواع حروف برجسته
)چلنیوم،استیل و...(

LED تابلوهای
WWW.IRANEON.COM

09128576225
علی مکانیکی

مدرس3، نبش شیرین1

ایرانئون

آدرس: معلم - خیابان 15 خرداد 
 حاشیه میدان هفت تیر- ضلع جنوبی  

تلفن: 32436935
 09390892729  

پیتزا ساندویچ خونه به خونه
 )اسماعیل زاده(

پیک رایگان

پیتزا فقط 6000 تومان به همراه نوشابه رایگان

 انواع پیتزا، ساندویچ تنوری، اسنک

 سیب زمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما
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بر اساس علم اقتصاد کشورها وقتی دچار رکود می 
شوند بالجبار تا عبور از رکود ضریب و نرخهای 
مالیاتی را کاهش می دهند ولی در کشور ما در 
بحران رکود و بیکاری و بی نظمی بازارهای مالی 
اعتباری  مؤسسات  بد  عملکرد  از  ناشی  پولی  و 
جایگزین  را  مالیات  دولتی  و  خصوصی  بانکهای 

نفت می کنند آمدی جانم ولی حاالچرا
915...211
جامعه  فرهنگی  مسؤالن  همه  به  بنده  توصیه 
اجتماعی  های  آسیب  خواهید  می  اگر  است  این 
, اقتصادی، حتی سیاسی و امنیتی بشدت کاهش 
دیگران  از  تر  سربلند  ملتی  دنیا  تمام  در  و  یابد 
ناپذیر  اجتناب  حتی  و  ضروری   ، الزم   : باشیم 
با  متوسط  و  مدت  بلند  پروسه  یک  در  که  است 
های  نسل  روح  کنند  سعی  خاص  های  آموزش 
که  ما  اول  امام  که  چرا  آورند.  بار  بزرگ  را  بعد 
شرط  بوده  ای  اسطوره  اخالقی  صفات  دارای 
بزرگوار  آن  روحی  ظرفیت  شدن  بزرگ  آن  اول 
آدم  نمونه  باب  از   . است  گرامی  پیامبر  چتر  زیر 
دارای روح بزرگ حسادت نمی کند ،غیبت نمی 
کند ، حریصانه انبارش را از حرام و حالل پر نمی 
کند و از خطاهای کوچک می گذرد در این رابطه 
راهکار عملی را دو سال قبل بصورت مقاله تقدیم 
دفتر امام جمعه نمودم که نتیجه گرفتم :  حالج 
شافعی  از    ، سراید  خوش  نکته  این  دار  سر  بر 
مپرسید امثال این مسایل . اما  کسانی که مشکل 
را در تعویض  وزرای فرهنگی می دانند اگر هر 
هفته وزیر نو شود سیستم آموزشی ما  تولید مدرک 

فراوان  اما از تربیت عارف و حکیم  عاجز است.
915...639
آوا...آقا من یک سوال دارم االن چند ساله  سالم 
مسئوالن ما هر روز راست راست میان تو تلویزیون 
و با کمال آرامش میگن خوردن و بردن و ما تازه 
نه  اختالس  میزارن  هم  رو  اسمش  متوجه شدیم 
یک  اگر  نمیکشن!!واال  خجالت  دزدی؟؟؟؟واقعا 
جور انصاف داشتن این مسئولین باید سربه بیابون 
میذاشتن..خداییش هرچیزی یه حدی داره. واال آدم 

جرات نمی کنه روزنامه یا خبر بخونه!
915...301
می  اتوبوسرانی  سازمان  عامل  مدیر  جواب  در   
خواستم بگم چطور شد موقع ورود به سازمان شما 
کارت تردد را صادر می کنید و تخلفات رسیدگی 
می کنید و رانندگان  را جریمه می کنید بحث حق 
و حقوق که  میشه  شانه خالی می کنید  می گویید  

شرکت بهره بردار باید پاسخگو باشد. 
937...048
آقای سردبیر عزیز دست مریزاد ،  هرچه خوبان 
همه گفتند تو یکجا گفتی . در مورد ظلمی که از 
ناحیه کارگزاران بی قصد و غرض و پاک دست 
منابع طبیعی و دادگاه های استان بر خرده مالکان 
روستاها می رود باید روضه ها خواند و گریه ها 
کرد  آخر اثر زخم  خودی کاری تر است. دستور 
قلع و قمع 400 اصله درخت بارور را داده اند ! ! 
جناب سردبیر بنده ضمن آنکه پیام نویس حرفه ای 
روزنامه ها هستم مدت 15 سال از سال 67 تا 82 
مسؤلیت کوچکی داشته ام و از بس کار مردم را با 
قدرت انجام می دادم روسای ترسو تحملم نکردند  
ولی بدون تعارف حاال صد ها نفر فدای یک میز 
و منصب می شود . خالصه بنده در مطلبی ادعا 
کردم جنگ نرم در سیستم اداری ما واقعیت است  
دفتر  در  مناظره  به  را  وی  دارد  هر کس شک   .

روزنامه دعوت می کنم 0
915...639
به  نسبت  داریم  تقاضا  استاندار  آقای  جناب  از 
توسعه  زیربنایی  که  فرودگاه  های  پرواز  افزایش 
است بیشتر اهتمام ورزند واقعا با این وضع جاده 
ها و ایمنی بیشتر هواپیما با توجه به اینکه فرودگاه 
مردم  حال  رفاه  برای  داریم  امکانات  با  و  بزرگ 
وصد البته تردد بیشتر مسئوالن به مرکز ممنونم 

می شیم حداقل هر روز دو پرواز بزارن!
ارسالی به  تلگرامی آوا 

بیماری  دارای  من  خراسان  استان  رسانه  سالم 
هپاتیت ب مثبت و اعصاب و روان و متاهل مستاجر 
هستم ماشین قراضه و مدل پایینی دارم که درآژانس 
به  است  مدتی  ولی  کردم  کارمی  تلفنی  تاکسی 
پایین وقراضه است مرا  اینکه ماشینم مدل  علت 
بیکارکردن به هربانکی وصندوقی رفتم تا مبلغ سه 
ملیون تومان وام بدهند تا روی ماشینم بگذارم و 
ماشین مدل باالتر و تمیزتر بگیرم و سرکاربروم تا 
کرایه خانه ام که مدتی است عقب افتاده و مخارج 
زندگی و داروهای همسرم را بدهم به چندین خیریه 
و دفتر امام جمعه رفتم ولی آنها نتوانستن کمک کنند 
امشب که این پیام را میدهم سه شب شده نان خالی 
درخانه ام نیست همسرم ازفشار گرسنگی طالق می 
خواهد خودم هم قصد دارم کاری کنم که دراین دنیا 
نباشم دخترم همیشه گریه می کند که مامان مرا 
تنها نگذار به هرکسی که می شناختم رو زدم ولی 
کمک من نکردن آخرین امیدم شما هستید که پیام 
مرا چاپ کنید تا شاید مسلمانی یا بانکی یا صندوقی 

پیدا شود به من مبلغ سه ملیون تومان وام دهد .
915....695

سالم.از رییس ادارات و سازمانهای دولتی خواهش 
می کنم که نسبت به اسراف در زیر مجموعه خود 
نظارت بیشتری داشته باشند..روز روشن تمام المپ 
اطاقهاشون روشنه. سیستم گرمایش روشنه و پنجره 
اطاق هم باز. آیا این کار و تو خونه شونم میکنن؟؟!!   
915...077
باسالم . دوست عزیزی که گالیه داشت در مورد 
ارتباط 118 دوست عزیز، من هم چند تماس مکرر 
با 118 داشته بودم اظهار نمودم شماره بانک ... را 
نباید  میکنن. یکی  را قطع  ارتباط  بدهید و سریع 
بهشون یاد بده  ارتباط رو به پایان برسونن .حتمأ 

بازرسی مخابرات خوابن.
930...280
واقعأ جای بسی تأسف است با این همه مشکالت 
های  اولویت  دیگر  و  رکود   ، بیکاری   ، معیشتی 
اجتماعی بزرگترین دغدغد  نواب ریاست مجلس 
مثل آقایان پزشکیان و مطهری این است که چرا 
فالن عضو اصالح طلب ) مینو خالقی ( از مجلس 
جا مانده و یا فالن وزیر تأ یید کننده فتنه 88 رد 
صالحیت شده . اگر واقعا به زعم شما حق کشی 
صورت گرفته به عنوان نماینده مجلس باید در صدد 
اصالح قوانین باشید نه مدافع یک هم حزبی خاص .
915...639
پاسخگو  بیرجند  شهرداری  و  شهرسازی  و  راه 
باشندکه ورودی های مخوف و دلگیر بیرجند تا کی 

باید این وضع تاسف انگیز را داشته باشند. 
یک شهروند
با تشکر از روزنامه آوا که تنها صدای مردم ساکت 
و نجیب بیرجند است.از شهرداری بیرجند گزارش 
رسیدگی  مورد  در  که  فرمایید  تهیه  عملکردی 
پارک  بزرگترین  به  آن  تبدیل  و  پارک جنگلی  به 

خراسان جنوبی چه کاری انجام دادن.
یک شهروند
با سالم آبرسانی به روستای روشناوند در چه مرحله 
ای است آیا لوله کشی و ساخت منبع جدید نیز مانند 
ساخت دو منبع قبلی و شبکه لوله گذاری سالهای 

گذشته به امان خدا رها خواهد شد؟ 
ارسالی به تلگرام آوا 
امور  مدیرکل  سخنان  انعکاس  به  پاسخ  در 
مالیاتی در روزنامه باید بگویم ما به عنوان یک 
شرکت بزرگ در بیرجند به خاطر مشکالتی که 
که  ماههاست  داریم  مالیاتی  های  پرونده  در 
هنوز  ولی  راداریم  مدیرکل  با  مالقات  تقاضای 

به ما وقت نداده اند.
0915...092

بدهی صندوق بیمه به کشاورزان خراسان جنوبی پرداخت شد
 

مهر- مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی گفت: غرامت معوق کشاورزان و دامداران خسارت دیده سال زراعی گذشته به طور کامل 
پرداخت شد.جواد غنچه  مجموع غرامت کشاورزان و دامداران استان در سال زراعی گذشته را بالغ بر 141 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان 17 

میلیارد ریال مربوط به بخش زراعت، 57 میلیارد ریال مربوط به بخش باغات و 67 میلیارد ریال نیز مربوط به بخش دام و طیور بوده است.

خراسان جنوبی آماده حماسه ای دیگر
13 آبان  و 3 واقعه بزرگ تاریخی   

که  آبان   13 روز  برزجی-   عصمت   
استکبار  با  مبارزه  روز  عنوان  به  تقویم  در 
در  مهم  واقعه  سه  یادآور  شده  نام گذاری 
دوره  سه  در  که  است  ایران  معاصر  تاریخ 
مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را 
در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی 
امام خمینی)ره(  تبعید  به ثبت رسانده است. 
به ترکیه در 13 آبان 1343، 13 آبان 1357 
نام گرفت و تسخیر النه  که روز دانش آموز 
جاسوسی در 13 آبان 1358 عنوان این سه 
یک  هیچ  نمی توان  که  است  تاریخی  واقعه 
تر  اولی  به دیگری  از نظر اهمیت نسبت  را 
دانست چرا که هر کدام در دوره وقوع تاثیر 
به  را  و شرایط  داشته  را  گذاری خاص خود 

نحوی تغییر داده اند. 
کاپیتوالسیون یا حق قضاوت کنسولی حقی 
است که به اتباع بیگانه داده می شود و آنها 

ومستثنی  مصون  کشور  قوانین  از شمول  را 
در  جرم  ارتکاب  صورت  در  درواقع  می کند؛ 
خاک کشور، دولت میزبان حق محاکمه آن 

مجرم را ندارد. 
و  دارد  استعمار  در  ریشه  کاپیتوالسیون 
به  را  قانون  این  استعمارگران  کشورهای 
تحمیل  سلطه  تحت   ضعیف  کشورهای 
می کردند؛ کاپیتوالسیون درایران طی معاهده 
رسمیت  به  روسیه  اتباع  برای  ترکمانچای 
کشورهای  برخی  آن  از  پس  و  شد  شناخته 
استعمارگر دیگر، این امتیاز نامشروع را بعلت 
کردند؛  قاجاریه کسب  های  حکومت  ضعف 
تحت   ،1306 سال  در  کاپیتوالسیون  اما، 
فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط 
بین الملل پس از جنگ اول جهانی لغو گردید. 
هنوز بیش از 3 دهه از الغای کاپیتوالسیون 
احیاگر  پهلوی  محمدرضا  که  نمی گذشت 
مجدد آن شد.   در سیزدهم مهر سال 1342، 
مبنی  بر  آمریکا  پیشنهاد  شاه،  دستور  به 

اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی را 
به صورت یک الیحه قانونی در هیات دولت 

تصویب شد . 
چندی بعد این خبر به حضرت امام رسید و 
ایشان را به خروش و فریاد واداشت به طوری 
که در4 آبان 1343 ایشان طی نطقی تاریخی 

به رسوایی این اقدام ننگین پرداختند. 
به  کماندو  صدها   ،1343 آبان   13 شب  در 
همراه مزدوران ساواک به منزل امام در قم 
حمله ور شدند ایشان را دستگیر و به تهران 
منتقل کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی 
ایشان را به ترکیه تبعید کردند. این سرآغار 
هجرتی بود که 14 سال بعد پیروزی انقالب 

اسالمی را به بار آورد. 

روز دانش آموز 13 آبان 1357 

ایران به  انقالب اسالمی مردم  در حالی که 
رهبری امام خمینی)ره( به روزهای سرنوشت 
سازی نزدیک می شد همه اقشار مردم ایران 
از زن و مرد و پیر و جوان، سعی در ایفا کردن 
الهی  تکلیف  به  عمل  و  خود  تاریخی  نقش 
داشتند. در این میان دانش آموزان و نوجوانان 

شور و حال دیگری داشتند. 
در  دانش آموزان   ،1357 آبان   13 روز  صبح 
به  بودند،  کرده  تعطیل  را  مدارس  که  حالی 
سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای 

اعتراض خود را به گوش همگان برسانند. 
گروه،  گروه  خداجو،  و  پر شور  جوانان  این 
داخل دانشگاه شدند و به همراه دانشجویان 
و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن 
صبح،   11 ساعت  کردند.  اجتماع  دانشگاه 
در  اشک آور  گاز  گلوله  چند  ابتدا  مأموران،  
کردند؛  پرتاب  خروشان  جمعیت  این  میان 
اما، اجتماع کنندگان در حالی که به سختی 
رساتر  را  خود  صدای  می کشیدند،  نفس 

اندام  بر  لرزه  اهلل اکبر،  فریاد  با  و  کرده 
مأموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام 
نوجوانان  و  جوانان  و  شد  آغاز  تیراندازی 
بی گناه، یکی پس از دیگری، در خون خود 
غلتیدند. در این روز، 56 نفر شهید و صدها 

نفر مجروح شدند. 
حضرت امام)ره( در پیامی به همین مناسبت 
که  باشید،  صبور  من  عزیزان   ...« فرمودند: 
پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران 
است...  آزادگان  جایگاه  امروز  ایران   ... است 
من از این راه دور، چشم امید به شما دوخته ام 
... صدای آزادی خواهی و استقالل طلبی شما 

را به گوش جهانیان می رسانم.« 
شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  خاطر  به 
دانش آموز، این روز در تاریخ انقالب اسالمی 

به نام روز دانش آموز نام گذاری شده است. 

