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سرمقاله

دفاع مقدس امروز ما!
*هرم پور

  این روزها همزمان با آغاز ماه محرم، گرامیداشت سی 
و هفتمین سالروز آغاز دفاع مقدسمان را با همان حال 
و هوای شهریور 59 آغاز می کنیم؛ نه دنیا عوض شده، 
نه عربده کشی های دنیا و نه عربده کشانی که حتی 
 از پشت تریبون های رسمی صلح، بر سر ملت های 
کنند  می  خواهی  زیاده  و  زنند  می  فریاد  مظلوم 
رسد  می  نظر  به  نیست.  ماجرا  ی  همه  این   اما 
بخشی از معادالت سیاسی و نظامی جهان با تولد یک 
انقالب و با خون هزاران شهیدی که برای قدکشیدن 
و بقایش ایثار کردند و از جان گذشتند تغییر کرده 
است. امروز به ُیمن حضور کشوری به نام ایران، مردم 
جهان بیشتر از قبل جرأت رویارویی با حاکمان ظلم 
و پادشاهان ستم را پیدا کرده اند و به مدد جانفشانی 
هزاران هزار شهید گلگون کفن، چهره سیاه و کریه 
استکبار  و استثمار جهانی بر همگان آشکارتر شده 
از  آخرم،  حرف  گفتن  برای  بفرمایید  اجازه  است. 
 یک مقدمه کوتاه اول استفاده کنم. دفاع مقدس، 
که  انقالبی  بود،  ما  اسالمی  انقالب  عطف  نقطه 
الجرم  و  شد  می  انجام  باید  ماندن،  باقی  برای 
صفحه 2 در  ادامه   ... به    آسیب  کمترین  با  باید  می 
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اطالعیـه کارگـزاری رسمـی 
شماره 11 تامین اجتماعی

شرح در صفحه 2

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز   ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی
همسر و پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست 

ولی سایه سار مهربانی ات، مهمان همیشگی قلب های ماست
 ششمین سالگرد درگذشت عزیزمان 

زنده یاد سید رضا هاشمی
  را گرامی می داریم. سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد

همسر و فرزندان

پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
هوالعلیم

 تقارن آغازسال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس با ماه محرم الحرام و نهضت عاشورای حسینی تابلوی مقاومت، ایثار و شهادت، 
 حاوی این پیام است که تخصص و تعهد و علم و عمل، باید در کنار هم، هم افزایی داشته باشند تا بشریت را از گرداب جهالت و 
 گمراهی و تباهی نجات بخشند و چه الله های دلسوخته ای بودند شهدای بزرگوار و ایثارگران معزز که از مکتب تعلیم و تربیت 
 به  جبهه ایثار  و  شهادت رفتند تا   درس آزادی و آزادگی را که در مدارس آموخته بودند، در جبهه های حق علیه باطل، با  عمل معنا بخشند.

اینجانب، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس، به ویژه شهدای 
دانش آموز، آغاز سال تحصیلی جدید که فصل تازه ای از تعلیم و تربیت است را به مجموعه بزرگ فرهنگی استان خراسان 
جنوبی، اساتید و معلمین فرهیخته، کارکنان شریف و متعهد، دانشجویان و دانش آموزان مستعد و پرتالش و اولیای محترم 
دانش آموزان تبریک و تهنیت عرض می نمایم و برای همگان آرزوی توفیقات روزافزون دارم. امیدوارم با توکل به پروردگار 
متعال، همت و تالش جامعه فرهنگی استان، همفکری و همدلی صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان، با اجرای سیاست ها 

و برنامه های مدبرانه دولت تدبیر و امید در حوزه تعلیم و تربیت، با تربیت نسلی آگاه، متخصص، متعهد و خالق، موجبات عزت و سرافرازی بیش از پیش
 ایران اسالمی و به ویژه  استان عزیزمان خراسان جنوبی، مهد علم و ادب را فراهم آوریم.

محمد مهدی مروج الشریعه-  استاندار خراسان جنوبی

پیام مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی  به مناسبت آغازسال تحصیلی جدید
به نام خداوند مهرآفرین

سالم بر مهر ، سالم برمهربانی و سالم بر مهربانان
بار دیگر پاییز طبیعت با تمام زیبایی هایش که نشان از قدرت  نگارگری مهربان خدای آفریننده دارد ، از راه می رسد و با آغاز مهر 

شور و پویایی و نشاط را به خانه ها و کوچه و خیابان شهرمان نثار می کند. والدین با شوق و شادی ، فرزندان دلبندشان – به ویژه 
کالس اولی ها – را آماده می کنند  تا  برای بزرگ شدن و رشد و تعالی یافتن  ، به مدرسه و معلم بسپارند و معلم ، این انسان شریف 
شادمان از این توفیق الهی و شاکر از این حسن اعتماد جامعه، مهیا می شود برای پرورش استعدادهای فرزندان معنوی خویش تا آینده 
سازانی را تربیت کند که فردای جامعه ای را بسازند که او خود و خانواده اش از شهروندان آن جامعه خواهند بود. آغاز سال تحصیلی 
جدید که مقارن شده با آغاز سال جدید قمری و مهر و محرم در هم آمیخته است، فرصت مغتنمی است تا با تأّسی به بزرگ معلم 
تاریخ ،یعنی حضرت اباعبدا... الحسین )ع( عزم مان را برای آموختن و آموزش دادن جزم کنیم و با  توکل برخدای متعال برای 
ساختن  جامعه ای حسینی و الهی گام برداریم. ضمن عرض ارادت به ساحت مقدس آموزگار شهادت و شاگردان با وفایش هفته دفاع مقدس را گرامی داشته  ، به روح بلند و 
ملکوتی همه شهدا ی دفاع مقدس و مدافعین حرم درود می فرستم و در برابر عظمت خانواده معزز شهدا و ایثارگران و جانبازان و آزادگان سر تعظیم فرود می آورم. اینجانب 
آغاز سال تحصیلی  و  ورود 160هزار دانش آموز عزیز و 15 هزار  معلم فرهیخته را به مدارس استان تبریک گفته و سالی سرشار از موفقیت و سربلندی برای همه اعضای 
این خانواده بزرگ مسئلت دارم. همچنین برخود فرض می دانم از تالش  خستگی ناپذیر همه عوامل ستادی در استان و شهرستان ها، مدیران و معاونین مدارس ، اعضای 

محترم انجمن اولیا و مربیان  و سایر دستگاه هایی که به نوعی ما را در آماده سازی مدارس برای استقبال از فرزندان شان یاری نمودند،تشکر نمایم.

عباس المعی- مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

گروه صنایع غذایی شیرین عسل )شعبه بیرجند( جهت تکمیل پرسنل خود در قسمت های
 1- حسابداری 2- رانندگی )پایه یک( 3- فروشندگی دعوت به همکاری می نماید.

شـرایط عمومـی: مرد - حداقل دیپلم و برای حسابداری فوق دیپلم حسابداری و داشتن سابقه کار حداکثر سن 
35 و برای رانندگان 45 - داشتن کارت پایان خدمت مزایا: 1- حقوق ثابت اداره کار 2- پورسانت برای راننده و 

فروشندگان 3- بیمه تامین اجتماعی      آدرس: شهرک صنعتی، بلوار صنعت، تولید 1    تلفن 32255000
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سرتیپ دوم پاسدار علی قاسمی 
فرماندهی محترم سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

 خراسان جنوبی
اعطای درجه سرداری از سوی فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای )مدظله العالی(

 را که موید تعهد، شایستگی، والیتمداری و مدیریت ارزنده و خدمات صادقانه 
جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه باریتعالی

 بهروزی و توفیقات روز افزون تان را مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت فرزندی عزیز و همسری فداکار

مرحومه هاجر باقری نژاد
جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/7/1 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 

در محل هیئت محبان الزهرا )س(واقع در میدان شهدا 
منعقد می گردد،تشریف فرمایی سروران معزز موجب شادی روح 

آن مرحومه و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های: حسینی ، باقری نژاد و فامیل وابسته
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تولید ظروف یکبار مصرف 3 برابر شد
اقتصادآنالین- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پالستیک و نایلون گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم و افزایش تقاضا 
برای خرید ظروف یکبار مصرف به منظور توزیع نذورات، میزان تولید این ظروف به ۳ برابر افزایش یافت.وی از مردم خواست برای تهیه 

ظروف یک بار مصرف از مراکز عرضه معتبری که تحت نظارت اتحادیه فعالیت می کنند، خریداری کنند.

سرمقاله

دفاع مقدس امروز ما!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( کمترین آسیب به مردم و 

دستاوردهای انقالب و با تضمین دستاورد قرن،  
مردم،  رسید.  می  پایان  به  انقالب،  اصل  یعنی 
 سهم شان را در دفاع مقدس بیش از آنچه انتظار 
می رفت و بیش از آنچه بود ادا کردند؛ خالصانه 
باقی  انقالب،  که  شد  اینچنین  و  منت.   بی  و 
ماند.اما ماجرا تمام نشده است. واقعیت این است 
معرض  در  زمان  هر  و  لحظه  هر  انقالب  که  
خطری جدید است و  برای باقی ماندن باز هم 
که  ایثاری  دارد؛   دیگر  های  جانفشانی  به  نیاز 
شاید دیگر همه ی آن مربوط به مردم نباشد و 
بخشش  ترین  مهم  گمان  بی  و  آن  از  بخشی 
 مربوط به مسؤوالن است. ما در این سی و هفت
حقایق،  و  ها  واقعیت  فرهنگ،  از  کمی  سال 
مشکالت و تنگناها، دستاوردها و البته تلخی ها و 
شیرینی های حوزه دفاع مقدس را به نسل جوان 
منتقل کردیم، بخشی از انتظارات مان را به آنها 
گفتیم و از مطالبات انقالب از جوانان و نسل جوان 
هم بارها سخن راندیم. اما بخش مهمی از ماجرا 
را فراموش کردیم که شاید نتوانستیم آنگونه که 
انتظار می رفت به آن عمل کنیم. آن هم چیزی 
نبود جز انتظار و مطالبه نسل جوان از انقالب. نسل 
نو از انقالب نه آزادی های بی حد و حصر و نه 
عریانی و هرزگی و وابستگی و بی تفاوتی مطالبه 
می کرد، نه پیشرفت های یک شبه می خواست 
نو  اندازه. نسل  نه ثروت و آسایش و رفاه بی  و 
از انقالب، یکرنگی در شعارها و عمل ها را می 
خودشان  که  مسؤولینی  حوزه  در  آنهم  خواست، 
اول  مدعی  و  بودند  انقالب  دار  میراث  روزگاری 
های فرصت  انقالب.  از  صیانت  و  حفظ   خط 
اینچنینی شاید طالیی ترین فرصت هایی باشند 
ها حرف  این  گفتن  بودن  سخت  علیرغم   تا 
 و تلخ بودن شنیدنشان، اما  به مسؤوالن، دلسوزان 
و دوست داران واقعی انقالب اعالم کنیم که خطر 
گسست نسل نو با انقالب و دستاوردهایش، خطری 
واقعی و نزدیک است و شالوده اصلی آن نیز بر 
بی اعتمادی این نسل نسبت به حرف ها و عمل 
 ها در برخی از مسؤولین و مدعیان انقالبی گری
 بنا شده و توسط دشمن به شدت تبلیغ می شود.
و  ها  غصه  تمام  میانه  از  که  مفتخریم  ما 
مقدس،  دفاع  ساله  هشت  دردهای  و  ها  رنج 
 فرهنگی بیرون می آید که محسن حججی ها
هایی حججی  دهد،  می  انقالب  تحویل   را 
که دیگر یک فرد نیستند، بلکه یک جریان، یک 
مکتب و یک فرایند پویا و در حال حرکتند. ما 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه  مفتخریم که علیرغم 

همه  علیرغم  و  ها  نگرانی  ی  همه  سرمقاله(  )ادامه 

نسل  انحراف  برای  دشمن  های  گذاری  سرمایه 
جوانمان، رهبر انقالب با اعتماد کامل دستور آتش 
به اختیاری در مسائل فرهنگی را به نسلی می دهد 
که همین فرزندان دهه هفتاد و هشتاد ایرانند. ما 
مفتخریم که عقربه ی روز شمار دفاع مقدس ما با 
عاشورا و ساعت گام هایمان با کربال تنظیم  می شود 
و البته  نسل جوان امروز این را بیشتر از ما می فهمد و 
 عمل می کند، اما مراقب باشیم که آنچه از گسست ها
و  اهداف  و  ها  ارزش  بین  عمیق  های  گسل  و 
دستاوردهای انقالب و نسل جوان قابل مشاهده و 
تحلیل و تفسیر باشد، به اندازه فاصله بین شعارها 
و عمل های ماست. نسل جوان ما با هوش و با 
قدرت تحلیل بی نظیرش این تضادها و تباین ها 
را می بیند و می فهمد. شاید زمان آن فرا رسیده 
باشد که با الگوگیری از دفاع مقدس هشت ساله،  
انقالبی  های  ارزش  ربایش  از  دفاع  محکم  دیوار 
باز تعریف کنیم و  از نسل جوان  برای صیانت  را 
رفتارهای  به  چیز،  هر  از  قبل  بازتعریفی،  این  در 
خودمان نگاهی دوباره بیندازیم. شاید گرامیداشت 
واقعی  دفاع مقدس، نگاهی به گذشته، حال و آینده 
خودمان باشد با تعریفی از آنچه می باید انجام دهیم.  
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳8۳1 ارسال فرمایید(  

تردد زائران اربعین از مرز
 مهران بدون ویزا ممنوع

ایسنا-فرمانده مرزبانی استان ایالم از زائران اربعین 
خواست از هم اکنون به فکر گرفتن روادید و مدارک 
قانونی برای تردد از مرز و شرکت در همایش بزرگ و 
ملی اربعین باشند.سرهنگ »یحیی الهی« با تأکید 
بر این که همه تجهیزان نظامی روز دنیا در مرزبانی 
استان مستقر است و مرزهای استان دارای امنیت 
افزود: هم اکنون  در خور شأن نظام و مردم است، 
تردد زائران عتبات و عالیات از مرز مهران با سهولت 
کامل انجام می شود.الهی ادامه داد: از زائران اربعین 
و  روادید  گرفتن  فکر  به  هم اکنون  از  می خواهیم 
مدارک قانونی برای تردد از مرز و شرکت در همایش 
بزرگ و ملی اربعین باشند، چون بدون گذرنامه و 
ویزا اجازه تردد به هیچ فردی داده نمی شود.وی یادآور 
شد: امسال تردد زائران از مرزها تقسیم بندی می شود 
و زائران استان های مشخصی از مرز مهران تردد 
می کنند، از این رو زائران استان های مشخص شده 

تنها باید از این مرز تردد کنند.

 طرح حذف قیمت  برخی کاالها به تعویق افتاد 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت 
برخی از کاالها توسط خرده فروشی ها به تعویق بیفتد.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، بهره گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی 
جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان از مهم ترین دالیل این تغییر زمان اجرا اعالم 
شده است.گفتنی است که در چارچوب این طرح قرار بود به منظور شفاف 
و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و همچنین روزآمدسازی شیوه های 
نظارت بر بازار، کار قیمت گذاری برخی کاالها به واحدهای عرضه و آخرین 
شبکه توزیع واگذار شود. این طرح در مرحله اول کاالهای غیرضروری مانند 
محصوالت صنایع بیسکوییت، شیرینی و ...  پو همچنین صنایع سلولزی 

بهداشتی را شامل می شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود.

تسنیم- از ابتدای مهرماه به مدت 10 روز سامانه سهام عدالت 
به منظور بروزرسانی و اعمال تغییرات الزم از دسترس عموم و 

مشموالن خارج و دوباره راه اندازی خواهد شد.
کرد:  اعالم  اطالعیه ای  صدور  با  خصوصی سازی  سازمان 

گذشته  سال  اسفندماه  دوم  نیمه  در  عدالت  سهام  سامانه 
شده  رونمایی   www.samanese.ir به نشانی 
است تا دارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضعیت 
صورت حساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به 

تسویه باقیمانده اقساطشان اقدام کنند.
از این رو مشموالن سهام عدالت تا پایان ۳1 شهریور سال 
سامانه سهام  از  را  دارند صورت حساب خود  فرصت  جاری 
عدالت دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، در صورت 

تمایل نسبت به تسویه مانده بدهی اقساط خود اقدام کنند.
بر اساس این اطالعیه مهلت اعالم شده، برای مشموالنی که 
در قید حیات هستند و همچنین برای بازماندگان متوفیان 

سهام عدالت می باشد و پس از پایان این مهلت، زمان تسویه 
مانده بدهی سهامداران عدالت قابل تمدید نخواهد بود و با 
پایان این تاریخ در روز 1۳96.6.۳1 به هیچ وجه امکان پرداخت 
مانده بدهی اقساط مشموالن سهام عدالت از طریق شعب 
بانک ملی ایران و دستگاههای خودپرداز آن بانک در سراسر 

کشور وجود نخواهد داشت.
بر این اساس تمامی مشموالن سهام عدالت و بازماندگان 
فوت شدگان این سهام، تنها تا پایان ۳1 شهریورماه می توانند 
با وارد کردن اطالعات هویتی مشمولین در سامانه سهام 
در  و  آگاه شده  مربوطه  از وضعیت صورت حساب  عدالت، 
صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط سهام عدالت 

خصوصی سازی  سازمان  اطالعیه  در  کنند.همچنین  اقدام 
تأکید شده است: ورود شماره شبای حساب بانکی مشموالن 
این  تابع  دریافت سود سهام عدالت  این سامانه جهت  در 
خود  شبای  شماره  ورود  برای  مشموالن  و  نیست  مهلت 

کماکمان فرصت دارند.
تاریخ  از  عدالت  سهام  سامانه  است  ذکر  شایان  البته 
و  سیستم  بروزرسانی  به منظور  روز   10 به مدت   1۳96.7.1
تغییرات الزم، از دسترس عموم مشمولین خارج خواهد شد 
اما پس از این تاریخ مجدداً امکان ثبت شماره شبا، رؤیت 
صورت حساب و سایر خدمات این سامانه برای مشمولین 

عزیز فراهم خواهد شد.

سامانه سهام عدالت تعطیل می شود

خداحافظی با اسکناس  500 تومانی

انتشار  به توقف  اشاره  با  بانک مرکزی  فارس- مدیرکل ریالی و نشر 
 5000 اسکناس های  موجودی  گفت:  ریالی،   5000 اسکناس های 
ریالی بانک مرکزی تا پایان امسال به اتمام می رسد.مسعود رحیمی 
درخصوص سرنوشت انتشار اسکناس 5000 ریالی، اظهارداشت: انتشار 
اسکناس 500 تومانی )5000 ریالی( دیگر در دستور کار بانک مرکزی 
نیست.وی در پاسخ به این سوال که در این صورت چرا در روزهای 
منتهی به عید غدیر اسکناس های 5000 ریالی توزیع شد، گفت: این 
اسکناس ها قبال چاپ شده بود و موجودی اسکناس های 5000 ریالی 
بانک مرکزی تا پایان امسال به اتمام می رسد.مدیر کل ریالی و نشر 
بانک مرکزی افزود: از سال گذشته انتشار اسکناس های 5000 ریالی 

متوقف و به ازای آن سکه 5000 ریالی ضرب می شود.

