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سرمقاله

  قدرشناسی از
 یک ورود انقالبی!

*هرم پور

 اقدام شایسته دادستان عمومی و انقالب بیرجند 
در پیگیری برخی از سهل انگاری ها و غفلت ها 
و فراموشی ها از مسائل حوزه خدمات رسانی به 
 مردم از سوی بعضی از مدیران و نیز پیگیری های 
مکرر ایشان در راستای احقاق مطالبات مردمی،  
این روزها در سطح شهر چه در فضای واقعی و 
مثبت  بازتاب  شدت  به  مجازی،  فضای  در  چه 
مؤثر  اقدامات  این  از  ای   نمونه  است.  داشته 
گذشته  هفته  تصادف  ماجرای  در  توان  می  را 
قضایی  مهلت  و  بیرجند  درمیان-  محور  در 
بازدید  موجود،   نواقص  رفع  برای  مدیران  به 
در  جدی  تذکرات  و  بیرجند  کشتارگاه  از  ایشان 
خصوص وضعیت آنجا و یا پیگیر یهای مجدانه 
موضوع  طرح  از  پس  الزم  دستورات  صدور  و 
 رواج آموزش رقص در استان در برخی رسانه ها 
ما  شهروندان  که  است  این  واقعیت  برد.  نام 
نیز  و  خود  حق  به  کامل  وقوف  عدم  دلیل  به 
به نوعی  اخیر  عدم توجه مسؤولین، در سالهای 
ناامیدی  که  اند  شده  دچار  اجتماعی  افسردگی 
آنان از پیگیری ها و بالتبع عدم رغبت به طرح 
2 صفحه  در  ادامه   .. به   را  آنان   سوی  از  مشکل 

هیئت های مذهبی با
 پلیس همکاری کنند

      شیر کامل
 در راه است!

 صفحه ۷

بازگشت حجاج
 خراسان جنوبی

صفحه ۷

بن کارت های یازدهمین نمایشگاه 
کتاب استان پیش فروش می شود

 صفحه ۷

فعاالن کتابخانه ای
 سربازان فرهنگی جامعه اند

صفحه ۷

 ساز ناکوک طبل ها 
با عزداری های محرم

صفحه 3

 رضایی- دیروز با حضور نماینده ولی فقیه،فرمانده انتظامی استان، معاون هماهنگ کننده ی  سپاه انصارالرضا)ع( و چند تن از مسوالن برگزار شد.
محوریت اصلی  این جلسه به منظور بیان ،مسائل وبرنامه ها هیئت های مذهبی در ده اول محرم و همچنین آگاه سازی نمایندگان هیئت ها 
 برای ایجاد جریان صحیح عاشورایی وجذب هر چه بیش تر مردم و بخصوص نسل جوان در این ایام  بود.نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد:

جایگاه امام حسین بر هیچ کس پوشیده نیست و ایشان در بین تمام معصومین جایگاه استثنایی دارند و عالوه بر مسلمانان ،کسانی که شاید اصال 
 مسلمان نیستند و هندو و زرتشتی هستند در این ایام برایشان نذر ونیاز می کنند و ایشان را  الگویی در برابر ظلم ستیزی و استکبار ستیزی می دانند. 
 وی افزود: حسین یک فرد و کربال یک مکان نیست بلکه یک جریان است ،جریان عدل در برابر ظلم .حجت االسالم عبادی ادامه داد :

طبق فرمایش مقام معظم رهبری که عزاداری امام حسین نباید عزاداری سکوالر باشد هیئت ها و متولیان آن باید با برنامه ریزی... ) ادامه خبر در صفحه 7 ( 

در دیدارنماینده ولی فقیه با مسئوالن هیئت های مذهبی مطرح شد

رنا
: ای

س 
عک

گشایش نمایشگاه امتداد عاشورا در امامزادگان باقریه بیرجند / صفحه۷

تیم ایران جوان مقام اول مسابقات فوتبال جوانان استان را کسب کرد/ دیدار تیم های فوتبال ایران و توگو در روسیه لغو شد/ بازی های داخل سالن آسیا؛ تیم اسنوکر ایران قهرمان شد/ جان باختن عابر پیاده در محور بیرجند - خوسف/ یک موتور، اندازه یک خودرو مصدوم برجای گذاشت/ آخرین خبرها از اجرای حکم قاتل بنیتا/ قتل یک دانش آموز توسط همکالسی خود / صفحه 6

محمدجوادظریف:
عقب نشینی از توافق هسته ای

 یکی از گزینه های ما در برابر آمریکاست

محمدرضاباهنر: 
قالیباف کاندیدای نهایی

جمنا می شد، پایداری حمایت نمی کرد

مشاور ظریف:
 ترامپ می خواهد

 برجام را به هم بزند

موسوی الری :
کاندیدایی قدرتمندتر

 از الریجانی داریم

علی الریجانی:

ترامپ نیم قرن از 
دنیا عقب است

مصطفی میرسلیم: 

بارزانی در دام وسوسه
  اسرائیل افتاده است

صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

آگهی مناقصات عمومی )یک مرحله ای( شماره های )30-96( الی )40-96( شماره شناسه:88823
1( دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند  2- موضوع مناقصات: مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی 
پایگاه های اورژانس 115 استان با بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل 3- شرایط شرکت در مناقصات: کلیه شرکت های دارای مجوز از کمیسیون ماده 20 

دانشگاه و دارای گواهی صالحیت ایمنی  4- مدت انجام کار: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
5- مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصات: الف( واریز مبلغ 150/000 ریال جهت خرید اسناد مناقصه ذیل به شماره حساب 21۷816219800۷

http://iets.mporg.ir :بانک ملی )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند.  ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملی مناقصات به آدرس
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

نوع تضمینمبلغ تضمین )ریال(تعداد پایگاهشهرستانشماره مناقصهردیف
ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده 321/000/000بیرجند196-30

بانکی و یا واریز نقدی وجه به حساب شماره 
2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند

 به نام سپرده جاری دانشگاه
 )شرکت در مناقصه(

326/000/000درمیان296-31
220/000/000سربیشه396-32
433/000/000نهبندان496-33
113/500/000فردوس596-34
217/500/000بشرویه696-35
113/100/000سرایان796-36
323/000/000طبس896-37
535/200/000قاین996-38
117/700/000زیرکوه1096-39
18/500/000خوسف1196-40

7- مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/0۷/3 لغایت 96/۷/10    8- مهلت تحویل اسناد: 96/0۷/22 9- محل تحویل اسناد: خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان غفاری- دبیرخانه 
سازمان مرکزی دانشگاه تحویل و رسید دریافت گردد. 10- تاریخ و محل فرآیند بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 96/۷/23 -  سالن جلسات معاونت توسعه

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده )یا برندگان( مناقصه می باشد. دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه مختار خواهد بود.
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به شماره 30004848۷۷ ارسال نمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای 
دکتر محمد مهدی مروج الشریعه

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

استانـدار خراسـان جنـوبی 
تبریک عرض می نمایم، امیدوارم حضور شما در این مسئولیت بزرگ 

به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش 
 آن جایگاه محترم خواهد گردید. از خداوند منان دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت شما را مسئلت دارم.

ابوالحسن گندمی - دبیرحزب تدبیر و توسعه ایران اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 استاندار خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، توفیق خدمتگزاری روز افزون شما را در جهت توسعه همه جانبه

 استان علم و ایمان از پیشگاه خداوند مسئلت داریم.

شورای اسالمی شهرستان خوسف

جنـاب آقـای دکتـر کاظم قائمـی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی 

و  رئیس محترم سازمان نظام پزشکی بیرجند
ارتقای علمی شما را به مقام شامخ استـادی تبریک عرض می نماییم.

جمعی از پزشکان

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

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

قابل توجه کلیه ادارات ،  ارگان ها و همشهریان عزیز

شلـه مشهـدی یـاس

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی - به استناد آیین نامه خرید خدمات 
مشاوره - به شماره بخشنامه 193542/ ت42986 ک مورخ 1388/10/1 
هیئت محترم وزیران در نظر دارد جهت انجام خدمات مهندسی نظارت 
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند اقدام به 
ارزیابی کیفی مشاوران ذیصالح نماید. لذا از شرکت های ذیصالح در کلیه 
پایه های رشته حفاظت و مهندسی رودخانه دعوت می شود با مراجعه 
 setadiran.ir به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی

نسبت به دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی اقدام نمایند. 

1- مهلت دریافت اسناد:
 از ساعت 8 صبح مورخ 1396/0۷/03 تا ساعت 16 مورخ 1396/0۷/06

2- مهلت بازگشت اسناد ارزیابی:
 تا ساعت 16 مورخ 1396/0۷/23

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شماره شناسه:88818
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زمان اعالم نتایج آزمون استخدامی
فارس- نتایج اولیه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور چهارم مهرماه منتشر می شود. داوطلبانی که در چهارمین 
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در روز سوم شهریورماه شرکت کردند می توانند نتایج اولیه آزمون را تا ساعت 20 روز 

سه شنبه 4 مهرماه 4 بر روی سایت سازمان  سنجش آموزش کشور مشاهده کنند.  

سرمقاله

  قدرشناسی از
 یک ورود انقالبی!

*هرم پور

و  العموم  مدعی  عنوان   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

از اعضای اصلی شوراهای مهم  به عنوان یکی 
امنیتی و نظارتی استان و نیز به عنوان عضوی از 
 دستگاه قضا، به نوعی شاید قدرتمندترین چهره ای
تواند و  قالب دستورات قضایی می  باشد که در 
می باید پیگیر حق مردم و منادی مطالباتشان  و 
نیز بازخواست کننده از غفلت ها، بی مباالتی ها 
و سهل انگاری های مدیران باشد. بازنشر هزاران 
باره ی اقدام  های اخیر دادستان بیرجند و بازتاب 
گسترده ی آن در رسانه های کشوری حکایت از 
درد و رنجی عمیق ودرونی در بین آحاد جامعه از 
شرایط اسفبار موجود در برخی از حوزه ها و نیز مهم 
بودن و شایسته تقدیر بودن این اقدام انقالبی از 
جانب آنان به مثابه بازشدن دریچه ای  از نور امید 
دارد؛ امری که بیش از یکسال قبل در همین ستون 
آن را از مسؤولین نظارتی و قضایی استان مطالبه 
کردیم و آن زمان به هر دلیل چندان مورد توجه 
قرار نگرفت. من به سه دلیل اقدام دادستان محترم 
را قابل ستایش و ضرورتاً دارای زمینه های تداوم 
می دانم: دلیل اول، موقعیت شناسی و هنِر از دست 
ندادن فرصت طالیی در این اقدام ها بود. شاید 
اگر این تصمیم ها در شرایطی دیگر و در زمانی 
 دیرتر اتخاذ می شد، اینچنین اثربخش و مفید نبود. 
بزنگاه شناسی، هنر یک مدیر توانمند و مقتدر، 
آنهم در حوزه ی احقاق حق مردم است. دلیل دوم، 
جدیت، قطعیت و صالبت ایشان در لوای ابزارهای 
قانونی و اختیارات  قضایی در راستای احقاق حق 
مردم مظلوم بود.به نظر می رسد این صالبت در 
مقابل جسارت و  پررویی برخی از مدیران به شدت 
مورد نیاز و البته کارساز است. دلیل سوم، ترجیح 
سربلندی بین مردم و در پیشگاه خداوند متعال بر 
خوش آمدن مسؤولین استانی و شهرستانی بود؛ این 
مهم، آنجا بیشتر خودنمایی می کند که متأسفانه 
شاهد هستیم بخشی از اقدامات مسؤولین استان 
و شهرستان، به ویژه نموِد آشکار آن در جلسات، 
همدیگر  بغل  زیر  بزرگ  های  هندوانه  گذاشتن 
و قربان صدقه رفتن های بی پایان است که نه 
برای آخرت  نه  برای دنیای مردم سودی دارد و 
خوِد عزیزان. شرایط فعلی جامعه ما، بی تحرکی 
و سکوت و سکون مرگبار برخی از مدیران، حاکم 
شدن خلسه ی فساد آور ترس و دلهره از برمال 
شدن برخی تخلفات پیدا و پنهان و زد و بندهای 
بین مدیریتی، و نیز آسایش طلبی برخی از مسؤولین 
و ترجیح منافع و مصالح )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

