
به وقت اربعین؛ 
چند ساعتی تا ظهور

* هرم پور

 می گویند چند سالی تا ظهور بیشتر باقی نمانده 
و  مؤمنان  و  بیاید  آن »مرد«  زمانی که  تا  است، 
خون  منتقم  که  وقتی  تا  کنند،  رجعت  شهیدان 
و  بپیماید  را  جهان  عرصه  یارانش،  و  حسین)ع( 
کاخ های زور و زر و تزویر را درهم بکوبد... و من 
وقتی جوش و خروش و عشق بی اندازه مردم را در 
اربعین حسینی می بینم، می گویم تا ظهور فقط چند 
 ساعتی باقی مانده است. می گویم مگر می توان
 عشق حسین را با هر چیز قیاس کرد، مگر می توان

 نام او را شنید و به عشقش دل و جان نباخت؟ مگر 
می توان حسینی بود و به خونخواهی اش رغبتی 
نداشت؟ مگر می توان دلداده ی خون خدا بود و 
 برای دلدادگانش جانفشانی نکرد؟ مگر می توان

عاشق بود و عشق حسین را به دل نداشت؟
می گویم انگار هر سال که می گذرد حرارت آن 
خورشید بی همتا در آسمان دل های عاشقانش 
بیشتر و نور آن ماهتاب بی همتا در شب هجران 
 فرزندش وسیع تر می شود، انگار زمین صحنه ای

می شود تا همه، تا هر کسی، تا هر زن و مردی، 
تا هر بزرگ و کوچکی ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمقاله
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کورسوی یک دهه 
 انتظار سهامداران     
سیمان باقران
با گذشت ۱۱ سال از آغاز به ساخت این پروژه اما 
به دلیل تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز تاکنون 
این پروژه به بهره برداری نرسیده و هر روز وعده ای 
جدید برای بازگشایی ... ) مشروح گزارش در صفحه ۳ (

کاالهای قاچاق کشف 
شده در استان سریعا 
تعیین تکلیف شود
صفحه ۷

62 درصد زکات استان
صرف نیازمندان شد
صفحه ۷

هدررفت 400 هزار
 لیتر آب در 7 دقیقه

ظهر پنجشنبه در چهارراه غفاری بیرجند یکی از 
فرسودگی  علت  به  آب  اصلی  های  لوله  خطوط 

ترکید. شدت ترکیدگی ... )مشروح خبر در صفحه ۷(

آیت ا... یزدی : 
برخی ضعف مدیریتی را 

به گردن تحریم می اندازند

محمود احمدی نژاد : 
 انتخابات سال آینده سوت و کور است

و من درآن هیچ نقشی بازی نخواهم کرد

احمد ناطق نوری : 
به احمدی نژاد گفتم یا سوادت خیلی باالست

یا روی ابرها هستی، قهر کرد و رفت

آیت ا... مصباح :
 می گویند ما اصالح طلبیم و می خواهیم 

اوضاع آرام باشد و جنگ نشود

زیباکالم : امثال عارف عرضه یک نطق را نداشتند  بعدمی گویند چرا برای ریاست از او حمایت نکردید / تمدید قانون تحریم ها با برجام و ابالغیه رهبری مغایرت دارد / هر چه برای آقای هاشمي کف بزنید کم است؛  ایشان حق بزرگی بر گردن صنعت هسته ای دارند / سرشماری نفوس و مسکن ۹۵  تا اول آذرماه تمدید شد  / صفحه ۲
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

گرافیک : دادرس مقدم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

مرحوم غالمرضا صدیق نژاد
جلسه بزرگداشتی یکشنبه ۹۵/8/30 مصادف با اربعین حسینی

 از ساعت ۹ الی 10 صبح در محل مصلی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان داغدار می باشد.

خانواده های صدیق نژاد ، پرچمنی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و دلسوز 

مرحومه حاجیه مرضیه بیکی 
)والده آقای دکتر زمانی معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند( 

جلسه یادبودی امروز شنبه ۹۵/8/2۹ از ساعت 14 الی 1۵ در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: زمانی ، بیکی ، زهرایی ، هنری ، سعیدی ، یعقوب زاده ، جانباز 
و سایر بستگان

آگهـی  فراخـوان
صندوق کار آفرینی امید استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق فراخوان عمومی تعدادی 
از ساختمان های خود که در شهرستان بیرجند واقع شده است را به سیستم دوربین مداربسته 
تجهیز نماید. لذا از شرکت های دارای صالحیت و مجوز )از سازمان نظام صنفی رایانه ای و شورای 
عالی انفورماتیک( که سوابق عملی و مرتبط با موضوع دارند، دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ درج آگهی به غیر از ایام تعطیل برای دریافت مشخصات فنی سیستم دوربین مداربسته، فرم 
های مربوطه ، بازدید از مکان اجرای پروژه و پیشنهاد قیمت به آدرس: بیرجند - خیابان عدل، عدل 

۲۲، پالک 7/1 طبقه دوم مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 3۲431364 داخلی ۲15 فناوری اطالعات تماس گرفته 

شود.

گروهی از انسان ها بهاری زیست می کنند و می اندیشند
 موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( امروزه شاهد انسان هایی 
از همان جنس است که با حرکت خداجویانه شان توانستند گوشه هایی از 

عظمت کبریایی را به تصویر درآورند. بدینوسیله از حضور گرم و دستان
 پر مهر اعضای محترم صنف پوشاک در این مرکز تقدیر و تشکر می شود. 

روابط عمومی موسسه خیریه و توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه حاجیه عصمت کوزه گران 
)همسر مرحوم حاج محمد علی حامی(

 جلسه یادبودی یکشنبه ۹۵/8/30 )مصادف با اربعین سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... 
الحسین )ع(( از ساعت 8/4۵ الی ۹/4۵ صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار 

می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: حامی ، کوزه گران و سایر بستگان

)یادبود(
دیروز به صفای وجودش و امروز به اعتبار نام نیکش می بالیم

دومین سالگرد درگذشت

 حاج محمدحسین خادمی نژاد 
را به واسطه همه خوبی ها و ایثارش گرامی می داریم.

خانواده خادمی نژاد

به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

مرحوم هوشنگ مالکی
 )پیشکسوت اداره کل امور اقتصادی  و دارایی(

 در مشهد مقدس جلسه ترحیمی یکشنبه ۹۵/8/30 از ساعت
 ۹/30 الی 10/30 صبح مصادف با اربعین حسینی در محل مسجد توحید

 برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

مالکی ، خوانی ، قانونی ، خزاعی

مناقصه عمـومي یک مرحله اي  " نوبت دوم"
اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي )مناقصه گذار به نشاني بیرجند- سراب - خیابان سپیده- سپیده 1۲( در نظر دارد: اجراي پروژه هاي عمراني 
ذیل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پیمان کاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط متقاضي با در نظر گرفتن 
رشته، پایه و ظرفیت آزاد مي توانند براي دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 95/9/3  به واحد امور پیمانکاران این اداره کل واقع در بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 

1۲ مراجعه نمایند. ضمنا این آگهي در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.

مدت نوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 13۹۵ 

)ریال(

تضمین ارجاع کار 
)ریال(

تاریخ تحویل حداقل پایه
اسناد

تاریخ 
بازگشایی

تخریب و 
احداث مدرسه 

6 کالسه 
روستای فهالنج 

طبس گلشن

روستای 
فهالنج 
طبس 
گلشن

آموزشی 
آبخوری 

حصارکشی
  محوطه و 

تخریب

ساختمان 
و ابنیه

بخشنامه 
متر مربع زیربنا 

)سرجمع( 
به شماره 
100/640۵

 مورخ 8۹/2/4

حداکثر ساعت ۵ ساختمان8۹۹826100۵2۵00000000 ماه
۹ صبح 
مورخ 

13۹۵/0۹/16

ساعت 
10 صبح 

13۹۵/0۹/16

تخریب و احداث 
مدرسه 3 کالسه  
روستای اشک 

درمیان

روستای 
اشک 
درمیان

آموزشی  
سرویس 

بهداشتی  یا 
آبخوری - حصار 
کشی و محوطه

ساختمان 
و ابنیه

۵ ساختمان   6۵0۵۵2301272۵3000000 ماه
2 شخص 

حقیقی

تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 1۲340۲/ ت 50659 هـ مورخ 94/9/۲۲ و مورد قبول 
کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدي به حساب شماره ۲17306۲009008 نزد بانک ملي شعبه مرکزي بیرجند در وجه اداره کل 
نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی و محل تحویل اسناد و پیشنهادات دبیرخانه این اداره کل واقع در بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 1۲ و محل گشایش پیشنهادها 

اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبياتاق جلسات این اداره کل مي باشد.
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هر یک روز زندان ۴۰ هزار تومان شد

تسنیم - اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه ای را برای اجرا ابالغ کرد که به استناد آن، معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس با افزایش ۳۳ درصدی به ۴۰ 
هزار تومان افزایش یافت. هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 آبان 1۳95 با پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92، تصویب کرد 
مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات مصوب 92، از ۳۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد.

سرمقاله

سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ 
تا اول آذرماه تمدید شد

رئیس جام جم آنالین-  مرکز آمار ایران از تمدید 
سرشماری نفوس و مسکن سال 95 تا اول آذر 
خبرداد و گفت: این اقدام به درخواست استان ها 
در  گفت:  پارسا  امیدعلی  است.  شده  انجام 
خصوص افرادی که از آمارگیری جا مانده اند بیان 
کرد: افرادی که غایب بودند می توانند به صورت 
اینترنتی و با کد سرشماری به سایت سرشماری 
با تماس تلفنی  نفوس و مسکن مراجعه کنند و 

اطالعات خود را ارائه دهند.

سبد هزینه خانوار کارگری از
 ۳۰۰۰۰۰۰ تومان گذشت

صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رییس   - ایسنا 
کارگران می گوید: سبد هزینه خانوارهای کارگری 
به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده 
و این در شرایطی است که حق مسکن و خواربار 
هیچگونه   95 سال  در  کارگران  مزایای  سایر  و 
اظهار  عباسی،  غالمرضا  است.  نداشته  افزایشی 
پیش  کارگری  جامعه  برای  که  دستمزدی  کرد: 
بینی می شود باید با خط فقر برابری داشته باشد و 

حداقل های زندگی کارگران را پوشش دهد.

قیمت مسکن تا پایان بهار
 سال ۹۶ افزایشی نیست

مشاوران  اتحادیه  رئیس  عقبایی  حسام  فارس- 
امالک گفت: پیش بینی می شود قیمت مسکن تا 
پایان بهار سال 96 افزایشی نباشد اما در تابستان 
96 شاهد رونق بیشتر بازار مسکن باشیم اما این 

رونق به منزله افزایش قیمت نخواهد بود.

کارت سوخت باید باقی بماند

جام جم آنالین - حسینعلی حاجی، نماینده مجلس 
گفت: در حال حاضر قیمت نفت ۴۰ دالر است و 
قیمت بنزین در کشور هزار تومان است و ما هم 
اکنون اختالف قیمتی با کشورهای همجوارنداریم 
اما اگر قیمت نفت افزایش یابد و متعاقب آن قیمت 
بنزین افزایش یابد برای جلوگیری از قاچاق نیازمند 
استفاده از کارت سوخت خواهیم بود، بنابراین نباید 

کارت سوخت حذف شود.

هر چه برای آقای هاشمي کف بزنید کم است؛  
ایشان حق بزرگی بر گردن صنعت هسته ای دارند

و  ملت  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
جوانان غیور ما از مشکالت بزرگترند گفت:  
فرصت ها نباید فدای مسایل کم ارزش شود، 
مجمع  رئیس  درباره  اظهاراتش  که  روحانی 
تشخیص مصلحت با کف زدن های حاضران 
توام شد، گفت: البته هر چی برای ایشان کف بزنید کم است. آقای 
هاشمی حق بزرگی بر گردن صنعت هسته ای دارند. ایشان از سال 
65 در فکر تولید سانتریفیوژ بود و در نهایت تصمیم گرفتیم یکی 

وارد کنیم. در سال 67 این سانتریفیوژ وارد شد.

محمدی: تمدید قانون تحریم ها با برجام
 و ابالغیه رهبری مغایرت دارد

تحریم ها  قانون  تمدید  اینکه  بیان  با  هسته ای  مسائل  کارشناس   
به  ایران  اگر  کرد:  تصریح  دارد،  مغایرت  رهبری  ابالغیه  و  برجام  با 
تمدید قانون تحریم ها پاسخ ندهد، معنایی جز باز شدن مسیر اعمال 
تحریم های پی در پی علیه ایران نخواهد داشت و به تدریج برجام به 
سمت یک توافق یک طرفه پیش می رود به طوری که ایران تعهدات 
خود را عملی کرده اما تحریم ها به تدریج بازگشته اند. محمدی  افزود: 
اگرچه این اقدام اخیر نمایندگان مجلس آمریکا یک اقدام نهایی نبوده 
اما در نهایت مجلس سنا باید آن را تصویب و همچنین اوباما آن را امضا 
کند تا بتوانیم بگوییم قانون تحریم ها در ایران مجدداً تمدید شده است.

ناطق نوری: به احمدی نژاد گفتم یا سوادت خیلی 
باالست یا روی ابرها هستی، قهر کرد و رفت

ریاست  انتخابات  به  اشاره  با  نوری  ناطق 
می گفت  نژاد  احمدی  گفت:   ،8۴ جمهوری 
هم  اوالدی  عسگر  مرحوم  دارم،  برنامه  من 
را  از آن که حرف هایش  حضور داشت. پس 
زد، مرحوم عسگر اوالدی رو به من گفت: این 

برادر ما احساس می کند اسالم را فقط او می فهمد، انقالب را او به اینجا 
رسانیده و کشور را فقط او می تواند اداره کند. من نیز رو به احمدی نژاد 
گفتم، حرف هایت را خوب گوش دادم، یا سوادت خیلی باالست و ما 
نمی فهمیم و یا شما روی ابرها حرف می زنید که وی قهر کرد و رفت. 

آیت ا... مصباح : می گویند ما اصالح طلبیم و 
می خواهیم اوضاع آرام باشد و جنگ نشود

اگر  که  این  بیان  با  یزدی  مصباح  ا...  آیت 
شناخت درستی وجود نداشته باشد در مصلحت 
و مفسده ها اختالف پیش می آید، گفت: در 
بسیاری از موارد اوضاع برعکس می شود یعنی 
آن چه که از نظر قرآن افساد و فساد است به 
عنوان مصلحت انجام می شود. وی عنوان کرد: قرآن باید صریحا به 
جنگ این ها برود، خود این ها مفسد هستند اما می گویند ما اصالح 
طلبیم و می خواهیم اوضاع آرام باشد و جنگ و دعوا نشود حال اگر 

آمریکا یک سفارتخانه هم داشته باشد به ضرر ما تمام نمی شود .

احمدی نژاد : انتخابات سال آینده سوت و کور 
است و من درآن هیچ نقشی بازی نخواهم کرد

 96 انتخاباتی  فضای  تحلیل  در  احمدی نژاد  محمود  پیش  روز  چند 
انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، »سوت و کور« و  گفته است: 
به  که  در جلسه ای  بود. وی  انتخابات خواهد  دوره های  از سردترین 
تازگی با مشاوران و دستیارانش داشته، هشدار داده است که دود این 
سردی انتخابات به چشم نظام خواهد رفت. احمدی نژاد هرگونه کمک 
به گرم کردن تنور انتخابات سال آینده را رد کرده و گفته است: اگر 
آقایان انتظار دارند من نقش صداوسیما را بازی کرده و شور و حالی 
به انتخابات بدهم در اشتباهند. من هیچ نقش مشوق و محرکی در 

انتخابات ایفا نخواهم کرد.

امثال عارف عرضه یک نطق را نداشتند  بعد
می گویند چرا برای ریاست از او حمایت نکردید

صادق زیباکالم گفت : آقای روحانی و آقای 
نوبخت هرچه می خواهند فکر کنند ولی اگر 
حمایت رهبری اصالحات، کارهای من و شما 
نبود من معتقدم که آقای روحانی بیشتر از 2 و 
یا ۳ میلیون رأی نداشت. شما فکر می کردید 

من نمی دانستم این نمایندگان لیست امید که وارد مجلس شوند چه 
کار می کنند، این افرادی که ما این همه برایشان دویدیم تا رأی جمع 
کردیم حتی عرضه نداشتند یک کمیسیون را از آن خود کنند. بعدش 

به من انتقاد می کنند که چرا گفتم عارف نباید رئیس مجلس شود. 