بهره مندی فرزندخوانده از مستمری بازماندگان

ایسنا-معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از بهره مندی فرزند خوانده 
بیمه شده متوفی از مستمری بازماندگان خبر داد. محمد حسن زدا در این 
باره گفت: در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و 
بدسرپرست مصوب 10/7/9٢ مجلس شورای اسالمی و آئین نامه اجرائی 
مصوب 14/4/94 هیات وزیران ، فرزندخوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و 
از تمامی حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد شد. وی با اشاره به شرایط 
فرزندان برای برخورداری از مزایای مستمری بازماندگان اظهار داشت: بر این 
اساس، فرزند خوانده دختر تا مادامی که اشتغال نداشته یا ازدواج نکرده باشد 
از مستمری بازماندگان برخوردار خواهد شد و فرزند خوانده پسر نیز تا پس از 
رسیدن به سن بیست سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در 
مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند شوند.

اقتصاد نیوز- سامانه صیاد سامانه ای است که چهار هدف 
»ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به چک«، »استانداردسازی 
جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدی گری«، »بررسی 
صالحیت دارنده دسته چک از طریق سامانه های اعتبارسنجی 
بانک مرکزی« و »ایجاد شفافیت اطالعاتی « را دنبال می کند. 

شماره چک یکتا
شماره یکتا یک شماره منحصر به فرد برای هر برگ چک 

است. این شماره به گیرنده چک امکان می دهد تا تنها با 
یک پیامک از میزان اعتبار فرد صادر کننده چک مطلع شود. 

حذف قدرت شعب در صدور دسته چک
در این سامانه دیگر شعب بانکی مرجع صدور دسته چک 
نیستند. بلکه فرد درخواست کننده دسته چک در از طریق 
سامانه بانک مرکزی اعتبارسنجی شده و دسته چک برایش 

صادر می شود. 
ورود به نظارت اعتباری

این  از  مرکزی،  بانک  سوی  از  صیاد  سامانه  اندازی  راه  با 
پولی  گردش  بر  عالوه  ناظر  نهاد  نظارتی  چتر  پس 
می  گسترده  نیز  اعتباری  جریان  بر  چک،  از  حاصل 
ماه  اردیبهشت  تا  قدیمی  چک های  است  گفتنی  شود. 
می شوند. پذیرش  و  پردازش  بانکی  شبکه  در   ،97 سال 

ویژگی های کلیدی چک های یکپارچه

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960563 و پرونده 960214 محکوم علیه آقای علیرضا کدخدا محکوم است به پرداخت 

مبلغ 418/699/234 ریال در حق محکوم لها خانم زهرا ناقصی و پرداخت مبلغ 489/739/053 در حق آقای علی جوادی و پرداخت مبلغ 
46/250/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 6395 فرعی از 249 اصلی بخش 2 
بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای غالمحسین راه رو در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی معرفی و توفیف شده است که 
حسب نظریه کارشناسی به مساحت 48 متر مربع در 3 طبقه همکف و اول و دوم و اقع در بیرجند خیابان حافظ 7/1 – قطعه دوم که به 
مبلغ 2/000/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/7/15 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960716 محکوم علیه آقای فرید فروزانفر محکوم است به پرداخت مبلغ 422/590/826 

ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له خانم بی بی زینب قریشی و پرداخت مبلغ 19/850/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه جوش گل میخ ساخت شرکت koco آلمان سری ELOTOP2010 با شماره سریال 63200109 
با تفنگ GUN مربوطه و فاقد کابل که مستعمل بوده و آماده به کار می باشد که به مبلغ 310/000/000 ریال  کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/7/26 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندآنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960276 محکوم علیهم مریم سلمانی زاده و سید محمد تقی حسینی فرزند سید غالمرضا محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 425/197/320 ریال بابت اصل 

خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علی علی نژاد و پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی شماره 2745 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به 
محکوم علیه ردیف اول واقع در سجادشهر- اندیشه 8- پالک 256 دارای 206/8 مترمربع عرصه و 34/08 متر اعیانی زیرزمین و 145/23 متر مربع اعیانی همکف که به مبلغ 2/400/000/000 ریال کارشناسی شده 
است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/7/16 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
1- ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان درآمده به مساحت 250 متر مربع به نشانی: بیرجند، توحید 42، پالک 47 دارای پالک ثبتی 4406 فرعی از 17 فرعی از 249- اصلی بخش 2 بیرجند ملکی آقای ابوالقاسم خدنگی فرزند علی اکبر دارنده شناسنامه شماره 24 صادره 
زاهدان که سند مالکیت آن ذیل صفحه 163 دفتر جلد 157 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 10 متر دیوار به دیوار پالک 4405 فرعی شرقا به طول 25 متر دیوار به دیوار پالک 4404 فرعی جنوبا به طول 

10 متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول 25 متر دیوار به دیوار پالک 4408 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( 2- ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه متعلق به شرکت پتروپارت شرق ثبت شده به شماره 1886 ثبت شرکت های بیرجند به مساحت 16230/27 متر مربع به نشانی: حاشیه جاده 
بیرجند - کرمان، روبروی کارخانه آسفالت دارای پالک ثبتی 599 فرعی از 928- اصلی بخش سه بیرجند که سند مالکیت آن ذیل ثبت 10426 صفحه 164 دفتر جلد 112 امالک بیرجند به نام شرکت فوق صادر و تسلیم گردیده، محدود به حدود اربعه زیر به شرح پرونده ثبتی: شماال در شش 
قسمت اول دیوار به پی به طول 11/80 متر به شماره 601 فرعی دوم  دیوار به پی به طول 35/01 به شماره 602 فرعی سوم دیوار به پی به طول 35/01 متر به شماره 603 فرعی چهارم دیوار به پی به طول 35/01 متر به شماره 604 فرعی پنجم دیوار به پی به طول 35/01 متر به 605 فرعی ششم 
دیوار به پی به طول 11/80 متر به شماره 606 فرعی شرقا در دو قسمت اول دیوار به پی به طول 41/19 متر به شماره 600 فرعی دوم دیوار به پی به طول 60/49 متر به شماره 600 فرعی جنوبا درب و دیواریست به طول 161/56 متر به حاشیه خیابان احداثی غربا دیوار به پی به طول 99/75 متر 
به شماره 608 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( 3- ششدانگ پالک 1771 فرعی از 24- اصلی بخش 16 یزد به مساحت 440/6 متر مربع به آدرس باغ کهله، سانیج، کوچه 3 ساحلی جنوبی، بن بست یک قدس، ملکی آقای محمد حسین حاتمی زاده فرزند روح اله به شماره شناسنامه 270 که سند مالکیت 
آن ذیل ثبت 4570 صفحه 334 دفتر جلد 29 امالک یزد به نام وی صادر و تسلیم گردیده، محدود به حدود اربعه زیر به شرح پرونده ثبتی شماال به طول 19/95 متر درب و دیواریست به کوچه چهار متری شرقا به طول 20/40 متر درب و دیواریست به سیل )راه( جنوبا به طول 23/95 متر دیواری 
است به پالک 1076 فرعی غربا به طول 20 متر به دیوار باغ 1770 فرعی )دارای حقوق ارتفاقی، جوی عمومی میاه باغ کلهه از مورد تحدید عبور می کند(. 4- ششدانگ پالک 1770 فرعی از 24- اصلی بخش 16 یزد به مساحت 192 متر مربع به آدرس باغ کهله ، سانیج ، کوچه 3 ساحلی جنوبی، 
بن بست یک قدس، ملکی آقای محمد حسین حاتمی زاده فرزند روح اله به شماره شناسنامه 270 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 2102 صفحه 122 دفتر جلد 23 امالک یزد به نام وی صادر و تسلیم گردیده، محدود به حدود اربعه زیر به شرح پرونده ثبتی شماال به طول 11 متر درب و دیواریست 
به کوچه بن بست احداثی 4 متری ایجاد شده شرقا به طول 20 متر به جاده جنوبا به طول 7/35 متر دیواری است به سنگ چین زمین پالک 1076 فرعی غربا به طول 19/7 متر به دیوار اشتراکی با باغ باقی مانده 1075 فرعی )حقوق ارتفاقی، حق مجری برای پالک های 1367 و 1369 پس از عبور 
از کوچه 4 متری احداثی از مورد ثبت گواهی می شود( امالک مشروحه فوق و مستحدثات و تاسیسات مربوطه به همراه سایر اموال منقول به موجب سند رهنی شماره 150515 - 86/6/5 و سند متمم شماره 157699-87/11/17 نزد دفترخانه شماره یک بیرجند در قبال مبلغ 5/400/000/000 
ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز وصول موضوع بدهی شرکت پتروپارت شرق )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1886 ثبت شرکت های بیرجند با مدیریت و امضای آقای روح اله حاتمی زاده )مدیرعامل( و آقای محمد حسین حاتمی زاده )رئیس هیئت مدیره( در رهن و وثیقه بانک 
صادرات شعبه بیرجند قرار گرفته است چون بدهکار و راهنین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند به تقاضای بانک مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان فوق گردیده که پرونده ای تحت کالسه 9100174 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل و اجرائیه صادره وفق مقررات ابالغ و صحت آن توسط متصدی مربوطه گواهی و به دلیل اینکه متعهدین ظرف مدت 10 روز مهلت قانونی بدهی خود را به بانک و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند لذا برطبق درخواست بانک پس از طی تشریفات قانونی 
و رسیدگی به اعتراضات واصله از ناحیه آقای محمد ناصر پارسائیان بر طبق آگهی تغییرات شماره 139230408276000051 - 92/12/28 ثبت شرکت های بیرجند به عنوان مدیرعامل فعلی شرکت بدهکار و راهن و بر طبق تبصره 2 ماده 101 آیین نامه اجرا و مستند به رای وحدت رویه صادره از 
شورای محترم عالی ثبت و برابر صورت جلسه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 96/5/7- 9605008026002061 ، 1- ششدانگ پالک ثبتی 4406 فرعی از 17 فرعی از 249- اصلی بخش دو بیرجند به صورت ساختمان با عرصه ای به مساحت 250 متر مربع و دارای 184/70 
متر مربع اعیان شامل زیر زمین 32/5 متر مربع و همکف به مساحت 152/5 متر مربع دارای اشتراکات منصوبه شامل آب، برق، گاز شهری به مبلغ 3/050/000/000 ریال 2- ششدانگ پالک ثیتی 599 فرعی از 22 فرعی از 928 - اصلی بخش سه بیرجند به مساحت 16230/37 متر مربع و اعیان 
حدود 720 متر مربع دارای سالن تولید اجرا شده با قاب سوله و سقف گالوانیزه، دیوارهای جدا کننده با بلوک سیمانی، ساختمان تاسیسات به مساحت 90 متر مربع اجرا شده با سازه اسکلت فلزی و عناصر باربر اجرا شده با خرپا و دیوارهای جدا کننده با بلوک سیمانی ، ساختمان آزمایشگاه و اداری با 
سازه فلزی و سقف طاق ضربی اجرا شده در دو طبقه همکف و اول با مساحت حدود 160 مترمربع، اتاق و تاسیسات تصفیه روغن با مساحت حدود 145 متر مربع با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و ورق گالوانیزه، نگهبانی ورودی کارخانه اجرا شده سقف طاق ضربی با مساحت حدود 20 مترمربع 
، استخر دفن مخازن با حجم حدودا 100 متر مکعب با عمق حدودا 3/50 متر، استخر آب با حجم 12 متر مکعب با قطر 7 متر و عمق 1/70 متر، مخزن انبار خاک با حجم تقریبی 260 متر مکعب، اتاق کمپرسور اجرا شده با اسکلت فلزی و سقف خرپا به ارتفاع حدودا 4/50 متر و دیوارهای جدا کننده 
اجرا شده با بلوک سیمانی بتن ریزی و فونداسیون منابع و مخازن و سازه فلزی اطراف منابع گرمکن و محوطه سازی و دیوار چینی محوطه با ارتفاع تقریبی 2/10 متر به همراه امتیازات منصوبه آب و برق و تاسیسات مربوطه به مبلغ 3/500/000/000 ریال و عرصه ملک به مبلغ 2/400/000/000 
ریال و ششدانگ ملک به انضمام تاسیسات جمعا به مبلغ 5/9/000/000 ریال 3- ششدانگ پالک ثبتی 1770 فرعی از 24 اصلی بخش 16 یزد به مساحت عرصه 192 متر مربع حصار کشی و حیاط سازی و احداث استخر و چاه و تاسیسات و سایر ملزومات به مبلغ 566/400/000 ریال 4- ششدانگ 
پالک ثبتی 1771 فرعی از 24- اصلی بخش 16 بیرجند به مساحت عرصه 440/6 متر مربع و طبقه همکف به متراژ 135 مترمربع و طبقه اول به متراژ 75 متر مربع هر دو طبقه در حال تعمیر می باشد و حیاط سازی با انشعاب آب و برق و حصار کشی به مبلغ 1/546/580/000 ریال تماما ارزیابی 
و قطعیت یافته است که مستند به ماده 123- آیین اجرا در روز یکشنبه 1396/07/23 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های احتمالی از قبیل بدهی شهرداری و دارایی و بدهی مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و مصرف که مبلغ آن مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده خواهد بود و در صورت وجود مازاد هزینه های مذکور به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد، نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک صادرات جایز می باشد. ضمنا به موجب نامه های وارده به شماره 301/95/6923 مورخ 95/5/12 و 301/95/16849 مورخ 95/11/18 اداره محترم ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند مازاد پالک 4406 فرعی از 
249 اصلی بخش دو بیرجند در بازداشت غیر نمی باشد و مازاد احتمالی ششدانگ پالک ثبتی 599 فرعی از 928 اصلی بخش سه بیرجند ملکی شرکت پتروپارت شرق به موجب نامه شماره 139404908026000906 مورخ 94/9/16 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند ذیل شماره 5139 دفتر امالک 
بازداشتی ثبت بیرجند در قبال مبلغ 2/264/906/541 ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع طلب بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی و حق االجرای متعلقه به موجب پرونده اجرایی کالسه 9400267 بازداشت می باشد که در صورت وجود مازاد به بانک بستانکار پرداخت 
خواهد شد. بنا بر اعالم بانک بستانکار طی نامه شماره 96/504904-96/5/25 موارد مزایده فاقد بیمه نامه و کل طلب بانک راجع به پرونده مذکور به عنوان مرتهن تا تاریخ 96/5/26 مبلغ 6/086/248/624 ریال می باشد که از این رقم مبلغ 2/386/054/074 ریال اصل طلب و مبلغ 1/847/040/472 
ریال خسارت تاخیر می باشد و به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست اجرائیه به بعد برطبق نرخ قرارداد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. چنانچه متعهدین تا قبل از مزایده اقدام به پرداخت بدهی خویش نمایند از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد 

و چنانچه روز مزایده به هر علتی تعطیل اعالم گردد مزایده روز بعد از تعطیل در همان مکان برگزار خواهد شد.                                                                     
  تاریخ انتشار: 96/7/1                  غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

بزرگان زاده نشده اند بلکه ساخته شده اند 

استاد گرامی جناب آقای دکتر مسعود اصغری
 متخصص محترم گوش و حلق و بینی

 بابت عمل جراحی موفق پدرمان
 که باعث بهبودی ایشان گردید، نهایت تشکر و قدردانی را داریم. 

خانواده علی آبادی

اخطاریه افراز نوبت دوم
پالک 17/3689 فرعی از 249- اصلی بخش 2 بیرجند پیرو 

مورخ  آگهی  و   96/6/2  -  1396/6/2-301/96/7094 شماره  اخطاریه 
1396/6/4 روزنامه آوای خراسان جنوبی چون خانم سیده ریحانه حسین 
پور به عنوان احدی از مالکین مشاعی پالک 17/3689 فرعی از 249- اصلی 
بخش 2 بیرجند تقاضای افراز حصه مشاعی خویش از پالک های فوق الذکر 
را نموده اند و در این راستا و برابر جوابیه شهرداری منطقه 2 بیرجند، ملک 
غیر قابل افراز تشخیص لذا برابر این اخطاریه به سایر مالکین مشاعی اعالم 
تا در صورت داشتن هرگونه اعتراضی وفق مقررات قانون و آیین نامه افراز 

امالک مشاع به واحد ثبتی یا محاکم حقوقی ذیصالح مراجعه نمایید.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان بیرجند

کارفرمایان محترم
با توجه به تعطیلی 31 شهریور 

بدون تاخیر و جریمه امـروز 
می توانید لیست بیمه تامین اجتماعی 

را ارسال و پرداخت نمایید.
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

 رسا گستر
پاسداران - روبروی تامین اجتماعی  

30 متر داخل باهنر غربی

  32445563 - چمنی

قابل توجه بیمه شدگان، کارفرمایان،
 دانشجویان، بانوان خانه دار 

و کلیه همشهریان محترم
به منظور تسریع در انجام امور و جلب رضایتمندی مراجعین 

محترم انجام امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اعم از تنظیم و دریافت لیست حق 
بیمه و صدور فیش اینترنتی، صدور و تامین اعتبار دفترچه تامین اجتماعی و انعقاد 
قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و رانندگان و فرآیند پرداخت پروتز عینک 
و دندان و کمک بارداری و کمک هزینه ازدواج و ... به طور متمرکز در کارگزاری رسمی 
شماره 11 تامین اجتماعی بیرجند زیر نظر اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان 

جنوبی و با هماهنگی و نظارت شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند انجام می گردد. 
لذا کلیه متقاضیان گرامی می توانند در اوقات اداری به محل کارگزاری واقع در خیابان 
بیست متری سوم شرقی، جنب آزمایشگاه مکانیک خاک مراجعه و یا جهت 

کسب اطالع بیشتر با شماره 32441317 تماس حاصل فرمایند. 

کارگزاری رسمی شماره 11 تامین اجتماعی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*1 مهر 1396* شماره 3890

راهپیمایی مردم در اعتراض به سخنان رئیس جمهور آمریکا
گروه خبر- مردم خراسان جنوبی دیروز پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در اعتراض به سخنان سخیف ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران و مردم ایران مسیر مصلی المهدی 
بیرجند تا پارک جنگلی را راهپیمایی کردند. مردم جای جای خراسان جنوبی پس از اقامه نماز جمعه در تظاهرات ضد آمریکایی شرکت کردند تا با حضور خود در این راهپیمایی پاسخ 

یاوه گویی های دولتمردان آمریکا را بدهند.نمازگزاران در این مراسم شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ براسرائیل، هیهات من الذله و آمریکا در چه فکریه ایران پراز بسیجیه سر دادند.
پشت بیمارستان ولیعصر)عج( ودرحاشیه  خیابان پرستار 
)بین پرستار 6 و8 (سالهاست یک زمین بال استفاده 
 وجود دارد و مکانی شده است برای آشغال ریزی 
 ونیز پارک چندین تریلی وکامیون، گویا با توجه به 
تابلوی نصب شده  زمین مربوط به اوقاف است وبا 
پیگیری های بعمل آمده کاربرد مذهبی دارد و....در 
حال حاضر اهالی محل از این مسئله خیلی ناراحتند 
وچه بسا گاهی اوقات بجای دعا، نفرین شان نثار 
واقفین می شود ! چراکه مسئولین می توانستنداین 
مکان را الاقل به یک زمین ورزشی برای کودکان 
ساکنین  استفاده  برای  پارک  ویایک  ونوجوانان 
محل و نیز مسافران و همرا هان بیماران بستری 
دعای  تا  کنند  تبدیل  ولیعصر)عج(  بیمارستان  در 
نفرین شان! نه  واقفین شود  ارواح  نثار  مردم   خیر 

نکرده  که خدای  باشد  داشته  توجه  مسئولین هم 
اینگونه سهل انگاری در استفاده ازموقوفات باعث 

نشود که مردم به عمل وقف کم رغبت شوند!
935...322
سالم  مردم روستا ها خودشون بلدن چطوری صرفه 
جویی آب کنن و  زمین هاشون رو احیا کنن ! ادارات 
دولتی دست از سر روستا بردارن مطمئن باشن مردم  
شرایط  حتما  ها  روستا  برمیگردن  میشن  دلگرم 

اقتصادشون بهتر میشه.  
915...491
 سالم جای تاسف است در بیشتر تصادفات جاده های

 خراسان جنوبی ، علت اصلی خستگی وخواب الودگی 
راننده اعالم می شود وجای امیدواری  است همه 
 مسئولین از جمله راه سازی ،سازندگان اتومبیل های

وخواب  بیدارند   ... و  استاندارد  وغیر  کیفیت  بی   
نیستند؟! شما قضاوت کنید  ! 