شدت  به  مردم،  حق  بر  شخصی   ) سرمقاله  )ادامه   
ضرورت تداوم این گونه اقدام های انقالبی را گوشزد 
می کند. من معتقدم در شرایطی که ناامیدی مردم 
از ورود مسؤوالن به حوزه احقاق حقوق عمومی در 
حال افزایش است، یک تک حرکت اینگونه ای و 
وارد کردن یک شوک مؤثر و اساسی به پیکره خواب 
زده بخشی از جامعه ی مدیریتی شهر و استان ما، 
هوشمندانه،  منطقی،  اقدامی  و  راهبردی  تفکری 
انتظارات  منطبق بر خواسته ها و  مردمی و دقیقاً 
مقام معظم رهبری و اصول انقالب اسالمی ماست. 
این اقدامات همانقدر که شایسته تقدیرند، نیازمند 
رعایت  ضرورت   دلیل  به  هستند.  هم  حمایت 
برخی ازمالحظات حفاظتی در گفتار و نوشتار از ذکر 
مصادیق دیگری از اقدامات مشابه دادستان محترم 
در حوزه های مختلف  معذورم، اما اجازه می خواهم 
به عنوان عضوی از جامعه ی مطبوعاتی استان و 
شهرستان،  شهروندان  عظیم  خیل  از  شهروندی 
از این ورود شایسته، تقدیر نمایم و به نمایندگی از 
مردم استان و شهر بیرجند، سایر مسؤولینی را که 
می توانستند اینچنین در راستای جلوگیری از تضییع 
حق مردم و تأکید بر احقاق مطالباتشان مؤثر واقع 
ی  مؤاخذه  مورد  ندادند،  انجام  اقدامی  اما  شوند، 
اجتماعی و مطبوعاتی قرار دهم. انتظار این است 
که این حرکت های مفید و دارای قدرت تأثیر و 
مقدِس  جبهه  به  ترسی  و  دلهره  بی  ورود  چنین 
مسؤوالن،  سوی  از  مردم  فراموشی  از  بازخواست 
خداقوت.    و  دستمریزاد  باشد.  پربرکت  و  مداوم 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

 مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده تابستان تا 15مهر است

کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  تارنمای  گزارش  به 
 15 تا  مالیاتی  مودیان  افزود:  مسیحی«  »محمد 
مهرماه فرصت دارند ضمن ارایه اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده دوره سه ماه فصل تابستان 1396، 
مالیات و عوارض متعلق را بپردازند.وی اضافه کرد: 
و  قانونی  تسهیالت  هرگونه  از  برخورداری  شرط 
اظهارنامه  ارایه  مالیاتی،  جرایم  تعلق  از  جلوگیری 
مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض 
ایرنا،  گزارش  است.به  قانونی  مقرر  موعد  در  آن 
با  را  ابرازی  عوارض  و  مالیات  توانند  می  مودیان 
سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده 
به نشانیWWW.EVAT.IR پرداخت کنند.

سهم ۸۳۳هزار تومانی هر کاروز برای کسب 
مهارت؛ ورود۱2۰ هزار کارورز به بازار کار

طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین قسط طرح کارورزی، هفته 
گذشته به حساب وزارت تعاون واریز شد و بر این اساس، 120 هزار کارورز، 
آماده ورود به بازار کار هستند. اگر قرار باشد وزارت کار100 میلیارد تومان را 
برای 120 هزار کارورز هزینه کند، سهم کارورزی هر فرد به صورت حدود 833 
هزار تومان می شود اما در شرایطی که برخی کارشناسان بازار کار معتقد 
هستند که احتمال به نتیجه رسیدن این طرح ضعیف است، آیا صرف این 
میزان هزینه برای طرح کارورزی اقدامی صحیح است؟در حالی در آستانه 
ورود به نیمه دوم سال اعتبارات اجرای برنامه اشتغالی دولت تامین شده است 
که دولت باید در سال جاری برای حدود 970 هزار نفر اشتغال ایجاد کند و 
با توجه به گذشت نیمی از سال تحقق این هدف کمی تامل برانگیز است.

مقررات  گفت:  مرکزی  بانک  نوین  فناوری های  معاون 
تغییری  گذشته  به  نسبت  صیاد  سامانه  با  چک  صدور 
را به طور کامل  تنها رعایت قواعد  نکرده است و صیاد 

از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  می کند.به  کنترل 
به  پاسخ  در  حکیمی  ناصر  بانکی،  و  پولی  پژوهشکده 
اینکه با صدور دسته چک های صیادی روند صدور دسته 
چک برای مردم چه تغییراتی کرده است، گفت: صیاد یک 
فرآیند داخلی بین بانک ها و بانک مرکزی است در نتیجه 

مردم با پیچیدگی های آن مواجه نمی شوند.
جدید  چک های  دسته   گرفتن  برای  مردم  افزود:  وی 
با بانک مرکزی ندارند و مانند گذشته به بانک  ارتباطی 

مراجعه و دسته چک را دریافت می کنند.
اینکه پیچیدگی و استعالم هایی که در  با بیان  حکیمی 
را  انجام می شود روند کار  مورد دسته چک های صیادی 

ویژگی های  از  یکی  گفت:  می کند،  تسهیل  مردم  برای 
سامانه صیاد این است که درخواست صدور دسته چک 
به  نیازی  و  داد  ارائه  بانک  اینترنت  از طریق  می توان  را 

مراجعه به شعبه نیست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
دسته چک  برای صدور  استعالم  گرفتن  به  نیازی  مردم 
ندارند، گفت: استعالمی که مردم در خصوص چک های 
صیادی انجام  می دهند توسط شخص دریافت کننده چک 
انجام می شود و فرد گیرنده چک می تواند استعالم کند تا 
فرد صادرکننده سابقه بدحسابی و چک برگشتی نداشته 
حاصل  اطمینان  چک  صاحب  خوش حسابی  از  و  باشد 

راه اندازی  زمینه  این  در  پیامکی  سامانه  افزود:  کند.وی 
شده که در هر ساعت شبانه روز پاسخگوی استعالمات 
است  اینکه ممکن  به  توجه  با  و  بود  انجام شده خواهد 
شوند  دست  به  دست  بار  چند  و  پشت نویسی  چک ها 
امکان استعالم تا چند دفعه نیز فراهم خواهد بود.حکیمی 
در مورد اینکه احتمال گرفتن دسته چک برای اشخاصی 
مشکل  سامانه  این  با  می دهند  انجام  اقتصادی  کار  که 
دسته چک  مقررات صدور  سامانه صیاد  گفت:  نیز  شود 
اما  پابرجاست  کماکان  سابق  ضوابط  و  نکرده  عوض  را 
بود و صیاد  قابل دور زدن نخواهد  این ضوابط  با صیاد 

رعایت قواعد را به طور کامل کنترل می کند.

مقررات صدور چک عوض نشده است

فقط ۶ درصد حساب های دولتی
 به بانک مرکزی منتقل شده است 

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از انتقال 1800 حساب دولتی به 
بانک مرکزی طی 5 ماه گذشته خبر داد و گفت: از 70 هزار حساب 
دولتی تاکنون 4200 حساب معادل 6 درصد کل حساب ها به بانک 
مرکزی منتقل شده است . مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک 
مرکزی اظهار داشت: پیش از ابالغ رئیس جمهوری مبنی بر انتقال 
حساب شرکت های دولتی به بانک مرکزی که 6 ماه پیش صادر شد، 
دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب های خود 
به بانک مرکزی بود. وی در پاسخ به اینکه تصور می کنید این فرآیند 
تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار 

دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست .

 سرقت اطالعات مهم بانکی وخصوصی
 کاربران با دانلودهای مذهبی ایام محرم 

سرگرد مهدی شکیب رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتا نیروی انتظامی گفت: با توجه به اینکه دانلود و دریافت مطالب 
مذهبی، زیارت عاشورا، نرم افزارهای مرتبط در این ایام افزایش پیدا 
می کند لذا پیش بینی می شود ارسال این گونه بدافزارها در ایام وجود 
داشته باشد. بنابراین هموطنان عزیز باید دقت و حساسیت بیشتری 
بودن  احساسی  از  سایبری  کرد:سودجویان  اضافه  باشند.وی  داشته 
به دنبال  از گذشته  ایام بیش  این  هموطنان سوءاستفاده کرده و در 
تبلیغات  انجام  با  افراد سعی دارند  این  اهداف مجرمانه خود هستند 
گسترده و ارائه مسائل ومطالب مذهبی اهداف مجرمانه خود که همان 

سرقت اطالعات کاربران است را عملی کنند.       

ارائه  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
پیشنهاد به دولت برای افزایش میزان وام مسکن، کاهش 
بازپرداخت  مدت  افزایش  و همچنین  گذاری  مدت سپرده 
و  مسکن  امور  در  مظاهریان  حامد  داد.  خبر  تسهیالت 
انداز مسکن  تاسیس صندوق پس  به  اشاره  با  ساختمان 
باهدف تسهیل  این صندوق  داد:  ادامه  از خرداد 94  یکم 
تاسیس شد و  اولی ها  برای خانه  شرایط خانه دار شدن 
بانک  این صندوق در  امروز حدود 260 هزار خانوار در  تا 

سود  نرخ  اینکه  بیان  با  کردند.وی  انداز  پس  مسکن 
تسهیالت مسکن یکم در بافت های فرسوده 8 درصد و 
در سایر مناطق شهری 9.5 درصد است، گفت: بر اساس 
شرایط فعلی حاکم بر این صندوق تا سقف میزان پس انداز 
متقاضی در دو دوره شش ماهه تسهیالت مسکن پرداخت 
می شود. که سقف این تسهیالت در تهران 80 میلیون 
تومان و در شهرهای باالی 200 هزارنفر 60 میلیون تومان 
و در سایر شهرها نیز 40 میلیون تومان است.وی ادامه داد: 

سیاست ما این است که میزان این تسهیالت را افزایش و 
در عین حال دوره سپرده گذاری تسهیالت صندوق مسکن 
یکم را از دو دوره شش ماهه به دو دوره پنج ماهه کاهش 
دهیم به نحوی که سپرده گذاران به جای انتظار یکساله 
برای دریافت این تسهیالت بتوانند در یک دوره 10 ماهه از 

تسهیالت صندوق مسکن یکم بهرمند شوند.
بسیار  پیشنهادات  این  اجرایی شدن  به  کرد:  تصریح  وی 

خوشبین هستیم.