تسخیر النه جاسوسی ـ روز مبارزه 
با استکبار جهانی 13 آبان 1358 

دولت  حکومت  زمان  و  انقالب  ابتدای  در 
موقت با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد 
شاه و اموال ملت ایران، دانشجویان تصمیم 
به اشغال سفارت آمریکا گرفتند. دانشجویان 
پلی تکنیک، صنعتی  تهران،  دانشگاه های  از 
آمدند  هم  گرد   ... و  بهشتی  شهید  شریف، 
آمریکا  سفارت  تا  راهپیمایی  یک  طی  و 
علیرغم  و  رفته  باال  سفارت  دیوارهای  از 
سفارت  آمریکایی ها،  و  محافظین  مقاومت 

را به تصرف کامل درآوردند. 
به  آمریکایی ها  سفارت،  تسخیر  هنگام  در 
از  بسیاری  کردن  نابود  مشغول  سرعت 
غارت های  و  تجاوزارت  و  دخالت ها  اسناد 
به  سفارت  تسخیر  از  پس  ولی  شدند  خود 
سرعت از نابودی باقی مانده اسناد جلوگیری 
جاسوسی  النه  از  که  اسنادی  بعدها  و  شد 

در  و  شده  چاپ  بود  آمده  دست  به  آمریکا 
اختیار همگان قرار گرفت. به محض انتشار 
انزجار  و  خشم  با  بسیاری  مردم  خبر،  این 
مقابل النه جاسوسی تجمع کرده و از حرکت 
خمینی )ره(  امام  کردند.  حمایت  دانشجویان 
و  دوم  انقالب  را  حرکت  این  پیامی  در  نیز 
این حرکت  نامیدند.  اول  انقالب  از  بزرگ تر 
را  آمریکایی ها  خشم  معترض،  دانشجویان 
ملتی  درک  از  ناتوان  که  آنها  و  برانگیخت 
به  دست  بودند،  آزادی خواه  و  استقالل طلب 
اقداماتی بر ضد جمهوری اسالمی ایران زدند؛ 
از آن جمله فشار آوردن به مجامع بین المللی 
مانند سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسالمی، 
شورای امنیت و ...، ایجاد جو منفی تبلیغاتی 
اقدامات  برخی  و  مسلمان  دانشجویان  علیه 

دیگر از جمله آنهاست. 
اقدامات  به  آنها  ماندن،  بی ثمر  از  پس  اما 

جدی تری روی آوردند؛ از جمله قطع کامل 
حمله   ،1359 مهر   20 در  سیاسی  روابط 
نظامی به ایران و تجاوز به خاک کشورمان 
آنها در صحرای  به شکست مفتضحانه  که 
و  اقتصادی  محاصره  نیز  و  انجامید  طبس 
بلوکه کردن دارای ها و اموال ایران و... که 
برای  ایران  ملت  درعزم  تاکنون  هیچ کدام 
ومنشا  جهانی  بی عدالتی  و  ظلم  با  مقابله 
اصلی آن در جهان یعنی استکبار جهانی و 

آمریکا خللی وارد نکرده است. 
و این گونه نام روز 13 آبان برای همیشه در 

تاریخ ایران ماندگار شد.

30 نقطه استان آماده راهپیمایی
 روز 13 آبان

طبق روال هر ساله روز 13 آبان راهپیمایی پر 
شوری همزمان با سراسر کشور در شهرهای 
شود.  می  برگزار  نیز  جنوبی  خراسان  استان 

و امسال نیز بنا به گفته ابراهیم زاده رئیس 
استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
برگزار  استان  نقطه   30 در  راهپیمایی  این 
ابراهیم  مرتضی  االسالم  خواهد شد. حجت 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  زاده 
با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان  اسالمی 
خبرنگار ما،  ضمن اشاره به اهمیت روز 13 
آبان،اظهار کرد:این روز،روز برائت از مشرکین 
و مستکبرین عالم در تاریخ انقالب اسالمی 
سال  نامگذاری  به  اشاره  ضمن  است.وی 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  جاری 
بر«همدلی و همزبانی«،تصریح کرد: از عموم 
بویژه دانشجویان و دانش  مردم،مسئوالن و 
روز  این  راهپیمایی  در  حضور  برای  آموزان 

بزرگ دعوت به عمل می آید.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
در  مردم  کرد:حضورپرشور  اضافه  استان 
روحیه  دهنده  نشان  آبان،   13 راهپیمایی 

استکبارستیزی آنها به دنیا است.
برگزاری  از  زاده  ابراهیم  االسالم  حجت 
با  مبارزه  ملی  روز  آبان   13 راهپیمایی 
استکبار جهانی در 30 نقطه خراسان جنوبی 
خبر داد و اذعان داشت: این راهپیمایی در 
جاری،راس  هفته  شنبه   پنج  روز  بیرجند، 
می  آغاز  شهدا  میدان  از  صبح   9 ساعت 
پایانی  سخنران   : داد  ادامه  وی  شود. 
مرکز  در  امسال،  ماه  آبان   13 راهپیمایی 
االسالم  حجت  جنوبی  خراسان  استان 
ایران  امور  معاون  الهدی  علم  والمسلمین 

مجمع تقریب مذاهب اسالمی است.
دیدار  افزود:  زاده  ابراهیم  االسالم  حجت 
عطر  شاهد،  خانواده   ، فقیه  ولی  نماینده  با 
نمایشگاه  گشایش  شهدا،  گلزار  افشانی 
های  برنامه  ویژه  دیگر  از  پوستر  و  عکس 
گرامی داشت این روز است.وی با اشاره به 
8 تا 13آبان هفته استکبار ستیزی گفت : 16 
هزار و 320 قطعه محصول فرهنگی شامل 
مضمون  با  دی  سی  و  ،پوستر  پرچم  بنر، 
استکبار ستیزی در این هفته توزیع می شود. 
الزم به ذکر است؛ گروه ها، طبقات، احزاب 
و تشکل های دانشجویی و دانش آموزی نیز 
با صدور بیانیه های مختلفی از مردم مومن 
دعوت  اسالمی  ایران  صحنه  در  همیشه  و 
آبان،   13 ا...  یوم  راهپیمایی  در  که  کرده 
باشکوهتر از سال های گذشته شرکت کنند.
اسالمی خراسان  تبلیغات  شورای هماهنگی 
جنوبی، نیز  ضمن گرامی داشت یاد و خاطره 
یوم ا... شهدای  عظیم الشأن،  راحل  امام 
شهید  دانش آموزان  ویژه  به  آبان  سیزدهم 
دانشجوی  شهید  یک  و  و سی  سال 1357 
پیرو خط امام )ره(  و فاتحان النه جاسوسی 
آمریکا، با صدور بیانیه ای یوم ا...سیزدهم آبان 
را روز »اعالم برائت و  فریاد کوبندۀ خشم و 
نفرت و انزجار« امت های آزاده و اسالمی به 
ویژه ملت مبارز، بیدار  و  استکبار ستیز ایران 
و  دانست  آمریکایی  استکبار  علیه  اسالمی 
شرارت  محور  کماکان  آمریکا  کرد:   اعالم 
آبان   13 و  است  استکبار  رأس  و  جنایت  و 
بر  امسال روز بزرگ ـ فریاد رسای »مرگ 

آمریکا« خواهد بود.

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

ان الحسین مصباح الهدی وسفینه النجاه

هیئت جواداالئمه )علیه السالم( رحیم آباد برگزار می نماید:

 هر روز تا آخر ماه صفر زیارت عاشورا و عزاداری
 ساعت 6 الی 7 صبح

   اعالم آمادگی کلیه مراسم برای
 عزاداری چهل و هشتم در مشهد مقدس

مهلت ثبت نام: 95/8/30 )اربعین حسینی( 
مکان:خیابان مدرس، نبش مدرس 48 

جنب استانداری
تبلیغات حسینیه جواداالئمه)علیه السالم(

ویزا 180 هزار تومان، اتوبوس ایران 230 هزار تومان
اتوبوس عراق 250 هزارتومان، جمع 660 هزار تومان

ویزا، اتوبوس دربست ایران و عراق، اسکان در کربال
اقساط قرض الحسنه

جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید برگزار می کند

سفر اربعین حسینی )ویژه برادران(

آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
056-32232000

آگهی ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت حق تقدم سهام افزایش سرمایه شرکت
 کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص(ثبت شده به شماره 1204

به اطالع می رساند: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 92/05/14 و مصوبه مورخ 95/08/08 
هیئت مدیره محترم شرکت مقرر گردید: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ73/500/000/000 ریال

 به مبلغ105/000/000/000ریال منقسم به 1/050/000سهم یکصد هزار ریالی با نام به شرح ذیل افزایش یابد
1 - سرمایه فعلی شرکت73/500/000/000 ریال  2 - مبلغ افزایش سرمایه31/500/000/000 ریال 3- مبلغ سرمایه پس 
از افزایش 105/000/000/000ریال 4 - ارزش اسمی هر سهم: یکصد هزار ریال 5- تعداد سهام عرضه شده 315/000 
سهم 6 - نوع سهم: عادی 7- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی ویا مطالبات سهامداران  
به مبلغ 31/500/000/000ریال انجام خواهد شد. 8 - موضوع افزایش سرمایه: تامین سرمایه در گردش و اصالح ساختار 
مالی شرکت 9 - به هرصاحب سهم در ازای هر 2.333سهم متعلقه در تاریخ 95/08/08تعداد یک حق تقدم خرید سهم 
جدید تعلق می گیرد. 10- مهلت استفاده: مهلت استفاده حق تقدم در خرید سهام جدید 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
می باشد. 11- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند حسب مورد باید براساس موارد بیان 
شده ذیل اقدام نمایند 12- سهامدارانی که مطالباتی از شرکت ندارند مبلغ نقدی افزایش سرمایه را می بایست ظرف مهلت 
مقرر به حساب شماره 0200038821005این شرکت نزد بانک صنعت ومعدن شعبه مدرس بیرجند واریز و رسید بانکی 
مربوطه را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی بیرجند کیلومتر12 جاده کرمان،جنب کویرتایر، دفترشرکت لوله و 
پروفیل کویر خراسان ارسال و رسید دریافت نمایند. 13- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده 
ننموده اند توسط شرکت به سایر سهامداران واگذار و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها وکارمزد متعلقه به حساب 

بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
هیئت مدیره شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص(



مناسبت ها

خاطره  که  خانه هایی  برزجی-   عصمت 
نارنج  و  حوض  و  مهتابی خانه  از  شدند؛ 
دسترسی،  سلسله مراتب  و  حریم بندی  تا 
و  هویت  از  رنگی  دیگر  امروز  خانه های 
یک مشت  ندارد؛  ایرانی  غنی  فرهنگ 

سنگ،سیمان، آهن و دیگر هیچ!
 آن وقت ها که هنوز مردمان شهر در آهن و 
شیشه محصور نشده بودند، با خاک و سنگ، 
تجربه های  و  آگاهی  بستر  در  آفتاب  و  آب 
امروزه  که  دادند  سامان  را  فضاهایی  دیرین، 
و  ما  فرهنگی  میراث  جزو  آن  یادگارهای 

آیندگان سرزمین است.
خانه هایی  به  بگذریم  که  آن ها  از کهن ترین 
و  شدند  هم محله  کنار  در  که  می رسیم 
چند  شدند.  شهر  یک  باهم  که  محله هایی 
خانواده در یک حیاط، هر خانواده یک اتاق و 
گاه تنها پیوندشان همسایگی بود. هر فضایی از 
خانه و حیاط نامی داشت. هیچ فضایی بیهوده 

نبود و کاربردی روزمره داشت.
پدربزرگ و مادربزرگ؛ فرزندان، نوه و نتیجه 
بر  همه  می رسیدند،  نفر   ۲۰ به  گاهی  که 
از  که  آن هایی  می نشستند.  سفره  یک  سر 
باورهای  آنکه  با  بودند  آمده  دوردست ها 
ساکنان  با  زود  خیلی  داشتند،  متفاوتی 
قدیمی محله همسایه شدند، انگار که سال ها 
به  نسبت  هیچ کدام  می شناختند،  را  یکدیگر 
دور  خیلی  نمی کردند.  غریبی  احساس  هم 
نیست روزهایی که همسایگان عزیزترین و 

نزدیک ترین کسان هم بودند.
در این گزارش به معرفی خانه های تاریخی 

استان خراسان جنوبی پرداختیم.
ساختمان پست قدیم به لحاظ استقرار مکانی 
در خیابان شهید منتظری ، میدان پست قدیم 
بنا در  واقع گردیده است.این  در محله سرده 
ابتدا در دوره قاجاریه به عنوان غور خانه مورد 
استفاده قرار می گرفته و بعدها تا سال 1361 به 
عنوان پست و تلگراف بیرجند بوده و تا سال 6۲ 
کامال تخلیه شده و متروکه می گردد و در سال 
1385 توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت 
پایگاه  اداری  ساختمان  غالب  در  و  گردیده 
بیرجند  شهر  تاریخی  بافت  فرهنگی  میراث 
احیاء شده است. زیباترین و جالب توجه ترین 
قسمت بنا ضلع غربی آن می باشد که دارای 
تزئینات آجرکاری به شیوه رگ چین و از نوع 
خفته و راسته و طرح لوزی برجسته با آجرهای 

قالبی تزئینی نقش وار می باشد.

خانه عبدا... خان رفیعی

تاریخی  خانه های  بزرگترین  از  یکی  اثر  این 
روستای درمیان که در گذشته دارای بخش  های 
متعددی چون باغ اختصاصی، عمارت اندرونی، 
اصطبل و ... بوده است.اجزای معماری این خانه 
همچون خانه های سنتی عبارت است از: سردر 
ورودی، داالن ارتباطی، حیاط مرکزی، مطبخ، 
این  اطراف  در  متعددکه  داالن های  و  اتاق ها 

حیاط شکل گرفته اند.