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم گفت: به دولت می گویم که باید 
داخلی  به محصوالت  فروشی  به جای خام 
به  واردات  جای  به  و  کرده  بیشتری  توجه 
صادرات محصوالت کشاورزی توجه کنند. 

تحریم«  »تحریم،  هنوز  برخی  متاسفانه 
می کنند و به جای توجه به ضعف مدیریتی، 
گناه را به گردن تحریم می اندازند چرا که 
روزمره  فعالیت های  و  راحت  اداره  دنبال 

خود هستند.
سردار  دیدار  در  یزدی  محمد  آیت ا... 
نقدی اظهار داشت : متاسفانه در دولت های 
گذشته و فعلی شاهد تفکراتی غربی هستیم 
که ریشه در عمق ذهن برخی مسؤوالن و 
کارگزاران دارد که حتی اگر دستشان برسد 

ذهن جوانان ما را غیراسالمی بار می آورند.

چشمگیر  و  روشن  را  بسیج  خدمات  وی 
معنی  به  شدن  جهانی  افزود:  و  دانست 
رهبری  و  امام  تاکیدات  با  صریح  مخالفت 

در توجه به اقتصاد مقاومتی است. 
آیت ا... یزدی جهانی شدن را توجه بیشتر 
مردمی  ظرفیت های  از  غفلت  و  واردات  به 
دانست و ادامه داد: متاسفانه امروز به دلیل 
واردات انبوه وسایل آرایشی و برخی واردات 
زندگی  سبک  تغییر  شاهد  غیرضروری، 
جهانی  تفکرات  همین  از  ناشی  که  هستیم 
شدن یعنی همان تفکر رابطه با آمریکا است. 

وی در همین خصوص تاکید کرد: بسیج باید 
عمال به دهن کج اندیشان بزند یعنی به طور 
عینی و عملی با کارهای اقتصاد مقاومتی و 

فعالیت های فرهنگی با آنها مقابله کند. 
اتکای  به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  استاد 
تاکید  خارجی  سیاست  به  مسؤوالن  برخی 
آنچه  با دنیا خیلی خوب است،  ارتباط  کرد: 
دنیا  با  بروید  بیگانه است.  نوکری  بد است، 
را  دنیا  بازار  که  شرطی  به  بگیرید،  ارتباط 

برای کاالی ایرانی تسخیر کنید.
داد:  تذکر  مردان  دولت  به  خطاب  وی 

در دستان  الهی  امانت  و  نعمت  دولت یک 
اگر  کنید،  محاسبه  بروید  باید  که  شماست 
اشتباهی دارید اصالح کنید. بنده این را به 
همه دولت ها گفته و نظرم به دولت خاصی 
نیست. آیت ا... یزدی توجه به سپاه و بسیج 
رهبری  و  امام  همیشگی  توصیه های  از  را 
نبود امروز کشور  افزود: اگر بسیج  خواند و 
حالت دیگری داشت چرا که بسیج و سپاه 
کار  مردم  برای  و  برخاسته  مردم  دل  از 
می کنند و هر جایی که وارد شده اند موفق 

عمل کرده اند.

آیت ا... یزدی  : برخی ضعف مدیریتی را به گردن تحریم می اندازند
تفکرات غربی در دولتی های قبلی و فعلی ریشه در عمق ذهن برخی مسؤوالن دارد

به وقت اربعین؛ 
چند ساعتی تا ظهور

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( می گویم انگار هر سال 

در  همتا  بی  خورشید  آن  حرارت  گذرد  می  که 
آن  نور  و  بیشتر  عاشقانش  های  دل  آسمان 
فرزندش  هجران  شب  در  همتا  بی  ماهتاب 
ای صحنه  زمین  انگار  شود،  می  تر   وسیع 

تا هر زن  تا هر کسی،  تا همه،  بزرگ می شود 
به  کدام  هر  کوچکی،  و  بزرگ  هر  تا  مردی،  و 
اندازه توانشان،  اندازه وسعشان، »حسینی« و به 

»زینبی« شوند.
پای  زیر  در  زمین  شود  می  که  اربعین  انگار    
تازه می کشد،  نفسی  زوار »حسین«،  قدم های 
ناجوانمردان  همه  پوشالی  ی  هیمنه  به  انگار 
تاریخ، شبیخون می خورد و سرهای به نیزه،  از 
آنسوی تاریخ، فریاد برمی آورند که »حسین« و 
شک  بی  شد.  نخواهند  فراموش  هرگز  یارانش 
یکی از ناب ترین لحظه های تاریخ، لحظه های 
اربعین  ترین   پرشکوه  است،  )ع(  اربعین حسین 
با حضور میلیون ها  عالم که چندین سال است 
حرم  یکدانه،  گوهری  چون  که  پاکباخته  عاشق 
در  گیرند،  می  میانه  در  را  الحسین)ع(  اباعبدا... 

سرزمین کربال برگزار می شود. 
تاریخ،  از  بزرگ  فراز  این  های  لحظه  ی  همه 
پربار  حس و حال و حضور است و درس هایی 
آموزان  درس  که  کسانی  همه  برای  و  ما  برای 
خوبی باشند. در چنین روزهای عزیزی که تعداد 
موکب  در  نیز  ما  های  استانی  هم  از  زیادی 
ساالر  قافله  زوار  رسانی  خدمت  به  کاظمین 
و  بوسیم  می  را  دستشان  و   - مشغولند  عشق  
دهیم- می  حواله  اطهر  زهرای  به  را  اجرشان 
 شاید یکی از مهم ترین و بزرگ ترین درس ها

وحدت  درس  یکپارچگیست،  و  وحدت  درس 
عزاداری ها و عزاداران، که نمونه ای از آن را می 
توان و می باید در شهرهای استان یک الگو کرد 

و به اجرا گذاشت.
درس  است؛  مردم  حضور  درس  اربعین،  درس   
درس حضورشان  بصیرتشان،  درس  آنها،  قدرت 
در صحنه، اربعین، درس نگاه به فرداست، درس 
کردن  تهی  برای  برای ساختن،  از خود گذشتن 
نفس، برای آزاد کردن روح، برای برداشتن مانع 

از صراطی که می دانیم مستقیم است. 
پاسداشت  درس  ها،  همت  درس  اربعین،  درس 
ارزش ها، درس حرمت نگهداشتن از انسان ها، 
درس بازگشت به هر آنچیزیست که چراغ هدایت 
است. اربعین، پایان غم و اندوه دل نیست، آغاز 
زمان  بزرگ  پیوندهای  و  تاریخ  بزرگ  پندهای 
است که چه در قدم های جابربن عبدا... انصاری 
عاشق  انسان  ها  میلیون  های  همت  در  چه  و 
 61 و   6۰ سال  اربعین  در  چه  جهان،  سراسر  از 
هجری و در چه در اربعین سال 1۴۳8 قمری، چه 
در چشم های بی فروغ جابر و چه در دیده های 

به خون نشسته عزاداران حسینی نهفته باشد. 
 تپیدن میلیون ها دل عاشق، دلدادگی میلیون ها

و  زن  ها  میلیون  عشق  و  »حسین«  برای  جان 
قیام  بزرگ  راز  عالمتاب،  خورشید  این  به  مرد 
از آن می هراسد و  کربالست، رازی که دشمن 
ما آن را مقدمه ای برای حضور فرزند حسین)ع(، 
جهانی  عدالت  برقراری  برای  موعود  »مهدی« 
می دانیم. این روزها، به وقت اربعین ، فقط چند 

ساعتی تا ظهور باقی مانده است. 

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳1 ارسال فرمایید(

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 4۳ 42 ۳2  / ۶۶ ۶۶ 44 ۳2     

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

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

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- ۰91516۴2377- وسیله کار

لوله بـاز کنی   با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  1۰۰% تضمینی

بیمه معلم کد: 2۵۶۹
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32۴۰۴۰۴۰- ۰91586۴2955

گچکاری و گچبری پذیرفته می شود در اسرع وقت )شهر و روستا(
09904712042

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

۰۹1۵۵۶18۳۰8 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

بیـن معلـم ۴۴ 
و چهار راه 15 خرداد

تلفن خدمات 31۰57        
۰9151615329

اقساط 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

۵ سال ضمانت

 ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم به شما همشهریان محترم، مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 3232۴۴۴۴ - ۰91576392۰۰

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61  - 32323296
۰912866۴599 - 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

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

نقد -  اقساط     با چک ۳ ماهه
۰9۰13772626 ان

ایگ
ل ر

نز
ب م

 در
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

همسر عـزیزم صدیقه جان
بازگشت سالمت تان را از زیارت کربالی معلی خیر مقدم عرض می نمایم 

شکرانه این سالمت و شهد شیرین این زیارت که مقارن با سالروز تولدتان 
می باشد بر شما مبارک و گوارای وجودتان

زیباترین گل ها را برای زیبایی زندگی تان و کوتاهی عمرشان را برای غم های تان 
آرزومندم.

هـادی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 29 آبان 1395 * شماره 3655

سالم آوا . صدای انجمن کارگران ساختمانی قشر 
آسیب پذیر جامعه رو به گوش مسووالن برسانید 
که جز مشاغل  سخت هست و به سختی شامل 
دارد  هنگام  دیر  بازنشستگی  و  شوند  می  بیمه 
و  قرارگرفته  استان  مسوالن  توجه  مورد  وکمتر 

از کارافتادگی هم ندارد .
0935...516 

اداره  اداره کار و  سالم آوا. قابل توجه مسوولین 
افغانی ها  بیشتر  به  بازرسی شهر که  تعزیرات و 
هیچ  بدون  مهارت  کارت  پول  دریافت  قبال  در 
بازار کار رو  اعطا می کنند و  امتحان و آموزش 
دست  و  اند  کرده  کساد  شهر  های  بچه  برای 
فروش های داخل چهارشنبه بازار و سطح شهر 
بی  اینقدر  افغانها کاسبی می کنند چرا؟  براحتی 
مسولیتی جواب این همه جوان بیکار بچه های 

بومی رو چه کسی میده؟  
0915...315

معامالت   حجم  درصدی    ٤0 کاهش  سالم 
مسکن آبان ماه نسبت به مهر خیلی از ما امالکی 
مردم   جیب  کرده   شغل  تغییر  به  مجبور  رو  ها 
خالیه. شغلی  نیست و مردم اقدام به خرید مسکن 
نمی کنن. منزلی  که سال ٨9 به  صد میلیون 
چند  میلیون.   هفتصد  شده  االن  فروختیم  می 
انقدر.  اخه.  نیست.  مشتری  ولی  راکده  که  ساله 
باال و نجومی رفته باال که. واقعا در توان مردم 

عادی نیست 
0915...٤70

سالم.آلودگی هوای کالن شهرها میتونه تلنگری 
باشه برای ما و مخصوصا مسئولین که رسیدگی 
داشته  نقل عمومی  و  کیفیت حمل  به  تر  جدی 
شدیدا  اتوبوسهای  حذف  حاضر  حال  در  باشن. 

دودزا موثرتره تا استفاده از آنها!!!! 
0915...055

 آقای عبادی نماینده محترم بیرجند و .....: شما 
در گزارش شبکه خاوران به قول شما جاده مرگ 
تشکر  یک  نبود  شما  شان  در  که  قاین  بیرجند 
الکی از پرسنل زحمتکش اداره راه داشتید ؟  به 
میشه  چه  خشکسالی  با  دادید  گیر  روستاها  آب 

کرد ؟ شما جای رئیس جمهور !
0915...05٨

تفریحی  رفاهی  سازمان  شود  می  پیشنهاد 
شهرداری بیرجند جاده پیام نور و دانشگاه بیرجند 
دوچرخه  پیست  برای  را  است  تقریبا مسطح  که 

سواری در نظر گیرد
0915...357

 به گفته رئیس جمهور قرار بود با اجرایی شدن 
برجام قیمت اجناس تا 30 درصد کاهش داشته 
باشه،یکسال از عملی شدن برجام گذشت کدوم 
جنس گران نشد؟!!آخه این برجام مگر برای مردم 
چه سودی داشت که حاال مسئوالن دولت نگران 
پاره کردن آن هستند!علیرغم تمام توصیه ها و 
هشدارهای رهبری نسبت به بی اعتمادی آمریکا 
ای  هسته  مذاکرات  دولت صرف  عمر  از  3سال 
شد که خروجی آن برجام و لغو کلیه تحریم های 
بود.برجامی که هیچ  کاغذ  روی  البته  ای  هسته 
سودی واسه مردم نداره همون بهترکه پاره بشه 
! به قول سردار سالمی ما برجام رو باید به موزه 
بفرستیم...چاره مشکالت اقتصادی کشور چیزی 
نیست جز اقتصاد مقاومتی،جلوگیری از اختالس 
های چند هزار میلیاردی و برخورد قاطع دستگاه 

قضا با متخلفان
0915...٤2٤

هشدار به مرغداران خوسفی در خصوص توزیع تلفات بین سگ های ولگرد
 

رئیس دامپزشکی شهرستان خوسف از مرغداران خواست از پخش تلفات در خارج از مرغداری و توزیع در بین سگ های ولگرد خودداری کنند.
 رضا محمودی زاوه در جمع تعدادی از مرغداران شهرستان خوسف اظهار کرد: با کاهش دما در فصل پاییز و زمستان نیازمند رعایت بیشتر اقدامات 

پیشگیرانه است.وی افزود: شناخت هرچه بیشتر راه های جلوگیری از ازدیاد و فعالیت این عوامل موجب حفظ و گسترش صنعت مرغداری می شود.

کورسوی یک دهه چشم انتظاری سهامداران    
روشن شدن چراغ سیمان باقران با 20 میلیارد تومان اعتبار

از  یکی  جنوبی  خراسان  برزجی-   عصمت 
استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور 
ظرفیت  و  استراتژیک  محصوالت  با  که  است 
باالی گردشگری می تواند نقش بسزایی  های 

در توسعه کشور ایفا کند.
استان  این  به  مسئوالن  توجه  عدم  متأسفانه 
پروژه های  از  بسیاری  ماندن  ناتمام  و  مرزی 
عظیم، جوانان را به سمت دیگر استان ها سوق 
از بین برده  نیز  امید هزاران شهروند را  داده و 
است.کارخانه سیمان باقران از جمله پروژه های 
عملیات   ٨٤ سال  از  که  است  نیمه تمامی 
اجرایی آن آغازشده و هنوز زمان دقیقی برای 

بهره برداری این کارخانه پیش بینی نمی شود.
واحدهای  بزرگ ترین  از  یکی  کارخانه  این 
صنعتی خراسان جنوبی بوده که برای جمعیت 
درمیان  مرزی  شهرستان  هزارنفری   55

امیدبخش است.
شهرستان  نزدیکی  به  توجه  با  کارخانه  این 
نزدیک ترین  به عنوان  می تواند  افغانستان  به 
مطرح  افغانستان  به  کشور  سیمان  کارخانه 
کشور  این  به  صادرات  ظرفیتهای  از  تا  باشد 
بهره بگیرد. اما متأسفانه مشکالت مالی و عدم 
اعتبار سال هاست سرنوشتی خاکستری  تأمین 

را برای این پروژه رقم زده است.