طرح افزایش وام مسکن روی میز دولت/احتمال کاهش مدت سپرده گذاری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960024 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف آقای رمضان سبزه کار فرزند محمدرضا 

محکوم است به پرداخت مبلغ 536/210/300 ریال بابت مطالبه مهریه در حق محکوم لها صدیقه صبحی و پرداخت مبلغ 47/067/317 ریال 
بابت حق االجرا و الباقی هزینه دادرسی در حق صندوق دولت، محکوم لها در این راستا یک قطعه زمین مسکونی - مزروعی واقع در خوسف ، 
معلم 6 به مساحت 275 متر مربع با کاربری زراعی که در محدوده مسکونی قرار گرفته است و نزدیک به آب و برق شهری بوده و تعداد نه هزار 
آجر و سه ماشین ماسه که به صورت دیوار چین است، این قطعه زمین تفکیک نشده و فاقد سند ثبتی بوده و فاقد پالک فرعی و اصلی مستقل 
می باشد. طبق قولنامه به نام رمضان سبزه کار می باشد حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور ، با در نظر گرفتن جمیع جهات 
موثر بر ارزیابی و قیمت گذاری، قیمت هر مترمربع از قطعه زمین مورد نظر 250/000 ریال تعیین می گردد بر این اساس قیمت کل زمین به 
مساحت 275 مترمربع به مبلغ 68/750/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده 
است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1396/07/19 از ساعت 9 الی 
9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ 
68/750/000 ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی 
 این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار 
می  بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید 
و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز 
ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد 
داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960024 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف آقای رمضان سبزه کار فرزند محمدرضا محکوم است 
به پرداخت مبلغ 536/210/300 ریال بابت مطالبه مهریه در حق محکوم لها صدیقه صبحی و پرداخت مبلغ 47/067/317 ریال بابت 

حق االجرا و الباقی هزینه دادرسی در حق صندوق دولت، محکوم لها در این راستا یک دستگاه خودروی پژو 405 به شماره 868 د 28 ایران 32 
مدل 1389 به رنگ سفید به شماره شاسی 618794 به شماره موتور 12489046938 متعلق به محکوم علیه معرفی نموده که توقیف شده است 
که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری خودروی مذکور، دوگانه سوز کارخانه بوده و وضعیت داخلی 70 درصد سالم، باطری ضعیف، الستیک 
30 درصد گلگیر جلو نیاز به رنگ دارد و گلگیر عقب راست رنگ دارد درب جلو چپ کالف آن عوض شده است و رنگ دارد، درب جلو سمت راست 
صافکاری و گریس دارد، سپر سمت راست شکسته است و احتیاج به بازسازی دارد و وضعیت گیربکس نامعلوم است در مجموع قیمت آن به میزان 
152/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی 
و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1396/07/19 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
 خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبالغ فوق الذکر به فروش برساند. طالبین و خریداران 
می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال 
مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می  بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و 
مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای 
انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که 
خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد 

شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف

www. iranwash. ir قاليشویي و مبل شویي ایـران

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

برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحویل بگيرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

اطالعیه لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 96/7/6 
شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه 

اعضای محترم شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان  زیرکوه قاینات 

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(  این 
شرکت تعاونی منتشر شده در تاریخ 96/6/19 در خصوص انتخابات هیئت مدیره 
و بازرسی شرکت و سایر موارد مندرج در آگهی دعوت مذکور به اطالع می 
رساند: حسب اعتراض تعداد زیادی از اعضای محترم مرزنشین تعاونی به نحوه 
برگزاری مجمع عمومی تعاونی و از آنجایی که در سنوات قبل مجامع شرکت به 
صورت دو مرحله ای برگزار می گردید و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق 
اعضای محترم مرزنشین و با توجه به پراکندگی اعضا در نقاط مختلف مرز و 
عدم امکان حضور در مجامع و به جهت فراهم نمودن حضور کلیه نمایندگان 
 اعضا در مجامع آتی و به استناد مصوبه هیئت مدیره در تاریخ 96/7/2 به آگاهی 
می رساند ضمن ملغی نمودن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت 
دوم( در روز پنجشنبه مورخ 96/7/6، آگهی مجمع نمایندگان مرحله اول جهت 

انتخاب نمایندگان اعضای مرزنشین شرکت متعاقباً اعالم می گردد. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان زیرکوه   

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نهبندان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660308004000042- 1396/5/31 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جواد قاسمی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
0 به شماره ملی 5630079913 در پرونده کالسه 1396114408004000001  نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 55/64 
مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از یک اصلی شهر نهبندان بخش 5 نهبندان به صورت انتقال ملک مع الواسطه از آقای علی اکبر 
محمدی )مالک رسمی( به آدرس نهبندان ابتدای جاده زابل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض 
کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.           تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/03    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/19
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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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جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15  

09155614880 

حمل  اثاثيه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065  
    علـی آبادی 

به اطالع شهروندان ، هيئت ها و اهالی منطقه براکو می رساند: 
جلسه عزاداری و نخل گردانی روز تاسوعای حسينی

 مورخ  9۶/7/۸ در هيئت خامس آل عبا )ع( روستای قصبه و چهکندک 
از ساعت ۱۰ صبح الی 2 بعدازظهر

 با مداحی حاج عباس سروری
 و سخنرانی حجت االسالم و المسلمين سيد محمد علی موسوی از مشهد مقدس

 برگزار می گردد.
هيئت خامس آل عبا )ع( روستای قصبه و چهکندک

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

آغاز ثبت نام کالس های آموزشگاه علمی اشراق

آموزشگاه علمی اشراق افتخار دارد همانند سال های 
 گذشته کنکور امسال را نيز همراه فرزندان شما باشد

* آمادگی برای ورود به مدارس خاص )نمونه و تیزهوشان(
* کالس های کنکور و تقویتی همه دروس 

* روش های سریع محاسبه و پرورش خالقیت ذهنی
 * روش های تست زنی و مدیریت زمان آزمون

 * کالس های موضوعی )همه دروس(
* ابتدا تعیین سطح و سپس برگزاری کالس براساس نیاز دانش 

آموز با هدف جلوگیری از اتالف وقت و هزینه
* تدریس در همه مقاطع ابتدایی )دوره اول و دوم(

 و متوسطه  )دوره اول و دوم(

محل ثبت نام: مدرس 32- پالک 15
32432434 - 32448240 - 09155611281

@amoozeshgaheshragh  :کانـال تلگـرام
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کارت دانشجویی اینجانب عارفه محمودی به شماره دانشجویی
  94211050224097 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*3 مهر 1396* شماره 3892

کمک 100 میلیون تومانی خیران به دانش آموزان عشایر
گروه خبر- خیران برای تهیه نوشت افزار دانش آموزان عشایر خراسان جنوبی 100 میلیون تومان کمک کردند. رئیس آموزش و پرورش عشایری استان گفت: توزیع هزار و 440 بسته 
حمایتی شامل کیف و لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند عشایر استان آغاز شد.بیجاری همچنین توزیع صبحانه بین 240 دانش آموز از اول مهر، تجهیز کتابخانه یکی از مدارس 

عشایری و سایر کمکهای نقدی وغیر نقدی برای تهیه لوازم التحریر به ارزش تقریبی 30 میلیون تومان برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل را از دیگر کمکهای خیران عنوان کرد.
امامت   عبادی  ا...  آیت  جناب   خدمت  باسالم 
محترم جمعه و نماینده رهبری در استان وجناب 
آغاز  به  باتوجه  دارم  که  استاندار،خواهشی  آقای 
محرم که ماه امر به معروف ونهی از منکر است 
که  ادارات  وروسای  کارمندان  به  هشداری  یک 
و  کرده  استفاده  المال  بیت  امکانات  از  وقیحانه 
ودانشگاه  مدرسه  به  فرزندانشان  رساندن  برای 
بازار  به  هایشان  خانم  رساندن  برای  ونیز 
المال بیت  ماشین  و...از  روضه  وحتی   ،آرایشگاه 
وستاد  بدهید  هشداری  یک  کنند  می  استفاده 
امر به معروف استان نیز این موضوع را پیگیری 
نمایند.بخدا مردم از حیف ومیل بیت المال خسته 
از روزنامه آوا هم تقاضا دارم در یک  اند.  شد ه 
فراخوان از مردم بخواهد که تاراج کنندگان بیت 
جمعه  امام  طریق  از  تا  کنند  معرفی  را  المال 
معروف  امربه  وستاد  ،استاندارمحترم  محترم 

پیگیری شود.اجرکم عندا...
ارسالی به تلگرام آوا
سالم از پرسنل شهرداری هستم اخر برج 4قرارداد 
بیمه تکمیلی با شهرداری تمام شده اما بعد از گذشت 
3ماه هنوز قرارداد نبستند اخر  چرا ؟ پارسال هم بعد 
از چند ماه که رد شد قرارداد بستند. اوا چاپ کن شاید 

فراموش کردند!
915...394
با سالم منبع آب رسانی چندین روستا در سرچاه 
آبرسانی  مدار  از  که  است  سال  چند  عماری 
به  بازگشت  برای  اقدامی  هیچ  تاکنون  و  خارج 
چرخه آبرسانی نشده است.لطفا” مدیران دستگاه 

مربوطه از اقدام کرده و...
915...804
بهتر  ،ایا  منطقه1  شهرداری  پرسنل  به  سالم 
نیست ابتدای ولیعصر به سمت پلیس راه خیابان 
عمار را جدول کشی کنید.تا ورودی شهر نمای 

بهتری پیدا کند.
915...764
سالم،دوباره فصل مدارس شد و تعداد فراوان ماشین 
به  مدیران  فرزندان  رساندن  و  دولتی  های پالک 

درب مدارس شون با امکانات بیت المال . . . !
915...212
سالم به روستای ... رفتم نصب پرچم را در ورودی و 
تمام خیابانهای روستا مشاهده میشد که نشان از یک 

کار فرهنگی بسیار بزرگ در روستاهای استان بود.
902...755
باسالم خدمت آب وفاضالب روستایی ،به حضور 
حضرت عالی میرسانم که گناه این مردمان فقیر و 
محروم دور افتاده از شهرچیست که با فرارسیدن 
است  حیات  ی  مایه  که  آب  ازنعمت  محرم  ماه 
محروم باشند.آقای رئیس آب وفاضالب روستایی 
این مردم پنج روزاست که ازاین نعمت محرومند.

ازطرف مردم رنج کشیده روستای سماء
915...926
گرگان  شهر  شورای  زیبای  و  خوب  کار  باسالم 
شدن  شهردار  شرایط  که  شهروندان  از  فراخوان 
نام  ثبت  نفر  رادارندکه 50  بودن  وتوانایی شهردار 
وشورای بررسی وگزینه مناسب را با انجام مصاحبه 
وروزمه کاری وسوابق اجرایی بررسی وسپس فرد 

مناسب را انتخاب میکند.
ارسالی به تلگرام آوا
سال  آغاز  گرامیداشت  و  قوت  خدا  و  سالم  با 
و  کاران  اندر  دست  تمامی  به   1396 تحصیلی 
معلمین آموزش و پرورش و سالم ودرود به همه 
آموزگارانی که سال ها بابت تعلیم و تربیت فرزندان 
این مرزو بوم تالش کردند و به درجه بازنشستگی 
ودانش  معلمین  یاد  باد  ونیزگرامی  آمدند   نائل 
آموزانی که دیگر در بین ما نیستند و به جهان باقی 
شتافتند .پیام مدیر کل آموزش و پرورش را نیز در 

روزنامه خواندم ،ای کاش ...
ارسالی به تلگرام آوا
سالم، یه سؤال از جناب آقای ... مدیریت محترم 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  تاسیس  تازه  سازمان 
شهری شهرداری بیرجند دارم و اون اینه که: آیا در 
قبوض آب مصرفی پارکها هم گزینه ی کارمزد دفع 
فاضالب درج میشه و یا نه؟چون در دیگر کاربری 
ها، درصدی از مبلغ آب بها رو بعلت دفع بهداشتی 
فاضالب از مشترکان اخذ می کنند، ولی در فضای 