خانه ابراهیم بیک مسینایی

این بنا در روستای درمیان از توابع شهرستان 
درمیان واقع است. بنای تاریخی ابراهیم بیگ 
جنب  و  قدیم  بخشداری  کوچه  در  مسینایی 
مسجد میان ده این روستا واقع گردیده است.
دوره ساخت آن به دوره افشاری تا اوایل قاجار 
برمی گردد. پنجره های ارسی مشبک، تزئینات 
رسمی بندی، گچبریهایی دارای نقوش اسلیمی 
از  شاه نشین  اتاق  دارابودن  و  مرغ  و  گل  و 
مشخصات بارز این بنا است. این بنا به لحاظ 
در  کم ارتفاعی  دیوار  کشیدن  با  زیاد  وسعت 
میانسرا و دیگر فضاها به دو قسمت تقسیم شده 
است و دخل و تصرفهایی در آن صورت گرفته 

است. بنا تقریباً دارای تقارن محوری شمالی - 
جنوبی است. ورودی بنا در ضلع شرقی قرار 
داشته که پس از گردش 9۰ درجه به سمت 
است  می شده  منتهی  هشتی  یک  به  راست 
اینک درب ورودی نیمه شمالی در ضلع  که 
شرقی هشتی واقع است و درب ورودی نیمه 
جنوبی از راهروی فوق الذکر باز می شود. هشتی 
دارای طاقهایی است که اختصاص به استقرار 
مراجعان داشته است و پس از آن با گردشی 9۰ 
درجه ای دیگر به سمت چپ و عبور از داالنی با 
سقف خنچه پوش تخت به میانسرای مستطیل 
شکل وارد می شویم که اینک از میان به وسیله 

دیواری به دو قسمت تقسیم شده است.
میانسرا دارای طاقنماهایی است با اندود کاهگل 
که به وسیله گچ سفید قاب بندی شده اند و این 
قابهای گچی در قسمت های فوقانی تزئینات 
گچبری اسلیمی و ... را ایجاد می کنند. در مقابل 
داالن ورودی به میانسرا داالن دیگری با سقف 
خنچه پوش تخت وجود دارد که قسمتی از آن 
مسقف  تیرپوش  روش  با  و  است  فروریخته 
یک  داالن  این  چپ  سمت  در  است.  گشته 

فضای  وارد  آن  از  پس  و  دارد  وجود  انباری 
اجرا  گنبدی  با سقف  آشپزخانه می شویم که 
شده برروی تویزه هایی با قوس جناغی ایجاد 
شده است. در انتهای آشپزخانه دو اتاق برای 
ذخیره هیزم و ارزاق در نظر گرفته شده است. 
در انتهای این داالن سرویس بهداشتی واقع 
است. قباًل مجرایی آب قنات را وارد آشپزخانه 
می کرده است آب بعد از این مجرا به دو قسمت 

تقسیم شده و به میانسرا وارد می شده است.
در انتهای شاه نشین بخاری با تزئینات گچبری 
از  گچ  از  قشری  زیر  اینک  که  داشته  وجود 
تزئینات گچبری  احتمااًل  و  است  پنهان  نظر 
اتاقهای طرفین تیرپوش  زیادی داشته است. 
در  است.  داشته  گچبری  با  بخاری  و  است 
اشکوب فوقانی اتاقهای طرفین دارای گچبری 
حاشیه بخاری بوده و سقف آن به نحو زیبایی 
اتاق  اجرا شده است.  تویزه  به سبک طاق و 
سقف  زیر  در  کاذب  سقفی  دارای  مرکزی 
تیرپوش است که با قطعات چوبی کوچکی که 
تزئینات مختصری دارند اجرا شده است. نمای 
راهرو در اشکوب فوقانی با قوس جناغی است 
و در پشت آن فضایی با تزئینات رسمی بندی در 

سقف وجود دارد.

خانه مهدی خان رفیعی

بنای تاریخی خانه مهدی خان رفیعی در داخل 
روستای درمیان و درون بافت سنتی این روستا 
قرار گرفته است . این بنا متعلق به مهدی خان 
رفیعی حاکم قلعه فورگ می باشد و همزمان با 
آن یعنی در دوران نادر شاه افشار بنا شده است. 
البته در دوران بعدی تغییرات وتعمیرات جزئی 

نیز در آن داده شده است.
در داخل روستای درمیان خانه های تاریخی 

ایرانی  اصیل  معماری  ویژگیهای  با  متعددی 
مشهور  ها  خانه  این  از  یکی  که  دارد  وجود 
آنها  از جالبترین  به خانه مهدی خان رفیعی 
اساس  بر  کامال  بنا  این   . رود  می  شمار  به 
ویژگیهای معماری ایرانی بوده و دارای عناصر 
و اجزای متعدد از قبیل سردر ورودی ، هشتی 
، داالن ، حیاط مرکزی ، اطاقهای متعدد در 
اطراف حیاط ، مطبخ و شاهنشین می باشد . 
بنا از طریق سردر ورودی که  ورود به داخل 
دارای طاق کلیل می باشد امکانپذیر است . 
از ویژگیهای ممتاز این بنا تزئینات و هنرهای 
وابسته به معماری است که جلوه خاصی به 
آن داده است. تزئینات گچبری در بخشهای 
مختلف بنا از جمله تزئینات اسلیمی ، مقرنس 
های گچبری شده  حاشیه  و  بندی  رسمی   ،
اطراف طاقها وطاقنماها و نیز تزئینات مربوط به 
پوشش چوبی سقفها بیشترین میزان تزئینات را 
شامل می شود . وجود ارسی های متعدد در 
قسمتهای مختلف بنا از جمله در شاهنشین با 
طرحهای هندسی و شمسه از دیگر تزئینات این 
بنا به شمار می رود .با توجه به سبک معماری و 

تزئینات، دوره تاریخی این بنا به دوران افشاریه 
تا اوایل قاجار می رسد.

خانه تقوی )اکرم خان(

این بنا در داخل بافت تاریخی نهبندان واقع 
شده است. با توجه به شواهد معماری موجود 
این بنا مربوط به دوره قاجار است. از خصوصیت 
بارز آن دو ایوان شمالی و جنوبی بنا است که 
به شیوه قوس جناغی اجرا شده و با فرم دیگر 
بناهای نهبندان که دارای قوسهای بیز هستند 
متفاوت می باشد. همچنین این بنا نسبت به 
دارای  تاریخی  بافت  در  موجود  بناهای  سایر 

ارتفاع بیشتری می باشد. 

خانه پردلی

و  شده  ساخته  درونگرا  سبک  به  بنا  این 
هشتی،  سردرورودی،  همچون  عناصری 
و  ستوندار،  ایوان  مرکزی،  حیاط  داالن، 
بنا  معماری  ساختار  حیاط  اطراف  اتاقهای 
تزیینات  با  ورودی  در  اند.سر  داده  شکل  را 
است  بنا  در  معماری شاخصی  آجری عنصر 
که کامال در جداره معبر خود نمایی می کند و 
از حس دعوت کنندگی قوی برخوردار است. 
هشتی بنا نیز دارای تزییناتی در پوشش است. 
هشتی،  ورودی،  سردر  آجرکاری  تزیینات 
نماهای حیاط و ستونهای ایوان از ویژگیهای 
بنا  این  ساخت  آیند.زمان  می  حساب  به  بنا 

نیمه دوم دوره قاجاریه است.

خانه ساالری

قدمت این بنا به دوره قاجاریه بر می گردد و نام 

آن از مالک قبلی آن آقای ساالری گرفته شده 
مستطیل  پالنی  دارای  ساالری  منزل  است. 
شکل به طول 38 ، عرض 37 ، ارتفاع 5 متر و 

مساحت ۲8۰ متر مربع می باشد
این بنا دارای فضاهای حیاط اندرونی ، حیاط 
بیرونی ایوانهای ورودی و هشتی ، اتاق های 
استراحت ، انبار و سه مطبخ می باشد . ورودی 
اصلی این بنا در ضلع غربی قرار گرفته که پس 
از ورود به حیاط بیرونی بنا وارد می شده و پس 
از آن به وسیله ی چرخشی 9۰ درجه به هشتی 
ایوان شکل بنا وارد می شویم که در هر سمت 
اتاقی وجود  آن هم  در پشت  و  راهرویی  آن 
ایوان به حیاط  از  از عبور  . پس  داشته است 
بنا می رسیم که در هر ضلع آن ۲  مرکزی 
اتاق قرار داشته که هم به صورت مساوی از 
حیاط مرکزی دسترسی داشته و هم به وسیله 
اتاق فضای  این 1۲  میان  راهروهایی که در 

دسترسی وجود داشته است .
 و باالخره در جنوبی ترین ضلع این بنا ایوانی 
همانند ایوان شمالی قرار دارد که در دو سمت 
آن راهروهایی قرار گرفته که اتاق ها در پشت 

این راهرو قرار گرفته شده است این راهروها 
در حال حاضر خود دسترس مستقیم از حیاط 
بنا  این  مصالح  اصلی  جنس   . دارد  مرکزی 
به همراه مالت  خشت های 3۰ ×3۰ س.م 
کاه گل و ماسه سیمان بوده است . از ویژگی 
های قابل توجه اثر استفاده از حیاط اندرونی 
و بیرونی در ساخت با به وجود آوردن فضای 
 9۰ چرخش  وسیله  به  خصوصی  و  عمومی 
درجه ارتباط بین دو حیاط و عبور از هشتی می 
باشد همچنین استفاده از طاقهای جناقی و گره 
چینی آجری در بنا را می توان از دیگر ویژگی 

های آن دانست.

خانه سید حسین مظلوم

این بنا با توجه به نوع معماری مفصلی که از 
آن برخوردار است جزء خانه های اعیان نشین 
این منطقه به شمار می آید .این اثر دارای یک 
سر در ساده و یک درب چوبی قدیمی است 
با پوشش  از ورود، وارد یک هشتی  که پس 
منحنی شده که در هر ضلع آن یک طاقچه با 
طاق جناقی وجود دارد و دو مسیر از آن منشعب 
می شود ، یک مسیر فرد را به سمت حیاط و 
اتاق های اطراف آن و دیگری آغاز راه پله ای 
است که فرد را به سمت طبقه باال یا میهمان 
خانه و یا شاه نشین دعوت و هدایت می کند . 
پس از عبور از داالن و راهرو منشعب از هشتی 
که دارای پوشش آهنگ است ، به حیاط بنا 
میرسیم . این حیاط از چهار طرف با اتاق ها 
و فضاهای مختلفی احاطه شده و در میان خود 
دارای یک باغچه کوچک نیز هست که درون 
آن سمبل کشاورزی این منطقه یعنی درختچه 
یا بوته زرشک نیز به چشم می خورد ، با رد 
شدن از الحاقات جدید و در نظر نگرفتن آنها 

میتوان گفت این بنا در گذشته دارای یک ایوان 
با پوشش منحنی و دو ایوان کوچکتر با پوشش 
تخت بوده است و نوعی از یک معماری خاص 
را به نمایش میگذارد .  داشتن بخاری های 
دیواری متعدد و در همه جهات بنا با تزئینات 
را 5  آنها  تعداد  میتوان  متفاوت که  و  خاص 
عدد شمرد و همچنین تزئینات هندسی پنجره 
ها و البته نوار هایی از گل و بوته و همچنین 
نقوش هندسی که در دیواره های بنا به چشم 
می خورند نیز ازجمله ویژگی های خاص این 

اثر به شمار می آیند .

خانه قارنی

بنای خانه قارنی در بافت قدیمی شهر قاین 
شواهد  گرفتن  نظر  در  با  است  شده  واقع 
موجود ساخت بنا به دوره قاجاریه باز می گردد. 
شرقی  در ضلع  ورودی  ایوان  دارای  بنا  این 
می باشد که توسط یک هشتی داالن به حیاط 

مرتبط می گردد.
ایوان زمستانی در ضلع شرقی واقع شده است 
و فضای ارتباطی در دو طرف ایوان، دو اشکوبه 
بوده و دسترسی به آن از طریق فضای ارتباطی 

ضلع شمالی ایوان امکان پذیر است.

خانه یاوری

این خانه در داخل شهر سربیشه درمیان اراضی 
کشاورزی بر فراز تپه ای بلند و در جوار بقایای 
قلعه کهنه سربیشه قرار گرفته مهمترین عناصر 
هشتی،  سردرورودی،  از  عبارتند  آن  معماری 
داالن ارتباطی، حیاط مرکزی یا میانسرا، ایوانها، 
اتاق های متعدد، مطبخ و انبار. ایوانها در اضالع 
شمالی و جنوبی بنا قرار دارند. در داخل مطبخ 
هنوز عناصری نظیر اجاق، تنور و هیزم خانه 
وجود دارد و پوشش سقف از نوع گنبدی است.

هنوز  که  دارد  وجود  پستویی  کنار مطبخ  در 
و  آذوقه  ذخیره  مخصوص  های  کندوک 
به  آن  در  گلی(  بزرگ  های  )خمره  غالت 
چشم می خورد. این فضا با تکنیک طاق و 

تویزه پوشش شده است. 

خانه اعتمادی نیا

مرکز  در  نیا  اعتمادی  خانه  تاریخی  بنای 
فاخر  است  بنایی  بیرجند  تاریخی شهر  بافت 
و خشک  گرم  مناطق  معماری  ویژگیهای  با 
ایران که چینش فضاهای معماری و طراحی 
آن کامال با خصوصیات اقلیمی ومنطقه و نیز 
همخوانی  مردم  اعتقادی  و  اجتماعی  شرایط 
دارد. ورود به بنا از دو طریق ممکن است. زمان 

ساخت این بنا نیمه دوم دوره قاجاریه است.

خانه سلطانی

بنای خانه قدیمی سلطانی متعلق به خانواده 
بوده  قاینات  بزرگان  و  مالکین  از  سلطانی 
قدیمی  بنای  با  همزمان  بنا  این  است. 
با توجه به  خانه حقیقی)میر( ساخته شده و 
شباهت های فراوان )از لحاظ طرح معماری 
و تزئینات( که بین دو بنا وجود دارد احتمااٌل 
معمار هردو بنا یک نفر بوده است. اصل بنا 
متعلق به دوره زندیه بوده و در دوره قاجاریه 
آمده  بوجود  تغییراتی  بنا  زمستانی  ایوان  در 
است. این بنا در سال 8۲ توسط شهرداری 
و شورای اسالمی خریداری و جهت تبدیل 
اداره  اختیار  در  مردم شناسی  موزه  به  شدن 
میراث فرهنگی قرار گرفته تا پس از مرمت 
این  شود.  داده  آن  به  کاربری  تغییر  کامل 
عمل باعث شده تا فضای باقیمانده در پشت 
از  و  شده  تبدیل  انبار  به  الحاقی  دیوارهای 

زیبایی فضای اصلی کاسته شود.

خانه های خاطره 

آفت رسانه های غربیکاریکاتور

طاهر شعبانی
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»یتیم خانه ایران« به سانس فوق العاده رسید

 فیلم سینمایی »یتیم خانه ایران« شامگاه سه شنبه 11 آبان ماه با استقبال مردم و پیش فروش کامل بلیت ها در سینما آزادی، در سانس ۲3:59 به 
سانس فوق العاده رسید. به گزارش ایسنا، این فیلم قطعه ای حذف شده از تاریخ معاصر ایران و داستان قحطی و خشکسالی عظیم ایران را در سال های 
1۲95 تا 1۲97 در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس روایت می کند.