915...350
با سالم وخسته نباشید، لطفا خدمت شورای شهر 
وسایر مسوالن محترم عرض کنید اگر مردم واقعا 
مهم هستندوآفریده نشدن که  فقط وقت انتخابات 
چندروزی محترم باشند .چند نفر کاندیدا برای سمت 
شهر دار انتخاب کنید تا از طریق یه سامانه پیامکی 
بدهند.  رای  دارشان  شهر  به  بیرجند  شهر  مردم 
خواهشا اگه  خدمت فقط شعار نیست ... روانتخاب 
کنید چون این انسان وارسته وصادق قبال خدمات 

زیادی برای بهتر شدن شهر بیرجندانجام داده اند.
915...789
خطرناک  ولی  پرتردد  محلی  ارتش  پشت  خیابان 
است.باتوجه به اینکه درختان کاج حاشیه نیز خشک 
این  است  ترافیک الزم  روان شدن  اند،برای  شده 
مسیر دوبانده شود تا هم خطرات تصادف کاهش 
یابد و هم بارترافیکی خیابان ارتش  نیز کمتر شود.
 متاسفانه علیرغم نصب تابلوهای کاهش سرعت ،

رانندگان در خیابان پشت ارتش با خدای کیلومتر 
رانندگی می کنند وکمترین انحراف به چپ یک 
بزند.   رقم  را  مرگبار  حادثه  یک  تواند  می  ماشین 
مگراینکه این محور به وسیله ایجاد بولوار یا گذاشتن 
بلوک سیمانی بصورت  دو الین جداگانه  برای عبور 

ومرور آماده شود.
915...342
 درروز جشن شکوفه ها، بیرجند داغدار از دست دادن دو

 معلم فداکار شد. ضمن تسلیت به خانواده این دو 
این خونهایی که ریخته شد مسئولین  آیا  بزرگوار 
دوتا  که  کرد  خواهد  بیدار  را  پرورش  و  آموزش 
سرویس خوب و مرتب برای مود و سربیشه مهیا 
کنند؟؟ یا فقط به گفتن تسلیت و پیام دادن بسنده 
خواهشمندست  آوا  روزنامه  از  کرد!ضمنا  خواهند 
گزارشی در مورد تعداد معلمین بیرجندی که هر روز 
از بیرجند به مود و سربیشه میروند را تهیه کند و 
همچنین از مینی بوس مسیر که واقعا جای خجالت 
دارد و ماشین مدل 40 سال پیش است هم گزارشی 

نیز تهیه شود.
935...146
باتوجه به تلفات جاده ای وداغدارشدن خانواده ها 
شایسته است بعضی مسئولین از جمله ....به علت 

قصوردرانجام وظیفه کناره گیری نمایند.
915...408
آوا.سالم هفته دفــاع مقــدس،یادآور رشادت ها 
فداکار  عزیز،جانبازان  رزمندگان  های  دالوری  و 
آزادگان سرافراز و شهدای گرانقدر و امام شهدا و 
برگزارکنندگان  باد.امیدوارم  گرامی  امام  یادگاران 
و  ایام سوگواری سرور  آغاز  که  هفته  این  مراسم 
ازبسیجیان 8 سال  یادی هم  است  ساالرشهیدان 

دفاع مقدس بکنند.انشاا...
915...707
سالم آوا به مسووالن بگو کی میخواد وضعیت 
زمین های موسوی مشخص بشه االن با نوه و 
بچه هنوز نمیدونم قطعه زمین من کجاست؟ چقد 
میخوان ازش کم بکنند بعد بدن بهم؟ جایی که 
آسمون  تا  زمین  االن  با  گفتند  قدیم  برگه  روی 
رو  ها  زمین  این  وضعیت  خدا  رو  !تو  داره  فرق 
مشخص کنید شاید این قطعه زمین به درد نوه 
نخورد!  که  هام  بچه  و  منو  درد  ،به  بخوره  هام 

انشاا... به فکر ما هم باشید!
ارسالی به تلگرام آوا

در مسیرجاده بیرجند - قاین که از داخل ارین شهر 
 عبور می کند هر دوقدمی یک سرعتگیر گذاشته اند 
کنند.به  کم  خودرا  رانندگان سرعت  باصطالح  تا 
هر حال هر چیزی حد واندازه ای دارد !فکر داغون 
 شدن جلوبندی ماشین مردم را نیز داشته باشید.

ضمن اینکه کل مسیر از دو طرف بلوکه سیمانی 
عابرین  عبور  برای  هم  هوایی  وپل  اند  گذاشته 
که  خیال  وبی  خالفکار  دارد.رانندگان  وجود 
شده  رد  سرعتگیرها  روی  از  گاز  تخت  همانطور 
وعین خیالشان نیست،در این میان فقط جلوبندی 

ماشین مردم داغون می شود.
915...371

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
عک

در آیین تشکیل کمیسیون گردشگری ،اقتصادورزش واقتصاد هنر اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن  استان مطرح شد:

، گردشگری  کمیسیون  تشکیل  آیین   جلسه 
اقتصادورزش واقتصاد هنر اتاق بازرگانی، صنایع 
ومعادن  استان که با حضور جمعی از مدیران 
هتل ها، تاالرها،دفاتر خدمات گردشگری مراکز 
اقامتی و چند تن از فعاالن گردشگری در سطح 
مسافرتی  دفاتر  صنفی  انجمن  مدیر  و  استان 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  در  پنجشنبه  روز  استان 

تشکیل شد.
ورزش  اقتصاد  گردشگری،  کمیسیون  رئیس 
معادن  صنایع  بازرگانی،  اتاق  هنر  اقتصاد  و 
های  زیرساخت   گفت:  جنوبی  خراسان 
معضل  و  مشکل  جنوبی  خراسان  گردشگری 
عمده پیش روی توسعه این صنعت در استان 
محمدرضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  است.به 
مجیدی در آیین تشکیل کمیسیون گردشگری 
،اقتصادورزش واقتصاد هنر اتاق بازرگانی، صنایع 
ومعادن  خراسان جنوبی در بیرجند اظهار کرد: 
خصوصی  بخش  محور  بر  گردشگری  صنعت 
باید و بخش دولتی باید ناظر و حامی و پشتیبان 
خصوصی  بخش  دست  در  باید  کار  و  باشد 
گردشگری،  کمیسیون  باشد.رئیس  متمرکز 
بازرگانی،  اتاق  اقتصادهنر  و  ورزش  اقتصاد 
کرد: بیان  جنوبی  خراسان  معادن   صنایع 

ما ظرفیت های  و کم جمعیت  پهناور  استان   
فراوانی دارد که مستلزم همکاری، هم اندیشی 
و هم افزایی ظرفیت ها است.مجیدی تصریح 
غیر  حوزه  در  استان  در  که  ظرفیتی  هر  کرد: 
شود  گرفته  خدمت  به  باید  دارد  وجود  دولتی 
بتواند  وابسته  صنایع  و  گردشگری  صنعت  تا 
شعار  به  اشاره  با  کند.وی  پیدا  را  خود  جایگاه 
ملی  اقتصاد  محرک  موتور  گردشگری  صنعت 
شعار  این  باید   راستا  این  در  کرد:  خاطرنشان 
ترجمه میدانی و عملیاتی  شود و در این راه  باید 
نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و چالش ها مورد 
گردشگری،  کمیسیون  گیرد.رئیس  قرار  بحث 
اقتصادورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی،صنایع 
معادن خراسان جنوبی با بیان اینکه ما تریبون 
بهره  اما  کردیم  ایجاد  کشور  در  خوبی  های 
زیرساخت های  شد:  یادآور  بریم  نمی  الزم 
عمده  معضل  و  مشکل  استان  گردشگری 
استان  در  صنعت  این  توسعه  روی  پیش 
های بخش  هماهنگی  عدم  همچنین   ،  است 

 مختلف مرتبط با گردشگری و فقدان روح کار 
شد:  یادآور  است.مجیدی  دیگر  معضل   جمعی 
همان گونه که ورود گردشگر به کشور حداقل 15 
شغل ایجاد می کند توفیق در صنعت گردشگری 
نیز مستلزم پشتیبانی و آموزش همین 15 شغل 
است.وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی در 
گذشته و حال از  آب فراوان و کشاورزی بهره 
مند نبوده و صنعت هم وجود نداشته،  اما نیروی 
نیروی  افزود:  است  داشته  توانمندی  انسانی 
انسانی تربیت شده در استان در جای جای ایران 
اسالمی و نقاط مختلف جهان منشأ اثر هستند 
نمی  استفاده  توانشان  از  استان   خود  در  ولی 
شوند.رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصادورزش  
معادن  و  ،صنایع  بازرگانی  اتاق  هنر  اقتصاد  و 
سرمایه  حفظ  در  باید  گفت:  جنوبی  خراسان 

های اجتماعی به ویژه نیروی انسانی بکوشیم 
و با همت و تالش جمعی در مسیر توسعه استان 
مجموعه  اینکه  بیان  با  کنیم.مجیدی  حرکت 
می دهند  هم  دست  به  دست  ها  مؤلفه  از  ای 
 ، باشد  داشته  توفیق  گردشگری  صنعت   تا 
 اظهار داشت: باید تحوالت صنعت گردشگری 
و نیازهای گردشگران و تقاضا و درخواست های 
انان رصد شده و متناسب با انها سیاستگذاری 
امروزه  شد:  یادآور  شود.وی  ریزی  برنامه  و 
دنبال  به  المللی  بین  توریست های  از  بسیاری 
هتل چند ستاره نیستند و به دنبال اقامتگاه های 
ان  از  که  کاشانه های سنتی هستند  و  محلی 
کمیسیون  شود.رئیس  می   یاد  گردی  بوم  به 
اتاق  هنر  اقتصاد  و  اقتصادورزش   گردشگری، 
بازرگانی، صنایع و معادن خراسان جنوبی تاکید 
برای  لوت  کویر  جهانی  ثبت  فرصت  از  کرد 
توسعه گردشگری در شرق کشور باید استفاده 
کرد و با هماهنگی و همکاری و هم افزایی توان 
ها طرح های نو در این صنعت را عملیاتی کرد و 

اشتغال و رشد را در استان رونق ببخشید.

صنعت گردشگری باید همگام با سایر 
صنایع در خراسان جنوبی توسعه یابد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی 

بیرجند با بیان اینکه باید به صنعت گردشگری 
بیشتر اهمیت داده شود گفت: صنعت گردشگری 
با سایر صنایع در خراسان جنوبی  باید همگام 
احتشام  کند.محسن  پیشرفت  و  یافته  توسعه 
نیز در این جلسه  اظهار کرد: در استان جایگاه 
معدن،  و  صنعت  از  کمتر  گردشگری  صنعت 
نیست.وی  دیگر  صنایع  و  کشاورزی  صنعت 
با بیان اینکه باید به صنعت گردشگری بیشتر 
اهمیت داده شود افزود: صنعت گردشگری باید 
همگام با سایر صنایع توسعه یابد و پیشرفت کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند بیان کرد:همه باید دست به دست هم 
دهیم و با همدلی، هم افزایی و همکاری بتوانیم 
دهیم.احتشام  شکل  را  مثبت  افزایی  هم  یک 
محروم  جنوبی  خراسان  استان  کرد:  تصریح 
و  توانا  مدیران  که  است  جایی  محروم  نیست 
و  علم  معدن  و  باشد  نداشته  خالق  فکرهای 
دانش  و  علم  معدن  این شهر  اما  نباشد  دانش 
است. دنیا  تحصیلکرده  منابع  بهترین  معدن  و 

وی با بیان اینکه باید بینیم چه عواملی باعث 
کرد:  خاطرنشان  است  شده  استان  محرومیت 
از  بسیاری  به  گردشگری  تشکیل  با  امیدواریم 
چراها در بخش صنعت گردشگری پاسخ دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی 
بیرجند یادآور شد: همچنین باید در بخش های 

مختلف برای مردم تولید ثروت کنیم.

گردشگری سالمت یک فرصت مناسب 
برای صنعت گردشگری استان است

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در 
این جلسه گفت: گردشگری سالمت، یک فرصت 
استان  این  برای صنعت گردشگری در  مناسب 

است. فرزاد فیروزی اظهار کرد: بحث گردشگری 
گردشگری  صنعت  برای  فرصت  یک  سالمت 
به طور کلی است.وی با بیان اینکه ما در مراکز 
درمانی و خدماتی ظرفیت های بالاستفاده و معطل 
مانده زیادی نداریم افزود: اما سرویسی که می 
ایجاد  سالمت  گردشگری  عنوان  تحت  توانیم 
کنیم همه ابعاد و زوایای این صنعت را تحت تأثیر 
قرار می دهد.مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه این امر چند مزیت ویژه دارد 
بیان کرد: یکی از مزیت های ویژه ای که در اختیار 
ما است و در اختیار سایر سطوح نیست گردشگری 
اجباری است.فیروزی تصریح کرد: یعنی درمان 
در هر صورت تابع شرایط اقلیمی، زمانی، آب و 
هوا و مسائل ضمیر این نیست یعنی ما افرادی 
نیاز به سرویس ما دارند در همه شرایط  را که 
می توانیم جذب کنیم و این فرصت خوبی است.

پیوسته  دائمی  مسیرهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
بهانه  به  گردشگر  ورود  برای  شده  تضمین  و 
ارزشمندی  فرصت های  درمانی  سرویس های 
است به ویژه که استان های مجاور ما در کشور 

افغانستان خدمات درمانی آنان بسیار ضعیف است 
نیستند.مدیردرمان  ما  با  مقایسه  قابل  اصال  و 
تأمین اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: ما در 
3 سال گذشته تماس هایی را با تجار و طرف های 
شاید  شد  برگزار  جلساتی  و  داشتیم  افغانستانی 
نیز  خودمان  شرایط  قبل  سال های  در  ابتدا  در 
مهیا نبود اما در حال حاضر پتانسیل های خوبی 
تحت  چیزی  ما  داشت:  اظهار  داریم.فیروزی 
عنوان مشکل تجهیزات، مشکل فضای درمانی 
و پزشکان و متخصصین به شکل حاد نداریم و 
بسیاری از زیرساخت ها را می توانیم مهیا کنیم و 
فقط نیاز به تسهیل داریم.وی افزود: در حال حاضر 
ما به بسیاری از زائرانی که در مسیر تردد هستند 
و همچنین به تبعه افغانستان و پاکستان سرویس 
ارائه می دهیم.مدیردرمان تأمین اجتماعی خراسان 
و  سالمت  بحث  به  اینکه  برای  گفت:  جنوبی 
گردشگری آن فکر کنیم برای شروع گردشگری 
درمانی مناسب است. فیروزی با اشاره به اینکه در 

حال حاضر در جهت تجهیزات تخصصی وضع 
خوبی داریم و می توانیم سرمایه گذاری بیشتری 
توانمندی های  همچنین  افزود:  باشیم  داشته 
متعددی برای فالو کردن بیماران پس از انجام 

خدمات درمانی داریم.

شرق  کویرنوردی  سایت  بزرگترین 
کشور در نهبندان ایجاد می شود

مدیر منطقه نمونه گردشگری چاهداشی نهبندان 
در این جلسه نیز با بیان اینکه خراسان جنوبی 
پتانسیل های قوی دارد گفت: به زودی کلنگ 
احداث بزرگترین سایت کویر نوردی شرق کشور 
شود. می  زده  زمین  به  نهبندان  درچاهداشی 

این سایت  در  داشت:  اظهار  کرباسچی  مسعود 
ورزش های هوازی، پاراگالیدر وسافاری نیز دایر 
می شود.وی با بیان اینکه کویر لوت با پیگیری 
های فراوان ثبت جهانی شود افزود: پس از ثبت 
کویر لوت، رقابت های بین 3 استان انجام شد اگر 
 ما حرکتی را انجام ندهیم شاید بخشی از کویر ما 
نمونه  منطقه  شود.مدیر  کرمان  مجموعه  زیر 
کرد:  بیان  نهبندان  چاهداشی  گردشگری 
باید  دارد  قوی  های  پتانسیل  جنوبی  خراسان 
نباید در بخش  انجام داد و  برای استان کاری 
بیان  با  ببندیم.کرباسچی  دل  دولت  به  اعتبار 
شده  تمام  مدت  این  در  دهسلم  پایگاه  اینکه 
مانده  باقی  آن  داخلی  تجهیزات  تنها  و  است 
اتاق   8 دارای  پایگاه  این  کرد:  تصریح  است 
نیست. زیاد مناسب  برای گردشگری  اما  است 
جنوبی خراسان  حضور  اینکه  بیان  با   وی 

نیست  پررنگ  المللی  بین  های  نمایشگاه  در   
خاطرنشان کرد: در این راستا باید تالش شود تا 
خراسان جنوبی نیز در نمایشگاه های بین المللی 

حضور پررنگ تری داشته باشد.

مدیر منطقه نمونه گردشگری چاهداشی نهبندان 
با بیان اینکه باید افغانستان را به عنوان آمریکای 
دوم بدانیم یادآور شد: پتانسیل افغانستان پتانسیل 
ها  پتانسیل  این  از  باید  و  است  دوم  آمریکای 
ترین  استاندارد  از  استفاده کرد، همچنین یکی 

روستاهای ما در استان خراشاد است.کرباسچی 
با بیان اینکه باید از گردشگری درمان به سمت 
گردشگری سالمت برویم اظهار داشت: همچنین 
در بحث بوم گردی چاهداشی نهبندان بزرگترین 
مرکز کویرنوردی خواهد شد.وی با بیان اینکه 
 همچنین در  دهسلم نهبندان نیز در حال حاضر 
ایجاد می شود  آالچیق ها و کلبه های چوبی 
یادآور شد: در چند ماه اخیر نزدیک 300 میلیون 
و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  سوی  از  تومان 
گردشگری خراسان جنوبی در آنجا هزینه شده 

است.

خراسان جنوبی قابلیت تبدیل به قطب 
صنایع دستی شرق کشور  را دارد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی نیز 
در بخش  جنوبی  این جلسه گفت: خراسان  در 
تبدیل  قابلیت  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع 
را در شرقی ترین  به قطب صنایع دستی  شدن 
اظهار  خورشیدزاده  دارد.عالیه  کشور  استان های 
و  اقلیم گرم  بودن  دارا  با وجود  ما  منطقه  کرد: 

خشک و بیابانی از لحاظ وسعت سومین استان 
کشور محسوب می شود.وی با بیان اینکه این امر 
یک فرصت خوب برای استان است افزود: بیابان 
لوت نیز به عنوان اولین اثر ثبت جهانی شده است 
همچنین استان ما با توجه به کویری بودن به 
اتحادیه  است.مدیرعامل  مشهور  ها  باغ  استان 
تعاونی های صنایع دستی بیان کرد: نمونه ای 
بازارچه  اکبریه است که  باغ  استان  باغ های  از 
دائمی صنایع دستی را برای اولین بار با حضور 
20 صنعتگر و تولید کننده در  آن در حوزه صنایع 
دستی فعال کردیم.خورشیدزاده تصریح کرد: در 
بخش طبیعت بکر خراسان جنوبی نیز موقعیت 
خوبی دارد موسیقی های سنتی، غذاهای محلی 
موارد هستند.وی  این  از جمله  دستی  و صنایع 
دستی،صنایع  صنایع  بحث  در  کرد:  خاطرنشان 
دستی بومی ما تعداد کمی است اما زیرساخت ها 
آماده شده و قابلیت های خوبی در نقاط مختلف 

دارد که باید ساماندهی شود.