سبز که این مورد موضوعیت نداره! با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا
مدیریت  به  نباشید  وخسته  سالم  عرض  ضمن 
قسمت آسفالت شهرداری از فلکه غفاری به پایین 
و سمت آوینی 15 خرداد آسفالت خوبی نداره ترک 
خورده چند ساله چندین جا کنده شده مدیرت ضیفه 
یامسئول مربوطه ماشین نداره یا توشهر تردد نمیکنه 
یا جربزه این کار رو نداره     واقعا مایع سرافکندگی 
یک مدیره که خیابونای اصلی شهر این وضع  رو 
داره بیایید یه کم به فکر شهرمون هم باشیم مرکز 
استان این وضع خیابوناش از همکاری شما متشکرم
915...470
جناب آقای استاندار ضمن سالم و خیر مقدم به 
کار  جویای  هنوز  سن  30سال  با  ،بنده  جنابعالی 
و  روحی  شدید  مشکالت  با  باید  کی  هستم.تا 
افسردگی شدید دست و پنجه نرم کنم و حسرت 
افرادی را بخورم که با پارتی میرن سرکار؟؟؟پارتی 
بازی و بی عدالتی در بیرجند بیداد می کند.لطفا تا 
قبل از اینکه دست به... بزنم به دادم برسید.منم یه 
جوانم و مثل بقیه که با پارتی میرن سرکار دوست 
گناهی  بگیرم.چه  سروسامان  و  سرکار  برم  دارم 
مسئولی  هیچ  و  ندارم  پارتی  که  شدم  مرتکب 
نیست محض رضای خدا دستمو بگیره.به هر اداره 
ای مراجعه میکنم جواب سرباال میشنوم هیچکس 

منو تحویل نمیگیره چون
930...247
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اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

تحریم طبل در هیات های  بزرگ بیرجند

برندسازی زعفران برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی ضروری است

عصمت برزجی- با فرا رسیدن ماه محرم و 
آغاز سوگواری به مناسبت این ماه، دسته جات 
حسین  یا  ندای  خیابان  و  کوچه  در  عزاداری 
سر می دهند اما در این میان هر سال که می 
گذرد سبک عزاداری ها تغییر یافته و حتی در 
برخی اوقات فلسفه آن رو به فراموشی می رود.

طبل از نظامیان قزلباش
 تا هیئات مذهبی

ایرانی  موسیقی مذهبی در مراسم های آیینی 
ها جای ویژه ای داشته. از نقاره زنی در حرم 
امام رضا )ع( بگیر تا عزاداری برای امام حسین 
)ع(. استفاده از  طبل و سنج  سال هاست در 
هیئت های ایرانی مرسوم است و فضای حزن 
انگیز خاصی به دست های عزاداری می دهد 

از  ای  کجاست؟عده  در  ادوات  این  ریشه  اما 
مورخین پیدایش طبل را به زمان شاه اسماعیل 
صفوی نسبت می دهند و ریشه آن را مناطق 
شمال غرب به ویژه آذربایجان می دانند. پیروان 
شاه اسماعیل و قزلباش ها گروهی نظامی بوده 
اند و به همین علت مراسم عزاداری خود را با 
دادند  می  انجام  نظامی  ترتیب  و  نظم  همان 
که باعث پیدا شدن نوعی از عزاداری شد که 
و  دیده می شود  مناطق  برخی  در  امروزه هم 
گویند.قزلباش  می  حسین  شاه  عزای  آن  به 
در  را  خودشان  بین  هماهنگی  اینکه  برای  ها 
طبل  بر  زدن  از ضربه  کنند،  تقویت  عزاداری 
از  کم  کم  امر  این  که  کردند  می  استفاده 

حالت نظامی اولیه خود خارج شد و به جزیی 
از فرهنگ ایرانی تبدیل شد.اما به مرور زمان 
انحرافی  مسیر  ها  هیئات  در  طبل  از  استفاده 
داشتن  که  است  بدیهی  گرفت  پیش  در  را 
می  محسوب  مثبتی  ویژگی  ترتیب  و  نظم 
شود ولی اینکه ساعت 12 شب، باتمام قدرت 
روی یک طبل دو متری بکوبیم که صدایش 
تا 15 خیابان آن ورتر برود، اصال سنت دینی 
برای  صرفا  دمام  و  شود.سنج  نمی  محسوب 
دیگر  انواع  در  و  شده  نمی  استفاده  عزاداری 
موسیقی هم کاربرد داشته ولی امروز بیشتر به 
واسطه نوای خاص حزن انگیز آن در موسیقی 
با شروع جنگ  می شود.  شناخته  آیینی  های 
از  زیادی  عده  اجباری  مهاجرت  و  تحمیلی 
مردم جنوب به مناطق مختلف کشور، استفاده 
از این نوع سازها در عزاداری ها گسترش قابل 

توجهی داشته است.در همین شبها و روزهایی 
که عزاداران حسینی شور حضور در هیئات را 
دارند و غالبا جوانان با حضور پر رنگ خود این 
شور را دوچنان می کنند بیمارانی هستند که در 
بستر بیماری گرچه دلشان با هیات هاست اما 
صدای های گوش خراش برخی ادوات باعث 

آزار و اذیتشان می شود. 
  

مذهبی  و  دینی  جایگاه  ارتقای  لزوم 
عزاداری ها

 
جات  دسته  در  زنی  طبل  که  هاست  سال 
صدای  از  که  آلودگی  اما  دارد  وجود  حسینی 
اذیت  و  آزار  باعث  شود  می  ایجاد  طبلها  این 

و  ها  بیمارستان  در  بیماران  موجی،  جانبازان 
منازل شده که توجه به این مسئله امری بسیار 

ضروری است.یکی از جوانان بیرجندی عقیده 
دارد طبل و سنج، ساز ناهنجار اجتماعی است، 
شهر  های  خیابان  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
بیرجند کوچک است و قطعا صدا های بلند که 
از طبل های بزرگ ایجاد می شود باعث آزار 
افرادی می شود که مجبور به ماندن  و اذیت 
در خانه هستند. وی می افزاید: باید مسئولین 
با فرهنگ سازی که می کنند به دنبال ارتقای 
بین  در  ها  عزاداری  مذهبی  و  دینی  جایگاه 

هیئات باشند. 

هزینه های میلیونی هیئات 
برای خرید  طبل ها   

به  خصوص  این  در  مذهبی  کارشناس  یک   
خبرنگار ما می گوید: یکی از دالیل استفاده از 
طبل در دسته جات حسینی به معنی آمادگی 
بیان  با  حسینی  االسالم  بود.حجت  عملی 
است  شده  زینتی  ها  عزاداری  برخی  اینکه  
 که صحیح و پسندیده نیست اضافه می کند :

برای جذب  ای  از طبل،  شیوه  استفاده  شاید 
شود  تلقی  عزاداری  های  هیئت  به  مخاطبان 
این استاد دانشگاه  که کار عالمانه ای نیست. 
موزیک  کند:  می  نشان  خاطر  علمیه  حوزه  و 
نظامی در عزاداری های حسینی آسایش مردم 
را مختل می کند و از طرفی هم هزینه های 
میلیونی   روی دست هیات ها می گذارد. وی 
با بیان اینکه  اگر این هزینه ها صرف افزایش 
سطح معلومات دینی و یا کمک به مستمندان 

خواهد  بهتر  شد  می  بضاعت  کم  بیماران  و 
مسجد  زینت  که  طور  همان  گوید:  می  بود 

عزادارن  نیز  ها  هیئت  زینت  است،  نمازگزار 
هستند و اگر عزاداران با اخالق و روش های 
باعث  روند  پیش  )ع(  حسین  امام  پسند  مورد 
زینت بخشی به دسته جات حسینی می شوند.

حجت االسالم حسینی استفاده طبل و ادوات 
فرهنگ های  به خرده  مربوط  را   موسیقیایی 
هیئت  افزاید:   می  و  داند  می  گذشته  محلی 
های مذهبی باید به تناسب زمان ها و روش 
ریزی  طرح  ای  برنامه  مردم  زندگی  فرهنگ 
کنند که در تناقض با شان و جایگاه اهل بیت 
نباشد. وی خاطر نشان می کند: در طول تاریخ 
صدر اسالم در خانه های برخی امامان معصوم 
نیز محافل عزاداری برگزار می شد که هدف 
آن انتقال مودت اهل بیت و اشاعه ی اندیشه 
ی اهل بیت پیامبر و اهداف آنان بود.و هدف از 
مرثیه سرایی محکوم کردن ظلم و هم نوایی با 
مظلومان و شهداء از خاندان پیامبر بوده است.

تحریم طبل در هیات های 
بزرگ بیرجند

ها  فروشگاه  از  برخی  هم  هنوز  که  حالی  در 
بزرگ  های  طبل  محرم  آغازین  روزهای  در 
وکوچکشان را به نمایش می گذارند اما برخی 
چند  بیرجند  بزرگ  و  قدیمی  های  هیات  از 
هیات  در  را  طبل  از  استفاده  که  است  سالی 
که  هستند  معتقد  اند.آنها  کرده  تحریم  خود 
از  اینکه  برای  هیاتی  جوانان  کردن  متقاعد 
طبل استفاده نکنند کار بسیار دشواری است اما 

با فرهنگ سازی توانستند سال گذشته بسیاری 
از طبل های بزرگ را جمع آوری کنند. مسئول 
هیات حسینی بیرجند در این ارتباط به خبرنگار 
ما می گوید: هیات حسینی از همان ابتدا هم 
سازی  فرهنگ  برای  و  بوده  مخالف  طبل  با 
بیان  با  پور   حسین  کردیم.  زیادی  مقاومت 
دارد  هیاتی هزینه  راضی کردن جوانان  اینکه 
مسئوالن  باید  را  امر  این  هزینه  افزاید:  می 
به  که  مقاومتی  و  نصایح  با  بزرگان  و  هیئات 

خرج می دهد پرداخت کنند. 

آلودگی صوتی طبل ها عامل
 دافعه در هیئات

جواهری مسئول هیات امام حسینی مجتبی نیز 
از طبل های بزرگ  اینکه استفاده  با تاکید بر 

در این هیات جایگاهی ندارد خاطر نشان می 
کند: تمام تالش هیات بر این است که استفاده 
از طبل را به صفر برساند. وی آلودگی صوتی 
ایجاد شده از طبل ها را عامل دافعه در هیئات 
می داند و می گوید: عزداری هیات ها باید به 
این  در  مردم شوق حضور  که  باشد  ای  گونه 

عزداری ها را داشته باشند. 