همبستگی علم و جهاد  

*عصمت برزجی

قابش،   در  که  است  روزی  همان  امروز 
نشسته  بزرگ  واقعه  سه  از  شفاف  تصویری 
است. 13 آبان روز ی الهام بخش و امید آفرین 
برای  بزرگ  درسی  تنها  نه  که  روزی  است. 
پای  به  را  ملت  یک  بلکه  است  آموزان  دانش 
را  تاریخ  صفحه  صفحه  و  نشاند  می  درسش 
برای ذهن ها ورق می زند. امروز که برای یک 
اعتراض بزرگ روحانی ملت به تبعید رفت شاید 
ناحقی  و  ظلم  برابر  در  بگوید  خواهد  می  ما  به 

سکوت بی معناست!
و  آموز  دانش  که شهدای  روزی  در همین  و 
به  بزرگ  نهضت  تهران  دانشگاه  در  دانشجو 
و  آموز  دانش  که  است  این  آور  یاد  کردند  پا 
دانشجو فقط موظف به خواندن علم نیست باید 
از علم در راه دفاع از شرافت نیز استفاده کرد . 
دست  به  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر  و   
ما  به  نیز  امام  خط  پیرو  مسلمان  دانشجویان 
آموخته است که جایی برای بیگانگان در خاک 

ایران وجود ندارد چه النه باشد، چه کاخ!
»علم« و »جهاد« درس بزرگی است که 13 
آبان ما آموخته است. درس همبستگی و همدلی 

طالب، دانشجویان ، اساتید و فرهنگیان .
پس آنچه امروز برای ما یک تکلیف شده این 
است که  با ادامه راه آنانی که حماسه آفرینان  
13 آبان بوده اند همه در صحنه پر شور حماسه 
مکتبی و ملی حضور داشته باشیم و کالس ها 
و مدرسه ها را به سنگر مبارزه با استکبار تبدیل 
کنیم.  خط 13 آبان خط ضد سلطه،  است  باید 
برای  باید  پیام  این  و  و حفظ کرد  را خواند  آن 

همیشه در حافظه تاریخ ایران جاودان بماند. 
چالش  به  افتاد،  اتفاق  آبان«   13« در  آنچه 
بی  کدخدای  را  خود  که  بود  قدرتی  کشیدن 
رقیب دهکده ی جهانی می دانست و شرایطی 
گفتن  »نه«  جرئِت  کسی  که  بود  آورده  پیش 
نداشت، تا چه رسد به اینکه ملتی با مشت های 
گره کرده خشم و خروش خود را ابراز کند و بر 
آمریکا«  بر  »مرگ  و  بکشد  فریاد  آمریکا  سر 
خود  شعارهای  ترین  اصلی  و  ترین  ناب  از  را 
و  داد  رخ  روزی  چنین  در  حادثه  دهد.این  قرار 
معلوم شد که استکبار، »ببر کاغذی« و »قدرت 
همان  رخداد،  این  جاودانه  است.پیام  پوشالی« 
کالم امام است که فرمود: »آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.«
به یاد داشتن روزهای خدا یک فرمان از سوی 
قرآن است آنجا که می گوید: ذکر هم بایام ا.... 
پس یوم ا... 13 آبان که مظهر نعمت و امتنان 
و  داشته  گرامی  را  است  صالح  بندگان  به  خدا 
مطابق هر سال فرهنگ حضور در صحنه های 
اجتماعی کشور را با حضور در راهپیمایی پر شور 

13 آبان به آیندگان منتقل می کنیم. 

یادداشت

بیانیه نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی به مناسبت 13 آبان

فقیه  ولی  نماینده 
به  بیانیه  صدور  با 
از  13آبان  مناسبت 
در  همیشه  مردم 
برای  استان  صحنه 
راهپیمایی  در  حضور 
به  دعوت  روز  این 

سیزدهم  است:  آمده  بیانیه  این  در  آورد.  عمل 
علیه  خمینی)ره(  امام  فریاد  طنین  که  آبان 
بدرقه  و  نمود  تبعید  میهن  از  را  کاپیتوالسیون 
از  بعد  و  ریخت  زمین  بر  دانشجویان  خون  آن 
پانزده سال دانش آموزان با بذل خون بازگشت 
امام)ره( را به استقبال نشستند و نهایتا روزی که 
و  افتاد  النه جاسوسی شیطان بدست فرشتگان 
سرکردگی  به  غرب  رسوانی  کوس  دیگر  امروز 
آمریکا شیطان بزرگ و اذناب اروپایی و منطقه 
ای اش چنان  به رسوایی کشیده شده که آنها 
از  دروغین  الملی  بین  های  سازمان  بسیاری  و 

کمترین وجاهت و مشرعیت برخوردار نیستند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: گرچه آنها 
با مکر و حیله و زور  قانونی وفقط  از هر  خارج 
سالح از شرق آسیا تا میانمار و کشمیر تا غرب 
آسیا و نیز سرزمین آفریقا جنایتی از هر فروگذار 
را  انسان  هر  قلب  که  کنند  نمی  و  اند  نکرده 
همین  کند.اما  دق  غصه  از  تا  نماید  می  خون 
دلیل پایان وجود کثیف آنها است. قتل و غارت 
مردم،  نمودن  آواره  شهرها،  ویرانی  کشورها، 
و  مخوف  های  زندان  بچه ها،  و  زنها  کشتن 
حتی  کودکان خردسال  نمودن  زندانی  شکنجه، 
نوزدان، تحریم ملتها و ایجاد اختالف بین ملتها 
آزادی  هرگونه  علیه  ارعاب  و  تهدید  همواره  و 
 ۲۰۰ از  ای  پروژه  اینهم  که   ... و  استقالل  و 
می  صورت  برجهان  سلطه  جهت  پیش  سال 
آنها  گیرد و تنها بصیرت و هوشیاری در مقابل 
سازش؛  یا  امید  کوچکترین  نه  و  است  کارساز 
زیرا ماهیت آنها تزویر است و تحقیر وقتی ملکه 
آمریکا  و  ایران  خارجه  وزیر  به  مدال  انگلیسی 

می بخشد آیا جز تزویر و تحقیر است.
امروز  بیانیه آمده است:  این  از  در بخشی دیگر 
ما مشاهده می  غیرتمند  مردم  بر چهره  دو غم 
شود اول آنچه که در باال اشاره شد، غم ملتهای 
است،  اسالمی  کشورهای  مخصوصا  و  مظلوم 
توانمندی  بکاهد  تواند  می  را  غم  این  و  آنچه 
و مقاومت ملتهای آزاده در مقابل استکبار است 
و  دهد  می  نشان  را  خود  بخوبی  الحمدا...  که 
تعطیلی  نه ضعف و سازش؛ و غم دوم رکود و 
آنچه  و  داخل  در  طبقاتی  اختالف  و  بیکاری  و 
ایجاد  و  رکود  رفع  بزداید،  تواند  را می  این غم 
اشتغال و بازار کار و اقتصاد مقاومتی و کمک به 

محرومین است و نه کنسرت و سرگرمی.
جنوبی،  خراسان  مردم  محترم  اقشار  کلیه  از 
انتظار است همچون هر سال و بهتر از هر سال 
راهپیمایی  در  و  دارند  را گرامی  بزرگ  روز  این 

سیزدهم آبان شرکت نمایند.

ماجرای خروس خوش اقبالی 
که در ژاپن مشهور شد! 

 
بار توانست در باغ  از آنکه 3    یک خروس پس 
ببرد،  در  به  سالم  جان  مرگ  از  ژاپن  در  وحشی 
توجه  مورد  یمن  خوش  پرنده  یک  عنوان  به 
نامش  که  خروس  گرفت.این  قرار  بازدیدکنندگان 

از  بسیاری  توجه  توانست  است  »ماساهیرو« 
بازدیدکنندگان باغ وحش »تنوجی« شهر »اوساکا« 
در ژاپن را به خود جلب کند.این خروس قرار بود در 
باغ وحش غذای یک راکون شود؛ اما کارکنان باغ 
وحش به طور موقت از آن برای کمک به رشد یک 
جوجه اردک تنها استفاده کردند. پس از چند ماه، 
سرنوشت این خروس باز هم تغییر کرد. این بار از 
خروس به عنوان طعمه ای زنده برای جلب توجه 
یک راسوی وحشی استفاده کردند. زمانی که راسو 
توجهی به این خروس نشان نداد، از آن به عنوان 
غذای شیرها و پلنگها استفاده کردند. اما این بار هم 

خروس توانست از مرگ جان سالم به در ببرد.

 از شاه نشین و تنورخانه تا سقف های گنبدی و خنچه پوش

در سال  امام خمینی قدس سره  تبعید  13آبان: 
جاسوسی،  النه  تسخیر  آموز  دانش  روز   ،1343

روز مبارزه با استکبار جهانی
14 آبان؛ روز فرهنگ عمومی

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
ایگ

ل ر
نز

ب م
 در

یل
حو

ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

انواع ساندویچ های نیم متری ویژه
 هـرهفتـه بـا منـوی جدیـد
 در خدمت همشهریان محترم  می باشد

آدرس:خیابان معلم،خیابان فردوسی
بین حافظ و پاسداران، پالک 8

طبخ با روغن کنجد

31052
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حادثه ای که موجب شد 13 آبان را روز دانش آموز بنامند ...

پنجشنبه *13آبان 1395 * شماره 3642

آیه روز  

در روی زمین به تکبر راه مرو که نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوه ها 
نمی رسد. سوره اسراء، آيه37

حدیث روز  

چهار چیز عالمت تقوی است: خوف از خدا، عمل به قرآن، قناعت به کم، آماده بودن برای مرگ 
و روز رحلت. امام علی )علیه السالم(

اسرار ازل را نه تـو دانی و نه مـن
وين حّل معّما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده بر اُفتد نه تو مانّی و نه من

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

6کليد تقويت روحيه

1( خود را بشناسيد: راه هايي كه باعث شناخت شما از 
خودتان و اينكه چه چيزهايي شما را خوشحال مي كند، 

پيدا كنيد. 
2 ( به خودتان ارزش بدهيد و به خود اعتماد  داشته 
باشيد: از خودتان مواظبت كنيد.  حتي اگر هميشه 
احساس عدم اطمينان مي كنيد، برخورد و رفتار مثبت 
را به دنياي اطراف هديه دهيد. برخورد مردم با شما، 
متاثر از رفتار و پوشش شماست.  بنابراين خود ارزشي 
و خود اعتمادي را به نمايش بگذاريد تا احترام را براي 

شما به ارمغان آورد. 
3 ( بيش از حد توانتان كار نكنيد: همه ما با سخت 
مان  خانواده  رفاه  و  امنيت  تامين  خواهان  كوشي، 
هستيم. اما مهم اين است كه تعادل را در زندگي 

حفظ كنيم. 
4 ( از افراد منفي دوري كنيد: از ارتباط مسموم كه 
در شما احساس ناراحتي، عصبانيت يا ناامني ايجاد 

مي كند، اجتناب كنيد. 
5 ( مثبت فكر كنيد سعي كنيد:  از حداكثر توانايي 
هايتان استفاده كنيد و به قدرت خويش اتكا نماييد. 
عاليق شخصي تان را با مطالعه و گذراندن كالس ها 

توسعه دهيد.
ب6 ( ورزش ورزش ورزش: يك رژيم غذايي مناسب و 
قدري فعاليت بدني روزانه اعم از اينكه پياده روي آرام 
باشد يا كار بيرون، فشار و اضطراب را تخفيف مي دهد 
تمرينات  نگه مي دارد ورزش و  را شاداب  و روحيه 
بدني، افراد را از احساس برتري طلبي رهايي و توانايي 

هاي سركوب شده ذهن را ترقي مي دهد.

مرد کور

روزی مرد كوری روی پله های ساختمانی نشسته و 
كاله و تابلويی را در كنار پايش قرار داده بود. روی 
تابلو خوانده ميشد: من كور هستم لطفا كمك كنيد. 
روزنامه نگارخالقی از كنار او ميگذشت نگاهی به او 
انداخت فقط چند سكه د ر داخل كاله بود. او چند 
سكه داخل كاله انداخت و بدون اينكه از مرد كور 
اجازه بگيرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و 
اعالن ديگری روی آن نوشت و تابلو را كنار پای او 
گذاشت و آنجا را ترک كرد. عصر آن روز، روز نامه نگار 
به آن محل برگشت و متوجه شد كه كاله مرد كور 
پر از سكه و اسكناس شده است. مرد كور از صدای 
قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان 
كسی است كه آن تابلو را نوشته بگويد، كه بر روی آن 
چه نوشته است؟ روزنامه نگار جواب داد: چيز خاص و 
مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شكل ديگری 
نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد كور 
هيچوقت ندانست كه او چه نوشته است ولی روی 

تابلوی او خوانده ميشد:
امروز بهار است، ولی من نميتوانم آن را ببينم ... !

روز13آبان57 روز تظاهرات دانش آموزان و 
دانشجويان علیه رژيم پهلوي بود. در جنگ 
سربازان حکومت نظامي با دانشجويان که 
تا پاسي از شب ادامه داشت، چندين نفر 
تهران  دانشگاه  شدند.  زخمي  و  شهید 
گردهمايي  محل  به  پیش  مدتي  از  که 
دانشجويان مخالف رژيم تبديل شده بود، 
گسترده ترين  از  يکي  شاهد  روز  دراين 
شعار  عده اي  بود.  دانشجويان  تجمعات 
مي دادند، گروهي بحث مي کردند و برخي 
ساعات  نخستین  از  مي خواندند.  اعالمیه 
دانش آموزان  از  تعدادي  آبان   13 روز 
فعال  هنوز  که  هايي  دبیرستان  معدود 
به سوي  کرده  تعطیل  را  مدارس  بودند، 
دانشگاه تهران تظاهرات کردند. آنها در سر 
راه خود ديگر دبیرستان ها را نیز تعطیل 
دانش آموزان،  جمعیت  افزايش  با  کردند. 
سربازان ارتش وارد عمل شدند و با شلیك 
تیر هوايي و انفجار گاز اشك آور به مقابله 
با دانش آموزان پرداختند. با شدت يافتن 
دانش آموزان  و  سربازان  بین  درگیري 
شعارهاي »مرگ بر شاه« و »معلم به پا 

گوشه  هر  از  شد«  کشته  محصلت  خیز 
حرکت  مسیر  خاست.در  پا  به  خیابان، 
با  مردم   دانشگاه،  به سوي  دانش آموزان 
آنها همراه شدند و پس از ورود به دانشگاه 
به تجمع دانشجويان پیوستند. دانشجويان 
سپس به مسجد دانشگاه رفتند و از طريق 
علیه  تندي  شعارهاي  مسجد،  بلندگوي 
از  آنها که قصد داشتند  دادند.  رژيم سر 
دانشگاه تا خانه آيت ا... طالقانی تظاهرات 
کنند، هنگام خروج از دانشگاه با مأموران 
صداي  شدند.  روبه رو  نظامي  حکومت 
تیراندازي جمعیت را پراکنده کرد. عده اي 
بستن  با  و  بازگشتند  دانشگاه  داخل  به 
درهاي دانشگاه به شدت شعار مي دادند. 
عده اي که در بیرون از دانشگاه مانده بودند 
به خیابان هاي اطراف رفتند. دانشجويان 
حرکت  در  پزشکي  دانشکده  سمت  به 
دانشگاه  محوطه  وارد  نظامیان  که  بودند 
کردند. تیراندازي  به  شروع  دوباره  شده 
خنثي  براي  ودانشجويان  دانش آموزان 
شاخه هاي  اشك آور،  گاز  اثرات  کردن 
با خروج  را شکسته آتش زدند.  درختان 

مجروحین  دانشگاه،  محوطه  از  مأموران 
منتقل  دانشگاه  اطراف  بیمارستانهاي  به 
و  دانش آموزان  اکبر«  »ا...  فرياد  و  شدند 
تظاهرکنندگان  يافت.  شدت  دانشجويان 
که در خیابانهاي اطراف دانشگاه پراکنده 
به  با روشن کردن آتش و حرکت  بودند 
سمت خیابان هاي آناتول فرانس )قدس 
بزرگمهر، شیشه هاي ساختمان  و  فعلي( 
برق  نگهباني  و  رستاخیز  حزب  نشريات 
را  آنها  اثاثیه  و  شکستند  را  دانشگاه 
تخت جمشید  در خیابان  ريختند.  بیرون 
)طالقاني فعلي( نیز بانك صنايع و معادن 
گرفت.  قرار  تظاهرکنندگان  حمله  مورد 
دانشگاه  اطراف  تظاهرات  بعد،  ساعاتي 
به سطح شهر و ديگر خیابان ها کشیده 
داشتن  دست  در  با  تظاهرکنندگان  شد. 
داد«  »دانشگاه شهید  نظیر  پالکاردهايي 
دانشگاه،  در  نفر   65 شهادت  اعالم  با  و 
رساندند. مردم  اطالع  به  را  امروز  واقعه 
درباره تعداد شهدا و مجروحان حادثه 13 
آبان مقامات فرمانداري نظامي تهران اعالم 
کردند که برخالف شايعات هیچ کس کشته 