دستی  صنایع  های  تعاونی  اتحادیه  مدیرعامل 
اینکه در بخش صنایع  بیان  با  خراسان جنوبی 
دستی و هنرهای سنتی قابلیت تبدیل شدن به 
قطب صنایع دستی را در شرقی ترین استانهای 
کشور داریم یادآور شد: برای رسیدن به این توسعه 
یافتگی و معرفی داشته های خودمان می توانیم 
با اصالت خود خراسان  آن را در عرصه جهانی 
جنوبی که نشانگر هویت فرهنگی استان است 
این  در  داشت:  اظهار  دهیم.خورشیدزاده  نشان 
راستا اگر باور داریم که اقتصاد مقاومتی خراسان 
خود  به  را  پیاپی  های خشکسالی  سال  جنوبی 
صنایع  حامی  دستی  صنایع  رونق  با  باید  دیده 
دستی و تولیداتمان با رویکرد کیفی سازی باشیم.

از  نیز  استان  گردشگران  صنفی  انجمن  مدیر 
تشکیل کمیسیون گردشگری در اتاق بازرگانی 
وضعیت  تشریح  ضمن  و  نمود  خرسندی  ابراز 
گردشگری استان و پتانسیل های موجود گزارشی 

 از ورود گردشگران خارجی ارائه نمود. احمد کاشانی
 بر تامین زیرساخت های گردشگری مانند پرواز 
های استان کیفیت هتل ها و بوم گردی اشاره 
نمود.وی تشکیل این کمیسیون را برای توسعه 

گردشگری بسیار مفید دانست.

شهرستان فردوس در مسیر تردد بیش 
از 7 استان قرار دارد

این  در  نیز  فردوس  بوم گردی  اقامتگاه  مدیر 
در مسیر  فردوس  یادآور شد: شهرستان  جلسه 
تردد بیش از 7 استان قرار دارد و ساالنه بیش 
عبور  شهرستان  این  از  مسافر  میلیون   10 از 
می کنند.دهقان خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در 
با  جذب گردشگر ضعیف عمل شده و تاکنون 
دارد گردشگری  تاریخی که  وجود جاذبه های 
زیاد فعال نبوده است.وی یادآور شد: همچنین 
جهانی  ثبت  که  است  سال  یک  بلده  قنات 
است همچنین  بزرگی  اتفاق  این  و  است  شده 
در  باالیی  پتانسیل  نیز  فردوس  معدنی  آبگرم 
گردشگری سالمت دارد و می تواند در این بحث 

به استان بسیار کمک کند.
سرمایه گذار هتل 3 ستاره قاین نیز در این جلسه با 
بیان اینکه در خراسان جنوبی در بحث گردشگری 
در  اظهارداشت:  برخوردار هستیم  غنی  منابع  از 
بحث گردشگر خارجی نحوه برخورد بسیار مهم 
است.مودی با بیان اینکه در این راستا ما اکیپ 
و نیروی انسانی آموزش دیده ای را برای برخورد 
با گردشگران خارجی نداریم افزود: آنان از سطح 
مختلفی  جایگاه  و  شخصیتی  علمی،  سطح  از 
برخوردار هستند بنابراین افرادی که قرار است با 
باید حداقل آموزش و  نیز  آنان در تعامل باشند 

تسلط به زبان را داشته باشند.
شایان ذکر است در این جلسه کاری که به مدت 
3 ساعت به طول انجامید بحث های گردشگری 
و زمینه های توسعه گردشگری و جذابیت های 
خراسان جنوبی پرداخته شد و در پایان اعضای 
کمیسیون نیز مشخص و دبیرخانه کمیسیون در 

محل اتاق بازرگانی استان کار خود را آغاز کرد

“زیرساخت های گردشگری” استان مشکل  عمده پیش روی توسعه این صنعت است

قابل توجه کلیه هیئت ها و مساجد و تکیه ها 
)فروش محصوالت(

 FBT-RCF-EV-Dynacord
ShaRE- beyerdynamic- montarbo 
)دی ان دی – جاسکو - چنگ(
با شرایط ویژه مخصوص ایام محرم و صفر با گارانتی معتبر
ساعت بازدید از نمایشگاه محصوالت 8 الی 12  و 17 الی 21
فروش انواع: 
اکو پرتابل شارژی فالش دار
 بلوتوث دارای میکروفون بی سیم
فرستنده و گیرنده مخصوص سیستم صوتی سیار
یونیت و بوق های هورن
 و انواع میکروفون بی سیم و با سیم

فروشگـاه سورگـی
استان خراسان جنوبی - بیرجند- نبش حکیم نزاری 4 

)خدمات فنی و مهندسی پیام( 
تلفن گویا: 32224435 - 09128502286 - 09151611388
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یادداشت

استفاده از ظرفیت ایام محرم 
برای کاهش آسیب های اجتماعی 

* پری سیما هاشمی

آسیب های اجتماعی از موارد مهم و مورد دغدغه 
مقام معظم رهبری بوده که از همه مسووالن در 
کشور خواسته در این حوزه تالش کنند. آسیب های 
متعددی  و بخش های  در حوزه ها  امروز  اجتماعی 
مانند حاشیه نشینی، طالق، اعتیاد، خودکشی، فساد، 
پیدا  بروز  مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های 
از مناطق در حال توسعه است.  کرده و در برخی 
ریشه بروز و توسعه اغلب این معضالت و آسیب ها 
دشمنان بوده که با نفوذ و توسعه برخی ابزارها مانند 
توسعه و گسترش فضای مجازی سعی در تخریب و 
نابودی مردم دارند. نسل جوان از جمله نقاط هدف 
این معضالت در جوامع  بروز و توسعه  دشمن در 
زیرا دشمن سال ها  است  ایران  جمله  از  گوناگون 
با ما جنگیده و توان خود  از طریق جنگ سخت 
را آزموده است که هر بار با شکست مواجه شده و 
دست از پا درازتر برگشته است. بنابراین سعی دارد 
تا از طریق تهاجم فرهنگی و جنگ نرم وارد صحنه 
شده و فکر، روح، اعتقادات، باورها و ارزش های مردم 
به خصوص نسل جدید را تحت سلطه درآورده و 
این حوزه  در  نمی توان گفت دشمن  تسخیر کند. 
توسعه  شاهد  اخیر  سال های  در  زیرا  نبوده  موفق 
معضالت و مشکالت متعدد در حوزه های گوناگون 
بوده ایم. در این شرایط می طلبد تا دست به کار شده 
و با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های متعدد سعی 
در اجرای برنامه های جذاب و موثر کنیم تا بتوانیم 
ضمن جذب مردم به خصوص نوجوانان و جوانان، 
نقشه های دشمنان را خنثی کرده و باری دیگر آنها 
را شکست دهیم. یکی از اقدامات مهم و مورد توجه 
متناسب  فرهنگی  فعالیت های  و  برنامه ها  اجرای 
باید  است.  محرم  ایام  در  حوزه  این  در  اثرگذار  و 
برنامه های متناسب و متنوعی برای این ایام تدارک 
دیده و اجرا شود. ما یاد گرفته ایم که در این ایام تنها 
عزاداری کرده و بر سر و سینه بزنیم و در آخر با 
معرفی امام حسین )ع( و یاران باوفایش به عنوان 
افرادی که از تشنگی جان دادند مجلس را پایان 
دهیم. اما آنچه مهم است این است که در این ایام به 
فعالیت های فرهنگی بیشتر توجه شده و سعی شود با 
اجرای برنامه های متناسب ضمن معرفی آسیب های 
اجتماعی راهکاری موثر برای پیشگیری و کاهش 
آنها در جامعه ارائه داد. تشکل ها، هیات ها و مداحان 
با تعمیق اعتقادات، ریشه دار کردن آموزه های دینی 
و تبیین مطلوب فرهنگ عاشورا در اذهان عمومی 
به خصوص نسل جوان در ایام محرم می توانند از 
این ظرفیت در راستای فرهنگ سازی و تالش 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  پیشگیری  برای 
استفاده کنند. با توجه به اینکه آغاز دهه محرم 
نهی  و  معروف  به  امر  نام هفته  به  آن  تا هفتم 
تبیین  با  می توان  است  نامگذاری شده  منکر  از 
انواع منکرات و معروفات گامی موثر در راستای 
از  برداشت. بسیاری  این فرهنگ  اجرای  احیا و 
آسیب های  توسعه  و  ایجاد  باعث  که  مسائلی 
امر  اجتماعی در جامعه می شود فراموش کردن 
این  باید  به معروف و توسعه منکرات است که 
موارد به خوبی برای مردم توضیح داده شده و 
نسل های  خصوص  به  مردم  اگر  شود.  تشریح 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  مفهوم  با  جدید 
آموزه های دینی، فرهنگ ائمه )ع(، اعتقادات، 
باورها و ارزش های اصیل، مذهبی و اسالمی آشنا 
نتیجه  و  پذیرفته  بهتر  را  نظر  مورد  موارد  شوند 

بود. خواهد  مطلوب  و  رضایت بخش تر  قطعا 

لذت رتبه برتر کنکور شدن 

به گرد لذت قرآن خواندن برایم نمی رسد

مناسبت ها

1 مهر؛ والدت حضرت امام خميني )ره( 

موسوي  ا...  سیدروح  العظمي  آیت  ا...  حضرت 
خمیني در اول مهر سال ۱۲۸۱ ش برابر با بیستم 
جمادي  الثاني ۱۳۲0ق، همزمان با زاد روز حضرت 
در  آمدند.  دنیا  به  در شهرستان خمین  زهرا )س( 
دوران طفولیت، پدرشان که از عالمان آن دیار بود 
به شهادت رسید و سید روح  ا... از آن پس تحت 
سرپرستي مادر و عمه خود قرار گرفت. ایشان پس 
از پشت سر گذاشتن دروس مقدماتي و سطح، در 
به  ا... شیخ عبدالکریم حائري یزدي  محضر آیت  
فراگیري دروس خارج همت گماشتند و مورد توجه 
خاص استاد واقع شدند. ایشان همزمان با تاسیس 
با  و  نموده  عزیمت  آن شهر  به  قم،  علمیه  حوزه 
استفاده از محضر پرفیض حضرات آیات شیخ علي 
اکبر یزدي و محمدعلي شاه آبادي، در علم هیئت، 
دست  واالیي  درجه  به  فلسفه،  و  عرفان، حکمت 
یافتند. حوادث متعدد آن دوران به ویژه اعتراض و 
خروش آن حضرت نسبت به کاپیتوالسیون به تبعید 
ایشان به ترکیه، عراق و هجرت به پاریس انجامید. 
امام خمیني )ره( در نهایت پس از حدود ۱۵ سال 
دوري از وطن، در بهمن  ماه ۵۷ به کشور اسالمي 
بازگشته و نظام جمهوري اسالمي را بنیان نهادند. 

آغاز ثبت احوال و صدور شناسنامه در ایران

در شهریور ۱۲9۵ ش، تصویب نامه  اي مشتمل بر 
4۱ ماده درباره آمار و ثبت احوال به تصویب هیئت 
وزیران رسید ولي تا سال ۱۲9۷ ش به اجرا در نیامد. 
در این سال، ثبت احوال در وزارت داخله در تهران 
تأسیس شد و به تدریج در نقاط دیگر کشور توسعه 
مفصل  نامه  اي  آیین  ۱۳0۳ش،  سال  در  یافت. 
درباره سرشماري و جمع آوري آمارهاي گوناگون 
به تصویب هیئت وزیران رسید. اداره ثبت احوال در 
آغاز “ِسِجلِّ احوال” نامیده مي شد و گاهي تحت نظر 
کشور  وزارت  اداراِت  از  یکي  گاهي،  و  شهرداري 
به  سال ۱۳0۷،  در  اداره  این  مي گردید.  محسوب 
نام اداره احصائیه و ِسجلِّ احوال کل مملکتي نامیده 
شد و در سال ۱۳۱6 به “اداره آمار و ثبت احوال” 
تغییر نام یافت. در خرداد ۱۳۱۸، قانون سرشماري به 
تصویب مجلس شوراي ملي رسید و از آن تاریخ تا 
شهریور ۱۳۲0، در ۳۵ شهر، سرشماري به عمل آمد. 
در سال ۱۳۳۷، وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از 
یکدیگر تفکیک گردید و تشکیالتي با نام اداره کل 
ثبت احوال و نیز سازمان ثبت اسناد کشور تأسیس شد.

خبرها از گوشه و کنار

استاد نادر گلچين
خواننده سرشناس قدیمی درگذشت

پیشکسوت  خواننده  گلچین  نادر  استاد  برنا- 
موسیقی ایرانی، ظهر روز گذشته دار فانی را وداع 
گفت. استاد گلچین از چندی پیش به دلیل حاد 
گاندی  بیمارستان  در  خود  ریوی  بیماری  شدن 
تهران بستری شده بود. نادر گلچین تاکنون آثاری 
چون »یوسف گم گشته«، »مرغ سحر«، »ناوک 
»من  »مسبب«،  عشق«،  شهر  »قصه  مژگان«، 
دیگه بچه نمیشم« و آلبوم های »گریز«، »نفس 
باد صبا«، »زلف بنفشه« را منتشر کرده است. 

است.  ۱۳۷۸ سال  متولد  کوچی  علی  جم-  امین 
در  هایش  موفقیت  بر  عالوه  بیرجندی  جوان  این 
نیز  سراسری  کنکور  قرآنی،در  های  فعالیت  زمینه 
در  کشور   ۲6 و  دو  منطقه   9 رتبه  کسب  به  موفق 
به  کوتاه،  مقدمه  این  با  است.  شده  انسانی  رشته 

رویم. با وی می  سراغ گفتگو 

اول دبیرستان می خواستم 
بخوانم تحصیالت حوزوی 

اول  سال  از  داشتم  قصد  اینکه  بیان  با  کوچی  علی 
به  گوید:  بخوانم،می  حوزوی  تحصیالت  دبیرستان 
دالیلی این کار میسر نشد و منصرف شدم. دانشگاهی 
تلفیق حوزه و دانشگاه  که می خواستم بروم قرار شد 
بودم،  کرده  ترسیم  خودم  برای  که  دورنمایی  و  باشد 
دانشگاه امام صادق بود. وی با بیان اینکه به امید قبولی 
امام صادق )ع( درس می خواندم، عنوان   در دانشگاه 
می کند: سال 9۳ مدرسه ما رتبه ۳ و 4 کنکور داشت 
چون  کنم.  تالش  بیشتر  که  شد  ای  انگیزه  این   و 
می دیدم می توان حائز رتبه برتر شد. علی کوچی در 
هم  را  انسانی  رشته  دوم  سال  کند:  می  بیان  ادامه 
کردم؛  انتخاب  هدف  تعیین  و  استعداد  و  عالقه  با 
پایم را به کالس بگذارم، به  زمانی که می خواستم 

بکارم. گل  باید  گفتم  خودم 

در اولین کنکور آزمایشی 
رتبه 15 کشوری را بدست آوردم

که  آزمایشی  های  آزمون  اولین  به  اشاره  با  وی 
آزمون کانونی  اولین  برای کنکور می داد، می گوید: 
من  برای  این  و  شد  خوب  خیلی  ام  رتبه  دادم  که 
انگیزه شد و اصال باورم نمیشد. وی اضافه می کند: 
درحالت کلی شاید بگوییم ۱۵ کشور شدن کار خاصی 
نیست. اما در لحظه اول خیلی برای من خوب بود و 
 انگیزه گرفتم. وی با یادآوری خاطرات آن زمان خود 
می افزاید: بعد از اعالم نتیجه کانون آنقدر خوشحال 

میزدم! داد  از خوشحالی  بودم که 

روز اعالم نتایج کنکور 
در مسابقات قرآنی قم بودم!

درس  اساسی  سوم  سال  از  کند:  می  اظهار  وی   
سوم  سال  تابستان  شد.از  شروع  کنکور  برای  خواندن 
به  برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری جدی شروع  با 

و  علمی،روانی  لحاظ  از  اینکه  بیان  با  وی  کردم.  کار 
 معنوی واقعا آماده و در واقع یه جنگ بودم، می گوید: 
بود. خوب  آزمایشی  های  آزمون  در  هم  هایم  رتبه 
سرهم  پشت  بار  یازده  شدم؛  کشور  اول  بار  سه 
سال  یک  از  افزاید:  می  وی  شدم.  کشور  ده  زیر 
می  تبریک  من  به  را  یک  رتبه  کنکور  قبل  نیم  و 
و  مشکالت  سری  یک  چهارم  سال  ولی   گفتند! 
نتوانم  شد  باعث  که  آمد  پیش  هایی  محدودیت 
بگیرم. را  شد  می  بینی  پیش  قبل  از  که  ای  نتیجه 
با  آمدم  بیرون  کنکور  جلسه  از  اینکه  گوید:بعد  می 
کردم  می  شدتصور  تمام  چیز  همه  دیگر  گفتم  خودم 
اینکه   بیان  با  وی  هستم.  کشور  برتر  نفر  ده  جزو 
قم  در  قرآنی  مسابقات  درگیر  کنکور  نتایج  اعالم   روز 
بودم،بیان می کند: استرس نتیجه را داشتم و درکنارش 
استرس مسابقات هم بود.وی اضافه می کند: در کنکور 

سراسری رتبه 9 منطقه دو و ۲6 کشور را کسب کردم.

رشته تربیت معلم را انتخاب کرده ام

تحصیل  ادامه  قصد  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
در چه رشته ای را دارد، می گوید: رشته تربیت معلم  
ابتدا  بود.  گذاریم  هدف  براساس  که  کردم  انتخاب  را 
و  کمک  با  اما  بودم  کرده  انتخاب  را  قضایی  علوم 
با  وی  شد.  عوض  نظرم  معلم،  یک  های  راهنمایی 
هدف  من  برای  معلم  تربیت  وقت  هیچ  اینکه  بیان 
هدف  من  برای  معلم  تربیت  گوید:  می  است،  نبوده 
نیست بلکه وسیله رسیدن به هدف محسوب می شود.

از سال سوم دبستان فهمیدم در زمینه 
قران استعداد دارم

زمانی  چه  بار  اولین  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
عنوان  دارید،  استعداد  قرآن  زمینه  در  کردید   احساس 
داده  تکیه  مان  دبستان  مدرسه  دیوار  پشت  کند:  می 
قران  ها  بچه  با  داشتیم  مان  معلم  خانم  با  و   بودیم 
استعداد  که  فهمیدم  آنجا  بار  اولین  من  خواندیم.  می 
اون  به خواندن من که رسید خودم فهمیدم  دارم. نوبت 
لحظه ای که نسبت به بقیه بهتر خواندم.سال سوم دبستان بود.