طبل خالف استفئائات مراجع

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

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

از هرگونه  نیز صراحتا استفاده  ا... صافی  آیت 
آالت موسیقی )مثل طبل، سنج، نی و ارگ( را 
جایز نمی دانند : استفاده از آالت موسیقی جایز 
وجود  جشن  و  عزاداری  بین  تفاوتی  و  نیست 
ندارد. حضرت آیت ا... خامنه ای نیز در پاسخ 
موسیقی  آالت  از  استفاده  درباره  استفئاتی  به 
مانند ارگ و سنج و غیره می فرمایند: استفاده 
شهیدان  ساالر  عزاداری  مناسب  آالت  این  از 

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

سال گذشته هیئت حسینی، هیئت ابولفضلی و 
صاحب الزمانی  از ابتدای محرم  با اعالمیه ها 
و اطالعیه های مختلف استفاده از  طبل   را 
ممنوع اعالم کردند امیدواریم هر سال بر آمار 

این هیات ها افزوده شود. 
)Ava.news11@gmail.com(

رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه 
در  قدرتمند  حضور  برای  زعفران  برندسازی 
مزیت  گفت:  است  ضروری  جهانی  بازارهای 
سطح  در  رقابتی  مزیت  به  زعفران  نسبی 
احتشام  شود.محسن  تبدیل  جهانی  بازارهای 
داشت:  اظهار  تسنیم  با خبرنگار  در گفت وگو 
با توجه به افزایش توسعه سطح کشت زعفران 
در استان های خراسان رضوی، جنوبی و سایر 
نقاط کشور شورای ملی زعفران یکی از رسالت 
بازاریابی،  امر  در  که  داند  مهم خود می  های 
نقش  ایفای  زعفران  بازارگردانی  و  بازارسازی 
و  موجود  وضع  به  توجه  با  افزود:  کند.وی 
با توجه به  افزایش سطح زیرکشت زعفران و 

اینکه ما در زعفران دارای مزیت نسبی هستیم 
زمان آن فرا رسیده است که به تکیه بر مزیت 
نسبی  مزیت  و  نکنیم  خوش  دل  خود  نسبی 
بازارهای  سطح  در  رقابتی  مزیت  به  را  خود 
جهانی تبدیل کنیم.رئیس شورای ملی زعفران 
ایران بیان کرد: مانندکاری که اسپانیایی ها در 
و  این سمت حرکت کردند  به  30 سال پیش 
در  زعفران  جایگاه یابی  و  بازار  پرچم دار  امروز 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  هستند.احتشام  دنیا 
شدند  زعفران  کشت  وارد  که  جدیدی  رقبای 
کنار  در  باید  دولتی  و بخش  بخش خصوصی 
تا  که  کنند  حرکت  سمت  آن  به  یکدیگر 
بزرگترین  عنوان  به  ایران   زعفران  کیفی ترین دیرنشده  تولیدکننده  و  زعفران  به تولیدکننده  جایگاه یابی  به  و  معرفی  دنیا  در  زعفران 

حق خود برسد.وی خاطرنشان کرد: به نحوی 
که وقتی صحبت از زعفران می شود زعفران 
اذعان  در  زعفران  بهترین  تداعی کننده  ایرانی 

مصرف کنندگان باشد.
یادآور  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
تمام  راه  این  در  زعفران  ملی  شورای  شد: 
تالش های خود را به کار خواهد برد و این امر 
یکی از استراتژی های مهم شورا در آینده است.

این  به  رسیدن  برای  داشت:  اظهار  احتشام 
هدف مهم و عملیاتی کردن این استراتژی مهم 
احتیاج به برنامه ریزی و طرح ریزی استراتژیک 
است به نحوی که بتوانیم به موقع و به جا آن 
را اجرایی و عملیاتی کنیم.وی افزود: از جمله 

حضور پرقدرت در نمایشگاه های بزرگ دنیا، 
در  مختلف  سمینارهای  و  همایشها  برگزاری 
بازارهای هدف و کمک به شرکت های دانش 
بنیان و صنعت زعفران جهت حرکت به سمت 
تنوع سازی و محصوالت فرآوری شده و جدید 

از زعفران از جمله این برنامه ها است.
بیان  با  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
نیز  زعفران  ملی  شورای  مهم  این  در  اینکه 
سازی  فرهنگ  جهت  را  خود  تالش های 
مصرف این محصوالت به کارخواهد بردگفت: 
کشت  توسعه  وسعت  به  کنیم  تالش  باید  ما 
زعفران دو برابر آن به توسعه بازارهای هدف 
زعفران و توسعه فرهنگ مصرف آن بپردازیم.

 ساز ناکوک طبل ها با عزداری های محرم 

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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ضرب المثل محلیو

داستان طنز

خانه مال

از  مال  پسر  بردند  می  را  ای  جنازه  روزی 
کجا  را  جنازه  این  پدرجان  پرسید:  پدرش 
می برند؟! مال گفت: او را به جایی می برند 
که نه اب هست نه نان هست نه پوشیدنی 
گفت:  مال  پسر  دیگری.  چیز  نه  و  هست 

آهان، فهمیدم او را به خانه ما می برند!

گم شدن مال

راه  مال  بود  کرده  گم  را  خرش  مال  روزی 
پرسید  دوستش  کرد.  می  شکر  و  رفت  می 
حاال خرت را گم کرده ای دیگر چرا خدا را 
اینکه  خاطر  به  گفت:  مال  کنی؟  می  شکر 
خودم بر روی آن ننشسته بودم و اال خودم 

هم با آن گم شده بودم!؟

  اََدمي ُمرغ و پرنده یِه: آدمیزاد مرغ و پرنده است. کنایه از اینکه هرشب و روز درجایي است. مانند مرغ سفر مي کند.

  اَز اَتِِش َگز َطَمع انگشت )زغال( ُمُكنِي: همانطور که از آتش گز نمي توان توقع زغال داشت از آدم بي اصل و بدگهر توقع خوبي نباید داشت.

طنز نگاشت

الناز کماندو!

را  باالیی  عکس  این  نفر  یک  تندرو- 
فرستاد و درخواست کرد درباره آن متنی 
بنگاریم و ما هم نوشتیم. قطع به  جدی 
ایم  دیده  مان  نزدیکی  در  ما  همه  یقین 
از  دختری را که چهره اش حاصل شده 
از حلب 17 کیلویی روغن جامد  ترکیبی 
واشر  و  آفریقا  شرق  اورانگوتان  پشم  و 
سرسیلندر پیکان مدل 77، و با این حال 
یک جعبه مداد رنگی 98 تایی می گذارد 
به  کند  می  شروع  آن  با  و  تختش  کنار 
المثل  فی  صورتش.  روی  آنهم  نقاشی، 
و  سانتی   3 آجر  کند  می  را  ابروهایش 
به  را  پایین  لب  و  بینی  به  را  باال  لب 
عکسی  بعد  و  کند  می  متصل  فکش 
منتشر  اینستاگراندش  در  و   گرفته 
کپشن  عنوان  به  هم  زیرش  و  کند  می 
که  )درحالی  اندازد  می  غبغب  در  بادی 
اتفاقی  چنین  نباید  نوشتن  حین  قاعدتا 
یا  کشیدی  ابرو  نویسد:  می  و  بیفتد( 
از  لفافه  در  بدین وسیله  واقع  در  کمان؟ 
نمودن  مرحمت  در  بخشاینده  ایزد  لطف 
خودش  به  ها  لوچه  و  لب  و  ابروها  این 
آن  خیال  بی  هم  کال  و  کند  می  تشکر 
رنگی  مداد  جعبه  یک  ای  هفته  که 
خود  که  حالی  در  شود.  می   مصرفی 
تعجب  دیدنش  هنگام  منان،   ایزد 
یا مجددا  ماست  این خلقت  که  کند  می 
گونه  داروینیستی، یک  تکامل  در چرخه 
آمده؟  وجود  به  سانان  انسان  از  جدید 
تنه  یک  موجود  این  که  بماند  حاال 
آرایشی  محصوالت  از  استفاده  میانگین 
استاندارد  حد  برابر   7 را  بهداشتی   -
در  هم  فقط  البته  است؛  کرده  جهانی 
دوران  به  تازه  این  آرایشی. چون  بخش 
رسیده های امروزی، بهداشت را سنجاق 
کرده اند به ناف شان کال. در همین بین 
صحنه،  در  حاضر  همیشه  ملت  میان  از 
جوانان آریایی را می بینیم که از تصویر 
شمایل  تا  عروسی  مجلس  در  مسی  زن 
را  عجوزه  ویکتوریای  ملکه   عروس 
تمجید  و  اینستاگراندشان  گذارند  می 
البته  صد  و  شان،  سادگی  از  کنند  می 
از  تعقیب  تحت  لیست  در  تحقیقی 
خودش  شوی  می  متوجه  ایشان  سوی 
از  و  هاست  پلنگ  همین  مرده  کشته 
را  پلنگه  آتوسا  تا  بگیر  کماندو  الناز 
کف  در  و  دارد  هایش  فالویینگ   در 
به دهان گزیده است؛  انگشت  همین ها 
با  کسی  داغونش  و  درب  قیافه  آن  با 
فقط  و  گیرند  نمی  تحویلش  اصاًل   او 
بگوید  ها  این  همه  جواب  در  تواند  می 
بدرود بر نخیل.  ما کوتاه و خرما  دست 

خیلی سختی  و  باشید  خوبی  کارمند  خواهید  می  اگر 
به نکات زیر توجه کنید: نکشید 

1. صبح ها حد االمکان تا قبل از ساعت ده خودرا به 
اداره برسانید. دیگه دیرتراز این صالح نیست بروید.

همانجا  و  ببرید  باخودتان  را هم  ترجیحًا صبحانه   .2
به  شما  که  میفهمد  رجوع  ارباب  اینطوری  بخورید. 

خاطر او صبحانه نخورده به اداره آمدید.
3. یک بیژامه هم زیر شلوارتان بپوشید تا در صورت 
چرت  یک  راحتی،  لباس  با  کننده  مراجعه  نبودن 

قیلوله بزنید که ثوابی بس عظیم دارد.
4. کار هر مراجعه کننده را سریع انجام ندهید. به او 
بیاید.  فردا  و  برود  آمده،  او خوشتان  از  بگویید چون 
یا بگویید دلتان برایش تنگ می شود برای همین تا 

یک هفته هی بیاید و برود، تا شما هی او را ببینید.
5. میان وعده را فراموش نکنید.

چیزی  شما  به  خودش  که  دارید  خوبی  اداره ی  اگر 
از  نه،  که  هم  اگر  هست  خوب  خیلی  که  دهد  می 
و  ببرید  خوراکی  اقسام  و  انواع  خودتان  برای  خانه 

نگیرید. تغذیه  تا سوء  بخورید 
6. قبل از ساعت دو از اداره خارج شوید تا به ترافیک 
هنوز  اگر  برسید.  منزل  به  موقع  به  و  نکنید  برخورد 
شما  برای  بگویید  او  به  بود،  اداره  در  رجوع  ارباب 
کیفیت کار مهم است برای همین نمیتوان کار عجله 

ای انجام داد. برود و فردا بیاید.
بعد از ظهرها هم خوب استراحت کنید تا فردا با انرژی 
باشید. موفقیت شما ارزوی ماست ... / فاطمه جواهری

ویژگی های یک کارمند نمـونه

مراسم کلنگ زنی یک ورزشگاه در یكی از شهرها، سوژه کاربران شبكه های اجتماعی قرار گرفته است. عكس العمل افراد حاضر در این مراسم نسبت به نحوه کلنگ زدن آقای مسئول، در نوع خود بسیار جالب و بامزه است.