نشده تنها سه نفر مجروح شده اند. دکتر 
عبدا...شیباني، رئیس وقت دانشگاه تهران 
نیز گفت که درگیريهاي امروز تنها چهارده 
روزنامه  است.  گذاشته  جاي  به  مجروح 
کیهان به نقل از راديو ايران، نوشت که تا 
ساعت 12 شب، دوازده نفر از مجروحاني 
شده  منتقل  پهلوي  بیمارستان  در  که 
بودند درگذشته اند و حال دو نفر ديگر از 
آنها وخیم است. اما بنا به آمار بنیاد شهید 
انقالب  میان شهداي  در  اسالمي  انقالب 
تنها نام دو نفر به نامهاي مصطفي حاجي 
و سید مهدي سید فاطمي ذکر شده که 
است.   آبان 1357  شهادتشان 13  تاريخ 
آبان   13 واقعه  بازتاب  موجب  که  آنچه 
در جامعه شد، پخش فیلم درگیري هاي 
اين روز از تلويزيون بود. کارکنان سازمان 
بي سابقه،  اقدامي  در  تلويزيون  و  راديو 
بخش  در  را  دانشگاه  امروز  وقايع  فیلم 
خبري ساعت21/30به نمايش گذاشتند. 
در اين فیلم که صداي تیراندازي، انفجار 
گاز اشك آور و شعارهاي تظاهرکنندگان 
ضبط شده بود، صحنه تیر خوردن يکي از 

دانشجويان، هر بیننده اي را متأثر ساخت.
فرداي آن روز تعدادي از ساختمان هاي 
دولتی و اتوبوس هاي شرکت واحد به آتش 
کشیده شد که گفته مي شود بسیاري از 
اين رخدادها توسط اعمال حکومت وقت 
کار  روي  براي  زمینه سازي  منظور  به  و 
بود. گرفته  صورت  جديد  دولت  آوردن 
دولت  عنوان  با  امامي  شريف  کابینه 
زمامداري  ماه  اولین  در  که  ملي  آشتي 
خود، کشتار 17 شهريور 1357 را به پا 
کرده بود، با واقعه خونین 13 آبان مجبور 
دولت  به  را  خود  جاي  و  شد  استعفا  به 
در  نیز  ازهاري داد. شاه  نظامي غالمرضا 
از  آبان   15 در  که  ترحم برانگیز  پیامي 
خطاهاي  بابت  شد،  پخش  تلويزيون 
گذشته از ملت عذر خواست و متعهد شد 
مفاسد سیاسي  و  ها  رفع خرابي  در  که 
و اقتصادي بکوشد. او گفت: »من صداي 
انقالب شما ملت ايران را شنیدم«پس از 
نام  به  روز  اين  اسالمي،  انقالب  پیروزي 
برخي  نام  نام گذاري شد.  روز دانش آموز 
مدارس، خیابان ها را 13آبان گذاشتند.

عارفانه روز
مادرم می گفت:

عاشقی يك شب است و پشیمانی هزار شب.
اما حاال هزار شب است پشیمانم
که چرا يك شب عاشقی نکردم

آسمان، فرصت پرواز بلند است
 اما قصه این است که

 تا چه اندازه کبوتر باشی ... !

 اکثر شکست ها نصیب کسانی شده است که 
نمی دانستند فاصله شان تا موفقیت 

چقدر نزدیک است و دست از کار کشیده اند.

محبت زيادی،همیشه آدم ها را خراب می کند
گاهی آدم ها می روند، نه اينکه داليل ماندنشان 

کم شده، بلکه به اين دلیل که آنقدر کوچك اند که 
تحمل حجم باالی محبت تورا ندارند ...

148629375
976583421
532417986
753268149
261794853
894351762
619875234
427936518
385142697

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3641                         طراح: نسرین کاری
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال 

در روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

فروش
یک فروشگاه بزرگ
 با رویکرد فرهنگی

 فروش عالی و سود تضمینی
حداقل سرمایه: 

100 میلیون تومان
     09391611798

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

شرکت پخش مواد غذایی
نماینده انحصاری برندهای هوم کر- بارلی -اکتیو - تاپیس

برای تکمیل پرسنل فروش خود ویزیتور آقا و خانم استخدام می نماید.
متقاضیان می توانند به دفتر شرکت 

بیرجند- نبش معلم 12- پالک1مراجعه نمایند.
تلفن شرکت:32204450 - 09153616719 افتخاری

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

شلوار لی بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کاماًل 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

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

کار خوب اتفاقی نیست

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

خریداریم: کلیه وسایل آپاراتی سنگین 
شما راخریداریم.

09151633547-09155618231

به یک خانم مسلط به کامپیوتر و 
روابط عمومی باال نیازمندیم.

09159371053-32323292

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

پخش مروارید نگین دربند
عرضه کننده بهترین برندهای مواد غذایی و شوینده

برای تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد ذیل نیازمند است.

شرایطجنسیتعنوان شغلی
--آقابازاریاب حضوری 

روابط عمومی باالخانمبازاریاب تلفنی
آشنا به کامپیوترخانممنشی

تلفن هماهنگی: 09155619386 - 05632320138
09158630031 - 09154811449

سقف کاذب ، کناف ایران 
پارکت ، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی
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برگزاری دیدار دوستانه تیم های فوتسال بانوان قاین 
و تیم منتخب بانوان شهرستان گناباد

مسابقه فوتسال بانوان بین دو تیم باشگاه ضربان قاین و تیم منتخب 
شهرستان گناباد در روز دوشنبه دهم آبان ماه برگزار گردید. به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، تیم فوتسال بانوان باشگاه ضربان 
قاین به مربیگری سرکارخانم عبداللهی میزبان تیم منتخب گناباد به 
مربیگری سرکارخانم عجم بود. این مسابقه در محل سالن عفاف قاین 
انجام پذیرفت که در پایان این دیدار تیم فوتسال بانوان باشگاه ضربان 
قاین توانست 9 برصفر میهمان خود را مغلوب نماید. الزم به ذکر است 
این دیدار به همت کمیته فوتسال بانوان شهرستان قاین تدارک یافت.

محرومیت دو بازیکن ایرانی 
توسط فدراسیون بین المللی فوتبال 

بین  فدراسیون  ایرنا- 
ارسال  با  فوتبال  المللی 
نامه ای از محرومیت یک 
جلسه ای سردار آزمون و 
احسان حاج صفی و سه 
نکونام  جواد  ای  جلسه 
مربی تیم ملی از همراهی 
تیم ملی فوتبال خبر داد. پس از دیدار ایران برابر قطر که 11 شهریور ماه  
سال جاری در ورزشگاه آزادی با پیروزی دو بر صفر تیم ملی همراه شد، 
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال 
ایران آرای صادره خود را درباره این بازی بدین گونه اعالم کرده است.

جدال دو مدعی قهرمانی؛ روز جمعه همین هفته

ایرنا- دیدار حساس تیم دانشگاه آزاد تهران و پاالیش نفت آبادان در هفته 
هفتم لیگ برتر فوتسال زنان جمعه همین هفته به میزبانی تهران برگزار 
می شود و نتیجه این دیدار صدر جدول رده بندی را دچار تغییراتی خواهد 
کرد. هم اکنون تیم های دانشگاه آزاد و پاالیش نفت آبادان به ترتیب با 
داشتن 18 و 15 امتیاز رده اول و سوم جدول را در اختیار دارند و تیم ملی 
حفاری اهواز با تفاضل گل کمتر و 18 امتیاز در رده دوم جدول ایستاده 
است. این هفته در اهواز تیم ملی حفاری این شهر میزبان تیم بانوان تبریز 
است که بدون امتیاز در قعر جدول این رقابت ها قرار دارد. نتیجه دیدار 
تیم های شهرداری رشت و سایپا تهران نیز می تواند وضعیت جدول را 
در این هفته تغییر دهد، در صورت باخت تیم پاالیش نفت آبادان در برابر 
دانشگاه آزاد این تیم شانس زیادی برای صعود به رده سوم جدول دارد.

اعزام جوانان بوکس ایران به مسابقات جهانی لغو شد

تیم بوکس جوانان ایران با وجود اعالم قبلی فدراسیون، به رقابت های 
جهانی روسیه اعزام نخواهد شد. به نقل از ایرنا، قرار بود تیم جوانان کشورمان 
ماه جاری به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی شهر سن 
پترزبورگ روسیه شود که این اعزام لغو شد. روح اله حسینی نایب رئیس 
فدراسیون و مدیر تیم های ملی در این خصوص گفت: متاسفانه نفرات 
انتخاب شده در مسابقات کشوری عملکرد خوبی نداشتند. این در حالی است 
که بوکسورها برای حضور در قهرمانی جهانی باید شرایط مناسبی داشته باشند.

تساوی دختران جوان فوتبال ایران مقابل هند

دختران جوان فوتبال ایران نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی 
آسیا را با تساوی یک بر یک به اتمام رساندند. به گزارش ایرنا، رقابت های 
مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال آسیا در گروه D روز گذشته در ویتنام آغاز 
شد و شاگردان مریم امیرشقاقی، مقابل هند به تساوی یک بر یک رضایت 
دادند.  هانیه مختاری، تنها گلزن ایران در دیدار روز گذشته مقابل هند 
بود. در گروه D، تیم های دختران ایران، ویتنام و هند حضور دارند که تیم 
فوتبال جوانان دختر ایران در دومین مسابقه خود روز 16 آبان ماه سال 
جاری به مصاف میزبان می رود. تیم فیلیپین نیز دیگر تیم حاضر در گروه 
بود که از حضور در مسابقات، انصراف داد. الزم به ذکر است در پایان دو 
تیم برتر گروه، جواز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب می کنند.

مشق شب باعث بیماری می شود؟!

از مدرسه به خانه  دانش آموزان معمواًل وقتی 
برمی گردند، چندان توجهی به حالت نشستن 
نوشتن  آنها هنگام  بیشتر  بنابراین  ندارند.  خود 
تکالیف، به حالت چمباتمه یا درازکش قرار می 
گیرند؛ غافل از این که چنین شرایطی در طوالنی 
مدت می تواند به بروز دردهای عضالنی، آسیب 

ستون فقرات و گاه تشدید خمیدگی پشت )قوز( 
یا گودی کمر منجر شود. پس بهتر است در خانه 
هم از میز و صندلی متناسب با قد و قامت دانش 
آموز استفاده شود و اگر این شرایط فراهم نیست، 
از میزهای کوتاه کمک بگیرید تا زمانی که دانش 
آموز روی زمین می نشیند، به راحتی به جایی 
تکیه داده و تکالیفش را انجام دهد. تاکید می شود 
که هر از گاهی کودک باید از جای خود بلند شود.

9 راهکار جالب براي کنترل عصبانیت 

عصبانی شدن حالتی کاماًل طبیعی و عادی مي باشد اما مهم این است که به روش مثبت با آن برخورد 
شود. 9روش ساده برای کنترل عصبانیت: 1-هنگام عصبانیت قبل از اینکه چیزی بگویید، فکر کنید 
2-وقتی آرام  شدید، عصبانیتتان را ابراز کنید: نگرانی هایتان را بدون حاشیه و بدون اینکه حساسیت مجدد 
طرف  مقابل را برانگیزد برای او شرح دهید 3- کمی ورزش کنید: فعالیت جسمی به کاهش  استرس 
هایی که موجب عصبانیت می شود، کمک می کند  4-به خودتان استراحت دهید 5- برای توضیح مشکل، 
جمله هایتان را با ضمیر »من« شروع کنید 6- کینه به دل نگیرید: منطقی نیست که از همه آدم ها توقع 
داشته باشیم که همیشه  و در همه شرایط همانطوری رفتار کنند که ما دوست داریم 7- برای کاهش 
فشارعصبانیت، شوخ طبعی کنید  8- مهارت های تمدد اعصاب را تمرین کنید: تمرین هایی چون؛ تنفس 
عمیق، تجسم یک تصویر آرامش بخش، تکرار کلمه یا عبارتی که آرامتان می کند 9- بدانید چه زمانی نیاز 
به کمک دارید: اگر به نظرتان عصبانیت شما شدید و خارج از کنترل است حتماً از متخصص کمک بگیرید.

اداره اطالع رساني و افكار عمومي فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي

9 راهكار جالب براي كنترل عصبانیت 

آدامس ۷ سال 
در معده باقی می ماند ؟!

درست است که بسیاری از مواد تشکیل دهنده 
آدامس مثل االستومرها، رزین ها و موم ها غیرقابل 
هضم هستند، اما بدان معنا نیست که 7 سال در 
معده باقی می مانند. بسیاری از چیزهایی که ما 
می خوریم، حتی موادی مثل فیبر که به خوردن 

آن ترغیب می شویم، غیرقابل هضم هستند. اما 
سیستم گوارشی یک سیستم ارگانیک قوی است 
و هرچیزی را که نمی تواند جذب کند، از خود خارج 
می کند. بنابراین باوجود چسبندگی و قوام عجیب 
آدامس، این ماده از سیستم گوارشی عبورکرده و 
دفع می شود. یادتان باشد  وقتي شما تحت استرس 
هستید ممکن است با شدت و فشار آدامس بجوید 
که اینکار آرواره شما را میتواند فرسوده   کند.

مصرف مکمل های ویتامین
شما را سالم تر می کنند ؟!

مطالعات نشان داده اند مصرف زیاد مکمل های 
حتی  که  بی تاثیر  نه تنها  می توانند  ویتامین 
خطرناک باشند. به عنوان مثال مطالعات نشان 
می دهد خطر ابتال به زوال عقل در مورد برخی 
از زنان مسن که مکمل کلسیم مصرف می کنند 

بردند  پی  محققان  که  همچنین  دارد.  وجود 
افزایش  با  ویتامین ها می تواند  باالی  دوزهای 
مکمل های  باشد.  مرتبط  سرطان  ریسک 
بلندمدت  در  که  خطراتی  بر  عالوه  ویتامین 
متوجه فرد می کنند، در کوتاه مدت نیز می توانند 
زیان بار باشند. محققی در این تحقیقات می 
گوید: بهتر است ویتامین ها و سایر مواد مغذی را 
به جای قرص ها از غذاهای واقعی دریافت کنید.

بررسی ها نشان می دهد ایرانی ها به طور میانگین 
بیش از 3 برابر میزان مجاز، نمک مصرف می کنند. 
گفتنی است؛ مصرف استاندارد نمک بین 4 تا 5 گرم 
در روز و مصرف ایرانی ها به طور متوسط 12 تا 15 
گرم عنوان کرد. همچنین 4 تا 6 گرم این میزان از 
طریق صنایع غذایی و 9 تا 11 گرم آن نیز از طریق 

اینکه  ضمن  می شود.  مصرف  آشپزخانه  و  سفره 
است؛  گفتنی  دارد.  ضرر  هم  پوست  برای  شوری 
آمار ابتالی 18/5 تا 20 درصدی ایرانی ها به بیماری 
فشارخون است و این آمار بسیار نگران کننده می باشد، 
چرا که فشار خون باال عامل 49 درصد بیماری های 
    قلبی است. بنابراین لطفاً کمتر نمک مصرف کنید.