کالس پنجم دبستان بودم که برای 
خواندن قرآن به تهران دعوت شدم

گوید:  می  خود  شیرین  خاطرات  از  یکی  بیان  با  وی 
روستای  در  بود  مدرسه  افتتاح  دبستان  پنجم  سال 
تهران؛  یاوری  جامعه  خیرین  طرف  از  آباد(  ما)شمس 
آن  اینکه  بیان  با  وی  خواندم.  من  را  افتتاحیه  قران 
 ... و  صوت  و  خواندن  قران  از  خاصی  چیز  واقعا   زمان 
آیه  پنج  آورم  می  خاطر  به  گوید:  می  دانستم،  نمی 
هرحال  به  شد!  چه  دانم  نمی  خواندم.  را  بقره  سوره 
نشست.  یاوری  جامعه  رئیس  دل  به  خواندن  قران  این 
وی اضافه می کند: بعد از مدتی مدیر مدرسه مرا صدا 
زد و گفت به مسابقات کشوری دعوت شده ای! تا آن 
 زمان نرفته بودم و اصال نمی دانستم چگونه است. وی 
کاریست!  چه  اصالاین  گفتم  می  خودم  با  گوید:  می 
فکر می کردم قبلش باید چند مسابقه بدهم که مرحله 

نهایی به مسابقات کشوری بروم. وی با بیان اینکه وارد 
سالن که شدم دیدم روی سن اصال هیچ چیزی نیست 
فهمیدم  کم  کم  است!بعد  چگونه  شرایط  نمیدانستم  و 
یه  بعد  و  اند  است که خیرین جمع شده   یک همایشی 
جلسه ای دارند و به من گفتن بیا قرآن آن جلسه را بخوان.

با خدای خود گفتم 
یک تویی و یک من و این قرآن

کوچی ادامه می دهد: رئیس جامعه یاوری روی سن رفتند 
و مرا صدا زدند و گفتند بیا باال. ایشان گفتند من داداشم 
سال پیش فوت کردن و از این به بعد من علی کوچی رو 
برادر خوانده خود می دانم. وی می گوید: وقتی در مسیر 
برگشت از تهران بودم با خودم می گفتم من بچه روستایی 
کمک  پدرم  به  یا  و  کردم  می  کشاورزی  روستا  در   که 
زندگیش  در  اتفاقی  همچین  یکباره  به  کردم،  می 
بیافتد!می افزاید: بعد از این اتفاقات گفتم خدایا تویی، ما 
ویک قرآن. دیگر خودت از این به بعد درستش کن. بعداز 
این بود که عزمم را جزم کردم. بعد از آن هم با اینکه 
خارج از شهر زندگی می کردیم و رفت و آمد سخت بود، 
به دلیل عالقه ام کالس های دارالقران را شروع کردم.
از  از آن تمرین می کردیم. در مسابقات هم تقریبا  بعد 
را بیشتر  رتبه هشتم شروع کردم و بعد کم کم تالشم 
اول شدیم! وی در  نفرات  آمدیم جزو  کردم و هر سال 
کشوری  مسابقات  در  گوید:  می  خود  افتخارات  توضیح 
ماه  مرداد  که  اول شدم  قم  در شهر  امداد  کمیته  قرآن 
برگزار شد،همچنین در چند مسابقه کشوری دیگر جزو نفرات 

برتر بوده ام. در مسابقات استانی قرآن هم اول شده ام.

هیچ چیز جذابیت قرآن خواندن را ندارد

وی با بیان اینکه سختی هایی که برای کنکور کشیدم 
زیاد بود و وقتی به نتیجه رسید برایم لذت بخش بود،می 
گوید:ولی هیچ چیز جذابیت قرآن خواندن را برایم ندارد.
 لذت رتبه برترم در کنکور، به گرد پای قرآن خواندن هم  
نمی رسد. اصال قرآن چیز دیگری است.شاید خوشحال 
شدم بعد اعالم نتایج کنکورم.تا یه هفته فقط داشتم تلفن 
جواب می دادم! اما قرآن خواندن تاثیرش ماندنی است 
اما این نه. ممکن است فرد رتبه برتر کنکور شود و در 
بهترین دانشگاه ها درس بخواند اما شرایطی بوجود آید 
که هم دنیایش را از دست دهد و هم اخرتش را. وی در 
پایان گفت: قران در زندگی انسان تاثیر بسیار زیادی دارد 
 و من به شخصه برکات قرآن خواندم را در زندگی خود 
دیده ام. بنظرم قرآن خواندن انسان را عاقبت به خیر می کند.
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اصالحیه

در مصاحبه انجام شده در صفحه 4 در گفتگو 
بال، مربی تیم  ادیبی فر ورزشکار رول  با فاطمه 
اسکیت حسین ادیبی فر آمده است که مربی، مهدی 

پاکرو بوده است که بدین وسیله اصالح می گردد.

 پيام سپاس  برگزارکنندگان 
همایش شيرخوارگان حسينی

طفل شش ماهه تبسم نکند، پس چه کند 
آنکه بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست

اولین جمعه ماه محرم به رسم سالهای گذشته 
عاشقانه  هایشان  شیرخواره  و  مادر  هزار  ها  ده 
بیعت  تجدید  عبدا...  ابا  قیام  با  تا  آمدند  گرد هم 
و فرزندشان را نذر قائم آل محمد کنند. همایش 
شیرخوارگان حسیني  امسال نیز  به همت هیئت 
نماینده مجمع جهانی  )ع(   اصغر  علی   حضرت 
حضرت علی  اصغر )ع( در خراسان جنوبی و هیئت 
گردید.  برگزار  جنوبی  خراسان  اسالم  رزمندگان 
استقبال مادران و شیرخواره هایشان به حدي بود 
که تمامي فضاي حسینیه بزرگ جماران مملو از 
جمعیت بود. جمعیتي که هر بار با ذکر ابا عبدا... 
آه  و  اشک  یکپارچه  اش  ماهه  شش  کودک   و 
مي شد. دیروز همه بودند،  از هر قشر و طبقه اي 
 از اجتماع. دیروز همه بودند، همه آنها که عاشق 
فرزندان  همراه  به  مادر  هزاران  بیت اند.  اهل 
شیرخوار شان آمده بودند تا تجدید بیعت  نمایند 
یاري  نذر  را  فرزندشان  و  خود   غایب  موالي  با 
قیام او نمایند و او را براي ظهورش دعوت نمایند 
.قلم را یاراي وصف نیست وقتي گهواره نمادین 
را طي  )ع( طول  حسینیه   اصغر  علي  حضرت 
کربالیي  برد.  کربال  به  بار  دگر  را  دل ها  و  کرد 
یاري  را  پیامبر  فرزند  تنها  نه  دین  دشمنان  که 
کودک  به  آبي  قطره  دادن  از  بلکه  نکردند، 
یاد شش  به  و  کردند  دریغ  نیز  اش  ماهه  شش 
بردست  را  خود  کودکان  )ع(  امام حسین  ماهه  
کردند.  بیعت  خود  عصر  امام  با  و  گرفتند 
)ع( خراسان  اصغر  مجمع جهانی حضرت علی  
هیئت  و  )ع(  اصغر  علی  حضرت  هیئت  جنوبی، 
کلیه  از  را  خود  سپاس  مراتب  اسالم  رزمندگان 
ادارات، مؤسسات، سازمان ها، ارگان ها، اصحاب 
که  اندیش  نیک  نیکوکاران   و  خیرین  و  رسانه 
یاری  مارا  خویش  معنوی  و  مادی  کمکهای   با 
مادران  همه  از  همچنین  و  اعالم  اند  نموده 
پرشورشان  حضور  با  که  محترمه  خواهران  و 
موجبات دلگرمی خادمان آن حضرت را فراهم 

نمودند، کمال تشکر و قدردانی را می نماید. 

در گلخانه شهادت را می گشاید کلید کوچک ما                                                                                                          

با سپاس فراوان 
مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع(  

استان خراسان جنوبی
هیئت حضرت علی اصغر)ع(  بیرجند

هیئت رزمندگان اسالم خراسان جنوبی

رایگــان 
به مناسبت ایام سوگواری ساالر شهیدان

 ابا عبدا... الحسین )ع( آهنگ ریزی مذهبی رایگان
 25000 16G ، 8 20000 تومانG فروش ویژه فلش 
تومان ، رم 8  18000 تومان ، رم 16  23000 تومان 

آدرس: بین مطهری 2 و 4 نمایندگی سروش
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آداب ماه محرم

1- سزاوار است كه حال دوستان آل محمد )ص( در دهه 
اول محرم تغيير نموده و در دل و سيماى خود، آثار اندوه 

و درد اين مصيبتهاى بزرگ را آشكار نمايند.
2- خوب است كه مقدارى از لذائذ زندگى را كه از خوردن 
 و نوشيدن و حتى خوابيدن و گفتن به دست مى آيد، 
ترك نمايند و مانند كسى باشند كه پدر يا فرزند خود را 

از دست داده است .
3- خوب است كه روز تاسوعا و عاشورا، ديدار را ترك كرده 

و آن روز را روز گريه و اندوه خود قرار دهند.
4- مستحب است كه در دهه اول محرم ، هر روز امام 

حسين عليه السالم را با زيارت عاشورا زيارت نمايند.
5- سزاوار است كه اگر مى توانند مراسم عزادارى آن 
حضرت را در منزل خود با نيتى خالص بر پا نمايند و اگر 
نمى توانند در مساجد يا منازل دوستانش به برپايى اين 

مراسم كمك كنند.
6- شايسته است كه هر روز مقدارى از اوقات خود را در 

مكانهاى عمومى به عزادارى بپردازد.
7- مستحب كه در روز عاشورا، زيارت تسليت را بخوانند.

8- يكى از اعمال مهم دهه اول ، دعاى اول ماه است و 
براى اينكه اول اين ماه ، اول سال بوده و از طرف ديگر 
دعاهاى قبل از وقت نيز تأثير خاصى در برآورده شدن 
حاجات و رسيدن به امور مهم دارد؛ اين دعا تأثير زيادى 
در سالمتى و دورى از آفات دينى و دنيايى آن سال و 

بهبودى حال و به دست آوردن نيكيها دارد.
9- مستحب است كه روز سوم را روزه بگيرد. در روايت 
آمده است : حضرت يوسف عليه السالم در اين روز از 
چاه خارج شد. و اگر كسى اين روز را روزه بگيرد، خداوند 

مشكل او را برطرف و سختيها را بر او آسان مى نمايد.

برخی اعمال شب و روز اول محرم

 محرم زمان آغاز سال جديد قمرى است و در مكتب 
كه  است  كربال  شكوه  با  و  عظيم  واقعه  يادآور  تشيع 
بواسطه آن حماسه  رشادت و بزرگمردى امام حسين)ع( 

در هميشه تاريخ جاودان شد.
1ـ نماز: اين شب چند نماز دارد كه يكى از آنها چنين 
است: دو ركعت، كه در هر ركعت بعد از حمد يازده مرتبه 
سوره  توحيد خوانده شود.در فضيلت اين نماز چنين آمده 
است: »خواندن اين نماز و روزه داشتن روزش موجب 
امنيت است و كسى كه اين عمل را انجام دهد، گويا 

تمام سال بر كار نيك مداومت داشته است.«
2ـ احياى اين شب.3ـ نيايش و دعا.

اول محرم هر سال اولين روز سال قمرى است. از امام 
محمدباقر)ع( روايت شده است: »آن كس كه اين روز را 
روزه بدارد، خداوند دعايش را اجابت مى كند، همانگونه 
كه دعاى زكريا را اجابت كرد.«در اعمال اين ماه آمده 
است: »زيارت عاشورا« را در محرم ترك نكنند و در 

جلسات روضه و عزادارى شركت كنند .
دو ركعت نماز خوانده شود و پس از آن سه بار اين دعا:

بارالها! تو خداى قديم و جاودانى و اين سال، سال نو 
است، از تو مى خواهم كه مرا در اين سال از شيطان حفظ 

كنى و بر نفس اماره  به بدى پيروز سازى.

همیشه همان رفتار را با ما می کنند که خودمان
 با بقیه می کنیم، چقدر خوب است

 خوب باشیم تا با خوبی با ما رفتار کنند.

گاهی زندگی صرف این می شود که دیگران درباره ما 
چه فکری می کنند،  اما یکی ازمهم ترین بخش های 

زندگی این است که به حرف آدمهااهمیت ندهیم.

دلم درياچه ى غم شد دوباره
قد آيينه ها خم شد دوباره

صداى سنج و دمام اومد از دور
بخون اى دل محرم شد دوباره

سعى كن آنقدر كامل باشى كه بزرگترين 
تنبيه تو براى ديگران، 

گرفتن خودت از آنها باشد.

قلبها براى آرامش، دستها براى حك كردن 
عشق بر روى سينه، عقل در انتظار جنون، 
نفس ها به شماره افتاده آرى »محرم« آمده.

اسالمی  تقویم  ماه  نخستین  محرم الحرام  یا  ُمَحّرم  ماه 
)هجری قمری( و از جمله ماه های حرام است. به همان گونه 
و  جنگ  جاهلیت،  دوران  در  اسالم،  ظهور  از  پیش  که 
خونریزی در این ماه ها ممنوع بود، اسالم نیز همان را تأیید 
کاروان  سال 61 هجری  الحرام  محرم  ماه  دوم  در  کرد. 
حضرت امام حسین )علیه السالم( وارد کربال شد و سپاهیان 
دشمن که هر روز بر تعدادشان افزوده می شد در روزهای 
تاسوعا و عاشورا که روز نهم و دهم محرم می باشد او و 

یارانش را به شهادت رساندند.
بزرگ سید  یادآور مصیبت  آن  ماه محرم و طلوع هالل 
الشهداء علیه السالم است. ماه اندوه و حزن و ماه عزاداری 

دوستان اهل بیت علیهم السالم.
از  آغازین آن هر کدام  این ماه و خصوصا در ده روز  در 
اندوه  و  حزن  تا  دارد  وظیفه  مسلمانی  هر  بلکه  شیعیان 
نماید  ابراز  )ص(  خدا  رسول  فرزند  عزای  در  را  خویش 
گریستن درعزای امام حسین علیه السالم، سیاه پوشیدن، 
شرکت در مجالس عزا، برپاکردن مجالس عزا ویا کمکهای 
مادی ومعنوی در بهتر برگزارشدن این مجالس، راه انداختن 
دسته جات عزاداری و هر عملی که مصداق اقامه عزا برای 
سیدالشهداء علیه السالم باشد در تقرب انسان به خدای 

متعال نقش بسیار مهمی دارد.
»گریه« مظهر شدیدترین حاالت احساسی انسان است، 
و علت ها و انگیزه های مختلفی دارد که هر یك از آنها 

از  بعضی  روایات،  در  است.  خاص  حالتی  نشان دهنده 
بندگان  پسندیده  صفات  از  و  شده  تحسین  گریه  انواع 
انواع  از  بعضی  و  است،  آمده  به حساب  خداوند  پاکدل 
و  حاالت  از  گریه،  است.  شده  شمرده  مذموم  گریه 
انفعاالت انسانی است که با مقدمه ای از اندوه و ناراحتی 
ممکن  گاه  و  می رسد،  ظهور  به  طبیعی  طور  به  روانی 
است انگیزه اش هیجانات تند روانی باشد. مثل شوق و 
ذوقی که از دیدار محبوب پس از زمانی طوالنی ناشی 
می شود. همچنین گاهی هم گریه کردن حاکی از عقاید 
مذهبی انسان است با این توصیف، از آنجایی که گریه 
نمی شود  لذا  است؛  ارادی  بسا غیر  ای  و  عملی طبیعی 
آنچه  بلکه  گیرد،  قرار  قبح  و  نهی و حسن  و  امر  مورد 
که مورد حسن و قبح است، مقدمات و انگیزه های گریه 

می باشد. چنانکه گفته اند: »تو آنی که در بند آنی.«
رمز  حفظ نهضت حسینى

گریه و  عزاداری  مجالس  برکات  و  آثار  ارزنده ترین   از 
حسین علیه السالم حفظ رمز نهضت حسینی . به راستی؛ 
چرا در دوران منحوس سالطین و پادشاهان جور از برپایی 
مجالس عزای اهل بیت علیهم السالم به خصوص ساالر 
عزای  که  است  این  نه  آیا  می شد؟  جلوگیری  شهیدان 
و  سخنوران  که  می شود  سبب  شیعه،  امامان  و  حسینی 
دانشمندان متعهد و انقالبی، مردم را از ظلم های حکومت ها 
آگاهی دهند و انگیزه قیام آن حضرت که امر به معروف و 

نهی از منکر است به اطالع مردم برسد؟
آری، اینگونه مجالس، آموزشگاه ها و دانشگاه هایی است که 
به بهترین روش و زیباترین اسلوب مردم را به سوی دین 
خوانده و عواطف را آماده می کند و جاهالن و بی خبران را 
از خواب سنگین غفلت بیدار می سازد و نیز در این مجالس 
است که مردم، دیانت را همراه با سیاست، از مکتب حسین 

بن علی علیه السالم می آموزند. 
ازدیاد محبت به امام، و تنفر 

از دشمنان آن حضرت
السالم،  علیه  حسین  امام  بر  معرفت  و  آگاهی  با  گریه 
از  تبری  این  و  اوست  قاتالن  از  انزجار  اعالم  واقع،  در 
آثار برجسته گریه بر امام حسین علیه السالم است زیرا 
مردم به ویژه افرادی که دارای شخصیت هستند از گریه 
کردن در برابر حوادث تا سر حد امکان امتناع می ورزند، 
به  حاضر  نرسد  انفجار  مرتبه  به  آنان  درونی  شعله  تا  و 
گریه کردن مخصوصاً در برابر چشم دیگران نیستند، این 
گریه و عزاداری ابراز کمال تنفر در برابر تعدی و تجاوز و 
ستمگری و پایمال نمودن حقوق جامعه و به ناحق تکیه 

زدن بر مسند حکومت آنان می باشد.
آشنایى با حقیقت دین و نشر آن

یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزاداری سیدالشهدا 
علیه السالم این است که مردم در سایه مراسم عزاداری 
و  وسیع  تبلیغات  اثر  بر  و  شده  آشنا  اسالم  حقیقت  به 

می گیرد،  انجام  مراسم  این  با  همراه  که  گسترده ای 
آگاهی توده مردم بیشتر شده و ارتباطشان با دین حنیف 
محکم تر و قوی تر می گردد. چه این که قرآن و عترت دو 
وزنه نفیسی هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند 
عترت  سوگواری  مراسم  و  ماتم  اقامه  در  آگاهی  این   و 
رسول اکرم )ص( به خصوص امام حسین علیه السالم به 

آحاد مردم داده خواهد شد.
عزاداری محرم رمز بقای اسالم

عزاداری  مراسم  برگزاری  بر  تأکید  با  اطهار)ع(  ائّمه 
حسینی، برنامه آن حضرت را »محوری« برای وحدت 
مردم قرار دادند. به گونه ای که امروزه در ایام شهادتش 
میلیونها انسان با اختالف طبقات و نژاد و مذهب در هر 
و گرد  بپاخاسته  آن حضرت  عزاداری  به  برزن  و  کوی 
اطهار)ع(  ائّمه  واقع  کنند.در  می  اجتماع  حسینی  بیرق 
پراکندگی  از  اقامه مجالس حسینی  به  مردم  ترغیب  با 
نیروها جلوگیری به عمل آوردند و توده های متفّرق را 
بسیج کردند و با ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان آنها 

قدرت عظیمی را به وجود آوردند.
حرکت خودجوش میلیونی مردم مسلمان ایران در نهضت 
شکوهمند انقالب اسالمی در ماه محّرم و صفر به ویژه 
روزهای تاسوعا و عاشورا که لرزه بر اندام طاغوتیان می 
انداخت سّر تأکید ائّمه اطهار)ع( بر محور قراردادن عزا داری 

امام حسین علیه السالم را روشن تر می کند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

اعمال محرم

آیه روز  

به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده رخصت ]جهاد[ داده شده است چرا كه مورد ظلم 
قرار گرفته  اند و البته خدا بر پيروزى آنان سخت تواناست . سوره الحجج/ آیه 39.