می شود آغاز کار مدرسه

می شود آغاز کار مدرسه
فصل پاییز و بهار مدرسه

قاصدک با باد پاییزی رسید
هست گوئی بیقرار مدرسه

ماه مهر است و معلم می شود
رونقی بر کار و بار مدرسه

اشک می بارند بعضی طفلها
نوگالن تازه کار مدرسه

باز پر از شور و شادی می شود
صحنه ی اندوه بار مدرسه

باز درس و باز نمره، امتحان
جمله اینها ساز و کار مدرسه
باز بر هر دانش آموزی رسد

سودهای بیشمار مدرسه
باز بابای مدارس می شود
شادمان خدمتگزار مدرسه
باز بعضی ها دوباره آورند
در، دمار از روزگار مدرسه
باز ناظم با درایت می کند
نظم را او بر قرار مدرسه
باز دعوتنامه بهر والدین

کاهش سطح فشار مدرسه
سالها باشد که درسم شد تمام

باز هستم بیقرار مدرسه
* اسماعیل تقوایی

از ظهرهای  بعد  داشتن  بر  آتش، عالوه  اصواًل عصر 
است.  بوده  بشر  اساسی  اختراعات  با  مصادف  گرم، 
شکم، این گزینه اول سرمایه گذاری انسان، کبابیات 
را جزو مطبوع ترین غذاها می داند. بر اساس متون 
قدیمی، یکی از طرق تهیه غذا، شکار و در ادامه به 

سیخ کشیدن مقتول بوده است.
رها  آتش  روی  بر  را  سیخ  ابتدا  در  ها   انسان 
می کردند که در نتیجه مجبور بودند هر شب بعد از 
سیاهی  تا  نمایند  استفاده  دهانشویه  از  کردن،  خالل 
حاصل از کباب ذغال شده را از دندان بزدایند؛ سپس 
چاره  فکر  به  مادرزادی،  خستگِی  خصلت  دلیل  به 
طرفین  ها،  سیخ  چرخش  با  که  دریافتند  و  افتاده 
گوشت به اندازه پخته می شود، اما بازهم یک جای 
کار، لَنِگش داشت. به خاطر اندازه نبودن شعله آتش، 
تحمل گوشت دیرپز دایناسورها آزاردهنده بود. ناچاراً 
متجاوزان،  کردن  منهدم  هوای  به  را  سنگین  لوح 
شد  متوجه  ناگهان  داد.  تکان  سمتشان  به  مرتبًا 
شدند،  متواری  اطراف  به  حشرات  اینکه  بر  عالوه 
ُشرف  در  که  شده  ور  شعله  ای  گونه  به  نیز  آتش 
خود  به  باشد.  می  وی(  )البسه  برگهایش  سوزاندن 
اند.  مغزپخت شده  به سرعت  ها  کباب  دید  آمد،  که 
و  اختراع  آتش  شعله  افزایش  ابزار  که  بود  اینگونه 

بشر از شر دهانشویه راحت گردید.
البته سنگینی الواح هنگام باد زدن، بشر را به کشف 
راز کتابت بر روی پوست حیوانات واداشت. پوستان، 
به  شد  می  بهتر  نتیجه  در  بودند،  سبک  و  ماندگار 
حیوانات،  پوست  عیب  تنها  البته  پرداخت.  باد  تولید 
قیمت گزافشان بود که همین نکته، کتابت و مطالعه 
بانمک جامعه قرار  تخصصی را مختص قشر مرفه و 
اینگونه  زمان(.  آن  بشر  ارزی  واحد  )نمک:  داد  می 
بود که انسانهای نمک دار، هم مطالب غنی تری را 

مطالعه می کردند و هم از کباب های لذیذتری بهره 
هزینه  و  کتاب  و  کاغذ  آمدن  با  ادامه  در  بردند.  می 
اقشار  برای  خوب  کباب  پوست،  به  نسبت  کمترشان 
پیشرفت  با  البته  شد.  استفاده  قابل  نیز  درآمد  کم 
فرهنگ بشر، استفاده های نابه جا از کتاب همچون 

باد، منسوخ گردید.  تولید 
زندگی  در  خانه  ملزومات  از  یکی  عنوان  به  کتاب 
در  اقتصادی  شّم  افزایش  بر  شگرفی  تاثیر  متمدن، 
گرمای اندک و کشف ارتباط میان داشتن یک کتاب 

شدن  فراگیر  داشت.  زیبا  دکوراسیون  یک  و  خوب 
جایگاه  از  مردم  آگاهی  در  سزایی  به  نقش  کتاب، 
خطر  دفع  برای  دریافت  بشر  که  چرا  داشت؛  اساتید 
گردن  از  باالتر  تذکر  محل  )معمواًل  تذکر  دادن  یا 
پس  آن  از  است.  مناسبی  سالح  چه  کتاب  است(، 
و  احترام  رعایت  دلیل  علما،  کتب  بودن  کثیراالوراق 

عدم مزاح با آنان گردید. 
افسردگی،  درمان  برای  که  دریافتند  نیز  دانشمندان 
مکانهایی  بعد،  کتاب بسیار مؤثر است. در عصرهای 
افراد  دایر گردید.  و گاهًا فروش کتب  نمایش  برای 
منزوی دانستند که با کتاب می توان از غار تنهایی 
آن  در  را  متمدنی  و  علم  اهل  دوستان  و  گریخته 
عضو  دیرباز  از  کتاب  که  بود  اینگونه  بیابند.  مکانها 
است.  رفته  می  شمار  به  انسانها  زندگی  جدانشدنی 
متمدن  دوستان  یافتن  در  شما  موفقیت  آرزوی  با 
در  احساسات  و  کتب  تبادل  و  همجنس(  )ترجیحًا 
با  را  خود  تحقیقات  امسال؛  کتاب  نمایشگاه  کنار 
جمله قصاری از یک عزیز با عالقه خاص به کتاب و 
اجزای آن به پایان میبرم: »زمانی که بعد از خوردن 
را در دست داری  برگه هایی  چلوبرگ، در حالی که 
تو نیز  بدان که  را دود می کنی؛  برگها، برگی  و زیر 
چون ما فکرت روشن شده است«. / یاسر مرتضوی

همـدم همیشـگی

حرارت  در  نان  پخت  نوین  روشن  عباس:  شاطر 
به  متأسفانه  که  برجام  آفتاب  از  ناشی  غیرمستقیم 
نشد  مواجه  استقبال  با  غربی  طرف  عهدی  بد  علت 
آفتاب سوختگی شدید شد  دچار  محترم  این شاطر  و 
دیار  از  خود  کاربری  نام  کردن  پاک  با  سپس  و 

گفت. بدرود حق  مجازی 
آموزش  برای  نیاز  مورد  متد  آخرین  ریاضیات:  استاد 
فاقد  دانشجو  تعدادی  به  مهندسی  ریاضی  آسان 
درجه  نقاشی  یادگیری  برای  الزم  استعداد  و  هوش 
این  ولی  نبود  آمیز  موفقیت  اصاًل  هم  باز  که  سه 
علت  به  آخر  در  و  نداشت  بر  تالش  از  دست  استاد 
به  دانشجو  فهم  برابر  در  مقاومت  از  ناشی  هیجان 

فرار کرد. فراوان  با سرعت  باقی  دیار 
سلفی  و  عمومی  کالس  در  وقت  گذراندن  که دانشجو:  تخصصی  کالس  در  خوابیدگان  سایر  با  توهین گرفتن  از  بعد  و  شده  ترم  پایان  در  التماس  باعث 

بسیار به استاد اکانت خود را حذف می کند.
فجاز  در  کالسی  گروه  تشکیل  تخصصی:  استاد 
احساسات  ابراز  به  پاسخ  سپس  و  مجازی(  )فضای 
حس  ایجاد  باعث  که  مشتاق   دانشجویان 
مقاالت  پیگیری  سپس  و  شود  می  پذیری  رقابت 
بسیار  چاپ  و  قانونی  کامال  کپی  و  علمی  تخصصی 
یک  تالیف  شیرازه  و  تلق  یک  با  اخر  در  و  هدفمند 
از  پس  که  مختلف  های  زمینه  در  تخصصی  کتاب 
از آالم و رنج های  را  اکانت خود  با حذف  شناسایی 

این محل عذاب می رهاند.
کردن  چک  و  کالسی  گروه  تشکیل  عمومی:  استاد 
بابت چت کردن و حذف  چت کردن دانشجویان، تذکر 
دانشجوها، سپس برای جلوگیری از توهین دانشجویان حذف 
گروه، تعویض محل زندگی و مهاجرت/ محمد زارع

شاطر عباس و بدرود از دیار مجازی!

جمالت قصار از فامیل دور

* اگه فکر می کنی خیلی بارته برات گاری بگیرم.
* باور کنید یه وقتایی »باشه مرسی« یعنی 

خفه شو!
* به طور مشکوکی داره بهم خوش میگذره، 

فکر کنم دارم میمیرم!
در  است،  در  پشت  جا  همه  شادمانی   *

گشودن هنر است.

دماغ فیل

انگار که از دماغ فیل افتاده است
یا از شكم کروکودیل افتاده است

اما ورم قوزک پایش گوید
از روی درخت نارگیل افتاده است

بدون شرح
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راههایی برای پیشگیری
 از قضاوت های پیش از موعد

خود را به جای طرف مقابل بگذارید: 
قبل از هر چیز خود تان را به جای طرف مقابل بگذارید 
نشان  خود  از  رفتاری  چه  بودید  او  جای  شما   اگر 
میان  در  داوری  پیش  که  زمانی  قطعا  دادید.  می 
و  بدبینی  و  شک  پای  غالبا  افتد  می  اتفاق  زوجین 

حسادت در میان است، 
حدس نزنید: 

ای  حادثه  مورد  در  باشید  داشته  دوست   اینکه 
که اتفاق افتاده حدس بزنید و بعد قضاوت کنید کار 
به  تان  حدس  که  زمانی  تا  حداقل  است  نادرستی 

اثبات نرسیده آن را با کسی در میان نگذارید.
به دیگران چیزی نگویید:

 یکی از بزرگترین آفت های پیش داوری این است که 
ما بعد از قضاوت زود هنگام خود به سرعت دیگران 
این کالم  کنید  تصور   . دهیم  می  قرار  جریان  در  را 
به  باعث  یا  و  بگذارد  تاثیر  فرد  یک  روی  حتی  شما 
وجود آمدن کدورت و از بین رفتن رابطه میان اشخاص 
شود در این صورت نه تنها خودتان بلکه دیگران را نیز 

درگیر قضاوت های عجوالنه کرده اید.
تفاوت های دیگران را بپذیرید: 

همه نباید مانند شما فکر کنند. این تفاوت هاست که به 
زندگی رنگ و بوی تازه می دهد. گاهی چون دیگران 
را با نگرش و فکر خود قضاوت می کنید به خطا و 

اشتباه می روید.
یک سوال ساده: 

بهتر است در مواقع که حس پیش داوری در شما زنده 
شده قبل از قضاوت با یک سوال ساده شاید بتوانید 

مشکل را حل کنید و دیگران را به مخمصه نیندازید.

الیه پشت شیشه 

جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای 
زندگی نیک خواست.عارف او را به کنار پنجره برد و 
آیند  می  که  هایی  آدم  گفت:  بینی؟  می  چه   پرسید: 
و می روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می گیرد.

بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در آینه نگاه 
کن و بعد بگو چه می بینی؟ گفت: خودم را می بینم!

عارف گفت: دیگر دیگران را نمی بینی، در حالیکه آینه و 
پنجره هر دو از یک ماده اولیه ساخته شده اند. اما در آینه 
الیه نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن 

چیزی جز شخص خودت را نمی بینی. 
این دو شی شیشه ای را با هم مقایسه کن، وقتی شیشه 
 فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آنها احساس محبت

 می کند. اما وقتی از جیوه )یعنی ثروت( پوشیده می شود، 
تنها خودش را می بیند. تنها وقتی ارزش داری که شجاع 
باشی و آن پوشش جیوه ای را از جلو چشم هایت برداری، 

تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری.

از چیزهای کوچک زندگی لذت ببرید،
 در غیر این صورت، یک روز بر می گردید

 و می فهمید که آنها بزرگترین دارایی تان بودند.

مراقب افکار منفی باشید، حتی کوچک ترینشان. 
کوچک ترین سوراخها هم می توانند 

بزرگترین کشتی ها را غرق کنند

بر هر دو طرف مزن تو بر یک سوزن
و آن زلف شکسته را ز رخ یک سو زن

گر آتش عشق تو وزد یک سوزن
یک سو همه مرد سوزد و یک سو زن

قوی بمانید چون همه چیز بهتر خواهد شد. 
شاید اکنون هوا طوفانی باشد،
 اما تا ابد باران نخواهد بارید.

خداوندا، اراده ام را همچون زمان کودکی ام گردان. 
همان زمان که برای یکبار ایستادن،

 هزار بار می افتادم، اما ناامید نمی شدم.