وعده هایی که محقق نشد

باگذشت 11 سال از آغاز به ساخت این پروژه 
اما به دلیل تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز 
تاکنون این پروژه به بهره برداری نرسیده و هر 
مطرح  آن  بازگشایی  برای  جدید  وعده ای  روز 
شده است.آغاز این وعده ها از سال 92 با وعده ای 
بود که استاندار وقت خراسان جنوبی در سفر به 
شهرستان درمیان مطرح و در رسانه ها ثبت شد. 
قهرمان رشید، استاندار اسبق خراسان جنوبی در 
فروردین ماه سال 92 و در جریان بازدید سرزده 
پیگیری  بود:  گفته  باقران  سیمان  کارخانه  از 
از سوی مسئوالن مربوطه در  مستمر و جدی 
راستای راه اندازی این کارخانه انجام شده است و 
مسئوالن کارخانه نیز باید در راستای پویایی هر 

چه بیشتر این واحد صنعتی تالش کنند.
رشید یادآور شد: تجهیزات و امکانات موردنیاز 
هیچ  و  است  شده  خریداری  نیز  کارخانه  این 
وجود  کاری  کم  یا  و  توقف  بر  مبنی  دلیلی 
آذرماه 92  این کارخانه در  افتتاح  از  ندارد.وی 
تومان  میلیارد   120 تاکنون  گفت:  و  داد  خبر 

این  راه اندازی  راستای  در  سرمایه گذاری 
انجام شده است و ٤0 میلیارد تومان  کارخانه 

نیز اعتبار از سوی اعضا بوده است.
دهه  برای  باقران  سیمان  کارخانه  افتتاح  وعده 
شهرستان  فرماندار  سوی  از  گذشته  سال  فجر 
اعالم شد و همچنین مدیرعامل کارخانه نیز در 
دی ماه سال 9٤ در بازدید نماینده مردم بیرجند، 
درمیان و خوسف در خصوص روند پیشرفت این 
کارخانه گفته بود که تست های راه اندازی کارخانه 
در دهه فجر آغاز می شود و قبل از راه اندازی کامل 
کارخانه باید آزمایشات و تست های تولید انجام 

شود که این کار حدود دو ماه زمان نیاز دارد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی هم در هفدهم خردادماه سال جاری از 
ماه  دو  ظرف  باقران  سیمان  پروژه  راه اندازی 
آینده خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار 
و تسهیالت در گردش این پروژه ظرف دو ماه 

آینده به بهره برداری می رسد.
این  ساله  دو  توقف  به  اشاره  با  داوود شهرکی 
پروژه اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت های 
استاندار خراسان جنوبی پروژه فعال شد و به جلو 
ما مشکل  اینکه  بیان  با  کرد. شهرکی  حرکت 
سرمایه ثابت در این پروژه نداریم، اظهار کرد: 

بانک ملی است و مابقی  حدود 13 میلیارد در 
توسط سهامدار تأمین می شود.

مشکالت مالی مهم ترین عامل تأخیر 
اتمام پروژه سیمان باقران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
از  یکی  با  که  گفتگویی  در  همچنین  جنوبی 
رسانه های استان ، اظهار کرد: تاکنون جلسات 
کشوری و استانی زیادی پیرامون حل مشکالت 
کارخانه سیمان باقران برگزارشده است.شهرکی 
این جلسات، اظهار کرد:  به مصوبات  اشاره  با 

تولید  موانع  رفع  ملی  کارگروه  مصوبه  آخرین 
بانک کشاورزی  این است که  بر  مبنی  کشور 
را  موردنیاز  تسهیالت  طرح،  ارزیابی  از  بعد 
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی  کند.  پرداخت 
آغاز  را  خود  اجرایی  اقدامات  کشاورزی  بانک 
را  طرح  باید  کارشناسان  گفت:  است،  کرده 
مجدد ارزیابی کرده و بر اساس آن، تسهیالت 

موردنیاز دریافت شود.
شهرکی ادامه داد: همچنین مسئوالن اجرایی 
تسهیالت  اخذ  از  بعد  ماه  دو  هستند  موظف 
به  را  باقران  بانک کشاورزی کارخانه سیمان 

مشکالت  وی  برسانند.  بهره برداری  مرحله 
مالی را از مهم ترین عوامل تأخیر اتمام پروژه 
با  است  امید  افزود:  و  دانست  باقران  سیمان 
اخذ تسهیالت بانک کشاورزی، زمینه فعالیت 

این کارخانه فراهم شود.

وثایق بانکی کارخانه سیمان باقران  
در حال بررسی است

باقران  سیمان  مدیره  هیئت  عضو  کار  نیک   
کرد:  اظهار  آوا  با  اختصاصی  گفتگوی  در  نیز 
و  شده  شروع  سرد  عملیات  حاضر  حال  در 

تقریبا با تست دستگاه ها استارت کار را آغاز 
کرده ایم. وی همچنین از ورود مواد اولیه به 
اولیه  مواد  مقداری  گفت:  و  داد  خبر  سیلوها 
این  اصلی  مشکل  وی  است.  شده  دپو  نیز 
و  عنوان کرد  در گردش  را سرمایه   کارخانه 
افزود: طبق مصوبه سال 93 بانک کشاورزی 
به  تسهیالت  تومان  میلیارد   20 بایست  می 
همه  رغم  علی  که  کرد  می  اعطا  کارخانه 
داده  اعتباری  تاکنون  سال9٤  از  ها  پیگیری 

نشده است. 
نامه  از  باقران  سیمان  مدیره  هیئت  عضو   

با  ارتباط  در  کشاورزی  وزیر  به  صنعت  وزیر 
گفت  سخن  تسهیالت  پرداخت  روند  تسریع 
و افزود: در پی ارسال این نامه مقرر شده که 
بانک کشاورزی با بررسی وثایق روند اعطای 
تسهیالت را تسریع بخشد. نیک کار از حضور 
کارشناسان برای بررسی وضعیت کارخانه خبر 
داد و گفت: در صورتی که مشکل تضمین وام 
حل شود به زودی مبلغ مورد نیاز توسط بانک 

آزاد خواهد شد. 
وی پروانه بهره برداری را از دیگر مشکالت 
این  افزود:  و  دانست  کارخانه  روی  پیش 
مشکل نیز با همکاری سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان در حال رفع شدن است. وی 
با اشاره به مشکالت کارخانه در بحث تامین 
مواد اولیه و سوخت نیز گفت: در صورتی که 
گاز  شرکت  مساعدت  با  کارخانه  گازرسانی 
افزوده  ارزش  که  رود  می  امید  شود  انجام 

تولید با کاهش هزینه سوخت باال رود.
باعث  موجود  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی    
نیز باشیم اظهار  شده که شرمنده سهامداران 
کرد: تمام تالش های بر این است که با رفع 
ایرادت موجود بتوانیم خط تولید اصلی را راه 

اندازی و اشتغال منطقه نیز رونق پیدا کند.

90 درصد تولید سیمان باقران
 صادر می شود

در  نیز  باقران  سیمان  کارخانه  مدیرعامل 
هزار   30 وجود  از  ما  خبرنگار  با  گفتگو 
گفت:  و  داد  خبر  کارخانه  این  در  سهامدار 
از 60 میلیارد تومان  تا کنون بیش  افراد  این 
اشاره  با  موسوی  کرده اند.  سرمایه گذاری 
راستای  در  شده  هزینه  اعتبارات  میزان  به 
 103 تاکنون  کرد:  اظهار  کارخانه،  راه اندازی 
میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیالت ریالی 
برای  ارزی  نیز تسهیالت  یورو  میلیون   2٤ و 

راه اندازی این کارخانه هزینه شده است.
ساخت وساز،  عملیات  اینکه  بیان  با  موسوی 
انجام برخی تست ها و نصب وسایل موردنیاز 
بین  حاضر  حال  در  گفت:  است،  شده  انجام 
250 تا 300 تن در روز صادرات می شود که 
افغانستان  به  سیمان  تولید  درصد   90 حدود 
بیان  با  وی  شود.  می  صادر  پاکستان  و 
ای  جداگانه  تولید  خط  از  فعلی  تولید  اینکه 
میانی  محصول  کرد:  اظهار  شود  می  انجام 
کارخانه  این  در  و  وارد  دیگر  کارخانجات  از 
افزایش  از  وی  شود.  می  سیمان  به  تبدیل 
ارزآوری کارخانه سیمان باقران در سال جاری 
خبر داد و تصریح کرد: در صورت تامین منابع 
بهره  به  کارخانه سیمان  ماه  دو  از  مالی پس 
اشاره  با  وی  رسید.   خواهد  کامل  برداری 
کارخانه   نیاز  مورد  نیروهای  عمده  جذب  به  
آموزش  حال  در  موجود  نیروهای  اظهارکرد: 
هستند و معوقات حقوق کارکنان نیز با تزریق 

منابع مالی کارخانه پرداخت خواهد شد. 
 

ایجاد اشتغال برای سه هزار نفر

داد:  ادامه  باقران  سیمان  کارخانه  مدیرعامل 
هزار  سه  برای  کارخانه  این  راه اندازی  با 
اشتغال  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  نفر 
با  همچنین  اینکه  بیان  با  می شود.وی  ایجاد 
 300 و  هزار  سه  روزانه  کارخانه  راه اندازی 
بهره برداری  افزود:  تولید می شود،  تن سیمان 
اقتصادی،  رونق  در  شایانی  نقش  پروژه  این 

اجتماعی و امنیتی منطقه دارد.
موسوی با اشاره به جمعیت باالی شهرستان 
درمیان، اظهار کرد: راه اندازی کارخانه سیمان 
باقران پوشش معیشتی 20 درصد جمعیت این 

شهرستان را به دنبال دارد.

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری حسابداران

 استان خراسان جنوبی   

 تاریخ انتشار: 95/08/29

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز پنجشنبه 95/09/25 ساعت 10 صبح در محل مطهری 
17- طبقه فوقانی پزشک سالمت برگزار می گردد. از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه 
شرکت نمایند. همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند، 
دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه،کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 

حداکثر تا تاریخ 1395/09/18 به آدرس انجمن حسابداران ارسال نمایند .

دستور جلسه :
  - گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان به مجمع عمومی

  - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و بازرس یا بازرسان اصلی
 و علی البدل انجمن به مدت یک سال 

     هیئت مدیره

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.    آدرس دفتر: نبش غفاری 4

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 6  شهرستان بیرجند
پیرو آگهی قبلی و  به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ  مزرعه و قنات مخروبه حسین آباد پالک 20- اصلی بخش 6 بیرجند مورد تقاضای حسین علی ندافی احدی از ورثه محمد حسین 
ندافی در روز چهارشنبه 1395/9/24 ساعت 10 صبح در  محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 95/8/29         علی فضلی- کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

از درب منزل

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید     32442331- 09155622050
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پارک بیش از 80 هزار خودرو در شهر مهران
 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایالم از پارک بیش از ۸۰ هزار خودرو در شهر مهران و وجود ترافیک شدید در محورهای ورودی به این شهر خبر 
داد. به گزارش مهر، سرهنگ نورا... خادم اظهار داشت: محورهای ورودی به شهر مهران به دلیل ترافیک سنگین مسدود و ورود خودرو به این شهر 
 امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: شهر مهران با جمعیت ۲۳ هزارنفری در حال حاضر به پارکینگی برای بیش از ۸۰ هزار خودرو تبدیل شده است.

راه ها و جاده های منتهی به شهر مقدس 
کربال این روزها شاهد حرکت پیادۀ میلیون 
عراق  خارج  و  داخل  از  که  است  زائری  ها 
برای شرکت در مراسم اربعین امسال راهی 

کربال شده اند.
به گزارش جم جم آنالین به نقل از العالم، 
مسیرهای  طول  در  کربال،  مقدس  شهر  از 
حسینی  های  موکب  شهر،  این  به  منتهی 
به  غذا  و  خدمات  ارائه  حال  در  همچنان 
زائران هستند تا آنان را در حرکت پیاده به 

سوی کربال یاری دهند.
اما  هستند  عراقی  ها  موکب  این  بیشتر 
از  بعضی  که  است  این  توجه  قابل  موضوع 
کشورهای  حتی  دیگر،  کشورهای  از  آنها 
امام  زائران  به  تا  اند  آمده  به عراق  اروپایی 

حسین )ع( خدمت کنند.
اند که همه  مسؤوالن عراقی تأکید کرده 
اقدمات الزم را برای تأمین امنیت زائران در 

مراسم اربعین امسال اتخاذ کرده اند.
مسئوالن  اعالم  براساس  دیگر،  سوی  از 
ستاد اربعین استان ایالم، تا روز پنجشنبه بیش 
از یک میلیون زائر از مرز بین المللی مهران 
بازگشت  فرآیند  و  شدند،  عراق  کشور  وارد 

زائران نیز آغاز شده است.

بیش از یک میلیون و 950 هزار 
نفر به کشور عراق سفر کردند

فرمانده  جانشین  مؤمنی”  اسکندر  “سردار 
ناجا نیز اعالم کرد که بیش از یک میلیون 
و 95۰ هزار نفر از مرزهای مهران، شلمچه و 
چذابه به کشور عراق سفر کردند، که تاکنون 
6۰۰ هزار نفر از این طریق به کشور بازگشته 
وجود  با  کرد:  خاطرنشان  مومنی  سردار  اند. 
و  عراقی  طرف  سوی  از  مهران  مرز  انسداد 
ممانعت از ورود زائران ایرانی، همچنان ده ها 

هزار زائر در پایانه مرزی این شهر مانده اند.
از  زائران  بازگشت  اینکه موج  بیان  با  وی 
عتبات عالیات آغاز شده است، پیش بینی کرد 
بیش از 5۰ درصد از زائرانی که به عراق رفته 
اند بدلیل نزدیکی و کوتاهی مسیر، مرز مهران 

را برای بازگشت انتخاب کنند.
اجرای  ادامه  از  ناجا  فرمانده  جانشین 
های  جاده  در  ترافیکی  های  محدودیت 
تاکید  و  داد  خبر  مهران  به  منتهی  ارتباطی 
کرد: تمام توان نیروی انتظامی برای بازگشت 

زائران در نظر گرفته شده است.
تراکم  اینکه  به  اشاره  با  مومنی  سردار 
خودروهای پارک شده در مهران چهار برابر 
ظرفیت این شهر است، یادآور شد: مرز مهران 
همچنان بسته است و دولت عراق هیچ برنامه 
فرآیند  پایان  تا  مرز  این  بازگشایی  برای  ای 

خروج زائران اربعین از این کشور ندارد.
مرز مهران در 95 کیلومتری جنوب غربی 
به  نزدیکی  و  مسیر  کوتاهی  دلیل  به  ایالم 
مطلوب،  امنیت  و  عراق  مذهبی  شهرهای 
مهمترین کانون تردد زائران به عتبات عالیات 

محسوب می شود.

عابربانک هایی که کم نمی آورند

به  خدمات رسانی  مورد  صدها  از  یکی 

اجتماع بزرگ اربعین فعالیت خودپردازهای 
به  سینا  و  شهر  بانک  جمله  از  بانک  چند 
عراق  کشور  همچنین  و  مرزها  در  زائران 
به  بانک ها  از  یکی  که  طوری  به  است 
 ۲5 و  مرزها  به  سیار  دستگاه   5 ارسال 
به  عراق  کشور  به  خودپرداز  دستگاه 
منظور پرداخت دینار به زائران اقدام کرده 
 1۰ و  دیواری  صورت  به  دستگاه   15 که 
عراق  کشور  به  سالنی  صورت  به  دستگاه 
بتوانند  ایرانی  زائران  تا  است  شده  ارسال 
از  را  نیازشان  مورد  پول  آسودگی خیال  با 

کنند.  دریافت  دستگاه ها  این 
جالب این که سیستم پرداخت خودپردازها 
در  ابتدا  دینار(  به  ریال  تبدیل  منظور  )به 
آن  الزم  زیرساخت های  و  تغییر  تهران 
آماده و سپس همراه ۳۰ نیروی متخصص 

به عراق ارسال شده اند.

همدلی شیعه و سنی زیر پرچم عشق

حسینی  اربعین  زیبای  جلوه های  از  یکی 
گردهم آمدن همه مذاهب و فرقه ها زیر یک 
پرچم است پرچم عاشقی و آزادگی اباعبدا...؛ 
و  مسلمان  گاه  حتی  و  سنی  و  شیعه  که 
مسیحی هم نمی شناسد. عزیمت دسته ها و 
کاروان های اهل سنت از استان های مختلف 
و  سیستان  و  گلستان  جمله  از  کشورمان 

بلوچستان گواه این ادعاست.
استان هایی  در  آزاده  این هموطنان  اعزام 
هم  بدرقه  آیین  با  حتی  گلستان  همچون 
همراه شده است. کاروان علما و روحانیون 
اهل سنت گلستان برای نخستین بار در این 
کرده  پیدا  میلیونی حضور  راهپیمایی عظیم 
برای  با خود  آنها حتی هدایایی  از  برخی  و 
روحانیون  از  یکی  مثال  می برند  موالیشان 
اهل سنت که گفته سال ها منتظر این سفر 
را  ترکمنی  نفیس  قالیچه  یک  بوده  زیارتی 
برای اهدا به حرم امام حسین)ع( همراه دارد.