ایرانی ها؛ با نمك ترین مردم جهان !
هموروئید اختالل رایج در مقعد و رکتوم است و زمانی 
که رگ های پیرامون مقعد یا ناحیه پایین رکتوم ملتهب 
می شوند، این حالت ایجاد می گردد. این بیماری هم در 
زنان و هم در مردان شایع است، اما بیشتر افراد در سن 
50 سالگی به این بیماری مبتال می شوند. به طور کلی 
غذای بیماران هموروئیدی باید حاوی مقداری زیادی  

فیبر باشد: 1- غالت: برنج، ذرت، جو، گندم و ... 2- 
حبوبات: عدس، لوبیا، نخود و لوبیای سویا 3- میوه ها: 
پرتقال، سیب، انجیر، توت فرنگی، کیوی، موز، گالبی و 
انگور 4- سبزیجات: هویج، سیب زمینی، اسفناج و کنگر 
فرنگی 5- مغزها: گردو، بادام و... . توجه داشته باشید که 
مصرف بعضی از غذاها و سیگار )به دلیل انقباض رگ 

های خونی( باید در این افراد با احتیاط صورت بگیرد. 
مانند: 1- غالت تصفیه شده: برنج سفید، نان سفید یا 
پاستا و ... 2- شکرهای تصفیه شده: کیک ها، شکالت 
، شیرینی جات و ... 3- غذاهای تند: خردل یا ُسس 
های تند و موارد مشابه 4- غذاهای نمک سود شده: 
زیتون و ساردین های نمک سود شده و غنی از نمک.

مبتالیان به هموروئید چه بخورند ؟ 

واژگوني  خاور حامل  خرما در فردوس حادثه آفرید

میری- فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از واژگوني یک دستگاه خاور در 
محور طبس- فردوس خبر داد.  سرهنگ محمد هوشنگي در تشریح این خبر 
اظهار داشت: بامداد روز گذشته با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110مبني بر 
سانحه رانندگي در محور اصلي طبس-فردوس بالفاصله مأموران پلیس راه به 
همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وي ادامه داد: مأموران با حضور 
در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه خاور حامل بار خرما  واژگون شده 
است که در این سانحه رانندگي، راننده خودرو به شدت مجروح و جهت مداوا 
به بیمارستان منتقل شد. سرهنگ هوشنگي تصریح کرد:کارشناس پلیس راه 
علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشي از خستگي و خواب آلودگي راننده خاور 
اعالم کرد. فرمانده انتظامي شهرستان فردوس در پایان اظهار داشت: رعایت 
قوانین و مقررات راهنمائي و رانندگي توسط رانندگان ضامن سالمت افراد است.

جزئیات تکان دهنده از تنبیه دو دانش آموز

مردی با مراجعه به دادسرای شهرستان خرمبید از معلم پسرش با ادعای ضرب و شتم 
وی شکایت کرد. ماجرا 5 آبان در مدرسه پسرانه این شهر به وقوع پیوسته است. براساس 
اطالعات اولیه یک دانش آموز توسط معلم خود به شدت مورد ضرب و شتم قرار می 
گیرد که در این حادثه عالوه بر شکستن پای وی سرش نیز شکسته می شود. پس از 
این حادثه، پدر دانش آموز فرزند خود را به دکتر برده و تحت معاینات اولیه قرار می دهند 
و گزارش ماجرا را به صورت کتبی در اختیار دادستانی خرمبید قرار می دهد. این پرونده 
هم اکنون در دادسرا در دست بررسی است و تحقیقات برای اثبات ادعای این مرد ادامه 
دارد. همچنین در پرونده مشابه ای دیگر، دانش آموز 17 ساله ای در شیراز نیز روانه 
بیمارستان شده است. پس از زنگ ورزش، پنج دانش آموز دیرهنگام وارد کالس درس 
شدند که معلم از تاخیر آنها در ورود به کالس ناراحت شد و در رفتاری غیرقابل توجیه، با 
مشت به سینه یکی از دانش آموزان زد. پرونده این دانش آموز هم درحال پیگیری است.

از بین بردن جای زخم با آلوئه ورا

به  افزودن  برای  ضروری  ماده  یک  ورا  آلوئه 
برنامه درمان آکنه شما محسوب نمی شود. اما 
اگر دارای جوش هایی ملتهب هستید یا پوست 
شما به واسطه داروها و درمان آکنه دچار خشکی 
و تحریک شده است، محصوالت آلوئه ورا می 
توانند برای کاهش این نشانه ها مفید باشند. 

یکی از دالیل اصلی استفاده از آلوئه ورا در درمان 
بسیاری از مشکالت پوستی به ویژگی های ضد 
التهابی این گیاه باز می گردد. این به معنای آن 
است که آلوئه ورا می تواند تورم را کاهش دهد. 
آلوئه ورا را روی یک جوش قرمز و متورم قرار 
دهید تا به کاهش حساسیت و درد آن کمک کند. 
آلوئه ورا دارای آثار بهبود زخم نیز است و از این رو 
می تواند به التیام آسیب های آکنه باز کمک کند. 

بشنوید از خواص نارنگی

بهگفته یک متخصص طب سنتی، در فصل پاییز 
که مصرف غذاهایی با مزاج گرم و مقوی بیشتر 
می شود، احتمال بروز حرارت کبد و معده و صفرا 
هم افزایش می یابد که با مصرف نارنگی و سایر 
مرکبات می توان به رفع این مشکالت کمک کرد. 
به نقل از سالمت نیوز، دکتر میرغضنفری معتقد 

و حرارت  است  میوه صفرابر خوبی  این  است: 
زائد کبد و معده را کم کرده، گرگرفتگی دوران 
یائسگی را که عمدتاً به دلیل خشکی نامحسوس 
پوست و انسداد منافذ پوستی است، بهبود نسبی 
می بخشد. این میوه برای افراد گرم مزاجی که قصد 
الغرشدن دارند مفید است. همینطور باعث افزایش 
ادرار می شوند و برای پاکسازی سیستم کلیوی 
شود. می  پیشنهاد  نیز  سنگ ریزه ها  دفع  و 

اگر شی از گلوی کودک خارج نشد مراحل باال را تکرار کنید در غیر انیصورت با اورژانس تماس بگیرید.

اقدامات الزم برای خارج کردن شی از گلوی نوزاد زیر یک سال
برای در آوردن چیزی از گلوی نوزاد تنها وقتی از 
انگشت استفاده کنید که آن جسم قابل دیدن باشد.

نوزاد را به شكم روی ساعد بخوابانید و با برآمدگی 
نوزاد را مطابق تصویر روی دست بخوابانید، سر را با دست بگیرید، در مچ دست پنج ضربه محكم به پشت کودک بزنید.

این حالت سر نوزاد باید کمی پایین تر از پاهایش قرار گیرد. دو انگشت را 
در وسط جناق سینه نوزاد قرار داده و به سینه پنج بار فشار سریع وارد کنید.
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داده نما،

تعمیر لوازم خانگی در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      

نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سیانـورارونـد

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

تماس حاصل فرمایید.  آدرس دفتر: نبش غفاری 4

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331



7
ثبت نام نزدیک به ٧٠٠ نفر در آزمون قرآن و عترت طبس

کاری - سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان طبس از ثبت نام ٦٨٦ نفر از قرآن آموزان مؤسسات 
قرآنی و داوطلبان آزاد در پانزدهمین آزمون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد. علیرضا 

عصاری گفت: از این تعداد ١١٢نفر در رشته های حفظ و ٥٧٣ نفر در رشته های مفاهیم ثبت نام نموده اند.
پنجشنبه * 13 آبان 1395 * شماره 3642

7
احتمال یخبندان در

 4 شهرستان 

برزجی-  رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش 
آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به نفوذ جریان سرد شمالی به جو استان دمای هوا 
کاهش یافته و در شهرهای بیرجند ، قاین، سربیشه 
و درمیان وقوع یخبندان پیش بینی می شود. رضا 
برهانی در گفتگوی اختصاصی با آوا  افزود: بررسی 
همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی نشان 
هواشناسی  یابی  پیش  خروجی  آخرین  دهد،  می 
حکایت از نفوذ زبانه های سامانه پرفشار جوی به نیمه 
شمالی کشور و گسترش تدریجی آن بر شمال شرق 
دارد که سه روز آینده شاهد شروع و تداوم فعالیت 
این سامانه در استان خواهیم بود. به گفته وی، این 
سامانه افزایش سرعت وزش باد و ابر در بعد از ظهر 
چهارشنبه و پنجشنبه و وقوع بارش های رگباری 
در شهرستان های برق  و  رعد  با   پراکنده همراه 

شمالی استان )فردوس، سرایان، درمیان و زیرکوه( 
را به همراه خواهد داشت. وی عنوان کرد: وضع 
جوی ٢4 ساعت اول بیرجند تا ظهر روز چهارشنبه 
صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد گرد و خاک 
رگبار خواهد بود و بیشینه و کمینه دمای هوا در 
سلسیوس  درجه  صفر  و  استان ٢٢  مرکز  بیرجند 

خواهد رسید.
 

ویترین تولیدات صنایع دستی سرایان
 در دانشگاه فردوسی مشهد

دادرس مقدم- محمد عرب مسئول میراث فرهنگي 
ویترین  ایجاد  پیشنهاد  گفت:  سرایان  شهرستان 
شهرستان  دستي  صنایع  محصوالت  و  تولیدات 
دانشگاه  ریاست  کافي  دکتر  استقبال  با  سرایان 
و  مهندسي  هاي  دانشکده  ریاست  و  فردوسي 
از  این دانشگاه مواجه شد و بزودي گلچیني  هنر 
این  در  سرایان  شهرستان  شاخص  محصوالت 
دانشگاه به نمایش در خواهد آمد. عرب افزود: این 
اقدام مي تواند براي معرفي بهتر تولیدات و ایجاد 

بازار فروش و رونق گردشگري منطقه مفید  باشد.

سفیر سابق ایران در برزیل: 
مدیری که حقوق نجومی می گیرد 
نمی تواند کار اقتصاد مقاومتی کند

شبستان - سفیر سابق ایران در برزیل با بیان اینکه 
مدیر جهادی برای خدا کار می کند نه برای حقوق 
های نجومی، گفت: مدیری که دنبال حقوق نجومی 
اقتصاد مقاومتی بکند. شاطر  است نمی تواند کار 
اقتصاد  زاده در نشست بصیرتی استکبارستیزی و 
مقاومتی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد 
 مقاومتی باید به صورت عملی در کشور پیاده سازی

زا،  درون  مولد،  باید  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  شود، 
پیشرو و به طور خاص با مدیریت جهادی باشد.

پست بانک آماده گسترش
 خدمات در روستاها است

شبستان - سرپرست امور شعب پست بانک استان با 
اشاره به اینکه برای ایجاد هر باجه بانکی در روستاها 
١٥ تا ٢۰ میلیون تومان هزینه نیاز است، خاطرنشان 
باجه  ایجاد  برای  الزم  آمادگی  بانک  پست  کرد: 
بانکی در روستاها را دارد. احمدپور شهری در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: 
نحوه خدمت رسانی پست بانک به این نحو است 

که کارگزارانی از خود روستائیان انتخاب می کنیم.

بدهی صندوق بیمه به 
کشاورزان پرداخت شد

بیمه محصوالت کشاورزی  مهر - مدیر صندوق 
و  خراسان جنوبی گفت: غرامت معوق کشاورزان 
دامداران خسارت دیده سال زراعی گذشته به طور 
غرامت  مجموع  غنچه،  جواد  شد.  پرداخت  کامل 
کشاورزان و دامداران استان در سال زراعی گذشته 
را بالغ بر ١4١ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این 
میزان ١٧ میلیارد ریال مربوط به بخش زراعت، ٥٧ 
میلیارد ریال مربوط به بخش باغات و ٦٧ میلیارد 

ریال نیز مربوط به بخش دام و طیور بوده است.

ثبت باالترین رکورد بارگیری راه آهن شرق

باالترین  آهن شرق گفت:  راه  مدیرکل  تسنیم - 
میزان بارگیری در راه آهن شرق از ابتدای تأسیس 
در سال ١٣٨٢ تا به امروز در مهر امسال رقم خورد. 
محمدابراهیم اقبالی  اظهار کرد: با تالش و کوشش 
میزان  باالترین  اداره  این  کارکنان  شبانه روزی 
بارگیری در راه آهن شرق از ابتدای تأسیس در مهر 
رقم خورد به گونه ای که با بارگیری ٦ هزار و ٨44 
دستگاه واگن و متوسط روزانه ٢٨٨ واگن حدود 4٣٨ 

هزار و ٥٥٢ تن بار در این راه آهن حمل شد. 

اورژانس استان ۴۱ 
هزار ماموریت انجام داد

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز   - مهر 
پزشکی خراسان جنوبی از انجام 4١ هزار و ٣٨٥ 
ماموریت توسط اورژانس استان طی هفت ماهه 
سال جاری خبر داد. علی دلخروشان اظهارکرد: 
نفر   4٣٢ و  هزار   4٣ به  ها  ماموریت  این  در 

خدمات فوریت های پزشکی ارائه شد.

صدور  6۴  تأییدیه گواهی ایمنی 
و عملکرد آسانسور

غالمی- مدیر کل استاندارد گفت: از ابتداي سال 
آمده،  به عمل  بازرسي هاي  از  تاکنون پس   9٥
٦4 تأییدیه گواهي ایمني و عملکرد آسانسور در 
اعتبار یک ساله صادر  با  استان خراسان جنوبي 
مصوبه  اساس  بر  داد:  ادامه  مروي  است.  شده 
آسانسورهاي نصب  استاندارد کلیه  شوراي عالي 
استانداردهاي  مقررات  مشمول  کشور  در  شده 
داد:  ادامه  استاندارد  باشد. مدیر کل  اجباري مي 
مصرف  حقوق  از  حمایت  راستاي  در  همچنین 
و  فردي  ایمني  و  سالمت  حفظ  و  کنندگان 
 عمومي بصورت میانگین ، هر ٣ ماه اطالعیه هاي
آگاهي جهت  آسانسور  اي  دوره   آزمون 

هم استاني ها در روزنامه هاي محلي استان به 
چاپ رسانده مي شود. 

محدودیت های ترافیکی روز ۱۳ آبان
 در خراسان جنوبی اعالم شد

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس   - ایسنا 
ترافیکی  محدودیت های  اعالم  از  خراسان جنوبی 
رضایی  علیرضا  داد.  خبر  استان  در  آبان  روز ١٣ 
روز  مراسم  پایان  تا  صبح   ٨ ساعت  از  گفت: 
پنجشنبه ١٣ آبان ممنوعیت تردد و توقف در خیابان 
شهدا )مسیر رفت و برگشت( و در میدان شهدا و 
میدان ابوذر شهرستان بیرجند وجود دارد. رضایی 
گفت: ممنوعیت تردد از سه راهی ١٧ شهریور به 
سمت میدان شهدا، خیابان منتظری)خیابان شهید 
کوشه ای( به سمت میدان شهدا، از خیابان طالقانی 
حدفاصل تقاطع نهضت به سمت میدان ابوذر و از 
خیابان مدرس حدفاصل میدان اول تا میدان ابوذرو 
خیابان ارتش حدفاصل تقاطع پاسداران تا میدان 
ابوذر است. وی یادآورشد: با عنایت به مسدود بودن 
مسیرهای منتهی به میدان ابوذر از سمت خیابان 
از  واحد  اتوبوس های شرکت  تردد  طالقانی مسیر 
خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید نواب صفوی 

و خیابان مدرس است.