»فکرت را تغییر بده تا زندگیت را عوض کنی« این شعار را 
خیلی ها بلد هستند اما مشکل اینجاست که اغلب ما اصال 
از افکار منفی که در ذهنمان جریان دارند، چیزی نمی دانیم 
و دست و پنجه نرم کردن با این فکرها برایمان تبدیل به 
یک عادت شده است. درست به همین خاطر بسیاری از 
افکار منفی که سد راه موفقیت مان در زندگی شده اند خیلی 
 عادی و ساده و آشنا به نظر می رسند. در این مطلب با 
نمونه هایی از افکار سمی آشنا می شوید که رهایی از آنها 

درهای موفقیت را به روی زندگی تان باز می کند.
دیگر خیلی دیر شده است

اید،  امروز چه کرده  تا  یا  نیست چه کسی هستید  مهم 
حتی مهم نیست از کجا آمده اید و غیره. چون همیشه 
به اصطالح  به  و  بدهید  تغییر  را  شرایط  توانید   می 
وقتی  شوید.  تبدیل  خودتان  از  یافته  بهبود  ای  نسخه 
بتوانید سر و صدای افکار قضاوت گر دیگران را در ذهنتان 
خاموش کنید، آرامش و قدرت و آگاهی بیشتری سراغتان 
می آ ید و شما بهتر می توانید صدای درونتان را بشنوید و 
وقتی این اتفاق بیفتد متوجه می شوید که برای انجام آن 

چیزی که می خواهید، هنوز دیر نشده است.
 چه بگویم، اصال مهم نیست

شما  ذهن  درون  جنگ  شود،  می  باعث   سکوت 
این  اینکه  از  قبل  پس  شود.  تر  طوالنی  و  تر  سخت 
پا  از  را  شما  و  بگیرد  قدرت  حد  از  بیش  سمی  افکار 

درآورد و با خودتان صادق باشید و واقعیت را به خودتان 
بگویید و آن را از ذهن تان آزاد کنید! راستش را بخواهید 
از افراد می افتد،  اتفاقی که برای خیلی  غم انگیزترین 
 این است که افکار و احساسات شان اغلب ناگفته باقی 

می ماند و به سختی توسط دیگران درک می شود.
من به اجازه آنها احتیاج دارم

خود  وقت  و  دهید  انجام  خواهید  می  که  را  کاری 
نکنید.  تلف  دیگران  به  توضیح  هزاران  دادن  با  را 
که  شنوند  می  را  چیزی  آن  فقط  همیشه  مردم  اکثر 
ایده  از  نفر  یک  اینکه  بنابراین  بشنوند.  دارند  دوست 
شما خوشش نمی آید یا آن را درک نمی کند، اصال 
آن  برای  هم  مناسبی  توضیح  که  نیست  معنا  این  به 
وجود ندارد یا ارزشش را ندارد که دست به کار شوید 

و برای عملی کردن آن اقدام کنید.
اگر فقط کمی قوی تر، باهوش تر و جذاب تر بودم

بدترین نوع تنهایی این است که با خودتان راحت و رواست 
نباشید. در هر شرایطی بهتر است خودتان باشید و ریسک 
تمسخر توسط دیگران را تحمل کنید، اما زندگی تان را 
روی یک پایه دروغ استوار نکنید تا مجبور نشوید خودتان 
را تحقیر کنید. یادتان باشد تقریبا هر اتفاقی که برای شما 
می افتد، بازتاب مستقیم افکاری است که در سر دارید. پس 
هیچ وقت نمی توانید بیشتر و بهتر از آنچه که خودتان را باور 

کرده و به خودتان اعتماد دارید، عمل کنید.

امروزه هر چقدر کمتر ریسک کنم، 
فردا کمتر پشیمان می شوم 

نمی گیرید،  را که هرگز  شما 100 درصد عکس هایی 
و  انتخاب  هر  مورد  در  قانون  این  و  دهید  می  از دست 
به  رو  آن  با  است  زندگی ممکن  در  که  و شانس  تغییر 
رو شوید، صدق می کند. تا شروع نکنید و از شانس تان 
استفاده نکنید یا وقتی سر دوراهی قرار گرفتید، یک مسیر 
تغییر  را  تان  زندگی  توانید  نمی  هرگز  نکنید  انتخاب  را 
دهید. در آخر بیش از اینکه از اشتباهاتتان در این مسیر 
پشیمان شوید، از روابطی که امکان آغازشان را داشتید 
ولی ترسیدید و هرگز آنها را شروع نکردید  یک تصمیم 

جدی و درست بگیرید. 
از فردا شروع می کنم

شما  اینکه  شرط  به  بیفتد  تواند  می  بزرگی  اتفاق  امروز 
 انجامشان را به فردا موکول نکنید. هرگز اجازه ندهید که

ترس تان از اشتباه کردن، جلوی شما را برای انجام کاری 
بگیرد. زندگی همراه با چند اشتباه، لذت بخش تر و مفیدتر از 

آن است که صرف زندگی کردن برای هیچ شود.
من فقط می خواهم راحت باشم

اگر دو دستی به چیزی که دارید و هستید، بچسبید تنها به 
این دلیل که برایتان راحت و آشنا هستند، هرگز نمی توانید 
وضعیت خودتان را بهبود ببخشید. کارها و تغییرات بزرگ 
معموال در محدوده آرامش و آسایش ما اتفاق نمی افتند، 

بلکه باید ریسک کنید و خطرپذیر باشید. هر کدام از ما فقط 
زمانی می توانیم پتانسیل کامل زندگی مان را درک کنیم 

که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره در آن بیفتد.
همه اش تقصیر دیگران است

اگر در یک نقطه بنشینید و اطرافیان تان را بابت کارهایی 
که می کنند یا نمی کنند، می دانند یا نمی دانند سرزنش 
کنید، زمان می گذرد و شما هنوز همانجا نشسته اید و هیچ 
تغییری در زندگی تان اتفاق نیفتاده است. سرزنش کردن 
دیگران خیلی آسان است چون الزم نیست کار خاصی انجام 
دهید، اما این زندگی نیست بلکه راهی برای گذراندن روزها 

برای رسیدن به لحظه مرگ است.
اشکالی ندارد زیر بعضی از قول ها بزنم

و  دهید  می  قول  دیگران  به  و  خودتان  به  همیشه  شما 
سر  آیا  که  اینجاست  اصلی  سوال  اما  شود  می  متعهد 
قول  خودتان(  )یا  کسی  به  اگر  مانید؟  می  ها  قول   این 
در  بکنید  را  کار  این  حتما  دهید،  انجام  کاری  دهید  می 
خودتان(  )و  دیگران  به  را  پیغام  این  صورت  این   غیر 
می دهید که رابطه تان با آنها ارزشی برایتان ندارد. بیش از 
 حد به دیگران قول ندهید و البته کمتر از آنچه که انتظار 
می رود هم از زیر بار تعهد به خودتان و دیگران فرار نکنید. 
کالم حکمت آمیزی وجود دارد که می گوید: »هرگز وقتی 
در  وقت  هیچ  و  نگیرید  بزرگی  تصمیم  هستید  عصبانی 

هنگام خوشحالی وعده های بزرگ ندهید«
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به 
راه راست راهسپار شود. سوره طه / آیه  82

حدیث روز  

از سستي و بي قراري بپرهیز ، که این دو ، کلید هر بدي مي باشند، کسي که سستي کند، حقي را ادا نکند ، و کسي که بي قرار شود، بر 
حق صبر نکند . امام محمد باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

چرا این افکار را باید متوقف کنید؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- خلبان 2- دماغه ای در 
لطفعلی  و  خان  کریم  ونزوئال 2- 
خان از این طایفه بودند - فامیل و 
خاندان - از ماههای قمری - باطل 
از بین رفته 3- تخم مرغ فرنگی 
- حادثه ، اتفاق - خاندان - حس 
شامه 4- درخت بی میوه و بی بهره 
- عدل و انصاف - گیاه رستنی 5- 
- گلی که  ته  ظرف  یاجوی  یا حوض 
آب  می نشیند - جمهوری کوچکی 
است میان فرانسه و اسپانی در دامنه 
 -6 صحرایی   - پیرنه  کوههای 
کسب کردن - یکی از روستاهای 
استان آذربایجان شرقی - مادر 7-  
استقاللیها! رنگ   - - دست   اقرار 

نیروی  دریایی  منصب  در    -8
جهت  طریقه،   -9 کارتون   -
و  قوی  سمی   - ندا  حرف   -
از شهرهای  مهلک 10- چهره - 
داشتن  آگاهی  کردستان-  استان 
نفت  شهری   - قرار  و  قول   -11
تنفسی  لوله   - خوزستان  در  خیز 
نوع  از  ندا  خادم معبد- حرف   -12
چیزی13-  چه   - ای  شاعرانه 
محل اجرای نمایش- نام دختری 
نبرد   - بچگی  دوران  کارتن  در 
کردن- عالمت بیماری 14- یاری 
- سهولت - آسانی - نرم افزاری 

در کامپیوتر برای رایت سی دی - 
دائمی  رودهای  از  رای 15-  جمع 
ایران - فرشته صاحب صور خداوند

شیرینی  نوعی   -1 عمودی: 
فیلمی   - زبان  شیرین  به  معروف 
متوسالني  محمد  کارگردانی  به  
گریه  صدای   -2  1371 محصول 
بچه - ضمیر غایب - بازگشتن - 
مورچه 3- اضافه کردن - آرایش 
م   تا 251  از 249  روم  امپراتور   -
شکنجه  را  مسیحیان  بشدت   که 
 - پا  اثر   -4 وقت  چه  کرد-  می 
نیایش - عضوی در صورت 5- از 
آگاهی،   - فارسی  الفبای  حروف 
شدن  آزاد   -6 شجاع   - بیداری 
و  - مجانی - جهت 7- عاشقان 
دوستداران - پشت  دادن  ببالش - 

همسر زن 8-  نام کوچک هیتلر 
از  فیلمی  تله  نازی-  آلمان  رهبر 
محمد علی سجادی 9- قومی دلیر 
در غرب ایران - مخفف راه - یکی 
متحده  ایاالت  دانشگاه های  از 
آمریکا 10- کاج را سر بریدند - کور 
- یاری دهنده 11- نامی زنانه - 
قوس و قزح و رنگین کمان - نیرو 
و قدرت  12- گلی زردرنگ وخوشبو 
بلبل  تکرارش صوت   - مورچه   -
آتش   - کاه  مخفف   -13 است  
را سر بریدند - ایرانی ها باید این 
نوع کاالها را بخرند - کلمه تنفر و 
انزجار 14-  فرهنگ - درخشش - 
حرف ندا- خیسی 15- نام آلبومی 
از علیرضا افتخاری - پرندهای که 

 بسیارتند و سریع  پرواز می کند. 
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سریناریجنودیرف1

تومامشونجرخر2

ایحمکوغادنشو3

رهمجاهتنگنرز4

هدلومهوساسجن5

هجراخینتقورید6

ایضهایللیه7

نارقآواتدنب8

چنیزروامود9

شتاوباباهعقاو10

ماجلرنادزاخ11

عویشونمدانطو12

قلمسرتخبحلبا13

ارشتماوالویه14

باتهمنارفاسمبر15

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

به تعدادی رویه کوب مبل 
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم.
صنایع مبل تهران  مد / جمهوری 8

09151602018

شرکت پخش دارویی اکسیر مرکز بیرجند 
تعدادی فروشنده خانم و آقا 
جهت همکاری نیازمند است.

09035286091- 32255052
آدرس: شهرک صنعتی - تالش شرقی 

4- درب سوم سمت چپ

دعوت به همکاری 
یک شرکت بیمه ای در نظر 
دارد برخی از خدمات خود 

در شهرستان قاین 
را برون سپاری نماید.
 لذا در صورت تمایل 

می توانید برای ارسال رزومه 
با شماره 09105614171 

تماس حاصل فرمایید.

کبابی با وسایل و شرایط مناسب
 واگذار می شود. 