هنرمندان و قهرمانان المپیکی 
ایران راهی کربال شدند

چه  که  بدانید  باشید  داشته  دوست  شاید 
باید  می روند.  اربعین  راهپیمایی  به  کسانی 
عرض کنیم غیر از تمام آن چند میلیون نفر 
ناشناسی که همه شان به نوعی چهره هستند 
چهره ها  زمین(  تا  آسمان  در  بیشتر  البته   (
سیاستمداران،  مثل  زمینی  و سرشناس های 
هم  ورزشکاران  و  بازیگران  هنرمندان، 

اربعینی می شوند.
ورزشکاران  که  است  حاکی  خبرها 
سلیمی،  بهداد  همچون  کشورمان  المپیکی 
محمدرضا  و  قاسمی  کمیل  رضایی،  قاسم 
براری برای شرکت در مراسم اربعین راهی 

کربال شدند.
اعالم  هم  کارگردان  عظیمی،  بهرام 
سینما  هنرمندان  از  نفر   4۰ از  بیش  کرد 
اربعین  راهپیمایان  جمع  به  تلویزیون  و 

ند. پیوسته ا

نصب بالن اینترنت

یکی دیگر از خدمات قابل توجه ایجاد چتر 
ارائه  برای  مهران  مرزی  پایانه  در  وای فای 
اپراتورهای  مشترکان  به  اینترنتی  خدمات 
تلفن همراه از طریق استقرار بالن استراتسفر 

در آسمان است.
این بالن که برای اولین بار در خاورمیانه از 
روز سه شنبه به هوا رفته توسط کارشناسان 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  پژوهشگاه 
این  است.  ساخته شده  و  اطالعات طراحی 
بالن که در شعاع ۳۰۰ متری از فضای جو 
با  اینترنت  گرفته  قرار  مهران  مرزی  پایانه 
کیفیت مناسب به اپراتورهای تلفن همراه را 
پوشش می دهد و زائران می توانند به راحتی 
و بدون مشکل از این امکان بهره مند شوند.

امکان تدفین زائران فوتی
در قبرستان وادی السالم

بی قرار  و  هوایی  آن قدر  دلشان  که  آنها 
کاشانه  و  خانه  خیال  بی  که  شده  کربال 
سفر  این  سخت  مسیر  در  پا  خانواده  و 

گذاشته اند حتما بدشان نمی آید و حتی شاید 
سعادتی بدانند که اگر عمرشان در این سفر 
به  پایان رسید در همان سرزمین عشق  به 

آرامش ابدی برسند.
فراهم  زائران  برای  حتی  هم  امکان  این 
نماینده  نجفی  نجف  حجت االسالم  و  شده 
بعثه رهبر معظم انقالب در عراق گفته است 
از  عراق  در  اربعین  ایام  در  زائری  اگر  که 
باشد  برود و خانواده اش رضایت داشته  دنیا 
وادی السالم  قبرستان  در  وی  دفن  امکان 
اشرف  نجف  در  وادی السالم  دارد.  وجود 
بسیاری  آرزوی  آن  در  آرمیدن  و  دارد  قرار 

از مسلمانان است.

برپایی طوالنی ترین سفره جهان

داشتنی  دوست  زیبا،  جلوه های  از  یکی 

و باشکوه پیاده روی اربعین خدمات مکانی، 
به  وجب  در  که  است  خوراکی  و  رفاهی 

وجب مسیر به زائران ارائه می شود.
وظیفه  این  عراقی  موکب های  پیشترها 
سالی  چند  و  داشتند  عهده  به  را  شیرین 
از  هم  بی شماری  موکب های  که  است 
مسیر  طول  در  ایران  مختلف  مناطق 
پیاده  ملت  نمی دهند  اجازه  و  یافته  استقرار 
و  خوردن  برای  مشکلی  لحظه  یک  حتی 

نوشیدن داشته باشد.
خدمتگزارانی  و  موکب ها  قدم  به  قدم 
برای ماساژ دادن پا و کمر زائران یا تعارف 

کردن سینی چای و غذا ایستاده اند.
در این میان رکوردهایی هم ثبت و ضبط 
می شود که از آن جمله می توان به برپایی 
به طول  جهان  در  غذا  سفره  طوالنی ترین 
السبطین«  »سفره  به  موسوم  کیلومتر   15
از  پذیرایی  برای  الشیوخ  سوق  شهر  در 

زائران پیاده کربال اشاره کرد.
هم  اسکان  مورد  در  سفره  این  شبیه 
اسکان  بزرگ  پروژه  و  انجام  اقداماتی 
دائمی زائران اربعین در نجف اشرف توسط 

شهرداری مشهد احداث شده است.

بازتاب پیاده روی اربعین در غرب

عظمت و شکوه راهپیمایی اربعین حتی از 
چشم مردم کشورهای غربی و پیروان دیگر 

ادیان هم پنهان نمانده است.
در  آمریکایی  نشریه  یک  که  طوری 
شکوه  و  عظمت  این  به  اشاره  با  مطلبی 
را  اسالم حقیقی  اگر می خواهی  می نویسد: 
مراسم  زیرا  برو  اربعین  زیارت  به  بشناسی 
ارزش ها و الگوهاست و اگر خواستی داعش 
را بشناسی باز هم به اربعین برو و دشمنان 
در  که  مطلب  این  البته  بشناس  را  داعش 
نشریه آمریکایی هافینگتون به چاپ رسید 
مربوط به سال ۲۰14 است، اما امسال هم 
فیلمی  ساخت  برای  هالیوودی  تیم  یک 
گرچه  شده اند؛  عراق  راهی  اربعین  درباره 
فعالیت  مسلمانان  ضد  هالیوودی  تیم  این 
می کند و فیلم اربعین را هم البد می خواهد 
علیه این حرکت عظیم و مسلمانان بسازد؛ 
سینمای  بزرگ ترین  از  تیمی  حضور  اما 
و  شکوه  عظمت  از  نشان  خود  جهان 
حرکت  این  انکار  غیرقابل  تاثیرگذاری 

عقیدتی مردمی است.

دلنوشته هایتان را آسمانی کنید

مسیر  در  می توان  را  زیبایی  صحنه های 
مشاهده  عاشقانه  عارفانه  راهپیمایی  این 
مهران  مرز  در  که  امکانی  جمله  از  کرد؛ 
برای زائران فراهم شده تا در مرز مهران با 
ثبت دلنوشته هایی ارادت خود را به اباعبدا... 
غوغای  عطر  و  داده  نشان   الحسین)ع( 
کنند.  منتشر  فضا  در  را  درونشان  آسمانی 
تماشای صحنه این عشق بازی ها که بیشتر 
توسط جوانان رقم خورده و به تصویر کشیده 

می شود زیبا و ماندگار خواهد بود.

ازدحام جمعیت در مرز مهران

با این که امسال برای اولین بار ستاد ملی 
چیز  همه  تا  شد  تشکیل  کشور  در  اربعین 
و  امکانات  تمام  و  باشد  شده  برنامه ریزی 
اربعین  میلیونی  جمعیت  نیاز  مورد  خدمات 
پیش بینی و تهیه شود، اما افزایش جمعیت 
سال های  از  بیش  هم  امسال  پیاده  زائران 
طوری  به  کرد  غافلگیر  را  مسئوالن  پیش 
پیش  سال  برابر  چند  که  امکاناتی  باز  که 

تدارک دیده شده بود، هم کم آورد.
مرز  بسته شدن  به  می توان  جمله  آن  از 
مهران یک هفته پیش از روز اربعین اشاره 
ازدحام پیش بینی نشده و غیرقابل  کرد که 
تصور جمعیت در این مرز عامل آن اعالم 
برابری  چندین  ظرفیت  افزایش  حتی  شد 
پیش  ماه ها  از  پارکینگ هایی که مسئوالن 
ورود  و  نکرد  افاقه  نیز  می بالیدند  آن  به 
ممنوع  نیز  مهران  درون  شهر  به  ماشین ها 

اعالم شد.
حضور جمعیت میلیونی حتی ۸ روز مانده 
مهران  مرز  در  اربعین  بزرگ  کنگره  به 
بهداشتی  سرویس های  آب  قطع  موجب 
همه  دوباره  عاشق  میلیونی  جمعیت  شد. 

برنامه ریزی ها را به هم ریخت.

حرکت میلیونی زائران به سوی کربال

طالی سرخ - هادی کارگر مقدمقاب عکس فرهنگ کتاب خوانی ... ! -  فرهاد بهرامیکاریکاتور

یادداشت

مرثیه ای بر نمازهای 
آخرالزمانی ما
* مهرآیین

به نماز ایستاده ام. آن سوتر تلویزیون با همه ی 
وجود هنر نمایی می کند هم صوت است و هم 
تصویر. نماز می خوانم  و همزمان سریال را دنبال 
می کنم. با دست و چشم و ابرو به این و آن فرمان 
می دهم. گمشده هایم هم وسط نماز پیدا می شوند.
به جماعت هم اگر می روم دلم جای دیگر است در 
صف ها کمتر صفاست. میان ما آدم های بی وفا  

چراغ های رابطه خاموش است.
است.  زمان  آخر  نمازهای  از  تصویری  این 
روزگاری سخت و تیره در تاریخ بشر و معاصر ما 
توصیف های روشنی در روایات آیینی ما درباره این 

دوره وجود دارد.
و این همه از نشانه های آخر الزمان است. آن گاه 
که نماز ها را از اوقات خود به تاخیر اندازند آن دم 
که نمازگزار برای آن که او را ببینند به نماز ایستد، 
زمانی که برای اذان ونماز مزد بگیرند. وقتی که نماز 
را سبک بشمرند و بمیرانند! و با قلب های پر بغض 

و کینه به جماعت ایستند !
 این همه در حالی است که نماز بزرگترین عبادت 

مسلمین و ستون دین ماست.
به روایت قرآن هم نماز باز دارنده از فحشا و منکر 
است واین همان است که این روز ها به آسیب های 
اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری و اخالقی ترجمه 
می شود. راستی اگر چنین است چرا منکر و فحشا 
و رفتار های غیر اخالقی در میان نماز خوانان هم 

به چشم می آید! 
اینجا ضرورت دارد پرانتزی باز کنیم که پاسخ این 
سوال نیز در آن است دقت کنیم که فرق است بین 
نمازی که “خوانده” می شود و نمازی که “اقامه” 
می گردد. در قرآن همه جا سخن از یقیمون الصاله 
است هیچ جا از یقرؤن الصلوه !؟ یا آنچنان که ما 
در  نماز  نیست.  حرفی  خواندن”  “نماز  ایم  ساخته 
قاموس کالم خدا و پیشوایان دینی “اقامه” می شود 
و اقامه ی هر چیز ، یعنی که آن را از بی معنی بودن 

و پوچ بودن بیرون آوری و برپاداری.
وجه دیگر نماز این است که اگر چه محور آیین و 
شرط پذیرفتن سایر کارها نیز هست اما در قرآن و 
احادیث با مجموعه ای از اعمال دیگر همراه است با 

زکات ، امر به معروف و نهی از منکر و... 
)ع( حسین  امام  به  خطاب  وارث  زیارت   در 
می خوانیم: شهادت می دهیم که تو نماز را بر پا 
داشتی و زکات را پرداختی و امر به معروف و نهی 

از منکر کردی و خدا و رسولش را اطاعت کردی.
که  آن  نماز  اند:  فرموده  که  روست  این  از  و 
زکات ندهد مقبول نیست. جز آن، غیبت، سوءظن، 
بدخواهی، بد خلقی، قطع رابطه و حتی بد رفتاری 
زن و شوهر نسبت به هم منجر به قبول نشدن نماز 
می شود!  ریا شرک در پرستش ُعجب ) خودپسندی 
و مغرور شدن و مهم تلقی کردن عبادت ( و گناه از 

دیگر آفات نماز و نیایش است .
چنین نمازهایی البته از روح عبادت اسالمی تهی 
است و طبیعی است که آن اثر ارزشمند را بر رفتار 
معروف  نویسنده  کارل  الکسیس  دکتر  نگذارد.  ما 
کتاب »نیایش« معتقد است آن گاه که آثار پرستش 
 خداوند در جامعه ای رو به ضعف و فراموشی گذاشت
آن  ماندن  مقاومت  بی  و  انحطاط  های  زمینه 
فراهم شده است. او می گوید روح آزادیخواهی و 
عدالت طلبی و پیکار علیه جهل و مبارزه با ظلم 
و استبداد در ملت های اهل نیایش و عبادت دیده 
می شود. اما  چگونه عبادتی ؟ عبادت و نماز باید 
آگاهانه باشد. علی )ع( فرمود چه بسا روزه داری که 
از روزه جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نبرد و چه 
بسا نمازگزاری  در شب که از سر پا ایستادن وخم 
و راست شدن جز بیداری و رنج سودی نبرد. چه 
خوب است خواب خردمندان و افطار کردن ایشان. 
با این همه ما خدایی را نیایش می کنیم که درکی 
از عظمتش نداریم و اهل تفکر درباره آفرینش های 
شگرفش نیستیم. نماز باید عاشقانه باشد که  در این 
رابطه عاشق، محو معشوق می شود چون علی )ع( 
که در نماز تیر از پایش می کشند و حس نمی کند 
و آن گاه که در میانه محراب  تیغ فرق سرش را 
می شکافد  شادمانه ندای رستگاری بر می آورد، یا 
حسین )ع( که زیر باران تیر پیشنماز عاشقان  است. 
نماز باید خالصانه باشد که هر عملی که غیر خدا 
در آن شریک شود شرک است و بزرگترین گناه 
بزرگترین شرک! خشوع  ریا  و  به خداست  شرک 
احساس کوچکی و حقارت در برابر عظمت الیتناهی 
خداوند شرط دیگر نماز و عبادت است. نماز باید با 
حضور قلب و خاطر جمع باشد. از امام صادق )ع( 
روایت است که تنها آن بخشی از نماز قبول درگاه 
اقامه شود آنچه  با حواس جمع  خدا می شود که 
به آن پرداختیم تنها از باب اشاره بود به اهمیت و 
ضرورت احیا و اقامه نماز. در سال های اخیر البته 
این ضرورت به چشم افراد دلسوز بسیاری آمده است 
و در همین راستا برنامه ها و تمهیداتی نیز برای 
گسترش فرهنگ نماز در جامعه اندیشیده شده است 

که البته در اجرا برآن نقدهایی وارد است.
 ) ادامه یادداشت در ستون مقابل (

صادرات چای کیسه ای به انگلستان !

طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر سال 
جاری بیش از 4 تن چای کیسه ای از کشور صادر 
شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این 

 ، ، قطر  ، بحرین  امارات  به کشورهای  محصول 
کویت ، استرالیا ، انگلستان ، عمان ، روسیه ، هلند، 

ژاپن ، اسلواکی و کانادا بوده  است.

افزایش مهاجرت معکوس در ایران

در  شهری  زندگی  کیفیت  کاهش  دنبال  به 
کل  درصد  روستا 15  به  شهر  از  مهاجرت  ایران 
مهاجرت های کشور را در بر گرفته و این در حالی 
است که مهاجرت از روستا به شهر 1۳ درصد اعالم 
شده است. به گزارش ایسنا، رشد فزاینده  زندگی 
شهری در ایران طی 55 سال اخیر به گونه ای بوده 
که جمعیت شهری از ۳4 درصد در سال 196۰ به 
به 7۳ درصد در حال حاضر رسیده است؛ این در 
حالی است که آمار جهانی از ۳4 به 54 درصد تغییر 
ایران  شهرنشین  جمعیت  می دهد  نشان  و  کرده 

بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. 

گران ترین خودروی دنیا حراج شد 

به قیمت 57 میلیون  گرانترین خودروی جهان 
جم  جام  گزارش  به  شد.  گذاشته  حراج  به  دالر 
 GTO( آنالین، سه اتومبیل “فراری ۲5۰ جی تی او
Ferrari 250(” با بیش از 55 میلیون دالر عنوان 
گران قیمت ترین خودروها در جهان را به نام خود 

ثبت کردند. جی تی او از بهترین خودروهای ساخته  
شرکت فراری است. هر بار که 1۰۰ خودرو محبوب 
و برتر دنیا به حراج گذاشته شدند، این فراری به 
گرانترین  عنوان  و  شده  فروخته  قیمت  بیشترین 

خودرو دنیا را از آن خود کرده است.

داماد ترامپ مشاور ارشد او خواهد شد

“جارد  کردند  اعالم  آمریکایی  رسانه های 
وی  ارشد  مشاور  ترامپ،  دونالد  داماد  کوشنر”، 
 ۳5 کوشنر  جارد  ایسنا،  گزارش  به  شد.  خواهد 
منتظره  غیر  پیروزی  در  پررنگی  نقش  ساله 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترامپ 
فعالیت های  او  که  گونه ای  به  است،  داشته 
شخصا  و  می کرده  مدیریت  را  ترامپ  تبلیغاتی 
تبلیغاتی  ستاد  ارشد  کارکنان  انتخاب  مسئولیت 

او را برعهده داشته است.