اشتغال زایی در بخش قهستان صفر است

مهم ترین  گفت:  قهستان  جمعه  امام   - تسنیم 
نبود  درمیان  شهرستان  قهستان  بخش  مشکل 
اشتغال است که سبب مهاجرت افراد و خالی شدن 
روستاها شده است. حجت االسالم مصیب خزاعی 
ازدواج  تسهیل  راستای  در  اقدامی  هیچ  افزود: 
جوانان انجام نشده است و باید واقع بینانه نگاه کرد 
از خارج از گود نمی شود تصمیم گرفت به طوری 
که شرایط اقتصادی سخت و نبود اشتغال جوانان 

را نسبت به تشکیل خانواده بی میل کرده است.

همایش دوچرخه سواری رهروان
 راه شهدا در بشرویه برگزار شد

تسنیم - همایش دوچرخه سواری رهروان راه شهدا 
صبح دیروز در بشرویه برگزار شد و شرکت کنندگان 
از محل مصلی امام خمینی )مزار شهدای گمنام( تا 
حسینیه شهدا ٨ سال دفاع مقدس شهرستان بشرویه 
به طول ٣ کیلومتر رکاب زدند. دانش آموزان پسر 
دوچرخه  همایش  برگزاری  با  بشرویه  شهرستان 
شهدای  و  فهمیده  شهید  خاطره  و  یاد  سواری 

دانش آموز را گرامی داشتند.

سفر “هارتموت نیمن” نویسنده آلمانی 
راهنمای گردشگری ایران به استان

دادرس مقدم - معاون گردشگری سرمایه گذاری 
و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی خراسان از 
گردشگری  شرکت  )مدیر  نیمن  هارتموت  سفر 
نویسنده  و  آلمان  در   ORIENT EXPRESS
راهنمای گردشگری ایران به زبان آلمانی( به همراه 
٧ نفر گردشگر آلمانی و٢ گردشگر ایرانی با هدف 
بررسی پتانسیل های استان، برای حضور گردشگران 
خارجی در فصول مختلف، مخصوصاً فصل برداشت 
زرشک و زعفران خبر داد. عربی افزود: این گروه از 
تاریخ ١۰ لغایت ١٦ آبان سال جاری به این استان 
سفر نمودند و گردشگران در این برنامه که تحت 
های جاذبه  از  گردد  می  اجرا  زعفران  تور   عنوان 

شاخص شهرستان های این استان شامل: شهرستان 
درمیان،  سربیشه،  طبس،  بشرویه،  فردوس،  های 

بیرجند، قاینات و نهبندان بازدید خواهند نمود.

خروجی مراکز تربیت معلم 
باید انسان های متعهد باشد

تسنیم - رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی 
با تأکید بر اینکه خروجی مراکز تربیت معلم باید 
انسان های متعهد و عاشق به کارشان باشد گفت: 
موضوع تأمین سهمیه تربیت معلم فردوس را از داخل 
غیربومی  دانشجویان  تا  می کنیم  پیگیری  استان 
مهدی زاده  کنند.  تحصیل  خود  وطن  در  بتوانند 
اظهار کرد: مأموریت این دانشگاه تعلیم و تربیت 
نیاز آموزش و پرورش است.  نیروی متعهد مورد 

زنگ خطر در بیرجند به صدا در آمد

پیشگیری  شورای  دیروز  صبح   - قوسی 
از وقوع جرم با محوریت بررسی خشونت در 
استان در سالن جلسات دادگستری تشکیل شد. 
وقوع  از  پیشگیری  معاون  نیا  وحدانی 
جرم دادگستری عنوان کرد: پیامد خشونت 
های  خشونت  اوقات  گاهی  گفتاری  های 
در  که  میرهایی  و  مرگ  و  است  فیزیکی 

یک آن رخ می دهد.
در  که  هایی  پرونده  در  داد:  ادامه  وی 
جرح،  و  ضرب  شود،  می  طرح  محاکم 
و  توهین  جمعی،  دسته  های  نزاع  قتل، 
اهانت مشاهده می شود. درحالی که استان 
آستانه  ولی  است  فرهنگی  جنوبی  خراسان 
یافته است که  صبر و تحمل مردم کاهش 
شود. می  قضایی  پرونده  تشکیل  به  منجر 

با توجه به اینکه پیشگیری از خشونت فاقد 
ها ریزی  برنامه  که  است  مشخصی   متولی 

معاونت  باشد،  داشته  وجود  آنجا  در  رصد  و 
با دادگستری  جرم  وقوع  از   پیشگیری 

بهره گیری از ظرفیت شورای پیشگیری به 
موضوع خشونت ورود پیدا کرد.

وی افزود: در سال 94 برنامه پیشگیری از 
خشونت را مدنظر قرار دادیم و دستورالعمل 
استانی نوشته شد و سپس به دستگاه های 
مربوط ابالغ و وظایف هر دستگاه مشخص 
 شد تا کمتر شاهد آسیب ناشی از خشونت های

رفتاری و گفتاری باشیم.

توجه  با  برنامه  ادامه  در  در سال 9٥ هم 
ما  فرهنگی  استان  زیبنده  که  آماری  به 
نیست جلساتی را گذاشتیم تا نقطه نظرات و 

پیشنهادات دستگاه ها را استماع کنیم. 
به  توجه  با  باید  دستگاه  هر  همچنین 

وظایف تعریف شده گزارشی هم ارائه بدهد.
اشخاص  به  توهین  داد:  آمار  نیا  وحدانی 
عادی در ٦ ماهه اول سال 94 ،  ١٧٥٧ مورد 
بوده که این آمار در ٦  ماهه اول امسال به 
بوده  همراه  رشد  با  که  رسیده  مورد   ١٨٢9
قبل  سال  در  عمدی  جرح  و  ضرب  است. 
به  امسال  ماهه   ٦ در  که  بوده  مورد   ١٥99

١٧١٦ مورد رسیده است.
وی اضافه کرد: تهدید در سال قبل ٨١١ و 

امسال به ١٦۰٣ مورد رسیده است. تخریب 
عمدی در ٦ ماهه سال قبل ٦٦١ و امسال به  
٨٢٨ مورد رسیده است. افترا ٢99 مورد در 
سال قبل بوده و امسال ٣٨٦ مورد شده است. 
رکیک  الفاظ  افترا،  تهمت،  انتشار  همچنین 

 در روزنامه ها، فضای مجازی یا شب نامه ها
در سال قبل ١٥٧ و امسال هم به ١49 مورد 

رسیده است. 
تبلیغات  سازمان  نماینده  خواه  ساالری 
همانند  بیرجند  حاشیه  در  گفت:  اسالمی 
های  مکان  و  سراب  مهرشهر،  آباد،  حاجی 
است.  شده  انجام  کارهایی  پذیر  آسیب 
این  در  نماز جماعت  اقامه  مهمترین مساله 
شود.  می  برگزار  پررنگ  که  بوده  ها  محله 

آموزشی کارگاه   ٦ هم  امسال  ابتدای   از 
ائمه  و  مبلغین  برای  اجتماعی  های  آسیب 

جماعت برگزار شده است.  
شهابی نماینده نیروی انتظامی هم در این 
جلسه عنوان کرد: استان خراسان جنوبی در 

موارد جرائم خشن نسبت به سایر استان ها 
کمترین وقوع جرم را داشته است.

قتل  موضوع  در  گذشته  سال   ٥ در 
حوزه  به  مربوط  بیرجند  در  موارد  بیشترین 
کالنتری ١٢ بوده است. در موضوع تجاوز به 
عنف و آدم ربایی بیشترین موارد مربوط به 

کالنتری ١٣ بوده است. 
دلیل  به  آمار  گفتن  از  داد:  توضیح  وی 
خودداری عمومی  اذهان  کردن   مشوش 

خشن  جرائم  قربانیان  بیشترین  کنیم.  می 
در  خشونت  اصلی  علل  اند.  بوده  ها  خانم 
 جامعه بیکاری، اعتیاد، فقر مالی، تعصب های
پایین  و  مالی  اختالفات  جاهالنه،  و  قومی 

بودن سطح سواد بوده است.
مشروبات  مصرف  هم  جرح  و  ضرب  در 
الکلی دخیل بوده است. پلیس پیشگیری از 
سال ٨٣ تشکیل شده تا پرونده سازی کمتر 
اتفاق بیفتد. بیش از ٢۰۰ جلسه دوره های 
مردم  و  کارمندان  برای  شهروندی  حقوق 
برگزار شده است. همچنین مرکز مشاوره در 
کالنتری   ٣ در  همچنین  و  کل  اداره  جنب 

شهر برای شهروندان دایر کرده ایم.
ارشاد  و  فرهنگ  سازمان  نماینده  زاهدی 
بیان کرد: دو معضل بزرگ در جامعه وجود 
دارد که همه موارد مدنظر جلسه مدیون این 
فقر  دیگری  و  اولی جهل  است.  معضل  دو 
است. بار جهل بر دوش علمای جامعه است 
و فقر که بار آن بر دوش اغنیاست و اگر این 
دو گروه به وظیفه خود عمل کنند خیلی از 
معضالت امروز جامعه به وجود نخواهد آمد. 
نعمتی نماینده شورای هماهنگی مبارزه با 
شورای  فعالیت  تمام  گفت:  هم  مخدر  مواد 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چه در حوزه 
به  منتج  درمان  حوزه  در  چه  و  فرهنگی 
کاهش خشونت می شود. شورای هماهنگی 

نهادی نظارتی می باشد.

زنان بیشترین قربانیان جرائم خشن
مردم آستانه تحملشان را باال ببرند

طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  فرمانده   - امین جم 
اطفای حریق  مانور  اینکه نخستین  به  اشاره  با  استان 
منابع طبیعی در شهرستان سربیشه برگزار شده است، 
منابع  حفاظت  های  یگان  توان  ارزشیابی  کرد:  اظهار 
و  انسانی  نیروهای  بین  هماهنگی  ایجاد  و  طبیعی 
تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق از جمله اهداف 
آماده  بر  زاده”  “حسن  است.  بوده  مانور  این  برگزاری 
و  استان  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  نیروهای  باش 
جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در عرصه های 
در  مردم  مشارکت  گفت:  و  کرد  اشاره  طبیعی  منابع 

حفاظت و حراست از عرصه های منابع طبیعی و مقابله 
با آتش سوزی های احتمالی از الزامات مهم محسوب 
می شود. وی گفت: با توجه به خشکسالی های چندین 
وجود  حریق  وقوع  احتمال  مراتع،  خشکیدگی  و  ساله 
و  آمادگی  حفظ  برای  الزم  تمهیدات  چنانچه  و  دارد 
 چاره اندیشی جهت مقابله با آن نگردد، آتش سوزی ها
پی  در  را  فراوانی  و خسارات  ایجاد  ابعاد گسترده،  در 
خواهد داشت. وی در پایان از مردم استان درخواست کرد 
 هرگونه آتش سوزی، تخریب یا تصرف در عرصه های

منابع طبیعی را به شماره ١٥۰4 گزارش نمایند.

زیارت  و  حج  در  رهبری  بعثه  نماینده  برزجی- 
در  اربعین حسینی  زائران  همایش  برگزاری  از  استان 
چهاردهم  روز  همایش  این  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند 

آبان پیش از اقامه نماز جمعه برگزار می شود.
اینکه  بیان  ما، ضمن  با خبرنگار  در گفتگو  اوحدی 
و  شور  این  و  حسینی  اربعین  معنوی  برکات  از  باید 
اشتیاق مردمی نهایت بهره را برد، اظهار کرد: همایش 
سطح  در  )ع(«  حسینی  اربعین  زائران  ملی  »اجتماع 
زائران  و  مختلف  اقشار  حضور  با  بیرجند  شهرستان 
برگزار  )ع(  حسین  امام  مسجد  میزبانی  به  حسینی 

خواهد شد. 
همایش  شاخصه   بزرگترین  را  بودن  مردمی  وی 
مردم  آحاد  مشارکت  افزود:  و  دانست  حسینی  اربعین 
و زائران حسینی در این همایش اهمیتی ویژه دارد و 
رویداد  این  بهتر  برگزاری هرچه  برای  باید  مسئوالن 
اهتمام  منطقه  سیاسی  شرایط  از  برهه  این  در  مهم 

داشته باشند.
 وی روایت خوانی با حضور راوی از تهران و حرکت 
نمادین کاروان اسرا را از برنامه های ویژه این همایش 

ملی برشمرد. 

همایش زائران اربعین در بیرجند برگزار می شود

با حضور بیش از 3 هزار عاشق حسینی 

احتمال وقوع حریق باالست

نخستین مانور اطفای حریق منابع طبیعی در استان برگزار شد

استاندار خراسان جنوبی: رسانه ها منادی امید و وحدت در جامعه باشند
هم  نشست  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
اندیشی مدیران رسانه ها و مطبوعات استان 
اجرایی  بازوان  عنوان  به  ها  رسانه  گفت: 
مدیران باید منادی وحدت ، انسجام و امید 

و نشاط در جامعه باشند.
پرویزی  اکبر  علی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
بایستی مزیت ها  تاکید کرد: رسانه ها می 
و ظرفیت های استان را به طرق مناسب و 
مطلوب اطالع رسانی کنند.وی اضافه کرد: 

دادن  نشان  محروم  و  ضعیف  نمایی،  سیاه 
استان عالوه بر اینکه موجب یاس و ناامیدی 
در مردم خواهد شد زمینه های سرمایه گذاری 
و حضور سرمایه گذاران در استان را نیز از بین 
کرد.  خواهد  کمرنگ  را  آن  یا  و  برد  خواهد 
رسانه  مشکل  فصل  و  حل  بر  تاکید  با  وی 
های استان در بخش های مختلف گفت: این 
نشست ها باید به صورت فصلی و با دستور 
مشکل  حل  منظور  به  مشخص  کارهای 

صنفی رسانه های استان و نیز تالش برای 
رسیدن به راه حل های منطقی برای برون 
رفت از مشکل استان در زمینه های مختلف 
برگزار خواهد شد. وی بر فعال تر شدن خانه 
آماده  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  مطبوعات 
مساعدت با نهادهای ذی ربط از جمله جهاد 
های  دوره  برگزاری  منظور  به  دانشگاهی 
آموزشی عمومی و تخصصی ویژه خبرنگاران 

و فعاالن حوزه رسانه در استان هستیم.