حدیث روز  

بهترين كارها در پيش خدا آن است كه )بينوايي را( سير كنند، يا قرض او رابپردازند يا زحمتي را از او دفع نمايند.
حضرت محمد )ص(

مناسبت ها

محرم ماه خون و قیام

طراح: نسرین کاری                        

استان  در  شهری   -1 افقى: 
گلستان - گوهرها 2- سرزنشگر 
- خرمن ماه - رشته کوه عظیمی 
در روسیه 3- بی اسم و نشان - 
نیما  زادگاه   -4 -کمك  فرومایه 
- تکان خوردن - اندوه - معشوقه 
رامین 5- چاه کهنه - ناتوان از حل 
مشکل می شود - عاقل، فهمیده 
6- صافی یا پاالیه - امر به نوشتن 
بندی  درجه   -7 چیز  هر  اصل   -
شده - سور - بخش تیز چاقو 8- 
سرگشته  و  گیج   - بزرگ  آرزوی 
گاز  شده 9-  بنده  بسته  غذای   -
تنفسی - این نیمکت گاهی مبل 
میشود - سرگرد قدیم 10- همان 
بس است - مژده - پخش صوت 
سبزی   -11 حمل  قابل  و  جیبی 
کوروش  نامدار  پسر   - ساالد 
درون  شیره   -12 اندک   - کبیر 
گل - سپاسگزار - عالمت مصدر 
مامور   -13 نغمه   ، صدا   - جعلی 
نظم و قانون - پنبه زن - همان 
پاندول   - جنگ   -14 است  مادر 
ساعت - نردبان 15- پی در پی و 
پشت سر هم - جانوری با پوزه ای 

باریك و زبان چسبناک دراز

چرخ  روی  پوشش  عمودی:1- 
سامرست  از  کتابی   - اتومبیل 
موام نویسنده لبه تیغ 2- شرف و 
های  خیابان  از  یکی  نام   - عفت 
 -3 حادثه  اثر  در  مردن   - تهران 
آنالیز  گذار حساب  پایه   - بصیرت 
- کشاورز 4- اندازه گرمی یا سردی 
- دختر مازندرانی - توان - مخفی 
سرزنش  و  مالمت   - باشکوه   -5
نهاد  از  گاه   -6 دارویی  واحد   -
برآید - سوگ و عزا - پیشگاه اتاق 
7- پارچه دریایی! - دانا و هوشمند 
- از واژه های پرسشی 8- مهمانی 

ازدواج - قربانگاه خانه خدا-تحسین 
فرنگی 9- ستاره معروف - شهری 
در هند - فلز مرتجع 10- زیردست 
در   - النقی)ع(  علی  امام  لقب   -
مدرسه فراوان است 11- مکان - 
بی دین - پایتخت اکوادور 12- اما 
- گرداگرد لب و دهان - پدر شعر 
نو - مخفف الی آخر 13- پایتخت 
آتش  تازی - شعله  زبان   - کانادا 
و  شرف   - سگی  بیماری   -14
حکومت  نظامی  تغییر   - ناموس 
15- یکی از مقامهای کشوری  - 

دستگاهی در موسیقی سنتی

جدول 3890

  123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

  123456789101112131415
ایکوراکدیماحبص1
نایجاحریپرازما2
بردیزموادتاد3
ویدناهسرمرق4
هاوگناسمههیده5
نرابشتاهبدبد6
بهواجیلینایا7
لکیکسفوکراتلی8
غابنمامهیرکت9
ارالدحسمشناد10
رتشااشتنمامیس11
سوهحشیتلداپ12
تنورابمروتنه13
ایزیراپیناتساب14
نامرفهدتیمانید15

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

را تجربه کنید.   09158668002

کبابی با وسایل و شرایط مناسب
 واگذار می شود. 

09155622633 -09151636609 

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

به چند نفر نیرو جهت توزیع و 
پخش مواد غذایی و یک راننده 
پایه دو ترجیحا راننده باالی 35 

سال نیازمندیم.
09151637232

کار خوب اتفاقی نیست

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 داخل کوچه
 کیلویی 430 تومان  09156702717 - 09150020709 - 32255221

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری ۱۶ - 09۱۵۱۶0۴۴۵۷

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

فروش منزل ویالیی ، حاجی آباد 
به متراژ 150متر  32238138

پیتزا پازل با سود قابل توجه تضمیني 
و موقعیت و دکوراسیون عالي

 به فروش مي رسد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 09354672377تماس بگیرید

به یک نفر فروشنده خانم جهت کار 
در مغازه چینی و بلور نیازمندیم.

بیست متری سوم مدرس 

روبروی حج و زیارت - پالک 50

 تندیس بلورین

32432322

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل 
و توسعه کادر خود به پرسنل ذیل 

نیازمند است.
راننده پایه یک
راننده غلطک

09155624889
056- 32442886

آگهـی همکـاری
* آشنا به mdf و چوب

* مسئول امور بازاریابی
* مسئول امور حسابداری

* نگهبان ورودی 
)بازنشسته آقا(

* کارگر ساده
09126095788

ساعات تماس:
 فقط 10 الی 12
 و  19 الی 21

آگهـی استخـدام
یک شرکت معتبر جهت توسعه 

کادرخود نیروهایی به شرح ذیل 
نیازمند است:

* لیسانس حسابداری خانم یا آقا 
مسلط به نرم افزار ویژن
*  کامیونت  6 تن با راننده

 به صورت قراردادی

تلفن تماس:
 056 - 32436823 

09122140937 

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

آدرس: خیابان 15 خرداد-  سجادشهر بعد 
از تقاطع حجاب 09156694379 - موذن

فروش مغازه جدید ساز حاشیه 
معلم 37 به متراژ 35 متر فی: 
460 میلیون 09151600570

به یک نفر جهت کار در تعمیرات مبل 
نیازمندیم.

09151602018
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کاپ اخالق و 6 مدال 
ارمغان تیم کاراته کنترلی بانوان خراسان جنوبی

حسینی- رئیس هیات کاراته استان از کسب 6 مدال و کاپ اخالق 
مسابقات  در  جنوبی  خراسان  استان  بانوان  کنترلی  کاراته  تیم  توسط 
کشوری سبک وادوریو خبر داد و عنوان کرد: در این مسابقات که به 
میزبانی استان البرز برگزار شد، در بخش کومیته عالیه سادات حسینی 
در وزن 28- با غلبه برحریفان خود به مقام قهرمانی رسید. احمدی 
پیما با بیان این که زینب مختاری در وزن 26- نایب قهرمان شد ادامه 
داد: فاطمه اسدپور در وزن 28- و فائزه بشگزی در وزن 34- هم در 
جایگاه سوم ایستادند. به گفته وی در بخش کاتا نیز مهدیه الوانی در 
رده سنی۱4 و ۱۵ سال، زینب مختاری در رده سنی ۱۱ تا ۱3 سال و 
فاطمه محمدی در رده سنی باالی ۱6 سال به مدال برنز دست یافتند.

مدال برنز دونده استان در لیگ دو و میدانی پسران

دونده استان خراسان جنوبی در لیگ دو ومیدانی پسران کشور مدال 
برنز گرفت.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
احمد عامل دونده استان با زمان 4 دقیقه و ۱7 ثانیه بر سکوی سوم، 
دوی ۱۵00 متر مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی لیگ امید پسران 
ایستاد. همچنین وحید رمضانی در ماده دوی 400 متر با مانع در رده 
چهارم قرار گرفت. این مسابقات با شرکت ۱00 دونده از سراسر کشور 
28 و 29 شهریور در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تهران برگزار شد.

برترین های پینگ پنگ شهرستان قاینات معرفی شدند

ایرنا- دبیر هیات تنیس روی میز شهرستان قاینات گفت: نفرات برتر 
شدند.  معرفی  شهرستان  این  سال   ۱8 زیر  پنگ  پینگ  های  رقابت 
سهیل صفی زاده افزود: رقابت های پینگ پنگ زیر ۱8 سال شهرستان 
قاینات به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور ۱8 ورزشکار و به صورت 
دوحذفی در سالن فتح المبین شهر قاین برگزار شد. وی اضافه کرد : 
پس از انجام 30 بازی سجاد زردی، امیر محمد صفی زاده و علیرضا 
حقدوست با غلبه بر حریفان خود مقام های اول تا سوم را از آن خود 
برگزار می شود  استانی که سوم مهر ماه ۱396  به مرحله  کردند و 
، راه یافتند. رقابت های پینگ پنگ زیر ۱8 سال شهرستان قاینات 
پنجشنبه شب در سالن ورزشی فتح المبین شهر قاین برگزار شده بود.

سپاهان از شکست خانگی مقابل پرسپولیس گریخت

ایرنا- تیم فوتبال سپاهان با گل دقیقه 87 »جالل علی محمدی« 
 2 بر   2 تساوی  به  و  گریخت  پرسپولیس  مقابل  خانگی  از شکست 
برتر  لیگ  هفتم  هفته  دیدار  حساسترین  در  و  پنجشنبه شب  رسید. 
فوتبال باشگاه های ایران، تیم بحران زده سپاهان در حضور حدود 
رده  پرسپولیس  از  اصفهان  نقش جهان  ورزشگاه  تماشاگر  هزار   40
دومی میزبانی کرد که این بازی زیبا با تساوی دو بر دو به پایان رسید.

فواید وخواص پوست لیموترش

لیمو ترش از مرکبات بسیار مفید و پرخاصیت 
این میوه پرخاصیت  بوده که همه قسمتهای 
مانند پوست لیمو، برگ و ... به مصارف طبی 
خاصیت  شامل  ترش  لیمو  خواص  میرسد. 
قابض، آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد سرطان، 
ضد قارچ و باکتری است. پوست لیمو سرشار 

از کلسیم و ویتامین ث است و به همین دلیل 
به بهبودی سالمت استخوان کمک می کند و 
از ابتال به بیماری هایی مانند پوکی استخوان، 
آرتریت روماتوئید و روماتیسم التهابی جلوگیری 
نیز شامل  ترش  لیمو  پوست  می کند. خواص 
شفاف و درخشان نمودن پوست، کاهش درد 
از  پیشگیری  دندانها،  و  لثه  سالمت  مفاصل، 
بیماری های قلبی و تنظیم قند و فشار خون است.

پوست تان را با سرکه سیب جال بدهید 
نه محصوالت شیمیایی پرضرر!

نظیرترین  بی  و  بهترین  از  یکی  سرکه سیب 
بدون  بردارها است که  پاک کننده ها و الیه 
هیچ هزینه اضافی قادر خواهید بود که پوستی 
زیبا و سالم را تجربه کنید. سرکه سیب حاوی 
است  قدرتمندی  های  اسید  هیدروکسی  آلفا 

که سلول های مرده پوست را پاکسازی کرده 
و پوست را احیا می کند. برای استفاده از سرکه 
کنید.  رقیق  را  آن  باید  تونر  عنوان  به  سیب 
سرکه سیب یک اسید بسیار قوی است و می 
تواند به تنهایی به پوست شما آسیب برساند. 
بنابراین حتما به مقدار مساوی از آب و سرکه 
سیب طبیعی را مخلوط کرده و می توانید ژل 
آلوئه ورا و یا چای سبز نیز به آن اضافه کنید.

اسماعیل رنگرز، قاتل آتنا اصالنی 
کجا دفن  می شود ؟!

از  شنیده ها  آنالین،  جام جم  گزارش  به 
آتنا  قاتل  رنگرز،  اسماعیل  دفن  محل 
اهالی  که  است  آن  از  حاکی  اصالنی 
روستای قره آغاج از پذیرش جنازه قاتل 
آتنا، امتناع کرده و با مخالفت شدید مانع 
دفن ایشان درخاک آبا و اجدادی خویش 
شدند. طبق آخرین خبرها، از قرار معلوم  
در  تبریز  شهر  در  قاتل،  این  جنازه 
در  که  اعدامی ها  مخصوص  گورستان 
مکانی برهوت است دفن خواهد گردید. 

کپسول گاز، علت انفجار در قم بود نه یک حادثه تروریستی

جام جم آنالین- یک واحد اقامتی مسافر در قم بر اثر انفجار کپسول گاز تخریب 
حضرت  حرم  )ع(  جواداالئمه  صحن  نزدیکی  در  طبقه  دو  اقامتی  واحد  یک  شد. 
علت  شاهدان  گفته  بر  بنا  شد.  تخریب  گاز  کپسول  انفجار  دلیل  به  معصومه)س( 
انفجار، بی احتیاطی یکی از زائران در استفاده از کپسول گاز بوده است. هنوز از تعداد 
مدیرعامل  ولی  نشده  اعالم  دقیقی  خبر  حادثه  این  تلفات  احتماال  یا  و  مصدومان 
از  زنده  2 پسر ۱0 ساله و ۱6 ساله  تاکنون  اعالم کرده است که  نشانی قم  آتش 
زیر آوار خارج شده اند. محمدرضا مظفری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم 
انتقال ۱۱ مصدوم به  از  اینکه در این حادثه تا کنون 2 زن کشته شده اند،  با بیان 
از  دیگری  تعداد  شدن  محبوس  احتمال  ولی  است  داده  خبر  قم  بیمارستان های 
زائران در زیر آوار وجود دارد. این واحد مسکونی در خیابان آبشار قم و در فاصله 
بسیار نزدیک حرم مطهر قرار داشته است و اکثر مصدومان حادثه عراقی هستند. 

۱. چنان چه به طور مرتب داروی خاصی مصرف 
می کنید، در طی سفر داروهای خود را همراه داشته 
باشید چه بسا تا زمان پیدا کردن داروخانه در مقصد، 
برای تهیه دارو دچار مشکل شوید 2. چنانچه ضمن 
دچار  هواپیما،  یا  و  کشتي  قطار،  اتومبیل،  حرکت 
سرگیجه و حالت تهوع مي شوید، به خاطر داشته 

باشید با مصرف قرص دیمن هیدرینات مي توان 
عوارض ناشي از حرکت، تهوع و سرگیجه را برطرف 
در  حاضر  داروساز  از  را  دارو  مصرف  دستور  کرد. 
داروخانه سوال کنید. در صورت بارداری یا شیردهی، 
مصرف داروهای خاص و یا ابتال به بیماری زمینه 
ای با داروساز یا پزشک مشورت نمایید 3. جهت 

پیشگیري از گزش حشرات در محیط هاي گرم و 
مرطوب و استوایی، پشه بند، حشره کش هاي خانگي 
و یا پماد و اسپری دافع حشرات همراه داشته باشید. 

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم؛  
معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)1490(

توصیه های دارویی در مواقعی که به سفر می روید

جنایت زنی که همزمان در عقد 2 مرد بود

رکنا- زن جوان که در قتل دو همسر سابقش توانسته بود خود را بیگناه معرفی کند پس از قتل شوهر سومش دستش رو شد و 
مشخص شد در زمان زندگی با شوهر آخرش در عقد مرد دیگری بوده است. رسیدگی به این پرونده ازسال قبل و بدنبال کشف 
جسدی دریک خودروی206 رها شده در شیراز آغاز شد. کارآگاهان با حضور در محل پی بردند جسد متعلق به مرد جوانی است که 
درجریان جنایت مرموزی کشته شده است. به نظر می رسید عامل جنایت، پس از کشتن این مرد، جسد را در خودرو گذاشته و پس 
از رها کردن آن پا به فرار گذاشته است. تحقیقات برای شناسایی هویت قربانی و عامل این جنایت شروع شده بود که کارآگاهان در 
ادامه بررسی ها پی بردند قاتل ناشناس پس از کشتن این مرد جوان از تلفن همراه او با یکی از آشنایان وی تماس گرفته و خبر داده 
که جسد مقتول در فلکه گلسرخ در صندوق عقب خودرو است. مأموران با ردیابی هایی همسر مقتول را شناسایی کردند. سرانجام 
این زن در جریان بازجویی های تخصصی راز قتل شوهرش را فاش کرد و گفت: همسرش را با تزریق آمپول هوا کشته است.  
همچنین مشخص شد این زن زمانی که با همسر سومش زندگی می کرد، صیغه مرد دیگری نیز بوده است. از این رو آن مرد 
هم گفت: این زن من را تهدید کرده بود که اگر صیغه نامه اش را تمدید نکنم مرا می کشد. پس از آخرین دفاعیات این زن، 
قضات دادگاه وی را به قصاص و به اتهام زنا به اعدام محکوم کردند. قضات دیوان عالی کشورنیز حکم را تأیید کردند.

رژیم انگور برای درمان
 کدام ارگان کاربرد دارد؟!

مصرف آب انگور در بیماران مبتال به بیماری 
عروق قلب اثرات خوبی بر کاهش فاکتورهای 
التهابی و ُکند کردن سیر پیشرفت بیماری دارد؛ 
رژیم انگور در بیمارانی که مبتال به پر شدن 
کیسه صفرا و سنگ صفرا هستند، نتایج بسیار 

نیز به همراه دارد. محمدعلی زارعیان،  خوبی 
گیاه  ایرانی گفت: آب  دستیار تخصصی طب 
تازه خارشتر )آدور( به اندازه چند مثقال تا یکی دو 
استکان و جوشانده خشک آن در آب از بهترین 
به ویژه  گوارشی  خونریزی  قطع کننده های 
خونریزی بواسیر است. وی افزود: لعاب حاصل 
از جوشاندن ریشه، تخم و گل خطمی در رفع 
پیچش و زخم های گوارشی نیز بسیار مفید است.

چرا نباید به کودکانتان 
برای خوردن غذا اصرار کنید؟

متاسفانه فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ بد 
غذایی و استفاده بیش از حد از فست فودها، 
باعث افزایش بافت چربی در بدن می شود که 
منجر به چاقی می گردد. چاقی به ارگانهای 
بدن آسیب می زند و این یک هشدار جدی 

است که سالمت جامعه را تهدید می کند. به 
طور متوسط در دوران کودکی بعد از دوسالگی، 
هر سال حدود 2 کیلوگرم باید وزن اضافه شود 
سمت  به  یعنی  باشد  این  از  بیشتر  هرچه  و 
بلوغ  دوران  در  و  کنیم  می  پیدا  چاقی سوق 
این افزایش وزن بیشتر می شود. بنابراین به 
خانواده ها هشدار داده می شود تا از اصرار در 
خوراندن غذای مازاد به بچه ها خودداری کنند.

میزان این ماده 
در ابتال به آلزایمر تاثیر زیادی دارد!

محققان احتمال می دهند سطح منیزیم بیش از 
حد پایین و یا باال احتمال ابتال به آلزایمر و زوال 
بر  می دهد.  افزایش  درصد  حدود 30  را  عقل 
اساس آمار مرکز بین المللی آلزایمر، اکنون 46.8 
میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتال 

هستند و این تعداد تا سال 20۵0 میالدی، به 
۱3۱.۵ میلیون نفر به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه می رسد. محققان در سان فرانسیسکو، 
چاقی، باریک شدن شریان کاروتید، افسردگی، 
سطح پایین تحصیالت، افسردگی، فشار خون 
سطح  دخانیات،  استعمال  تحرکی،  بی  باال، 
باالی اسید آمینه و دیابت نوع 2 را به عنوان 
مهمترین عوامل خطر آلزایمر برشمرده اند.

31104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

این شماره حتمًا ذخیره شود!