) ادامه یادداشت از ستون قبل ( تکیه برانجام ِصرف نماز در 

 مدارس یا ادارات یا جامعه بدون توجه به مولفه های
مرتبط دیگر که ذکرش رفت باعث شد که رویکرد 
»اقامه نماز« به قرائت نماز تبدیل شود و متولیان 
امر بیش از آنکه در اندیشه اصالح امور جامعه و 
این طریق  از  توسعه ارزش های دینی و اخالقی 
باشند به شکل ظاهری و ارائه بیالن کار بیاندیشند 

و بسنده کنند.
حال آنکه همه داده های دینی در حلقه ای بهم 
پیوسته به هم متصل هستند و هیچ کدام را نمی 
توان از هم جدا پنداشت. اینجا سوال مطرح می شود 
که به راستی اگر نماز های رایج اینچنینی همان 
است که باید باشد الجرم اثر آن در گفتار و کردار و 
عمل سازمان ها و افراد باید دیده شود در رضایت 
ارباب رجوع، در سالمت رفتار کارکنان، در نبود رشوه 
و فرار از کار و مسئولیت و ... اما اصل اساسی البته 
پیش از همه اینها این است که خداشناسی و حس 
حضور در محضر پروردگار در همه جا و همه وقت به 
عنوان عضوی از هستی در افراد جامعه تقویت شود 
که نماز هم جز برای ذکر خدا نیست که در جامعه 
خدا محور، انسان ها ، خود انگیخته، مومِن عامل 
هستند و ضرورتی ندارند برای انجام هر فریضه و 
دستور دینی تشکیالتی جداگانه برپا شود پس بیاید 

ایمان بیاوریم.
 خدا همین نزدیکی است . بقول سهراب سپهری 
الی این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی 

آب، روی قانون گیاه.
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آیه روز  

و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمين را پس از پژمردنش زنده گردانيد قطعا در اين ]امر[ براى مردمى كه 
شنوايى دارند نشانه  اى است. سوره النحل، آيه 65

حدیث روز  

مرقد امام حسين عليه السالم را زيارت كنيد و با ترك زيارتش به او ستم نورزيد، چرا كه او سيد جوانان بهشت از 
مردم و ساالر جوانان شهيد است. امام صادق )ع(

حسینم وا حسین گفت و شنودم        
 زیارت نامه ام جسم کبودم

چه در زندان چه در ویرانۀ شام
 دعا می خواندم و یاد تو بودم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

احترام به خود با پانزده قانون 

* قانون اول: اگر فکر مى كنى كارى اشتباه است، 
انجامش نده!

همان  دقيقا  هميشه  صحبت ها  در  دوم:  قانون   *
چيزى رو بگو كه منظورته!

* قانون سوم: هيچ وقت طورى زندگى نکن كه سعى 
كنى همه رو از خودت راضى نگه  دارى؛ هيج وقت.

* قانون چهارم: سعى كن هر روز ياد بگيرى و دست 
از يادگرفتن بر ندارى.

* قانون پنجم: در صحبت با ديگران هيچ وقت راجع 
به خودت بد حرف نزن.

براى  تالش  از  دست  هيچ وقت  ششم:  قانون   *
رسيدن به روياهات بر ندار.

از بگى،  نه  راحت  كن  سعى  هفتم:  قانون   * 
 نه گفتن نترس.

* قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس.
* قانون نهم: با خودت مهربون باش.

* قانون دهم: اگه نمى تونى چيزى رو كنترل كنى، 
بزار به حال خودش.

* قانون يازدهم: سعى كن از اتفاقات و حاالت منفى 
دورى كنى.

* قانون دوازدهم: براى رضايت ديگران، كارى را 
انجام نده كه دوست ندارى.

اما  ببخشى،  كن  سعى  سيزدهم:  قانون   * 
فراموش نکن.

* قانون چهاردهم: در هيچ حالتى، سطح خودت را  
به اندازه طرف مقابلت پايين نيار.

* قانون پانزدهم: حرفى رو كه نمى پسندى تائيد نکن.

در زمان موسي)ع( خشكسالي پیش آمد. آهوان در 
دشت، خدمت موسي)ع( رسیدند که ما از تشنگي 
تلف مي شویم و از خداوند متعال در خواست باران 
الهي شتافت و داستان  کن. موسي)ع(  به درگاه 

آهوان را نقل نمود .
خداوند فرمود: موعد آن نرسیده است. پیامبر هم 
براي آهوان جواب رد آورد. تا اینكه یكي از آهوان 
داوطلب شد که براي صحبت ومناجات باالي کوه 
طور رود. به دوستان خود گفت: اگر من جست و 
خیز کنان پایین آمدم بدانید که باران مي آید وگرنه 
امیدي نیست. آهو به باالي کوه رفت و حضرت حق 
به او هم جواب رد داد اما در راه برگشت وقتي به 
چشمان منتظر دوستانش نگاه کرد ناراحت شد . 
شروع به جست و خیز کرد و با خود گفت: دوستانم 
را خوشحال مي کنم و توکل مي نمایم تا پایین 
رفتن از کوه هنوز امید هست. تا آهو به پائین کوه 
رسید باران شروع به باریدن کرد!! حضرت موسي 
او فرمود:  به  )ع(  معترض پروردگار شد. خداوند 
همان پاسخ تو را آهو نیز دریافت کرد.  با این تفاوت 
که آهو دوباره با توکل حرکت کرد و این پاداش 

توکل او بود! 

در نخستين اربعين شهادت امام حسين )ع(، 
جابر بن عبدا... انصاري و عطيه عوفي موفق 
به زيارت تربت و قبر سيد الشهدا شدند. بنا به 
برخي نقلها، در همان اربعين، كاروان اسراي 
اهل بيت )ع( دربازگشت از شام و سر راه مدينه، 
از كربال گذشتند و با جابر ديدار كردند. به هر 
غمبار  احياي خاطره  و  روز  اين  تکريم  حال، 
عاشورا، رمز تداوم شعور عاشورايي در زمانهاي 
سال 64  از  ماه  اين  سوم  است.روز  بوده  بعد 
روزي است كه مسلم بن عقبه پرده كعبه را 
آتش زد و به ديوارهاي آن سنگ پرتاب نمود 
در حالي كه به نمايندگي از يزيد با عبدا... بن 

زبير در نبرد بود.
اعمال روز اربعين امام حسين)ع(:

)ع ( مستحب  امام حسين  زيارت  روز  اين  در 
است و اين زيارت ، همانا خواندن زيارت اربعين 
است كه از امام عسکري )ع ( روايت  شده كه 
فرمود: عالمات مؤمن پنج تاست : خواندن 51 
نمازهاي واجب و  ـ  نماز در شبانه روز  ركعت 
نافله و نماز و شبـ  به دست كردن انگشتري 

دردست راست ، برآمدن پيشاني از سجده ، و بلند 
خواندن بسم ا...الرحمن  الرحيم در نماز. شيخ 
سند  با  را  اربعين  زيارت  متن  سپس  طوسي 
از حضرت صادق عليه  السالم آورده  به نقل 
است : السالم علي ولي ا... و حبيبه ، السالم علي 
خليل ا... و نجيبه ، السالم علي صفي ا... و ابن 
صفيه ... اين مطلبي است كه شيخ طوسي ، عالم 
فرهيخته و معتبر و معقول شيعه در قرن  پنجم 

درباره اربعين آورده است .
1. عدد چهل 

نخستين مسئله اي كه در ارتباط با »اربعين « 
جلب توجه مي كند، تعبير اربعين  در متون ديني 
مقدمه  عنوان  به  را  نکته اي  بايد  ابتدا  است . 

يادآور شويم :
اصوال بايد توجه داشت كه در نگرش صحيح 
ديني ، اعداد نقش خاصي به  لحاظ عدد بودن ، 
در القاي معنا و منظوري خاص ندارند؛ به اين 
صورت كه  كسي نمي  تواند به صرف اين كه 
دوازده  يا  موارد، عدد هفت  يا  در فالن مورد 
ياچهل يا هفتاد به كار رفته ، استنباط و استنتاج 

خاصي داشته باشد. اين يادآوري ، از آن روست 
كه برخي از فرقه هاي مذهبي ، بويژه آنها كه 
و  دارند  يا  داشته  »باطني گري «  تمايالت  
گاه و بيگاه خود را به شيعه نيز منسوب مي 
 كرده اند، و نيز برخي از شبه فيلسوفان متأثر 
از انديشه هاي انحرافي و باطني  و اسماعيلي ، 
نوع  يا  اعداد  درباره  انديشه اي  چنين  مروج 

حروف بوده و هستند.
در واقع ، بسياري از اعدادي كه در نقلهاي ديني 
الهي  يک محاسبه  اساس  بر  مي  تواند  آمده ، 
ديگري  موارد  در  عدد  اين  كه  اين  اما  باشد، 
ديني  مستند  يک  بدون  و  دارد  كاربرد  هم 
مي توان از آن در ساير موارد استفاده كرد، قابل 
قبول نيست . به عنوان نمونه ، در دهها مورد در 
كتابهاي دعا، عدد صد بکار رفته كه فالن ذكر 
را صد مرتبه بگوييد، اما اين دليل بر تقدس 
عدد صد به عنوان صد نمي شود. همينطور ساير 
عددها. البته ناخواسته براي مردم عادي ، برخي 
از اين اعداد طي  روزگاران ، صورت تقدس به 
از  هم  استفاده هايي  سوء  گاه  و  گرفته  خود 

از  آن ها مي شود.تنها چيزي كه درباره برخي 
اين اعداد مي شود گفت آن است كه آن اعداد 
معين نشانه كثرت  است . به عنوان مثال ، درباره 
هفت چنين اظهار نظري شده است . بيش از 
اين  هر چه گفته شود، نمي  توان به عنوان يک 

استدالل به آن نظر كرد.
 2. اربعين امام حسين)ع (

كهن ترين كتاب دعايي مفصل موجود، كتاب 
»مصباح المتهّجد« شيخ طوسي از شاگردان 
شيخ مفيد است كه ايشان هم همين مطلب 
را آورده است . شيخ  طوسي پس از ياد از اين 
كه روز نخست ماه صفر روز شهادت زيد بن 
صفر،  ماه  سوم  روز  و  )ع (  بن الحسين  علي 
در  شام  سپاه  توسط  كعبه  زدن  آتش  روز 
سال هجري است ، مي نويسد: بيستم ماه صفر 
است  از حادثه كربال( روزي  روز پس  )چهل 
از شام به  الحسين  اباعبدا...  كه حرم سيد ما 
مدينه مراجعت كرد ونيز روزي است كه جابر 
بن عبدا... انصاري ، صحابي رسول خدا )ص ( 
ازمدينه وارد كربال شد تا قبر حضرت را زيارت 

كند. او نخستين كس از مردمان بود كه امام 
حسين )ع ( را زيارت كرد..

3. بازگشت اسيران به مدينه يا کربال
اشاره كرديم كه شيخ طوسي ، بيستم صفر يا 
اربعين را، زمان بازگشت اسراي  كربال از شام به 
مدينه دانسته است . بايد افزود كه نقلي ديگر، 
اربعين را بازگشت اسرا از شام را به »كربال« 
تعيين كرده است . تا اينجا، از لحاظ منابع كهن ، 
بايد گفت اعتبار سخن نخست بيش از سخن 
اين حال ، عالمه مجلسي پس  با  دوم است . 
احتمال  اظهار مي دارد:  اين ها،  دو  نقل هر  از 
اينها )به لحاظ زماني ( بعيد  صحت هر دوي 
 )335 ـ   334 ص   ،101 ج  )بحار  مي نمايد. 
خود  دعايي  كتاب  در  را  اين  ترديد   ايشان 
اين  با  است .  كرده  عنوان  هم  المعاد«  »زاد 
حال ، درمتون بالنسبه قديمي ، مانند »لهوف« 
و »مثيراالحزان« آمده است كه اربعين ، مربوط 
 به زمان بازگشت اسرا، از شام به كربالست . 
اسيران ، از راهنمايان خواستند تا آنها را از كربال 

عبور دهند.

عارفانه روز

چه زيباست هر صبح قبل از خورشيد
 به خدا سالم كنيم، نام خدا را نجوا كنيم

 و آرام بگيريم...

انسانيت تنها چيزى است كه ارزش باليدن دارد.
پول،مقام، و چيزهايى از اين دست برچسب هاى 
بـى ارزشى هستند كه بالندگان به آن تنها مى 
خواهند كه كمبودهاى انسانى خود را پنهان كنند

قانون جذب مى گويد هر چه فکر كنى همان 
مى شود. هيچوقت نبايد فراموش كنيم 

كه ما به چيزى كه فکر مى كنيم مى رسيم 
نه به چيزى كه دوست داريم

من به پیشواز تغییر و دگرگونی می روم .
 من مشتاقم که عوض شوم. 

من انتخاب می کنم که طرز تفكر 
خود را عوض کنم.

طراح: نسرین کاری                        

در  استانى   - اطراف   -1 افقی: 
جنوب كشورمان 2- روز - مطلب 
چاپى اول مجله يا روزنامه - سود 
نامشروع بابت طلب 3- نوشيدنى، 
تركى  پسرانه  نام   - آشاميدن 
تربت  توابع  از  روستايى   -4
حيدريه - خفيف و كم وزن - فلز 
چهره 5- نامى  پسرانه - جاندار، 
جانور - نام كوهى در غرب كشور 
اطراف شهرستان خلخال 6- گرو 
گذاشتن - نام سرزمينهاى آسياى 
مركزى تا شمال ايران و افغانستان 
زبانه   - حرف  يک  تکرار   -7
ندا  حرف   - دادن  هديه   - آتش 
 -9 قانون  و  قاعده   - سخن   -8
اكنون - يارى - روز بعد از امروز 
و  سقف   - انتها  بى  اسامى   -10
ميان   -11 اشاره   - خانه  پوشش 
كلمه   - سياه  مخفف   - وسط  و 
تنبيه در مقام آگاه ساختن يا تاكيد 
- زشتى 12- تازه و نو - نويسنده 
با  ميالدى   1913 دهه  آمريکايى 
جنس   - جوان  شيرهاى  شاهکار 
- مبدا   -13 قوى  اصطالح   به 
ميوه اى شبيه توت 14- از اديان 
الهى - حركت هوا - جنايات بى 
انتها 15- به گروه سنى بين 12 تا 

25 سال اطالق مى شود

روى  سواره  مقابل   -1 عمودی: 
زادگاه   -2 خوشحالى  شادى،   -

جهت   - زندانى   - غزال   - نيما 
3- رم دادن، ترسانيدن - بزرگ، 
به  منسوب   -4 شيخ    - گنده، 
درد   معنى  به  و  الم  جمع   - مس 
و رنج - از ماههاى پاييزى 5- از 
هنر   - تنومند  و  فربه    - فلزات 
هفتم 6- دعاى زير لب - مخالف 
باهوش  يادگيرنده،   - حالل 
براى ساعت  ماركى   - 7- خيس 
- ازسبزيجات ساالدى - آنچه به 
احساس  شامه  قوه  و  بينى  وسيله 
شود 8- كوهه زين - شتر - بيابان 
و ويرانه 9- خان بى انتها - نوعى 
مرد   - كارانه  ورزش  در  حركت 
 - قديم  مصريان  نزد  روحانى 

مقياس  واحد   -10 عددى  ورزش 
كننده  نهى   - الکتريسيته  جريان 
 -11 داشتن  از  مرخم  مصدر   -
نام،  جوياى   - زن  پنبه   - كمان 
جمع   - صدا   -12 طلب  شهرت 
مواد  تجارى  شركت  يک   - اسير 
غذايى كه در سال 1372 تاسيس 
و  غذا  بهداشت  استاندارد  و  شد 
از   - گرفت  را  آمريکا   FDA دارو 
سبزيهاى خوردنى با طعم تند و تيز 
- دانا و شاعر - معدن 14- اجداد 
رسيدن،   - ساختمان  ظاهر    -
انتخاب  حرف   - كردن   مراجعت 
پايتخت   - كربودن  كرى،   -15

جمهور ارمنستان
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دارمیفارگووترا1

ودروکربلقتبس2

ابگااترامام3

یالنارابراثیا4

رزیلسوباکناشن5

یرتشمازناهنخ6

ماهکبانجلهیر7

افههبمدعکا8

کتکویقدتداهش9

ینایامنهتسجخ10

ابیتتلاکویاوق11

لاسراسرواگلاش12

یمهیکیررتنل13

سبلاوسسوهلبا14

موتامیتلواهمرق15

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

یک شبانه روز آب
 و اراضی مربوط به آن
 در حسین آباد سادات
 به فروش می رسد.
09155033219

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717

خرید ضایعات نقدی 
درب کارخانه 350 تومان

آدرس: شهرک صنعتی ، همت 3 
کارخانه دوم سمت چپ

32255221

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

09380160779 - علی آبادی

به چند نفر بازاریاب تلفنی خانم 
و حضوری خانم و آقا 

با پورسانت بسیار عالی و یک 
منشی خانم با روابط عمومی باال 
برای کار تبلیغات نیازمندیم. 