نماینده ولی فقیه استان:

برای حل مشکالت محرومان و روستائیان کوتاهی نکنید

ا... سید علیرضا عبادی صبح دیروز  آیت 
امور شعب پست  اداره  با کارکنان  در دیدار 
مالک  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  بانک 
صورت  به  و  است  متعال  خداوند  اصلی 

حقیقی هیچ کس مالک نیست.
اینکه  بیان  با  وی  شبستان،  گزارش  به 
مالکیتی که در دین تنظیم شده بر اساس 
یک سلسله مراتب و اولویت ها برای انجام 
هم  وظیفه  آن  کرد:  تصریح  است،  وظیفه 

آبادانی زمین است.
با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
راستای  در  انسان  مالکیت  اینکه  به  اشاره 

متعال  خداوند  گفت:  است،  خداوند  مالکیت 
مالکیت را به بندگان محول کرده است تا بر 

اساس آن زمین را آباد کنند.
اینکه مشکل  به  توجه  با  ا... عبادی  آیت 

افزود:  است،  قارونی  تفکر  جهان  بزرگ 
در  که  است  تفکری  همان  قارونی  تفکر 
غرب  در  که  معنا  این  به  دارد  وجود  غرب 
99 درصد از سرمایه در اختیار یک درصد از 
جمعیت جامعه است. وی با تاکید بر اینکه در 
تفکر قارونی به محرومان با دید حقارت نگاه 
می کنند، اظهار کرد: در صورتی که اضافه 

ثروتی که دارند از محرومان است. 
با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بیان اینکه خدمت به محرومان و روستائیان 
در  کرد:  تصریح  است،  معنوی  امتیاز  یک 
اجرای دلسوزانه برای حل مشکالت تا جایی 

که قانون اجازه می دهد برای محرومان و 
فرموده  طبق  و  نکنید  کوتاهی  روستائیان 
امام راحل محرومان و روستائیان ولی نعمت 
ما هستند. آیت ا... عبادی با اشاره به اینکه 
فلسفه وجودی بانک ها کمک به محرومان 
و  محرومان  مشکالت  حل  گفت:  است، 

روستائیان امتیاز بزرگی محسوب می شود.
وی با توجه به اینکه مهمترین نوع عبادت 
خدمت به محرومان است، خاطرنشان کرد: 
سلوک  و  سیر  به  که  افرادی  زندگی  در 
فقرا  کار  از  گشایی  گره  اند  رسیده  معنوی 

مشهود است.
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تََجنَّبوا الَبوائَق يَُمدَّ لَُكم في األعماِر

از بدي ها دورى كنید تا عمرتان طوالنی شود.
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ترویج روحیه یأس و سوءظن مخرب است

مجلس  نمایندگان  رأی  گفت:  رئیس  جمهور 
نسبت  به  مردم  امید  و  بیشتر  را  وزرا همدلی  به 
سوءظن  و  یأس  روحانی  داد.   افزایش  را  آینده 
بر  تأکید  با  و  دانست  مخرب  جامعه  برای  را 
اینکه رسانه ها مسئولیت بزرگی در  افزایش امید 
رأی  گفت:  دارند،  عهده  بر  جامعه  در  اعتماد  و 
مردم در انتخابات سال 92 و 94 به امید، سرمایه 
اجتماعی، احیای اخالق و رونق  اقتصادی بود و 

رأی نمایندگان مجلس هم در این راستا بود.

سعیدی: اگر می توانست واژه های فتنه 
را از قرآن هم حذف می کرد

حجت االسالم سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه 
با طرح این سؤال که »دولت انقالبی چه دولتی 
است، مجلس انقالبی چه مجلسی است« گفت: 
در مجلس شاهد بودید که یک نماینده می گفت 
»تا کی از فتنه می خواهید حرف بزنید« این آقا 
اگر می توانست تمام واژه هایی که درباره فتنه در 
قرآن گفته شده بود را حذف می کرد. اینها را از 
زبان یک نماینده می شنویم که جای تعجب دارد!

حکم ۱۳۵ ضربه شالق برای سعید مرتضوی

تأمین  سازمان  پرونده  شکات  از  تعدادی  وکیل 
برای  بدوی  دادگاه  مجموعا  گفت:  اجتماعی 
ضربه   ۱۳۵ اجتماعی  تأمین  سابق  مدیرعامل 
شالق در نظر گرفته است. ترک همدانی گفت: 
اداره  توانست  دادگاه  محترم  قاضی  چند  هر 
جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آیین دادرسی 
رأی  این  خواندن  از  من  اما  کند  برگزار  کیفری 
شوکه شدم و البته این رأی قطعی نبوده و حتمًا 

تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.

داماد حدادعادل استعفا داد

تابعیتی  دو  دلیل  به  حدادعادل  غالمعلی  داماد 
استعفا  ارتباطات  وزارت  در  فعالیت  از  بودن 
سابق  برنامه های  مدیر  رحماني  ا...  روح  داد. 
وزارت  در  فعالیت  ماه  دو  از  بعد  مایکروسافت 
خدمات  مدیریت  قانون  دلیل  به  ارتباطات 
کشوری، از مدیرکلی دفتر امور نوآوری و حمایت 

از سرمایه گذاری این وزارتخانه استعفا کرد.

یار احمدی نژاد از مشاور روحانی 
حاللیت خواست

عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی نژاد 
کانال  در  گذشته  سال  که  گزارشی  درباره 
اطالع رسانی منتسب به خود در مورد حسام الدین 
فرهنگی  مشاور  از  بود،  شده  منتشر  آشنا 
رئیس جمهور طلب حاللیت کرد. وی ضمن تاکید 
بر اختالف سلیقه با آشنا، اسنادی مبنی بر تکذیب 

 زنگ استکبار ستیزی در هزار و 700 مدرسه خراسان جنوبی نواخته شد   عکس: رقیه محمدیعکس روز گزارش خود منتشر نمود.

سلیمی نمین: ظریف و صالحی گفتند کاش 
در مذاکره با آمریکا بیشتر دقت می کردیم

گفت:  ایران  معاصر  تاریخ  مطالعات  دفتر  رئیس 
با  مذاکره  در  که  گفتند  هم  صالحی  و  ظریف 
آمریکایی  تا  می کردیم  دقت  بیشتر  باید  آمریکا 
ها در برجام تفیسر به رای نداشته باشند. سلیمی 
از  پس  هم  امتیازاتی  اگر  اینکه  بیان  با  نمین 
دیگر  حضور  خاطر  به  شده  کشور  نصیب  برجام 
گفت:  بوده،   ۵+۱ گروه  در  حاضر  کشورهای 
آمریکایی ها هنوز هم ذره ای از موضع خصمانه 
نیامده و  خود نسبت به جمهوری اسالمی کوتاه 
ایران  به  برجام  قضیه  در  امتیازی  ترین  کوچک 
جامعه  این  در  فردی  اینکه  افزود:  وی  نداده  اند. 
از  مثبتی  کارنامه  دارد  سعی  و  می کند  زندگی 

آمریکا ارائه کند، جای تامل دارد.

تابش: در دیدار با روحانی در مورد 
تغییرات بیشتر در کابینه صحبت می کنیم

نحوه  مورد  در  امید  فراکسیون  رئیس  نایب  تابش، 
تعامل این فراکسیون با دولت در ماجرای معرفی وزرا 
به مجلس گفت: نحوه تعامل دولت در معرفی وزرا 
مثبت نبود و به خاطر همین انتقادهایی جدی از سوی 
اعضا مطرح شد و نمایندگان امید گالیه مند بودند. 
نماینده اردکان در مورد دیدار هیئت رئیسه فراکسیون 
امید با رئیس جمهور افزود: تغییر بیشتر در دولت یکی 

از مسایلی است که در این جلسه مطرح می شود. 

 اسد: تا ۲۰۲۱ به کار خود ادامه می دهم 

رئیس جمهور سوریه هرگونه تغییرات سیاسی در 
فعلی  پیروزی در جنگ  از  تا پیش  را  این کشور 
بعید دانست. بشار اسد در جمع خبرنگاران گفت: 
سوم  دور  پایان  تا  و   202۱ سال  تا  دست کم 
سال  هفت  آن  مدت  که  خود  ریاست جمهوری 
است، در رأس قدرت باقی خواهد ماند. وی ضمن 
اظهار  تندرو،  گروه های  و  آمریکا  از  شدید  انتقاد 
به آن  نیروهای وابسته  نه  او و  نه دولت  داشت: 

مسئول جنگ فعلی سوریه نیستند.

 اگر ترکیه جنگ می خواهد؛ ما آماده ایم

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه روابط بغداد 
و آنکارا علیرغم فشارهای وارده به دولت او قطع 
آماده جنگ  ترکیه  اگر  کرد:  تاکید  شد،  نخواهد 
باشد، ما هم آماده ایم. حیدر العبادی روز سه شنبه 
در نشستی مطبوعاتی در بغداد گفت: اگر چه در 
مقامات  آمیز  تحریک  اقدامات  شاهد  گذشته 
مقابله  ترکیه  با  خواهیم  نمی  ولی  بودیم  ترکیه 
را  ناخوشایندی  وضعیت  بخواهند  اگر  اما  کنیم، 
این  بابت  سنگینی  بهای  کنند،  تحمیل  ما  بر 
عراق  وزیر  نخست  پرداخت.  خواهند  خود  کار 
افزود: هرگونه تعرض ترکیه به عراق، به تقسیم 
از  استقبال  ضمن  وی  شد.  خواهد  منجر  ترکیه 
وجود  ترکیه،  و  عراق  میان  میانجیگری   هرگونه 

میانجیگری از طرف ایران را تکذیب کرد.

عارف : ترکیب تیم اقتصادی دولت تغییر کند

رئیس فراکسیون امید با تاکید بر لزوم تحرک اقتصادی 
فعلی تحرک  تیم  با  تواند  نمی  اگر  دولت  دولت گفت: 
در  قرار دهد. عارف  کار  در دستور  را  تغییر  کند،  ایجاد 
خصوص انتظار مجلس از دولت  گفت: توجه به مطالبات 
مردم از توقعات مجلس است. وی افزود : امروز مهمترین 
مسئله ما رونق اقتصادی و اشتغال است. امیدواریم دولت در ترمیم کابینه جدی تر 

به امر اشتغال جوانان و حل مشکالت معیشتی مردم بپردازد.

رقیبی برای روحانی نمی بینم ؛ الریجانی برای جلب ائتالف به نفع روحانی تالش می کند

حسین کنعانی مقدم، عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگي در خصوص استراتژی جریان اصولگرایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده گفت: راهبرد این جریان وحدت و معرفی یک کاندیدای واحد است. این فعال سیاسی اصولگرا افزود: در این شرایط من گفتمان 
 جدید و رقیبی برای روحانی نمی بینم. وی با اشاره به مشی مستقل علی الریجانی )رئیس مجلس( در جریان اصولگرایان اذعان داشت: 
الریجانی با توجه به نزدیکی و حمایت هایش از دولت روحانی طبیعی است که در این دوره انتخابات نیز برای جلب ائتالف به نفع روحانی 

تالش کند و تمایلش به روحانی بیشتر است. کنعانی مقدم افزود: همین که الریجانی کاندیدا نمی شود مهمترین پوئنی است که به روحانی داده است.

باید سیمان را در منافذ فساد ریخت نه منابع قدرت 

با  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  انقالب  رهبر  نماینده 
منافذ  در  را  سیمان  باید  ملی  عزم  با  اینکه  بر  تاکید 
فساد ریخت نه منابع قدرت، گفت: صبر از جنود عقل 
و جزع از جنود جهل است. سعید جلیلی با بیان اینکه 
فرجام تنش زدایی یعنی خالی کردن تمام منابع قدرت 
ملت، تصریح کرد: ثمره تئوری اعتماد به کدخدا رفع تهدید موهوم از گذشته 

یا میوه خیالی در آینده است. 

اینکه  به  اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر 
تفکر  و  روحیه  با  کشور  مشکالت 
با  مذاکره  گفتند:  می شود،  حل  انقالبی 
آمریکا نه تنها مشکالت را حل نمی کند 

بلکه افزایش هم می دهد.
معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
به  نسبت  هشدار  با  اسالمی  انقالب 
و تالش های خطرناک  برخی حرکت ها 
برای تحریف حقیقت و منطق ایستادگی 
در  آمریکا،  مقابل  در  ملت  و  امام)ره( 
القای  همچنین  و  جوان  نسل  اذهان 
مشکالت  راه حل  تنها  که  موضوع  این 
آمریکاست،  با  سازش  و  مذاکره  کشور 
را  کشور  مشکالت  آنچه  کردند:  تأکید 
حل خواهد کرد، روحیه و تفکر انقالبی 
به معنای توکل به خدا، اعتماد به درون، 
عمل  بصیرت،  عمل،  و  اقدام  شجاعت 
ورزی،  ابتکار  امام)ره(،  توصیه های  به 

امیدواری به آینده، نترسیدن از دشمن و 
تسلیم نشدن در برابر اوست.

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 

آبان،  سیزدهم  روز  تاریخی  مناسبت  
النه  تسخیر  حادثه  را  آن  برجسته ترین 
جاسوسی دانستند و گفتند: این روز، در 

واقع روز جواناِن مؤمن، انقالبی، شجاع، 
خود  اقدام  با  که  است  مبتکر  و  دالور 
از  را  دشمن  جاسوسی،  النه  تسخیر  در 
با  ایشان  داشتند.  باز  حرکت  هرگونه 
اشاره به مدارک به دست آمده از داخل 
کردند:  نشان  خاطر  آمریکا  سفارت 
النه  تسخیر  هنگام  به   که  مدارک  این 
جاسوسی، به صورت کاغذهای ُخرد شده 
در آمده بود و با تالش و زحمت جوانان 
انقالبی جمع آوری و بازسازی شد، عمق 
ملت  ضد  آمریکا  دشمنی  و  توطئه ها 

ایران را نشان می دهد.
حدود  تدوین  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
دست  به  مدارک  از  کتاب  جلد  هفتاد 
و  کردند  اشاره  آمریکا  سفارت  از  آمده 
انتقاد از بی توجهی به این کتاب های  با 
مهم و ارزشمند، در مدارس و دانشگاه ها 
کتاب ها  این  از  نشانی  هیچ  چرا  گفتند: 

در مجموعه دروس مدارس و دانشگاه ها 
نیست؟ 

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان 
ابتدای مذاکرات هسته ای  از  مکرر خود 
دروغگویی  و  بدعهدی  خصوص  در 
آمریکایی ها، خاطر نشان کردند: اکنون 
آنها  می گویم  که  نیستم  من  این  دیگر 
محترم  مسئوالن  بلکه  هستند،  بدعهد 
کشور و حتی خوِد مذاکره کنندگان که 
شدند،  متحمل  نیز  را  بسیاری  زحمت 

سخن از بدعهدی آمریکا می گویند.
اخیر  نشست  حاشیه  در  افزودند:  ایشان 
در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  نیویورک، 
طرف  خارجه  امور  وزرای  جلسه  در 
طوالنی  کیفرخواست  یک  مقابل،  های 
از بدعهدی آمریکایی ها در برجام بیان 

کرد که البته آنها جوابی نداشتند.

مذاکره با آمریکا نه تنها مشکالت را حل نمی کند بلکه افزایش هم می دهد
اینمننیستمکهمیگویمآمریکابدعهداست،بلکهخوِدمذاکرهکنندگانسخنازبدعهدیآنهامیگویند

فروشگاه تخصصی
 بازی فکری

آدرس:بینمعلم12-10
جنـببـانکقـوامین
تلفن:09158677457

اسباببازیفقط
عروسکوماشیننیست

جناب آقای

 حسین علیزاده
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان شادروان

 کربالیی رضا علیزاده
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده

از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات

 و برای بازماندگان محترم صبر و بردباری

 مسئلت می نماییم.

مرکز خدمات بیمه ای نوین

جناب آقای
 محمدعلی نوروزی

درگذشت نا به هنگام داماد گرامی تان شادروان

غالمرضا یوسفی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 

صمیمانه تسلیت عرض می نماییم، از خداوند 
متعال برای شما صبر و شکیبایی آرزومندیم.

ابوالفضل زودخیزی و خانواده

32341226-09197147874/056انرژیصنعتایرانیـــان

دوربین مداربسته به قیمت چین

***انتقالتصویررایگان*** ۳۲۰۰۰۰               ۱88۰۰۰ تومان

دوعدددوربیندام1مگاپیکسلدارای
+ HD دیددرشب،لنزواید،کیفیتتصویر

دستگاه4کانال4صدا،خروجی
 HDML & VGA باکیفیتFULL HD،منووتقویمفارسی