09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423

 نقـد و قسـط

حقیقی پور

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702
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گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(    

09159658659

از پنجشنبه شب 96/6/30 شب اول محرم الییکشنبه 96/7/9 
 شب یازدهم شام غریبان
 شروع مراسم: 19/45 )7/45 شب(
آدرس: شهید منتظری 3 - جنب مسجد خضر

برنامه مراسم عزاداری هیئت 

جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع( بیرجند 

سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی

هیئت عزاداران سید الشهدا )ع( برگزار می کند:
مراسم عزاداری دهه اول محرم

زمان: یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: حسینیه سید الشهدا )ع( - روستای آغلدر

سخنران: حجت االسالم و المسلمین حسین آذرده
مداحان: آقایان حسین نخعی پور و محمد نخعی پور

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

هیئت عزاداران سید الشهدا )ع( روستای آغلدر

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی 15   

09155614880
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

دشمن به دنبال تحمیل کردن اندیشه و 
اقتصاد خود بر ملت ایران است

تسنیم- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه دشمن به 
دنبال تحمیل کردن اندیشه و اقتصاد خود بر ملت 
ایران است گفت: خدواند جهاد را قرار داده تا در برابر 
آنهایی که با منطق و استدالل کنار نمی آیند مبارزه 

کرده و در برابر آنها با قدرت ایستادگی کنیم.آیت ا..
عبادی در مراسم رژه نیروهای مسلح خراسان جنوبی 
در بیرجند اظهار کرد: خدواند متعال جهادرا قرارداده 
با  کنیم.وی  ایستادگی  زورگویان  برابر  در  تا  است 
اشاره به سخنان ترامپ در سازمان ملل گفت:  رئیس 
جمهور آمریکا ظواهر را رعایت نمی کند و هرچند 
باطن همه دشمن این گونه است و آنچه که دشمنان 
این حرف هایی  از  بیشتر  بسیار  در دل می پرورانند 
است که می گویند.عبادی افزود: فلسطین بیش از 70 
سال است که توسط استکبار اشغال شده است و اگر 
ملت ایران کم بیاورد ممکن است وضعیت ما بدتر 
از فلسطین شود. فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان 
خراسان جنوبی با بیان اینکه عاشورا یک فرهنگ 
است ودفاع مقدس تداوم بخش این فرهنگ است 
ملت  حقوق  بازگرداندن  برای  مقدس  دفاع  گفت: 
انجام شد. قاسمی نیز در این مراسم اظهار کرد: دفاع 
مقدس برای بازگرداندن حقوق ملت انجام شد.وی 
افزود: امروز مبارزه فرهنگی و اقتصادی در جریان 
است اما پیام رزمندگان این است که تا ظلم است 
مبارزه ادامه دارد.فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( گفت: 
اقدامات سران کینه توز استکبار علیه  هنوز شاهد 

جمهوری اسالمی از تریبون سازمان ملل هستیم.

امام جمعه بیرجند: فضای مجازی و عوامل 
نفوذی در اختیار دشمن هستند

مراسم  در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   - قوسی 
گردهمایی مبلغین اعزامی در ماه محرم، با اشاره به 
این مطلب که انبیا با عقل و عدل مبعوث شدند و 
تداوم دعوت آنها توسط جانشینان شان تداوم به حق 
است، بیان کرد: خداوند قران را از تحریف تضمین 
کرده است اما اسالم و مسلمانی را که تضمین نکرده 
است. حجت االسالم عبادی ادامه داد: مسجد ضرار 
یک مسجد تحریفی بود که در اختیار دشمن قرار 
گرفته بود و اسالمی که در زمان معاویه و یزید تبلیغ 
می شد با همه کس اهل سازش بود اما با خاندان 
پیغمبر دشمنی می کرد. وی اضافه کرد: مسیحیان 
در اندلس با توسعه شراب خواری و قمار، مسلمانان 
را تحریف و سپس به شکل فاجعه باری قتل عام 
کردند. امام جمعه بیرجند خاطرنشان کرد: امروز که 
روحانیون برای خدمت در ایام محرم جمع شده اند 
بزرگترین خدمت فرهنگی را به جامعه اسالمی انجام 
می دهند. وی با بیان این که نفوذ یک خطر پرسابقه 
در  نفوذی  عوامل  و  امروز فضای مجازی  و  است 
اختیار دشمن هستند، اظهار کرد: در مقابل شرایط 
این زمان بیش از هر چیز بصیرت و جداسازی حق از 
باطل مهم است و همه امور با فرهنگ گره می خورد 
و از فرهنگ نشات می گیرد. حجت االسالم عبادی 
با بیان این مطلب که دشمن با سرگرمی های باطل 
ما را درگیر منکر می کند، افزود: دفاع از اسالم ناب و 

انقالب واجب است.

بنیاد فرزانگان برای سالمندان تأسیس شود

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی شهرستان نهبندان 
پیشنهاد کرد که برای حفظ شأن و جایگاه سالمندان 
باید موسسه ای مردمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری 
سالمندان  برای  فرزانگان  بنیاد  نام  به  ورزشی  و 
راه اندازی شود تا با کمک و جلب مشارکت خود 
و حمایت  خیرین  آنها،  خانواده  اعضای  سالمندان، 
های مالی دولت، در راستای رفع مشکالت موجود 
سالمندان اقداماتی مؤثر برداشته شود. »بارانی« افزود: 
این کار به این دلیل است که سالمندان قبال عضوی 
از خدمتگذاران جامعه بوده اند و دینی بر جامعه و 
آنها  منزلت  و  شأن  نباید  دارند،  مسئوالن  گردن 
کاهش یابد، پس باید ابتدا اقداماتی غیر از تأسیس 
خانه سالمند انجام داد. وی با اشاره به اینکه از 7 
سالمند،  ملی  هفته  با  مصادف  مهرماه   16 مهرتا 
پر  ذخایر  سالمندان  که  آنجا  از  کرد:  عنوان  است، 
بهای انسانی هستند، باید با هدف ایجاد هماهنگی 
بین دستگاهی جهت تکریم و حمایت از قشر سالمند 
و فرهنگ سازی آن در خانواده و جامعه بکوشیم. 
به گفتۀ وی براساس آمار جمعیت سالمندی ایران 
رو به افزایش است و در این شهرستان نیز نزدیک 
به 4 هزار و 300 سالمند حضور دارند و چون پدیده 
سالمندی هزینه های زیادی به همراه دارد، باید برنامه 
ریزی دقیقی در حوزه های سالمت، ورزش، اوقات 
بسترهای الزم جهت  ایجاد  و  توانبخشی  فراغت، 
حضور سالمندان در اجتماع اندیشیده شود تا بتوان در 
جهت ساماندهی وضعیت سالمت و رفاه سالمندان، 
بهبود روش زندگی و ارتقای کیفیت شاخص های 

زندگی آنان گام برداشت.

قطع 8 ساعتي گاز تعدادي از مشترکین قاین 

منظور  به  گاز  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
تعمیرات شبکه و ایستگاه در شهر قاین,جریان گاز 
 مشترکین واقع در شهرک فرمانداری, منطقه زعفرانیه , 
دانش آموز, شهرک سیمان , امیریه , امامیه ,مجتمع 
غدیر , بلوار امام علی,شهرک بهداری،  استاد آذری,ادیب 
و فاز 4 و 5 فرهنگیان یکشنبه مورخ  02/07 /96  از 
ساعت 8:00 صبح به مدت 8 ساعت قطع خواهد شد.
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  ثبت نام واحدهای تولیدی، فنی و خدماتی اصناف برای اخذ تسهیالت شروع شد

در آستانه سال تحصیلی انجام شد:آسفالت مدارس به متراژ 10 هزار مترمربع

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

سود باالی تسهیالت در کنار شرایط سخت اصناف استان

اقتصاد آینده استان مربوط به گردشگری است

اول مهر، فرودگاه بیرجند برای اولین بار میزبان حاجیان تمتع

 برگزاری رژه یگان های نیروهای مسلح در خراسان جنوبی
امیرآبادیزاده-  رژه یگان های نمونه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی در جوار بوستان شهدای گمنام بیرجند برگزار شد. در این مراسم 
همزمان با سراسر کشور نیروهای مسلح بار دیگر توان نظامی خود را به نمایش گذاشته و با وحدت و یکپارچگی بر زیبایی مراسم افزودند.در این مراسم یگان های نمونه سپاه 
پاسداران، بسیج، نیروی  انتظامی، یگان های پیاده، یگان های رزمی، موتورهای نیروهای نظامی و انتظامی، حضور داشتند و میزبان این مراسم در شهرستان بیرجند سپاه بود.

بهزیستی خراسان جنوبی،   کاری-  مدیرکل 
صبح پنجشنبه در همایش سالمت اجتماعی 
و ضرورت آن با محوریت خانواده تاکید کرد: 
مدیریت  به  اجتماعی  سالمت  به  رسیدن 
اجتماعی و برنامه گسترده و متداوم  نیاز دارد.

سازمان  اینکه  به  اشاره  با  نژاد   عرب  علی 
بهزیستی به عنوان متولی سالمت اجتماعی 
نهاد  این  اگر   داد:  ادامه  است  شده  تعیین 
بخواهد به عنوان متولی به اهداف تعیین شده 
در برنامه ششم برسد نیاز به مشارکت اجتماعی 
کرد:  تاکید  استان   بهزیستی  مدیرکل  دارد. 
و  حمایتی  سازمان  یک  عنوان  به  بهزیستی 
پیشگیری  نمی تواند جلوی جاده های ناایمن، 
بحران های اجتماعی یا سیل و زلزله را بگیرد 
اجتماعی  های  آسیب  از  جلوگیری  برای  و 
همه سازمانها باید همکاری کنند.  وی ضمن 
یادآوری اینکه در برنامه ششم توسعه بیش از 
20 بار نام بهزیستی آورده شده است، تصریح 

کرد: این نشان دهنده اهمیت سالمت اجتماعی 
است چراکه سالمت اجتماعی پیش نیاز توسعه 
کرد:  اضافه  وی  است.  اقتصادی  و  اجتماعی 
پیشگیری مقدم بر درمان بوده و هزینه های 
پیشگیری 30 درصد هزینه های درمان است. 
 : افزود  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
مسئولیت  فرهنگ  موضوع  راستا  همین  در 
اجتماعی را با همراهی همه مردم و مسئوالن 

در جامعه نهادینه خواهیم کرد.
فعالیت۵۹۲مؤسسهشبانهروزی

درکشور
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
هم در این مراسم از اجرای شدن  طرح ارائه 
و  داد  خبر  کشور  در  اجتماعی  خدمات  نظام 
افزود: سالمت اجتماعی به مقوله  بهزیستی و 
به زیستن انسان ها می پردازد.حبیب ا... مسعودی 
فرید افزود: بدون توجه به سالمت اجتماعی 
اجتماعی  مشکالت  و  آسیب ها  به  نمی توان 

مردم  از  بسیاری  کرد:   عنوان  وی  پرداخت. 
هنوز نتوانسته اند با دنیای اطراف تعامل عاری 
به سالمت  توجه  و  باشند  داشته  از خشونت 

اجتماعی باید از بدو تولد آغاز شود.
مسعودی فرید  با اشاره به اینکه بسیاری از 
کشورها سرمایه گذاری روی کودکان را از بدو 
تولد شروع می کنند افزود:  هر کودکی که به 
دنیا می آید دارای 100 میلیارد سلول عصبی و 
100 تریلیون ارتباطات عصبی است لذا اگر از 
همان کودکی محرک های محیطی در کودکان 
ایجاد کنیم و والدین را آموزش دهیم کودکان با 
سلول های مغزی بیشتری وارد عرصه دبستان 
می شوند.وی تأکید کرد: اگر به حوزه کودکان 
در سنین پایین توجه نشود و سالمت اجتماعی 
را در دستور کار قرار ندهیم به آنچه که در سال 

1404 پیش بینی شده تحقق نخواهیم یافت.

به باید درمان و بهداشت وزارت
مراقبتهایدورانبارداریتوجهکند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
تاکید کرد:  توجه به سالمت اجتماعی باید از 

کودکی آغاز شود و هر کاری  بدون نظریه و 
پشتوانه فکری مؤثر نخواهد بود.مسعودی فرید  
عنوان کرد: وزارت بهداشت و درمان باید به 
مراقبت های دوران بارداری توجه کند.وی تاکید 
کرد: الزم است سالمت اجتماعی در مقاطع 
باالتر مانند مهدهای کودک نهادینه شود  و 
دستگاه هایی نظیر وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و 

رسانه ها در این مهم تأثیر گذارند.

فعالیت۵۹۲مرکزشبانهروزیبرای
کودکانبدسرپرستوبیسرپرست

درکشور
وی  با بیان اینکه  راهبرد سازمان بهزیستی 
اجتماعی،  آسیب های  به  رسیدگی  در  کشور 
بازاریابی اجتماعی است،  افزود: اگر با رویکرد 
از  می توانیم  برویم  جلو  اجتماعی  بازاریابی 
هزینه هایی  و  اجتماعی  هزینه های  بسیاری 
که آسیب های اجتماعی در پی دارد را کاهش 
دهیم.مسعودی فرید  با بیان اینکه 592 مرکز 
شبانه روزی برای کودکان بد سرپرست و بی 

داد:  ادامه  دارند  فعالیت  کشور   در  سرپرست 
پرداختن به سالمت اجتماعی وسیع است و به 
همه ابعاد مربوط می شود.معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه برای 
هر کاری که انجام می دهیم باید شواهد علمی 
باشیم منابع را هدر  نداشته  اگر  باشیم  داشته 
با  پژوهش های  باید  کرد:  تصریح  می دهیم، 

کیفیتی ارائه دهیم.
طرحارائهنظامخدماتاجتماعی

درکشوراجرایمیشود
مسعودی فرید  با بیان اینکه  طرح ارائه نظام 
اجرایی می شود  در کشور  اجتماعی  خدمات 
هفته  دو  تا  مذکور  طرح  طراحی  شد:  یادآور 
دیگر به پایان می رسد و به صورت پایلوت در 
استان قزوین اجرا می شود.معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور ضمن یاداوری اینکه 
آماده سازی و ظرفیت سازی های مد نظر طرح 
سال  اوایل  از  اجتماعی  خدمات  ارائه  نظام 
آینده در کشور اجرا می شود افزود: باید از تمام 
دانش ها و تخصص ها استفاده کنیم تا خدمت 

درستی به مخلوقات خدا ارائه دهیم.

سازمان  تجارت  و  بازرگانی  معاون  حسینی- 
نام  ثبت  به  استان  تجارت   معدن،  صنعت، 
تولید  رونق  تسهیالت  دریافت  برای  اصناف 
دستورالعمل   طبق   : کرد  عنوان  و  اشاره 
فنی  واحدهای  و  صنفی  تولیدی  واحدهای 
از  با اخذ مجوز  توانند  و خدماتی صنفی می 

اتحادیه ، به بانک های عامل مراجعه کنند. 
جویبان این تسهیالت را نامحدود دانست و 
افزود: سقف تسهیالت 100 میلیون تومان، بوده 
 و شرط الزم، داشتن طرح توجیهی می باشد.

 به گفته وی اگر در بانک یا دریافت تسهیالت 
برخورد کردند، طرح در کارگروه  به مشکلی 

رفع موانع تولید مطرح و بررسی خواهد شد. 
صمت،  سازمان  تجارت  و  بازرگانی  معاون 
برای  تقاضایی  تاکنون  که  این  به  اشاره  با 
ادامه داد:  ایم  نداشته  این تسهیالت  دریافت 
12 هزار واحد تولیدی و فنی خدماتی صنفی 
پروانه دار در استان وجود دارد که پیش بینی 

می کنیم 10 درصد این ها، شرایط دریافت 
تسهیالت  را داشته باشند. جویبان با اعتقاد 
بر این که این تسهیالت سرمایه در گردش 
بوده، با بازپرداخت یک ساله و سود 18 درصد 
واحدهای  شاید  کرد:  تصریح  باشد،وی  می 
صنعتی بتوانند سود باالی آن را بپردازند ولی 

این کار برای واحدهای صنفی مشکل است. 
وی خاطرنشان کرد: اگر مبلغ کمک سودی 
در کنار این تسهیالت باشد و با تصویب یارانه 
واحدهای  برای  که  دولتی  تسهیالت  سود 
صنعتی بود، اصناف نیز از آن بهره مند خواهد 
نیست! خبری  که  فعال  متاسفانه  ولی  شد، 

اظهار  بیرجند  شهرداری  سرپرست  قاسمی- 
آسفالت مدارس  ماه،  آستانه مهر  در  کرد که 
به متراژ 10 هزار متر مربع توسط شهرداری 
بیرجند انجام شده است. »خانزاد« تصریح کرد 
که از دیگر کارها می توان به موزائیک فرش 
پیاده روی معابر خیابان های معلم و طالقانی به 
متراژ 2000 مترمربع، لکه گیری معابر و پیاده 
روهای منتهی به مدارس، مساجد و حسینیه 
ها و ترمیم نوار حفاری  معابر به متراژ 5000 
مترمربع  )به ویژه بلوار عبادی و خیابان رجایی( 
اشاره کرد. وی همچنین از آسفالت معابر بهمن 
و  نصر، اجرای جوبه، جدول و پل سنگی به 
متراژ 2000 متر طول و اجرای میدان آیت اهلل 
هاشمی خبر داد. این مقام مسئول عنوان کرد: 

اجرای سرعت گیر  خیابان انقالب  - خیابان 
پاسداران در آستانه مهر 96، شست و شوی 
کلیه ایستگاه های اتوبوس، لکه گیری آسفالت 
درباره  مدارس  با  همکاری  مدارس،  اطراف 
فعالیت هایی که مرتبط با شهرداری می باشد 
و نصب پالکاردهای مخصوص استقبال از مهر 
اطراف  های  جوبه  و  معابر  نظافت  همراه  به 
مدارس از دیگر اقدامات شهرداری برای شروع 

مدارس می باشد.

اجرايطرحایمنیاردرمدارسبیرجند
مدارس  حوالی  گروهی  نظافت  به  »خانزاد« 
به  توجه  با  حفاری  مجوزهای  عدم صدور  و 
بازگشایی مدارس اشاره کرد و افزود: گلکاری 

کاشت  با  شهر  سطح  بلوارهای  و  میادین 
و  میادین  آماده سازی  و  بوته گل  65 هزار  
فضای  شادابی  و  تلطیف  برای  آن  آبنماهای 
شهر در روزهای آغازین سال تحصیلی نیز از 
دیگر اقدامات می باشد. وی خاطر نشان کرد: 
6 کیلومتر خط کشی محوری، خط کشی عابر 

پیاده و خرید لباس پلیس مدرسه به تعداد 50 
دست به همراه نصب بنر پلیس )بنر آموزشی( 
و نصب 50 عدد تابلوی کلبه ای مدرسه انجام 
به  بیرجند  شهرداری  سرپرست  است.  شده 
نصب بنرهای خوش آمدگویی به دانش آموزان و 
دانشجویان در سطح شهر اشاره کرد و ادامه داد: 

امضاء تفاهم نامه ای بین سازمان آتش نشانی 
و  آموزش  کل  اداره  آموزي  دانش  سازمان  و 
پرورش برای  اجراي طرح ایمن یار در مدارس 
»خانزاد«  است.  شده  امضاء  و  منعقد  بیرجند 
آتش  و  ایمني  آموزش  طرح  که  کرد  بیان 
نشاني به دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلي 
در مدارس شهرستان بیرجند اجرایی می شود و 
همچنین طرح دیوارنویسي در قالب پیام ایمني 
در ترویج فرهنگ ایمني در مدارس نیز اجرا 
گردیده است. وی اضافه کرد که المان های 
مدادتراش در خیابان جمهوری، المان کالس 
درس در میدان امام، مدادرنگی در میدان ابوذر 
تقاطع  المانهای مدادتراش و مدادرنگی در  و 
خیابان مدرس و 15 خرداد نصب شده است.