  09152651699
32430537

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر 20 ساله و ارزان تر از 
ایزوگام / مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497

دعوت به همکاری
سایت خبری تحلیلی بیرنامه برای تکمیل کادر خود به تخصص های ذیل نیازمند است.

تعدادجنسیتتخصص
1خانم - آقاخبرنگار
1خانمبازاریاب

 شماره تماس: 32222816 - 09331549905

کار خوب اتفاقی نیست

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
ميدان توحيد - جنب داروخانه    09156666607

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

با مدیریت : مسعود عليزاده          09153410668 - 09153410668

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

رحيم آبادی

به چند نفر جهت کار در غذای آماده نیازمندیم 09333265876
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به همت هئیت تیراندازی با تفنگ استان
 اولین مسابقه هدف پروازی )تراپ( برگزارشد

نایب  سلیمانی  مالئی- 
تیراندازی  هیئت  رئیس 
خراسان  استان  تفنگ  با 
آوا  با  گفتگو  در  جنوبی 
عنوان کرد: این مسابقه با 
حضور بیش از 20شرکت 
کننده و اعضای هیئت برگزار شد. وی افزود: این مسابقه که 7ساعت 
اول،  رتبه  خورشید  رخش  بهزاد  آقایان  ترتیب  به  انجامید  طول  به 
رامین خزارعی دوم و مسعود سلیمانی مقام سوم را از آن خود کردند. 

تیم کاالی ورزشی فدویان 
بر سکوی  قهرمانی مسابقات ایستاد

محمدرضا سمعیان، رییس هیئت فوتبال بیرجند  اظهار کرد: به منظور ایجاد 
شور و نشاط اجتماعی، شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه ورزشی یک 
دوره مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان در شهرستان بیرجند برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری این ماراتن شهرستانی به مناسبت گرامیداشت 
روز ملی دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی افزود: در این مسابقات 
جاری  آبان ماه   26 تا   13 از  گروه  دو  در  بانوان  فوتسال  تیم  هفت 
پرداختند. رقابت  به  یکدیگر  با  بیرجند  قاسمی  شهیدین  سالن  در 
رده بندی  بازی  در  کرد:  تصریح  بیرجند  فوتبال  هیأت  رئیس 
دهیاری  و  ترافیک  فوتسال  تیم های  مسابقات  از  دوره  این 
گل  سه  زدن  با  ترافیک  تیم  که  رفتند  یکدیگر  مصاف  به  القار 
آورد. دست  به  را  رقابت ها  سوم  مقام  و  کرد  غلبه  حریف  بر 
بانوان  فوتسال  قهرمانی  مسابقات  فینال  در  شد:  یادآور  سمعیان 
فوتسال  مقابل  در  فدویان  ورزشی  کاالی  تیم  بیرجند  شهرستان 
 3 نتیجه  با  فدویان  ورزشی  کاالی  تیم  که  رفت  میدان  به  رومه 
ایستاد. رقابت ها  نخست  سکوی  بر  و  داد  شکست  را  حریف   2 بر 

شهرستان بیرجند 
میزبان مسابقات پهلوانی و زورخانه ای مدارس کشور

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند، 
دانش  ویژه  ای  زورخانه  و  پهلوانی  های  رقابت  از  دوره  هشتمین 
یکم  متولد  جوانان  سنی  )رده  دوم  متوسطه  مقطع  پسر  آموزان 
مهرماه 1377 تا 31 شهریور ماه 1380( در ایام دهه مبارک فجر به 
میزبانی خراسان جنوبی شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد. شرکت 
کنندگان در این مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی در رشته های 
تیز، چرخ چمنی، سنگ،  )چرخ  فردی  هنرهای  ای،  زورخانه  تیمی 
کباده، 2 میل بازی و 3و4و5و6 میل بازی( و کشتی پهلوانی در 2 
وزن )84 تا 96 و 96 تا 120 کیلوگرم( با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

1- دیگر برای خوردن شیرینی حرص نمی زنید: پیاده 
روی کردن می تواند حرص و اشتیاق تان را نسبت به 
این قبیل خوراکی ها کم کند 2- شادتر از قبل می 
شوید : چون سبب تولید هورمون های نشاط آور مانند 
سروتونین و دوپامین در بدن شده و خلق و خوی تان را 
بهبود می بخشد 3- پر از خالقیت می شوید: در حین 

پیاده روی بهتر می توانید مسائل را حل کرده و پاسخ 
سوال ها را پیدا کنید و میزان خالقیت در پیاده روی 
شصت درصد افزایش می یابد 4- سطح انرژی تان 
بسیار افزایش می یابد: قدرت اکسیژن رسانی خون به 
اندام های مختلف را افزایش می دهد، بنابراین قدرت 
پردازش مغز نیز افزایش خواهد یافت 5- نسبت به 

میکروب های محیط اطرافتان مقاوم تر می شوید: 
سیستم ایمنی بدنتان ارتقا یافته و قدرتمند می شوید 6- 
شما را به یک انسان سرحال تبدیل می نماید: به جای 
اینکه پس از صرف ناهارتان در محل کار، روی صندلی 
تان بنشینید، قدم بزنید. پیاده روی سی دقیقه ای هنگام 
کاهد. می  بعدازظهر  بیحالی  و  سستی  از  ظهر 

                                                                                       از اثرات فوری پیاده روی خبر دارید ؟         

به خاطر خودمان، خود درمانی را فراموش کنیم 

فوت دختر 7 ساله بابلی به خاطر خود درمانی مادرش، نمونه بارز این رفتار ماست. مادر این کودک 
که ساکن یکی از روستاهای بخش بندپی شرقی بابل است، هنگامی که متوجه وجود شپش در سر 
دخترش ضحی و برادرش هانی می شود، از سم کشاورزی برای از بین بردن آن استفاده می کند و 
همین کار باعث می شود این دو کودک به کما بروند. ضحی 7 ساله پس از چهار روز مبارزه با مرگ 
درگذشت و هانی 10 سال خوشبختانه از کما خارج و از بیمارستان مرخص شد. مشاهده می کنید 
به همین سادگی دختری که تاره هفت بهار را دیده بود اینچنین به خاطر خود درمانی به خزان 
زندگی اش رسید.  قطعا اگر خانواده این دو کودک معصوم برای درمان شپش به درمانگاه و یا خانه های 
بهداشت مراجعه می کردند، امروز ضحی در حال لذت بردن از بازی با هم بازیانش بود. بیاییم از امروز 
تصمیم بگیریم وقتی بیماری به سراغ ما آمد بدون اینکه از کسی راه کاری بخواهیم و یا خودمان 
اقدام کنیم به پزشک مراجعه کنیم. بنابراین  فرهنگ خود درمانی را برای همیشه فراموش کنیم و 
اجازه بدهیم پزشکان و متخصصان تشخیص بدهند مشکل ما چیست و برای آن راه حلی پیدا کنند.

خواص پیاز

پیاز آرام بخش، کاهنده فشار خون، کاهش چربي 
خون، پایین آورنده قند خون، اشتها آور،  رفع 
سنگ هاي مجاري صفراوي، درمان اختالالت 
روده رفع مسمومیت، ادرار آور، کاهش اوره خون، 
دفع سنگهاي مجاري ادراري، رفع پروستات، رفع 
ادراري،  مجاري  التهاب  درمان  ادرار،  احتباس 

مسکن سرماخوردگي، تقویت سیستم محافظ 
ریزش  از  جلوگیري  سوختگي،  ترمیم   ، بدن 
مو،التیام زخم، ضد قارچ. پیاز، به دلیل اینکه حاوي 
رنگ دانه هاي طیف زرد تا ارغواني هستند مي 
توانند سدي در برابر گرفتگي عروق و بیماریهاي 
از  توانند  قلبي مانند رنگ دانه هاي قرمز مي 
اکسید شدن LDL کلسترول جلوگیري کنند 

و مانع رسوب چربي بر دیواره رگها شوند.

هر۴ساعت آنتی اکسیدان بخورید!

این مواد غذایی با محافظت از سلول ها در 
برابر رادیکال های آزاد، روند افزایش سن را 
کند می کنند. برخی از این مواد مثل ویتامین
که  این  یعنی  هستند؛  آب  در  محلول   C
برخی از این مواد تنها 4 تا 6 ساعت در بدن 
باقی می مانند و بنابراین باید به طور منظم 

جایگزین شوند. میوه های رنگی و سبزی ها 
مملو از این مواد هستند که بدن شما را در 
برابر پیری و انواع و اقسام بیماری ها مقاوم 
می سازد.توصیه: با هر وعده غذایی یا میان 
وعده یک یا چند نوع میوه یا سبزی مصرف 
کنید. سعی کنید، میوه ها و سبزی هایی را 
انتخاب کنید که دست کم 3 رنگ متفاوت 
داشته باشند)مثال پرتقال، سیب سرخ و خیار(.

رد رشوه 2میلیوني مأموران وظیفه شناس قاین

حسینی- رئیس بازرسي فرماندهي انتطامي استان از صحت عمل و رد رشوه دو میلیون 
ریالي مأموران وظیفه شناس در قاین خبر داد. سرهنگ سید حسین حسینی گفت: چندي 
قاین  تیم هاي گشت  از  مواد مخدر یکي  فروشان  با خرده  مبارزه  اجراي طرح  در  پیش 
هنگام گشت زني در حوزه استحفاظي به یک نفر عابر پیاده که داراي وضعیت ظاهري 
افزود:  بود مشکوک شدند. وي  خیابان  از عرض  عبور  حال  در  استرس  با  و  نبود  خوبي 
به طرز ماهرانه اي  تریاک که  از متهم مقدار یک کیلو و900 گرم  بازرسي  مأموران در 
افزود:  را دستگیر کردند. وی  بالفاصله وي  و  بود کشف  برنج جاساز کرده  داخل کیسه 
مأموران  پوشی  قانون و چشم  از دست  براي رهایي  پلیس،  اداره  به  انتقال  متهم هنگام 
از مواد کشف شده؛ مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد را به مأموران وظیفه شناس پیشنهاد 
مي کند. وی خاطر نشان کرد: مأموران ضمن رد رشوه؛ وجه مذکور را صورتجلسه کردند 

و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی متهم را به مراجع قضائی معرفی کردند. 

7کاری که بعد از غذا ممنوع است!

1-آب ننوشید: بعد از صرف غذا آب خوردن سبب 
رقیق شدن شیره معده مي شود 2- سیگار نکشید:  
سیگار کشیدن بعد از غذا گناه نابخشودني است. 
مي کند3-میوه  اسیدي  را  معده  محیط  سیگار 
نخورید:  بهتر است نیم ساعت قبل و بعد از غذا 
میوه نخورید چون سبب نفخ معده مي شود4- 

حمام نکنید: حداقل نیم ساعت فاصله قرار دهید، 
به ویژه حمام داغ توصیه نمي شود زیرا در جریان 
خون در اطراف معده اختالل ایجاد مي کند5- راه 
نروید: بعد از صرف غذا پیاده روي طوالني نکنید 
نخوابید:  گیرد.6-  صورت  بهتر  غذا  هضم  تا 
حداقل 2 ساعت بعد از خوردن غذ انخوابید7-

چاي ننوشید: چاي محیط معده را اسیدي می 
کند و برموادمعدنی معده اثر منفی می گذارد.

فواید برنج برای سالمتی

1- منبع عالی انرژی:ا برنج سرشار از کربوهیدرات 
است، می توان از آن بعنوان سوخت بدن استفاده 
کرد 2- فاقد کلسترول :خوردن برنج فقط به این 
دلیل که فاقد چربی های مضر، کلسترول و سدیم 
است، می تواند بخش مهمی ازیک برنامه غذایی 
ویتامین:  از  دهد.3-سرشار  تشکیل  را  متعادل 

برنج منبع عالی از ویتامین ها و موادمعدنی مثل 
نیاسین ، ویتامین D ، کلسیم ، فیبر، آهن ، تیامین 
است.4- نشاسته مقاوم :برنج سرشار از نشاسته 
مقاومی است که به شکل هضم  نشده به روده 
می رسد و به رشد باکتری های مفید روده ها کمک 
می کند.5- تنظیم فشارخون: ازآنجاکه برنج مقدار 
مشکل  از  که  آنها  برای  دارد،  سدیم  کمی 
فشارخون باال رنج می برند بسیار مفید است.  

کمبود این ویتامین موجب
 بد اخالقی می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
افسردگی،  موجب   B1 ویتامین  گفت:کمبود 
بداخالفی، کاهش حافظه و همچنین احساس 
خستگی می شود.وی گفت: از آنجا که سلول های 
عصبی منحصراً از گلوکز برای تأمین انرژی خود 
استفاده می کنند، در کمبود این ویتامین عالئمی 

حافظه  کاهش  بداخالفی،  افسردگی،  قبیل  از 
ظاهر  خستگی  احساس  همچنین  و  تمرکز  و 
می شود.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران افزود: این ویتامین در غذاهایی از قبیل 
غالت صبحانه، نخودفرنگی، تخمه آفتابگردان، 
ارزن، جوانه گندم، کنجد، سویا، آجیل به خصوص 
بادام هندی، بادام، گردو، حبوبات از جمله نخود، 
لوبیا، عدس، گندم، سیب زمینی وجود دارد.

بخاري  لوله  فوقاني  قسمت  بودن  سرد 
از نشانه هاي عدم خروج  تواند یكي  مي 
گازهاي خطرناك و كشنده ناشي از شعله 
باید  و  باشد  دودكش  از  سوز  گاز  وسایل 

سریعاً وسایل گاز سوز را خاموش كنید.

داده نما،

تصادف پیکان با موتورسیکلتی در نهبندان 
یک کشته بر جای گذاشت

کاری- بر اثر برخورد یک پیکان با موتور در بلوار امام 
بیمارستان  در  موتورسیکلت  راکب  نهبندان،  )ع(  علی 
این حادثه  باخت. سرهنگ علیرضا رضایی گفت:  جان 
در ساعت 17روز چهارشنبه رخ داد که ماموران پلیس 
وی  شدند.  حاضر  محل  در  موضوع  بررسی  جهت 
شدید  خونریزی  علت  به  ساله   16 جوان  داشت:  بیان 
آتش  بیمارستان  در  ساعت   5 گذشت  از  پس  داخلی 
دست نهبندان فوت کرد. سرهنگ رضایی تصریح کرد: 
تقدم  حق  رعایت  عدم  را  حادثه  این  علت  کارشناسان 
حین گردش به چپ از جانب راننده پیکان اعالم کردند.

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

کامیون-سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

طحقیقی پور
سـ

و ق
د 

قـ
 ن

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باكمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی كنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632۴۴9129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همكف
09034090412 - 09034090411 

حرکت هیئت سادات به مناسبت اربعین حسینی در سطح شهر
زمان: روز اربعین ساعت 8/30 صبح

مکان: مسجد مصلی
حضور سادات معزز زینت افزای عزاداران 

حسینی خواهد بود

از قرار دادن لباس ، پارچه ، پرده و ظروف پالستیکی بر روی یا مجاورت بخاری
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی به منظور خشک کردن بپرهیزید.