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   - کاری 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی در مراسم  
افتتاح شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری 
سایه سیر شرق بیان کرد: صنعت گردشگری 
رشد  خدماتی  دفاتر  از  باید  جنوبی  خراسان 
اینکه   بیان  با  رمضانی  یابد.حسن  توسعه  و 
اقتصاد آینده استان خراسان جنوبی مربوط به 
گردشگری است و در راه توسعه گردشگری 
مدیران  افزود:   کرد  خستگی  احساس  نباید 
عنوان  به  را  گردشگری  باید  استان  در  ارشد 
عامل توسعه اقتصادی مطرح کنند .مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با یادآوری اینکه  بازارچه صنایع دستی استان 
600 میلیون تومان درآمد داشته ادامه داد: و 
این نتیجه تالش مسئوالن و هنرمندان است 
اینکه  به  اشاره  با  نیست.وی  کوچکی  کار  و 

افتتاح  گذشته  روز  طبس  اصفهک  اقامتگاه 
شد یادآوری کرد:   باعث افتخار است چون 
امروز جوانانی اقامتگاه رها شده در دیهوک را 
به دست گرفته اند و مدیریت می کنند.رمضانی  
و  اصفهک  تاریخی  بافت  اینکه  به  اشاره  با 
نایبندان در حوزه شهرستان طبس در فهرست 
آثار ملی ثبت شده است تصریح کرد: باید آثار 
تاریخی خراسان جنوبی که برای گردشگران 
تالش  و  کنیم  حفظ  را  دارد  بازدید  قابلیت 
تا  کرده  شناسایی  را  دیگری  فاخر  آثار  کنیم 
بر جذابیت های استان افزوده شود و در حوزه 
صنایع دستی باید تالش شود تا با احیای صنایع 

دستی بر جذابیت آن بیفزاییم.

افتتاحاقامتگاهزاغبور
درمجموعهاکبریه

همچنین با همراهی فرماندار، مدیرکل میراث 
گردشگری  فعاالن  و  گردشگری  و  فرهنگی 

مجاورت  در  زاغ بور  اقامتگاه  پنجشنبه  صبح 
مجموعه جهانی اکبریه بیرجند  افتتاح شد.

رمضانی ابراز امیدواری کرد این بافت تاریخی 
بتواند جایگاه خوبی برای جذب گردشگر باشد 

و تاکید کرد: اکبریه یک روستای گردشگری 
بهسازی  باید  که  است  بیرجند  شهر  دل  در 

مجموعه  مدیر  گیرد.  قرار   توجه  مورد  آن 
اقامتگاه بوم گردی زاغ بور  با بیان اینکه فعالیت 
بازدید  مسافرها،  اقامت  برای  اقامتگاه،  این 
افراد  که  است  سنتی  و  قدیمی  فضاهای  از 

اینجا  در  را  شام   و  نهار  صبحانه،  می توانند 
میل کنند و مکانی هم برای خواب و استراحت 
فراهم کرده ایم افزود: با توجه به اینکه یک کار 
جدید با هزینه کم اما بازدهی زیاد به دنبال دارد، 
حمایت خیلی خوب بوده است.سیروسی  عنوان 
کرد:  فعاالن و عالقه مندان، می توانند به راحتی 
با هزینه بسیار کم، خانه های قدیمی با بافت 
تاریخی را بازسازی کرده و فضای اقامتی و به 
تبع آن صنعت گردشگری را گسترش دهند.

وی با اشاره به اینکه این  اقامتگاه ها یکی از 
مهم ترین جنبه هایی است که می تواند فرهنگ 
معرفی  و  حفظ  را  منطقه  یک  محلی  بومی 
کرد  ادامه داد: خانه بوم گردی زاغ بور مکانی 
تاریخی و ملموس است که می توان به راحتی و 

از نزدیک با فرهنگ ملی خود آشنا شد.
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استان  های  فرودگاه  کل  مدیر   - کاری 
زائران  اعزام  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان 
طریق  از  وحی  سرزمین  به  جنوبی  خراسان 
شهریور  سوم  الی  یکم  از  بیرجند  فرودگاه 
مدت  این  در  و  شد  انجام  جاری   سال  ماه 
با  1600 زائر در قالب  در قالب 12 کاروان 
به  حج  مناسک  انجام  برای  پرواز   6 انجام 
عربستان منتقل شدند.هادی سالمی با بیان 

اینکه : بازگشت حجاج از مدینه نیز از شنبه 
اول مهرماه سال جاری آغاز شده و نخستین 
ساعت  جنوبی  خراسان  حجاج  کاروان 
16:25 با پرواز شماره  1611 ایران ایر وارد 
فرودگاه بین المللی بیرجند خواهند شد افزود: 
مهرماه  چهارم  تا  حجاج  برگشت  پروازهای 
استان  های  فرودگاه  کل  دارد.مدیر  ادامه 
همکاری  با  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 

تمام ارگان های دخیل در عملیات حج آماده 
تالش  و  هستیم  حجاج  میزبانی  و  پذیرش 
و  حجاج  بیشتر  هرچه  رفاه  کرد،  خواهیم 
مستقبلین در این ایام حاصل شود و پروازها 
با کمترین مشکل و تاخیر و با ایمنی کامل 
است  این  سعی مان  تمامی  و  گیرد  صورت 
که با کمک ارگان های دیگر و با بکارگیری 
تمام امکانات، سرعت روند ترخیص حجاج را 

افزایش دهیم و از زمان ایستایی آنها بکاهیم 
تا بتوانیم همانند پروازهای رفت در برگشت 
نیز پایان خوبی برای سفر معنوی حجاج رقم 
بزنیم.مدیر کل فرودگاه های استان خراسان 
رفاه  اقدامات  موثری جهت   : جنوبی گفت 
صورت  بیرجند  فرودگاه  در  مستقبلین  حال 
خواست  در  استقبال کنندگان   از  و  پذیرفته 
فرودگاه  با مسئوالن  داریم ضمن همکاری  

ایجاد  و  راه بندان  از  جلوگیری  منظور  به 
سهولت در خروج حجاج از فرودگاه و تسریع 
داخلی  پروازهای  مسافران  آمد  و  رفت  در 
تلفن  طریق  از  فرودگاه  به  عزیمت  از  قبل 
199 و یا مراجعه به پرتال فرودگاه بیرجند به 
 www.birjand.airport.ir نشانی 
از آخرین وضعیت پرواز حجاج  مطلع گردند.
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توجه به سالمت اجتماعی باید از بدو تولد آغاز شود

برگزاری سومین سوگواره تعزیه
 در قهستان

قاسمی- معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه سومین سوگواره 
تعزیه استان در شهرستان درمیان، شهر قهستان آن 
 برگزار می شود، اظهار کرد: با توجه به درخواست هایی 
که فرمانداران شهرستان ها برای میزبانی جشنواره 
ها می دهند و چون هدف ما توزیع جشنواره در تمام 
استان است، این دوره از سوگواره را به دلیل ظرفیت 
جمعیتی به قهستان داده ایم. »زمزم« خاطر نشان 
بیرجند و سرایان  نیز در  کرد که دو دوره گذشته 
برگزار شده است. وی عنوان کرد که این مراسم 
از چهارم تا ششم محرم ادامه دارد که همان 3 تا 6 
مهرماه است. به گفتۀ وی تاقبل از اعالم سوگواره 
و مهلت ارسال آثار 20 گروه نمونه کار و آثار خود 
را ارسال کرده اند که به هیئت بازبینی داده شده و 
بین 5 تا 7 گروه برگزیده می شوند و اجرای برنامه 
خواهند داشت و از همه این گروه ها در اختتامیه 
تجلیل می شود. این مقام مسئول تأکید کرد: امسال 
نیز مانند سال های دیگر در بیرجند هم مراسم تعزیه 
انجمن  توسط  عاشورا  روز  در  که  داشت  خواهیم 
هنرهای نمایشی تعزیه خیابانی با کاروان نمادین 
پردازند. می  گوناگون  های  تعزیه  اجرای  به   نینوا 

اولین همایش ملی دانشجویی بحران آب 
در دانشگاه بیرجند 

بحران  دانشجویی  ملی  همایش  اولین   - کاری 
آب با کمک انجمن های علمی دانشجویی  روز 
معاون  شد.  برگزار  بیرجند  دانشگاه  در  پنجشنبه 
فرهنگی دانشگاه بیرجند  با بیان اینکه  50 مقاله 
به دبیرخانه این همایش همایش ملی دانشجویی 
بحران آب در بیرجندارسال شد  افزود:  داوران  14 
مقاله را  برای ارائه، پذیرش کردند.محمدی ادامه 
استانهای  جمله  از  کشور  سراسر  از  مقاالت  داد: 
اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کرمان، 
کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کردستان، اردبیل 
یادآور  است.وی   شده  ارسال  جنوبی  خراسان  و 
دانشجویی  همایش  این  برگزاری  از  هدف  شد: 
را بررسی علمی بحران آب و ارائه روش صحیح 
علمی در مدیریت این بحران برای مناطق مختلف 
کشور  است.وی با بیان اینکه  شناسایی منابع آّب، 
روش های مدیریت بحران آب، مدیریت مصرف 
و  فناوری  زیست،  محیط  و  آب  کشاورزی،  آّب 
مدیریت  و  مجازی  آبهای  آب،  بحران  مدیریت 
این  محورهای  جمله  از  صنعت  در  آّب  مصرف 
همایش است افزود: انجمن های علمی دانشجویی 
عمران،  شیمی،  شناسی،  زمین  شناسی،  زیست 
مهندسی آب و جغرافیا در برگزاری این همایش 
تخصصی  کارگاه  داد:  ادامه  داشتند.وی  همکاری 
رفت  برون  برای  آب  جامع  مدیریت  عنوان   با 
از بحران نیز در این همایش برگزار می شود.دبیر 
بحران  دانشجویی  ملی  سمینار  نخستین  اجرایی 
از  همایش  این  فراخوان  اینکه  به  اشاره  با  آب 
اسفندماه سال گذشته داده شده بود افزود: با توجه 
به اطالع رسانی گسترده  که در سطح دانشگاه های 
کشور در فراخوان این سیمنار صورت پذیرفت از 
دانشگاه های سراسر کشور مقاالتی به دبیرخانه این 

سمینار ارسال شده است. 

استفاده از ارزیابی مشارکتی روستاییان
 در سامانه جامع پهنه بندی 

حسینی-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با 
بیان این که سامانه جامع پهنه بندی مرجع مناسبی 
برای صحت آمارهای کشاورزی است عنوان کرد: 
با مشارکت روستاییان  این سامانه و  با  توان  می 
کشاورزی  ارقام  و  آمار  از  کیفی  محصول  به 
دست یابیم. ضیاییان احمدی با اشاره به این که 
از  استفاده   ، از روش های توسعه روستایی  یکی 
)روشهای  مشارکت  بر  مبتنی  توسعه  روشهای 
روش  این  در  داد:  ادامه  است  مشارکتی(  ارزیابی 
از اطالعات مردمی برای برنامه ریزی های توسعه 
این  بر  اعتقاد  با  روستایی استفاده می کنیم. وی 
که در زمان حاضر این روش در جهاد کشاورزی 
سامانه  اگر  کرد:  اضافه  است  شده  استفاده  کمتر 
جامع پهنه بندی ، همیشه به روز بوده و نیروی 
انسانی کافی هم داشته باشد، می توانیم در برنامه 
ریزی های ارزیابی مشارکتی از آن استفاده کنیم. 
به گفته وی در ارزیابی مشارکتی، کارشناسان در 
نظر  از  و  پیدا کرده  روستایی حضور  جامعه های 
جمعی آنان برای توسعه منطقه استفاده می کند، 
بر ای اساس نیازسنجی ها و اولویت بندی های 

سازمان نیز مشخص می شود.

نصب 25  کیلومتر گاردریل در  راههای 
استان خراسان جنوبی

حریم  و  ایمنی  اداره  مسئول  مقدم-  دادرس 
جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راههای 
استان  راههای   از  کیلومتر   25 در  استان   ای 
زاده   است.زمان  گردیده  انجام  گاردریل  نصب 
: به منظور ایمن سازی محور های  تصریح کرد 
مواصالتی استان و با توجه به اهمیت عبور و مرور 
و لزوم وجود عالئم راهنما و محافظتی، این اداره 
کل اقدام به تعمیر و نصب 25 کیلومتر گاردریل  
های  پیچ  و  پرتگاهها   ، پرحادثه  نقاط  در  جدید 
است. نموده  ها  آبرو  و  ها  پل  دهانه  خطرناک، 

عکس:احسان توال
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امام علی علیه السالم فرمودند:
بَِدواِم ِذکِر ا... تَنجاُب الَغفلَُة

با پیوسته به یاد خدا بودن است که پرده غفلت کنار می  رود.
)غرر الحكم، ح4269(

رهبر انقالب: آمریکا از داشتن چنین 
رئیس جمهوری احساس شرم می کند

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان سخیف، 
رئیس  غیرواقعِی  سراسر  و  آشفته  ابلهانه،  زشت، 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  آمریکا  جمهور 
گفتند: این سخنان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی 
از عصبانیت، درماندگی و سبک مغزی است زیرا 
از اینکه نقشه های چندین ساله آنها  آمریکایی ها 
جمهوری  مؤثر  حضور  با  آسیا،  غرب  منطقه  در 
اسالمی ایران، نقش برآب شده، به شدت ناراحت و 
عصبانی هستند. ایشان تأکید کردند:سخنان رئیس 
جمهور آمریکا، برای ملت آمریکا افتخارآمیز نبود 
داشتن  و  این سخنان  از  آمریکا،  نخبگان  باید  و 
چنین رئیس جمهوری احساس شرم کنند که این 

احساس شرم را نیز بیان کرده اند.

روحانی: برای دفاع از کشورمان
 از کسی اجازه نخواهیم گرفت

رئیس جمهور با بیان اینکه ما برای دفاع از کشورمان از 
کسی اجازه نخواهیم گرفت، گفت: چه شما بخواهید چه 
نخواهید ما قدرت نظامی و دفاعی  خود را آنقدر که الزم 
بدانیم، تقویت می کنیم.حجت االسالم روحانی گفت: 
سالح ما برای دفاع از کشورمان و ملت های منطقه در 
برابر تجاوز قدرت های بزرگ و تروریسم است؛ بنده به 
آنانی که با لحن نادرست و غلط با مردم ایران سخن 
می گویند، می گویم در روزهای سخت مردم منطقه 
چه کسی پذیرای مردم مظلوم منطقه بوده است؟

سردار جزایری: برجام و برجام ها 
هیچگونه منفعت دراز مدتی برای ما ندارد

سردار جزایری سخنگوی ارشد نیرو های مسلح درباره 
لفاظی های اخیر دونالد ترامپ و نیکی هیلی علیه ایران 
فعلی  و  قبلی  اظهار کرد: مجموعه عملکرد دولت 
آمریکا سیاست های ناموفقی است که علیه ایران در 
پیش گرفته و در این زمینه با ناکامی و شکست در نبرد 
با ایران مواجه شده است. وی گفت: ما باید بر توان 
داخلی خود متکی باشیم و برجام و برجام ها هیچگونه 

منفعت دراز مدتی برای ما در پی نخواهد داشت.

امیر  پوردستان: دشمن را از
 کرده خود پشیمان می کنیم

امیر احمد رضا پوردستان در مورد قدرت جمهوری 
اسالمی در مواجهه با هرگونه تهدید خارجی بیان 
ظرفیت  تهدید،  با  متناسب  مسلح  نیروهای  کرد: 
های الزم و تهاجمی ایجاد می شود، این راهبردی 
توسط ستاد کل  ما  نیروهای مسلح  در  که  است 
مشترک نیروهای مسلح تهیه و ترسیم شده است. 
اظهار  اسالمی  جمهوری  ارتش  فرمانده  جانشین 
کرد: اگر دشمنی بخواهد به خیال خامی تهدیدش 
را عملی کند با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده ای 

روبرو خواهد شد.

ظریف: اگر آمریکا خواهان امتیازات 
جدید است، ایران هم می خواهد

وزیر خارجه ایران که با نویسندگان و مدیران یک 
روزنامه معتبر آمریکایی دیداری داشته، درباره مواضع 
مطرح  اظهاراتی  برجام  علیه  ترامپ  دونالد  دولت 
کرده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که 
محمدجواد ظریف در یک مصاحبه گفته، اگر آمریکا 
خواهان  هم  ایران  است،  جدید  امتیازات  خواهان 
از  دیگری  بخش  در  ظریف  است.  جدید  امتیازات 
صحبت هایش درباره توافق هسته ای ایران و گروه 
کامل  معامله ای  و  توافق  »هیچ  کرده  تاکید   5+1
نیست. زیرا در هر توافقی شما باید بده بستان داشته 
باشید. در غیر این صورت توافقی صورت نخواهد 
برجامی  مواضع  رد  با  ایران  ارشد  گرفت«.دیپلمات 
دولت دونالد ترامپ تاکید کرد که چرا ما باید درباره 
افزودن یک متمم جدید)به برجام( صحبت کنیم؟ اگر 
شما خواهان متمم هستید، باید روی همه موضوعات 
برجام )از قبیل رفع تحریم ها( متمم وجود داشته باشد«.

الوروف: تحریم های آمریکا
 بقای برجام را تهدید می کند

وزیر خارجه روسیه که در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل سخنرانی می کرد، گفت: »تحریم های 
یک جانبه آمریکا که اثرات فراسرزمینی دارد، فاقد 
مشروعیت است.« الوروف افزود: »همه با نگرانی 
ایاالت  مداوم  تحریم های  که  هستند  این  شاهد 
متحده علیه ایران که اثرات فراسرزمینی هم دارد، 
اجرای برجام را به خطر انداخته است.« وی گفت: 
ثبات  در  مهم  عاملی  به  ایران  با  هسته ای  توافق 

منطقه تبدیل شده است.«

گابریل: اگر برجام شکست بخورد، 
اعتبار توافقات بین المللی از بین می رود

وزیر خارجه آلمان در مجمع عمومی سازمان ملل 
شوند  خارج  برجام  از  می خواهند  که  کسانی  از 
دیدن  با  شمالی  کره  دارند  انتظار  چگونه  پرسید 
عاقبت برجام، قبول کند که برنامه هسته ای خود 
متوقف  امضا شده  دریافت یک کاغذ  ازای  در  را 
کند. زیگما گابریل سپس با توجه به احتمال خروج 
آمریکا از برجام، سوالی منطقی مطرح کرد و گفت: 
»اگر روزی مشخص شود که توافقات بین المللی، 
بر روی آن  ارزش کاغذی که  عمری طوالنی و 
نوشته شده اند را ندارند، کدام کشور راضی می شود 

از توسعه برنامه هسته ای خود دست بردارد؟

عکس : احسان توال
وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح در بیرجند به نمایش درآمد

مراسم سخنرانی و عزاداری حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 
طبق سنوات گذشته برگزار می گردد

سخنران : حجت االسالم شیخ علی دلدار
با مداحی مداحان مسجد

زمان: هر شب بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان غفاری ، بیست متری جرجانی،  مجتمع 
فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

همانند سالهای گذشته ویژه ایام محرم و صفر برای مراسم زیارت عاشورا و ...
 لطفا جهت خدمت رسانی بهتر حتما 24ساعت جلوتر برای سفارش اقدام نمایید. 
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قابل توجه کلیه ادارات ،  ارگان ها و همشهریان عزیز

شلـه مشهـدی یـاس

امیر صدرا عزیز
جناب آقای دکتر زنگویی و  سرکار خانم

کسب رتبه 8 منطقه دو در کنکور سراسری 
و قبولی در رشته پزشکی 

 را  حضورتان تبریک عرض نموده، آرزوی سالمت و موفقیت ایشان را دارم.

اشراقی- آموزشگاه اشراق

هنرمند  فرهیخته برادر عزیزم
 آقای سید محمد حسین خراشادیزاده

 کسب رتبه اول کارگردانی و نمایشنامه نویسی
 در سطح استان

 از سوی شما، برگ افتخاری دیگری برای من و خانواده مان بود
 همواره موفق و مستدام باشی.

سید مجید خراشادیزاده 
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