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

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

چهارراه دولت 

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

صوتی - تصویری - مخابراتی انصاری فرد و پسران

LED- پالسما -سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          تلفن تماس: 32224852
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

تعمیر لوازم خانگی 
 در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    
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هفته بسیج 120 برنامه در شهرستان بشرویه پیش بینی و اجرا می شود

ایرنا- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه گفت: در طول هفته بسیج )20آبان تا 6 آذر( 120 برنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این شهرستان برگزار می شود. سرگرد 
خبازی از برگزاری یادواره های شهدا در طول این هفته خبر داد و عنوان کرد: برگزاری همایش مدافعان حرم، بازدید از کارگاه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی، همایش رهبر کوچک 

شنبه * 29 آبان 1395 * شماره 3655با محور موضوع شهید فهمیده، راهپیمایی اربعین و همچنین مراسم گرامیداشت شکست حصر سوسنگرد از جمله دیگر برنامه های شاخص هفته بسیج در شهرستان بشرویه است.
7

راهپیمایی اربعین حسینی
بیانگر وحدت مسلمان است

گفت:  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام  تسنیم- 
مسلمانان  وحدت  دهنده  نشان  اربعین  راهپیمایی 
بلکه تمام ادیان از جمله یهودی، مسیحی را در کنار 
مسلمان است. حجت االسالم رضایی بیرجندی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بیرجند 
مدیریت شود  باید  جمعیت  همه  این  کرد:  عنوان 
که می شود و همان گونه که مقام معظم رهبری 
فرمودند پیاده روی اربعین حتی اگر با خطر هم باشد 
همواره در دل مردم و جوانان  ما موج می زند زیرا 

ضامن بقاء و ماندگاری نظام اسالمی است.

نشست انجمن ادبی شعر آیینی استان
در بیرجند برگزار شد

شعر  ادبی  انجمن  اعضای  نشست  خبر-  گروه 
ولی  نماینده  حضور  با  چهارشنبه  شامگاه  آیینی 
فقیه در استان در شهر بیرجند برگزار شد. در این 
گفت:  فقیه  ولی  نماینده  عبادی،  ا...  آیت  مراسم 
اینکه شاعران می توانند محاورات و عقاید عرفی 
به  که  می دهد  نشان  دربیاورند،  نظم  قالب  در  را 
واسطه ذوق و استعداد با دیگر مردم جامعه متفاوت 
فرهنگ  مدیرکل  مراسم،  این  ابتدای  در  هستند. 
و ارشاد اسالمی نیز عنوان کرد: یکی از کارهای 
قابل توجه شاعران آئینی استان از ابتدای امسال 
که  است  بوده  حرم  مدافعان  شعر  شب  برگزاری 
این  در  خراسان جنوبی  از  زیادی  توانمند  شاعران 

شب شعر اشعار خود را عرضه کردند.

انجام بیش از 1400 بازرسی
از واحد های صنفی فردوس

و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  مقدم-  دادرس 
تجارت شهرستان فردوس گفت: طی هفت ماهه 
سالجاری هزار و 430 مورد بازرسی از واحدهای 
صنفی شهرستان به عمل آمده، که در این راستا 
تعداد 22 واحد صنفی متخلف شناسایی و با ارزش 
اداره  به  ریال  هزار   384 و  میلیون   38 از  بیش 

تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شده اند.

15هزار بیمار دیابتی در استان
شناسایی شدند

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  ایرنا- 
هزار   15 گفت:  بیرجند  درمانی  بهداشتی  خدمات 
این  از  استان شناسایی شدند که  در  دیابتی  بیمار 
در  دهقانی  هستند.  مرد  بقیه  و  زن  هزار  تعداد 9 
ر  شناسایی  و  پیشگیری  آموزشی  نشست  حاشیه 
عوارض بیماری دیابت برای بیماران استان افزود: 
این  از  بیشتر  بیماران  تعداد  است  این  بینی  پیش 
تعداد باشد یا بیمار مراجعه نداشته یا اینکه عده ای 
در جریان بیماری خود نیستند. وی افزود: کلینیک 
دیابت در بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند هر روزه 

در شیفت صبح فعال است و خدمات ویزیت پزشکان 
متخصص داخلی و سایر رشته ها به صورت رایگان 
و سایر خدمات مورد نیاز بیماران دیابتی به صورت 

تخصصی با درصدی از تخفیف ارائه می شود.

اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی بیرجند 
به نمایشگاه ساختمان دبی 2016

گروه خبر- سی و هفتمین دوره نمایشگاه بین 
دوره  پنجمین  و   2016 ساختمان  صنعت  المللی 
کشور  در  بتن  و  سیمان  المللی  بین  نمایشگاه 
امارات از 1 تا 4 آذر 1395 در مرکز تجارت جهانی 
این نمایشگاه  دبی برگزار می شود. گفتنی است 
و  دار  غرفه  30هزار  توانسته  سابقه  دهه  سه  با 
دنیا  از کشورهای مختلف  بازدید کننده  80 هزار 
را به خود جذب نماید. الزم به ذکر است هیأتی 
متشکل از فعاالن اقتصادی استان های خراسان 
بازرگانی،  اتاق  سرپرستی  به  رضوی  و  جنوبی 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و با همکاری 
شرکت نمایشگاهی پاسارگاد کویرخراسان جنوبی 

به نمایشگاه مذکور اعزام می گردند.

پایان محرومیت در دهستان  های
» گزیک و قهستان « شهرستان درمیان

ایرنا- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج درمیان گفت: 
از محل بودجه مجموعه بسیج  دهستان قهستان 
قدس  آستان  بودجه  محل  از  گزیک  دهستان  و 
رضوی محرومیت زدایی می شوند و مجموعه بسیج 
متولی اجرای این طرح است. خدادادی عنوان کرد: 
امسال 10میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی 
برای اجرای کارگاه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
صنایع تبدیلی کوچک محصول کشاورزی به این 

شهرستان مرزی اختصاص یافته است.

62 درصد زکات در استان
صرف نیازمندان شد

طرح متمرکز آموزش و توانمند سازی
سازمان های مردم نهاد در استان اجرا می شود

 برزجی- مدیرکل کمیته امداد گفت: 62 درصد زکات 
صرف  استان  امسال  نخست  نیمه  شده  آوری  جمع 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  آبادی  سلم  شد.  نیازمندان 
خبرنگار ما، اظهار کرد: طی شش ماهه نخست امسال 
3 میلیارد و 395 میلیون ریال زکات مال و مستحبی در 
استان جمع آوری شد که62 درصد آن صرف کمک به 
نیازمندان شد. وی افزود: 38 درصد زکات جمع آوری 
شده نیز صرف عمران وآبادانی مناطق محروم می شود. 
بخش  تا  است  تالش  در  نهاد  این  کرد:  تصریح  وی 
کشاورزان  از  شده  آوری  جمع  زکات  از  توجهی  قابل 
و دامداران را صرف معیشت، مسکن، درمان و ازدواج 
منطقه  در  فقر  زدودن  صرف  را  بخشی  و  محرومان 

سیاست های  از  یکی  اینکه  بیان  با  آبادی  سلم  کند. 
کمیته امداد در بخش زکات اولویت دادن به رفع نیاز 
افزود: در شش ماهه نخست امسال  محرومان است، 
3 میلیارد و 395 میلیون ریال زکات  مال ومستحبی 
جمع آوری دراستان جمع آوری و برای رفع مشکالت 

نیازمندان هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد پیش بینی کرد: بخش هزینه 
کرد زکات برای محرومان در سال جاری از رشد قابل 
توجهی نسبت به سال گذشته برخوردار خواهد بود. به 
گفته سلم آبادی نیمه نخست امسال بیش از62درصد 
زکات صرف نیازهای محرومان در بخش های مسکن، 

جهیزیه، درمان ومعیشت شده است.

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر  غالمی- 
توانمند  و  آموزش  متمرکز  طرح  اجرای  از  استانداری 
و  داد  خبر  استان  در  نهاد  مردم  های  سازمان  سازی 
اظهار کرد: در آذر امسال با حضور مشاور وزیر و معاون 
امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور، این طرح 
ویژه کارشناسان و جمعی از  نمایندگان سازمان های 

مردم نهاد در مرکز استان برگزار می شود.
نهادها  کیفی  و  کمی  توسعه  از  حمایت  محمودی، 
و تشکل های اجتماعی و همچنین ایجاد زمینه های 
در  ها  تشکل  فعاالنه  مشارکت  تعمیق  و  گسترش 
مهم  اهداف  از  را  کشور  اجتماعی  توسعه  فرآیندهای 
های  سازمان  سازی  توانمند  و  آموزش  متمرکز  طرح 

مردم نهاد  بیان نمود. وی راه اندازی خانه سمن ها را 
از اولویت های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
اعالم کرد و افزود: این خانه به عنوان حلقه واسطه میان 
دولت و جامعه می تواند به حل مشکالت اجتماعی و 
آسیب ها کمک کند و ارتقای توانمندی جوامع عمل و 

رضایت مندی عمومی را در پی داشته باشد.
محمودی برنامه ریزی برای آموزش و توانمندسازی 
از سازمان های مردم نهاد را از دیگر برنامه های دفتر 
همکاری  با  کرد:  بیان  و  کرد  ذکر  اجتماعی  امور 
ویژه  آموزشی  های  نشست  استان  های  فرمانداری 
سمن ها را از آبان ماه شروع کرده و امیدواریم تا پایان 

سال 95 این روند ادامه یابد.

بیش از 4 هزار زائر اربعین
توسط ناوگان حمل و نقل
عمومی راهی مرز عراق شدند

حمل  معاون  مالئی- 
راهداری   کل  اداره  نقل  و 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
استان از اعزام 4043 زائر 
داد  اربعین خبر  به مراسم 
و عنوان کرد: از این تعداد 

2هزار و 467 زائر به مرز چذابه، هزار و 376 زائر به 
مهران و  200 زائر به شلمچه اعزام  شدند. حسینی 
افزود: کار اعزام زائران از شهرستان هاي بیرجند ، 
قاین ، فردوس، سرایان، خوسف ، بشرویه و طبس 
با 99 دستگاه اتوبوس انجام شده است. وی با اشاره 
به اینکه حمل و نقل زائران نسبت به سال گذشته 
از لحاظ تعداد ناوگان 50 درصد رشد داشته است 
خاطرنشان کرد: عالوه براین بیش از 85 دستگاه 
انواع ناوگان باري و رانندگان استان برای جابجایی 
تجهیزات و امکانات موکب ها در اختیار ستاد عتبات 
عالیات هستند. معاون راهداری و حمل و نقل جاده 
صنفی  انجمن  با  الزم  هماهنگی  یادآورشد:  ای 
شرکت هاي مسافربري استان برای برگشت زائرین 

با ناوگان عمومی انجام  شده است.

خدمات دولت در مراکز بخش ها
باید به خوبی تبیین شود

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  خبر-  گروه 
به  استان  بخشداران  گردهمایی  در  استانداری 
مختلف  های  حوزه  در  دولت  زیرساختی  خدمات 

اشاره کرد و افزود: خدمات زیرساختی زیادی ازسوی 
دولت در سطوح مختلف به انجام رسیده که مردم در 
درازمدت آثار آن را مشاهده خواهند کرد؛ از این رو 
این خدمات باید ازسوی بخشداران به خوبی برای 
مردم تبیین شود. حسینی، نظارت بر حسن اجرای 
طرح های عمرانی در مراکز بخش ها و روستاها 
را ازجمله وظایف بخشداران دانست و تصریح کرد: 
در اجرای این طرح ها عالوه بر نظارت، می بایست 
همکاری الزم نیز با مجریان طرح ها به انجام برسد.

فعالیت تشکیالت دانش آموزی
در استان آغاز شد

مهر- رئیس سازمان دانش آموزی از آغاز فعالیت 
تشکیالت دانش آموزی در استان خبر داد. با اطمینان 
در مراسم افتتاحیه فعالیت های تشکیالت سازمان 
دانش آموزی اظهار کرد: در دو سال گذشته تعداد 
گروه های تشکیالتی دانش آموزی استان از 250 
به 530 گروه رسیده است. وی ادامه داد: تالش می 
کنیم که هیچ دانش آموزی از زیر پوشش تشکیالت 
دانش آموزی خارج نباشد چراکه تشکیالتی شدن 

ارکان موفقیت کار را تضمین خواهد کرد.

مشکل تامین نیمکت مدارس طبس 
برطرف شد

شدن  برطرف  از  طبس  ویژه  فرماندار  تسنیم- 
و  داد  خبر  طبس  مدارس  نیمکت  تامین  مشکل 
نیست  هزینه  پرورش  آموزش  به  کمک  گفت: 
بلکه یک سرمایه گذاری بلند مدت است که نتیجه 
توسعه  برای  فرهیخته  انسانی  نیروی  تربیت  آن 
زیربنایی جامعه محسوب می شود. طالیی مقدم در 
شورای آموزش و پرورش شهرستان طبس تاکید 
کرد: آموزش و پرورش کارخانه انسان سازی است 
که تسهیالت و امکانات این کارخانه باید مورد توجه 
ریاست  این جلسه همچنین حکم  در  باشد.  ویژه 
شورای آموزش و پرورش شهرستان طبس توسط 

امام جمعه به سیدمهدی طالیی مقدم تقدیم شد.

تمام اختالفات خانوادگی نتیجه
آشنا نبودن با قوانین و مقررات اسالمی است

تسنیم- امام جمعه فردوس در خطبه های این 
هفته نماز جمعه تمام اختالفات خانوادگی را نتیجه 
آشنا نبودن با قوانین و مقررات اسالمی و سیره پیامبر 
و امام معصوم دانست و افزود: اگر خانواده ای دچار 
اختالف شد آنرا با حکمیت نزدیکترین خویشان خود 
حل کنند و بالفاصله به شکایت و بازگو کردن آن به 
دیگران روی نیاورند. حجت االسالم بابایی همچنین  
بر قید مهریه عنداالستطاعه هنگام ازدواج تاکید کرد 
تا مرد بتواند به اندازه توان خویش، آنرا پرداخت کند.

آسفالت 50 هزار متربع
از معابر فرعی شهر اسدیه آغاز شد

و  سازی  زیر  گفت:  اسدیه  شهردار  ایرنا- 
آسفالت 50 هزار مترمربع از معابر فرعی شهر با 
اعتبار 10میلیارد ریال آغاز شد. آدینه عنوان کرد: 
آسفالت معابر به صورت دیون انجام می شود، تا 
پایان سال جاری تمام معابر فرعی شهر زیرسازی 
و آسفالت خواهد شد. به گفته وی در سال جاری 
برای  اعتبار  ریال  میلیون   700 و  میلیارد  پنج 
شهرداری از محل منابع مختلف مصوب شده که 

تاکنون این رقم قم اختصاص نیافته است.

بسیج  سازمان  مسئول  قاسمی،  قوسی- 
هفته  خبری  نشست  در  استان  دانشجویی 
بسیج اظهار کرد: روز 2 آذر سالروز تاسیس 
بسیج دانشجو و طلبه و پیام تاریخی رهبرکبیر 
انقالب در سال 1367 است. بسیج دانشجویی 
سیر زیادی را از آن سال طی کرده و در این 
سال ها مقام معظم رهبری 14 دیدار و پیام 
را به فعالیت های بسیج دانشجویی اختصاص 
همطراز  نیروی  تربیت  داد:  ادامه  وی  دادند. 

حضور  دانشگاه،  محیط  در  اسالمی  انقالب 
بین  و  ملی  در صحنه های  آفرینی  نقش  و 
المللی نظام، تبیین و مطالبه گری فرمایشات 
مقام معظم رهبری در فضای جامعه و شبکه 
دانشجویی  بسیج  گانه   4 اهداف  از  سازی 
دانشجویی  بسیج  های  برنامه  تمام  و  است 
کرسی  نور،  راهیان  جهادی،  اردوی  از  اعم 
بصیرتی  های  نشست  و  آزاداندیشی  های 
هاست.  رسالت  این  تحقق  راستای  در 
هفته  در  امسال  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 
برنامه در دانشگاه ها و  از 100  بسیج بیش 
 مراکز آموزش عالی برنامه ریزی شده است. 
کرسی  شامل  هفته  این  متنوع  های  برنامه 
های آزاداندیشی، مسابقات کتابخوانی، دیدار با 
خانواده شهدا، اردوهای جهادی، نشست های 
برگزاری  نمایشگاهی،  های  غرفه  بصیرتی، 

حلقه صالحین، تجمع بانوان زینبی، مسابقات 
علمی، غبار روبی مزار شهدای گمنام دانشگاه 
اربعین  روی  پیاده  آزاد،  تریبون  برپایی  ها، 
محوری  برنامه  کرد:  اضافه  وی  بود.  خواهد 
هفته بسیج همایش 1500 نفری دانشجویان، 
سالن  در  که  است  بسیجی  اساتید  و  طالب 
اجالس دانشگاه پیام نور در سوم آذر برگزار 
می شود. دراین جلسه پیام تاریخی حضرت 
وحدت  جهت  در  ای  نامه  میثاق  و  امام 
همچنین  شود.  می  قرائت  دانشگاه  و  حوزه 
دانشجویی  بسیج  پیشکسوتان  گردهمایی 
در ده سال اخیر برگزار می شود. این برنامه 
کارگاه تجربه نگاری و انتقال تجربه خواهد 
فارغ  کانون  برنامه  این  با  همزمان  و  بود 
خواهد  افتتاح  دانشجویی  بسیج  التحصیالن 
هفته  محوری  شعار  کرد:  بیان  قاسمی  شد. 

بسیج “بسیج، انقالبی و خدمتگزار” است و 
هدف برنامه ها تبیین نقش و جایگاه بسیج 

در تقویت روحیه انقالبی است. 

کرسی های آزاد اندیشی
باب نظر رهبری برگزار نمی شود

قاسمی با بیان این مطلب که هماهنگی 
اربعین  روی  پیاده  به  دانشجویان  اعزام 
دفتر  و  دانشجویی  بسیج  عهده  به  امسال 
 300 از  بیش  داد:  ادامه  است،  بوده  نهاد 
اقدام  کانال  این  از  دانشجویان  از  نفر 
قالب  در  نفر   90 تعداد  این  از  و  کردند 
اعزام  دانشجویی  بسیج  اربعین  کاروان 
برگزاری  کیفیت  درمورد  قاسمی   شدند. 
داد:  توضیح  اندیشی  آزاد  های  کرسی 

در  آزاداندیشی  کرسی   10 بسیج  هفته  در 
نکته  شود.  می  برگزار  مختلف  موضوعات 
است  این  دارد  وجود  مورد  این  در  که  ای 
مقام  که  چیزی  آن  هنوز  ها  کرسی  که 
 معظم رهبری مدنظرشان است، پیاده سازی 
در  بعضا  کرد:  تاکید  وی  شود.   نمی 
آزاداندیشی  دانشگاه ها جلوی کرسی های 
گرفته می شود و دانشجو هم رغبتی برای 
ندارد.  کند  نظر  اظهار  راحتی  به  اینکه 
که  هم  دیگری  مساله  کرد:  اضافه  قاسمی 
این است،  در دانشگاه ها شاهد آن هستیم 
برپا  ای  جلسه  غیرهمسو  های  تشکل  اگر 
می کنند، اجازه نمی دهند تشکل های دیگر 
بسیج  در  منتها  کنند.  مطرح  را  نظراتشان 
دانشجویی این اتفاق نمی افتد و این اجازه 

به تشکل های غیرهمسو داده می شود.

تشکل های غیرهمسو به تشکل های دیگر اجازه نمی دهند نظراتشان را مطرح کنند

مسئول سازمان بسیج دانشجویی:

مالئی- ظهر پنجشنبه در چهارراه غفاری 
بیرجند یکی از خطوط لوله های اصلی آب 
ترکیدگی  شدت  ترکید.  فرسودگی  علت  به 
این لوله به حدی بود که آسفالت را از زمین 
جدا و شکاف ایجاد کرد. با حضور در صحنه 
حادثه دراین باره با هاشم آبادی مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب بیرجند گفتگو کردیم.

بیان کرد: ساعت11:30 دقیقه یکی  وی 
تماس  آب  اتفاقات   122 به  شهروندان  از 

گرفت و حادثه را گزارش کرد که دو اکیپ 
در موقیعت حاضر شدند.

های  بررسی  طبق  افزود:  آبادی  هاشم 
که انجام شد شیرفلکه اصلی را قطع کردیم 
تاهدر رفت آب کمتری داشته باشیم. مدیرآبفا 
ادامه داد: با جایگزینی خط تامین انتقال آب  

مشترکان خیابان غفاری قطعی آب ندارند.
اصلی  عامل  را  لوله  فرسودگی  وی 
های  لوله  گفت:  و  دانست  لوله  ترکیدگی 

نیازمند تعویض فوری  به شدت  بیرجند  آب 
هستند که آبفا استان در حال رایزنی با وزارت 
نیرو است که اعتباری در همین باره بگیرد. 
به گفته کارشناس آبفا که در صحنه حضور 
داشت گفت: این خط لوله در عمق یک و نیم 
متری زمین قرار دارد که 900 لیتر در ثانیه 
آب را از خود عبور می دهد. گفتنی است در 
این اتفاق حداقل 400 هزار لیتر آب معادل 
40 تانکر ده هزار لیتری آب هدر رفته است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
در  موجود  و  شده  کشف  قاچاق  کاالهای 
انبارها باید سریعًا تعیین تکلیف شوند، گفت: 
کمبود فضا برای نگهداری کاالهای قاچاق 
پرویزی  مهر،  گزارش  به  داریم.  استان  در 
و  هماهنگی  ریزی،  برنامه  کمیسیون  در 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید هرچه 
حکومتی  تعزیرات  استعالمات  به  سریع تر 
حکومتی  تعزیرات  کرد:  اظهار  دهند،  پاسخ 
و  کمک  از  بزرگ  پرونده های  در  باید  نیز 
کند. وی  استفاده  انتظامی  نیروی  همکاری 
با اشاره به اینکه کاالهای قاچاق کشف شده 
و موجود در انبارها باید سریعًا تعیین تکلیف 
شوند، افزود: گلوگاه دیهوک- طبس نیز باید 
استاندار  گیرد.  قرار  بیشتری  نظارت  مورد 
از  قاچاق  کاالهای  اغلب  ورود  به  اشاره  با 
جنوب کشور به استان، تصریح کرد: نیروی 
رصد  و  دقت  با  را  ورودی ها  باید  انتظامی 
دهد.  قرار  کنترل  و  نظارت  مورد  بیشتری 
ورود  برای  بازار  فضای  اینکه  بیان  با  وی 

و  اتحادیه ها  توسط  باید  قاچاق  کاالهای 
اصناف نا امن شود، عنوان کرد: درآمد استان 
طی امسال و سال گذشته باید اعالم شود تا 
این درآمدها برای پروژه های عمرانی استان 
مورد استفاده قرار گیرد. پرویزی کمبود فضا 
برای نگهداری کاالهای قاچاق از مشکالت 

در این زمینه دانست و اظهار کرد: سالن های 
مدیریت بحران باید به طور موقت در اختیار 
کمیسیون قاچاق کاال و ارز قرار گیرد تا برای 

این کاالها تعیین تکیلف شود.

1۸ تن کاالی قاچاق امحاء شد

دبیرکمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال 

جاری 18 تن از کاالهای قاچاق فاسد شدنی 
و غیر قابل مصرف در استان امحاء شده است.

حسنی مقدم ارزش ریالی این کاالها را پنج 

میلیارد و 620 میلیون ریال بوده که شامل لوازم 
آرایشی، انواع میوه، کیف و کفش بوده دانست.

وی همچین با اشاره به اینکه از ابتدای سال 
جاری 305 هزار و 947 کیلوگرم برنج قاچاق 
در استان کشف شده است، گفت: 202 هزار 
و 94 کیلوگرم مواد خوراکی قاچاق نیز در این 

مدت در استان کشف شده است.

رصد بازار در عرضه کاالی قاچاق

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
هم از رصد بازارهای استان در زمینه عرضه 
کاالی قاچاق خبر داد و گفت:از ابتدای امسال 
سه هزار و 200 بازدید در حوزه قاچاق کاال 
انجام شده است. شهرکی با اشاره به اینکه از 
ابتدای سال جاری 600 مورد گشت مشترک 
با تعزیرات حکومتی، اصناف و نیروی انتظامی 
انجام شده است، افزود: در حال حاضر 170 
انبار در سطح استان وجود دارد که یک مورد 
قاچاق نیز در این انبارها شناسایی شده است.

غالمحسین مهری، رئیس اموال تملیکی نیز 

اظهار کرد: دو انبار در استان مملو از کاالهای 
قاچاق است که عمده آن ها برنج است.

۴۵۳ پرونده قاچاق کاال تشکیل شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز از تشکیل 
453 پرونده قاچاق در استان از ابتدای سال 
تعداد  این  از  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  جاری 
و 224  میلیون  ارزش 387  به  پرونده   414

هزار ریال مختومه شده است.
تعزیرات حکومتی  اینکه  به  اشاره  با  انصاری 
گلوگاه های  در  کاال  قاچاق  بحث  در  استان 
سهل آباد، سربیشه، دیهوک و قاین شعبه دارد، 
افزود: 366 پرونده نیز از ابتدای سال تا کنون به 
اجرای حکم منتهی شده است. وی ادامه داد: با 
صدور حکم متهمان تا کنون بیش از 22 میلیارد 
ریال جریمه از متخلفان اخذ شده است. به گفته 
وی پرونده های قاچاق و مختومه در استان طی 
داشته  افزایش  درصد  امسال 11  ماهه  هفت 
است و در همین مدت استان در مباشرت در 

قاچاق کاال رتبه نخست کشور را دارد.

کاالهای قاچاق کشف شده سریعا تعیین تکلیف شود
استاندار خراسان جنوبی:

هدر رفت دست کم 400 هزار لیتر آب در 7 دقیقه

به علت ترکیدگی لوله فرسوده در بیرجند اتفاق افتاد؛

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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مالیی- شرکت تولیدی ایران کاوش مجهزترین مجتمع تولیدی لوله 
های پلی اتیلن کشور در خراسان جنوبی است که با سرمایه گذاری 
50 میلیارد تومانی در زمینی به مساحت یک هکتار و 300 متر مربع  
و با 555 مترزیربنا در شهرک صنعتی بیرجند قرار دارد. ماشین 
آالت این کارخانه ساخت کشور اتریش و  مطابق آخرین فناوری 
روز دنیا است و با ظرفیت تولید 5 تن در هر ساعت با 5 خط فعال 
است. این مجتمع برای تولید لوله های گاز ، آبیاری کشاورزی ، آب و 
فاضالب شهری و روستایی آماده ارائه خدمت به سازمان های جهاد 
کشاورزی ، شرکت گاز ، آب منطقه ای و آب و فاضالب شهری و 

عموم مردم و صنعتگران است.

۵۰ سال ، تجربه صنعتی
آذربایجانی، مدیر پیشرفته ترین تولیدی مجتمع لوله های پلی اتیلن 
کشوردر استان با سابقه 50 سال فعالیت صنعتی با سهم سرمایه 
گذاری 57 درصدی در این کارخانه توانسته با پشت سرگذاشتن 

تحریم ها این کارخانه را فعال نگه دارد.
رونق اشتغال، معطل سرمایه در گردش

آذربایجانی عنوان کرد: با وجود اینکه  کارخانه با بهترین کیفیت می 
تواند تولید داشته باشد اما به دلیل نبود سرمایه در گردش  فعالیت 

ان.در سه ماه اخیر به حداقل رسده است.
حضور کارخانه ایران کاوش در )وندور لیست شرکت ملی 

گاز ایران(
مدیرکارخانه تولیدی ایران کاوش تاکید کرد: با وجود اینکه این 
پروژه ملی محسوب می شود با تولید لوله هایی با کیفیت باال  

توانسته استانداردهای الزم را کسب کند و با تولید جنس مرغوب 
در )وندور لیست شرکت ملی گاز کشور( جای دارد. وی خاطر نشان 
کرد: شرکت های گازرسانی باید از کارخانه هایی جنس تهیه کنند 

که در  )وندور لیست( قرار دارد.
خرید اعتباری از پتروشیمی نیاز صنعت پلی اتیلن

آذربایجانی به بازدید سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی 
از این کارخانه اشاره کرد و گفت: با سابقه اجرایی و عملیاتی که 
استاندار دارد اتفاقات خوبی در استان شاهد هستیم. وی از استاندار 
خواست تا با مجتمع های پتروشیمی کشور مکاتبه و رایزنی کند تا 
بتوان مواد اولیه کارخانجات تولیدی لوله های پلی اتیلن را به صورت 
اعتباری خریداری کرد. مدیر مجتمع تولیدی ایران کاوش افزود: اگر 
بتوان مواد اولیه را اعتباری خرید، ما هم به صورت اعتباری با شرکت 
های داخل استان کار می کنیم و تکمیل پروژه های کشاورزی و 

عمرانی سرعت بیشتری می گیرد. وی افزود: وقتی کمی از ظرفیت 
های این مجتمع را به استاندار توضیح دادیم استاندار به عابدی 
معاون اقتصادی استانداری دستور داد تا شرکت ملی گاز استان با 
ترک تشریفات، تمام خریدها و مناقصه های شرکت را از این کارخانه 

انجام دهد.
ایران کاوش با ظرفیت تولید۲۰ هزارتن در سال

مدیر پیشترفته ترین کارخانه تولیدی لوله های پلی اتیلن کشور 
خاطر نشان کرد. ظرفیت این کارخانه ۲0 هزار تن در سال است و 
اگر خرید اعتباری صورت گیرد افزایش اشغال و نیروی جدید وارد 
کارخانه خواهد شد. به گفته آذربایجانی رونق کارخانه تولیدی ایران 
کاوش باعث جذب صنعتگران و سرمایه گذاران مختلف از خارج 

استان خواهد شد. 
 تخصیص اعتبارات معطل حذف ماده۱۴۱قانون تجارت در استان
آذربایجانی، مصوبات کارگروه رفع موانع تولید ر ا موجب گره گشایی 
برخی مشکالت صنعتگران دانست و بیان کرد: یکی از مشکالتی که 
ما به آن دچار هستیم ماده 141قانون تجارت است )قانونی که زیان 
انباشته نباید بیشتر از سرمایه باشد( که اجرای آن در استان نمی 
گذارد تا مصوبات این کارگروه به درستی انجام شود و مانع تخصیص 

اعتبارات شده است.

اولین بازدید استاندار از کارخانه  ” ایران کاوش”  پیشرفته ترین مجتمع تولید پلی اتیلن کشور
رونق صنعت پلی اتیلن استان در گرو رایزنی استاندار با مجتمع های پتروشیمی کشور

جناب سروان 
عبدالحسین حاجی زاده

با کمال تأسف درگذشت
 پدر گرامی تان شادروان

کربالیی

غالمرضا حاجی زاده

 را تسلیت عرض نموده 
از  امیدواریم  حسینی  اربعین  آستانه  در  و 
شفاعت سید و ساالر شهیدان بهره مند گردد 

صبر و اجر بازماندگان را نیز مسئلت داریم.

دفتر خدمات مسافرتی
 جهانگردی و زیارتی عماد

جناب

 احسان احمدی
 عزیز

با تاثر و تالم ضایعه وارده
را تسلیت عرض می کنیم

در غم تان شریکیم.

واحد شعر و ادب
 کانون هنرمندان استان 

آدرس: بین معلم ۱۰-۱۲ فروشگاه تخصصی بازی فکری 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: ۰9۱۵8677۴۵7

اسباب بازی فقط
 عروسک و ماشین نیست

 قابل توجه مدیران و صاحبان مشاغل صنایع مواد غذایی به اطالع می رساند:
نمایشگاه صنایع مواد غذایی در محل نمایشگاه بین المللی از تاریخ 6 الی 10 دی 

ماه دایر می شود. لذا برای رزرو  غرفه ها می توانید با شماره 32430537 یا 

09152651699 تماس حاصل نمایید. فرصت ثبت نام تا پایان 9/15./95 می باشد.

جناب آقای علی محمد رمضانی
مدیر محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

خرسندم در دورانی که شعار تکریم ارباب رجوع ، صرفا بر روی تابلوی اعالنات 
ادارات نقش بسته و در عمل خبر چندانی از آن نیست هنوز در شهر خود مدیران 

توانمندی چون شما داریم که بدون شناخت و سفارش دیگران واژگان زیبای 
»تکریم ارباب رجوع« را خاضعانه صرف می کنند. بر خود الزم دانسته به عنوان 

شهروند از برخورد بسیار خوب تان تشکر نموده، باشد که این رفتار پسندیده 
چراغ راهی روشن برای دیگر مسئوالن اداری قرار گیرد و بدانند تفاوت برخوردها 

برای مردم ملموس است و نیز از مشتری مداری بسیار ارزنده 

سرکـار خانـم فـالح 
مدیر محترم بانک سپه شعبه مدرس 

و پرسنل خوب شان که الحق در جوابگویی به مشتری با سعه صدر 
عمل می کنند، کمال سپاسگزاری را دارم.

یک شهروند