09155622633 -09151636609 

اجاره کارواش 
با سابقه 15ساله
 با همه لوازم 

در بهترین نقطه شهر 
یک میلیون

 با 5 میلیون پیش
09155621056

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

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

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

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

  09155614521 - زارع

فروشگاه آلتون
تخفیف استثنایی 20 الی 30 % 

)هود ، گاز، سینک ، پکیج 
و رادیاتور، آب تصفیه کن( 

به علت مهاجرت کلیه محصوالت 
به قیمت خرید عرضه می شود.
حاشیه بلوار صیاد شیرازی ، جنب 

بیمه ایران   09357701139

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
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تیم ایران جوان 
مقام اول مسابقات فوتبال جوانان استان را کسب کرد

مسابقات  میزبان  بیرجند  جوان  ایران  باشگاه  شهریور  بیستم  کاری- 
فوتبال جوانان استان بود. این مسابقات با شرکت  6 تیم  که 5 تیم 
آنها از بیرجند  و یک تیم  نماینده سرایان  برگزار شد و در پایان تیم 
های ایران جوان مقام اول توفان سرایان مقام دوم و سرخپوشان بیرجند 
هاشم  فنی  کادر  مسابقات  سری  این  در  کردند.  کسب  مقام سوم 
هامونی، سعید عرب، مسعود اصغری، حامد غالمپور استان حضور داشتند.

دیدار تیم های فوتبال ایران و توگو در روسیه لغو شد

ایرنا- والدیمیر لئونوف وزیر ورزش جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه 
از لغو دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و توگو که قرار بود در 
شهر کازان برگزار شود، خبر داد. وزیر ورزش تاتارستان روز گذشته گفت 
دیدار پیش بینی شده به میزبانی پایتخت این جمهوری بین ملی پوشان 
ایرانی و توگویی برگزار نمی شود. این مسابقه قرار بود 13 مهر برگزار شود.

بازی های داخل سالن آسیا؛ تیم اسنوکر ایران قهرمان شد

تیم ملی اسنوکر ایران در رقابت های قهرمانی داخل سالن آسیا 2017 
ترکمنستان با غلبه بر تیم قطر در دیدار پایانی به مدال طال رسید. به 
 گزارش ایرنا، ملی پوشان اسنوکر ایران در بخش تیمی پنجمین دوره 
بازی های داخل سالن آسیا و اقیانوسیه که از 26 شهریور آغاز شده 
تا  بر صفر رسیدند  برتری سه  به  با حریف قطری  است، در مصاف 
جایگاه نخست این رشته را از آن خود کرده و آمار مدال های طالی 
ایران در این رقابتها را به عدد 20 برسانند. ملی پوشان اسنوکر ایران 
فینال  دیدار  از  قبل  و  ها  رقابت  این  مدال طالی  به  رسیدن  برای 
برداشتند.  روی  پیش  از  را  افغانستان  هند،  جنوبی،  کره  از  حریفانی 
پنجمین دوره رقابت های داخل سالن آسیا تا پنجم مهرماه ادامه دارد.

تاثیر صبحانه 
در پیشگیری از چاقِی کودکان

غالبا راضی کردن کودکان به خوردن صبحانه 
دردسر  والدین  برای  مدرسه  به  رفتن  از  قبل 
مورد  این  در  کودکان  اکثر  و  است  بزرگی 
سرسختی و مقاومت از خود نشان می دهند و 
این در حالی است که حذف این وعده غذایی 

در کودکان می شود.  بروز عالئم چاقی  باعث 
همچنین کودکان در سنین مدرسه در صورتیکه 
بیشتر  بزنند  باز  از مصرف وعده صبحانه سر 
احتمال دارد در طول روز به فست فودها روی 
بیاورند. این شرایط بر شاخص توده بدنی آنان 
تاثیر منفی دارد. کودکانی که هنگام صبح و پیش 
از رفتن به مدرسه صبحانه می خورند نسبت 
به بقیه شاخص توده بدنی پایین تری دارند.

گیاهی که التیام دهنده  دردها است

به گفته یک متخصص فیزیولوژی، گل بابونه 
زردرنگ و طبع آن گرم است و مزاج را تغییرات 
با  نمی دهد. سید مهدی میرغضنفری  اساسی 
اشاره به اینکه روغن بابونه نرم کننده تاندون 
ها و مفاصل سفت و دردناک است گفت: این 
روغن با بهبود درد و خستگی مزمن و اسپاسم 

برای هر جایی از بدن مثل بافت پوستی، زیر 
پوستی و اسکلتی که دچار سفتی و خشکی شده 
باشد می تواند مفید باشد؛ البته میزان مصرفش 
باید در حدی باشد که منجر به سستی نشود. به 
گفته وی دمنوش بابونه که بهتر است با کمی 
عسل یا نبات، شیرین شود و یا استفاده از بخور 
آن برای سرماخوردگی، خلط و سینوزیت مفید 
است و برای درد معده و نفخ توصیه می شود.

آخرین خبرها از اجرای حکم قاتل بنیتا

قطره- کوشا وکیل مدافع اولیای دم بنیتا در خصوص حکم متهمان پرونده بنیتا 
اظهار داشت: حکم متهمان هنوز به طرفین پرونده ابالغ نشده و در مرحله تجدید 
نظر خواهی است. وی با اشاره به اینکه از دادگاه خواستار صدور حکم اعدام برای 
متهم ردیف دوم پرونده هستیم، گفت: تا زمانی که حکم ابالغ نشود نمی توان 
درباره آن اظهار نظر کرد. الزم به ذکر است؛ قاضی محمدی کشکولی رئیس 
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا را به 
اتهام قتل عمد به قصاص، در ارتباط با آدم ربایی به 22 سال و 6 ماه حبس، رها 
کردن طفل 17 ماه حبس، مباشرت 15 سال حبس، 111 ضربه شالق، رد عین 
مال مسروقه، دیه و دو سال تبعید به دیوان دره محکوم کرده است. متهم ردیف 
دوم این پرونده نیز در ارتباط با عناوین اتهامی مختلف، جمعاً به 13 سال حبس، 
111 ضربه شالق و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه محکوم شده است.

جان باختن عابر پیاده 
در محور بیرجند - خوسف

عابر پیاده در محور بیرجند - خوسف در برخورد با خودرو جان باخت. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان، رئیس پلیس راه 
استان در تشریح این خبر گفت: شنبه شب در کیلومتر 18 محور 
بیرجند - خوسف یک دستگاه خودروی دوو با زن 46 ساله ای که 
در حال عبور از عرض جاده بود، برخورد کرد. در این حادثه عابر پیاده 
در دم جان باخت. سرهنگ رضایی، علت این حادثه را بی توجهی 
راننده دوو به جلو در تاریکی شب اعالم کرد. گفته شده متوفی از 
زندانیان زندان بیرجند بوده است که از مرخصی به زندان برمی 
گشته است. وی نیز تصریح کرد: تردد عابران پیاده تنها در آزاد راه ها 
کاماًل ممنوع است و در صورت تصادف مقصر عابر پیاده خواهد بود.

1. در خصوص بیماران دیابتی توجه به موارد زیر 
نمودن  فراهم   * است:  ضروری  سفر  هنگام  در 
تمام  براي  مصرفي  داروهاي  و  سرنگ  انسولین، 
مدت سفر * همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل 
آب  و  بیسکوئیت  نبات،  اي،  حبه  قند  خون،  قند 
میوه براي درمان کاهش احتمالي قند خون. همراه 

داشتن میان وعده مناسب )مانند میوه و ساندویچ 
فشار  به  مبتال  بیماران  خصوص  در   .2 کوچک( 
و  سنج  فشار  دستگاه  است  بهتر  باال،  خون 
داروهای مصرفی همراه بیمار باشد و از مصرف 
مواد غذایی حاوی نمک مانند آجیل و تنقالت و 
اینکه  ضمن  شود.  خودداری  چرب  غذایی  مواد 

در  را  خود  داروهاي  هیچگاه  شود  می  تاکید 
اتومبیلي که زیر نور آفتاب پارک شده است و یا در 
شیشه عقب اتومبیل )حتی در زمستان( قرار ندهید.

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 )3(

قتل یک دانش آموز توسط همکالسی خود

جام جم آنالین- رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: یکی 
از دانش آموزان هنرستانی در شهر سراوان صبح روز گذشته 
در درگیری دو نفره با چاقوی همکالسی خود به قتل رسید. 
علی مرادی افزود: ساعت 9 صبح  یک دانش آموز پایه دوم 
رشته هنرستان کار و دانش سراوان توسط دانش آموز دیگری 
با هویت »ع.ن« با ضربات چاقو داخل کوچه خارج از آموزشگاه 
به قتل رسید. وی ادامه داد: هم اینک قاتل که دارای جراحاتی 
است دستگیر شده و دراختیار مقامات قضایی قرار دارد. رئیس 
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان گفت: هنوز انگیزه قتل مشخص نشده است.

محافظت از چشم ها 
دربرابر یک بیماری خطرناک

های  بیماری  از  یکی  ماکوال  دژنراسیون 
زندگی  کیفیت  تواند  می  که  است  بصری 
قرار  مخرب  تاثیرات  تحت  را  بزرگساالن 
در  مشکالتی  ایجاد  با  بیماری  این  دهد. 
افراد  و  شده  مشخص  مرکزی  دید  وضوح 

چهره  تشخیص  و  تمرکز  خواندن،  در  مبتال 
بدترین  شوند.  می  مشکل  دچار  دور  افراد 
است  این  ماکوال  دژنراسیون  مورد  در  اتفاق 
بسیاری  در  و  افتد  می  اتفاق  تدریج  به  که 
با  اما  شود.  می  کلی  کوری  باعث  موارد  از 
مرغ،  تخم  دهید:  کاهش  را  خطر  این  اینها 
غذاهای  چرب،  های  ماهی  تنبل،  کدو  دانه 
دریایی، چای سبز، گوجه فرنگی  و اسفناج.

نکاتی برای استفاده درست 
از کوله پشتی

کوله پشتی برای توزیع وزن به طور مساوی 
که  کنید  حاصل  اطمینان  است.  شده  ساخته 
سنگین ترین وسایل در نزدیک ترین نقطه به 
وسط پشت کودک قرار دارد. این نقطه، مرکز 
ثقل خود را تثبیت می کند و به جلوگیری از 

خمیده شدن، کج راه رفتن یا به جلو افتادن، 
کمک می کند. در حالت ایده آل، کوله پشتی 
نباید بیشتر از 10 تا 15 درصد وزن بدن مصرف 
کننده باشد. این به ویژه برای کودکان کوچکتر 
اهمیت دارد. به کودک بیاموزید که کوله پشتی 
دهد،  قرار  خود  سر  پشت  زمین  روی  را  خود 
زانوها را خم کند، دستان خود را داخل بندهای 
کوله پشتی کند و با کوله پشتی بلند شود.

عواملی که در ایجاد بیماری های قلبی 
و عروقی نقش ویژه ای دارند!

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: 
بیماریهای قلبی عروقی همچنان اولین عامل 
هدایت کننده و مهم مرگ و ناتوانی در دنیا است 
و ساالنه سبب مرگ بیش از هفده و نیم میلیون 

عوامل  افزود:  احمدکوشا  دکتر  شود.  می  نفر 
خطر کلیدی مهم این بیماری ها رژیم غذایی 
نامناسب، فعالیت بدنی کم ، مصرف دخانیات 
، دیابت و فشارخون باال هستند که کنترل و 
کاهش این عوامل خطر، نقش مهمی در کاهش 
ابتال به بیماری قلبی عروقی دارد. وقتی از قلب 
مراقبت شود نه تنها فرد سالم تر است، بلکه 
سبب ایجاد احساس خوب در فرد نیز می شود.

یک موتور، اندازه یک خودرو 
مصدوم برجای گذاشت

جام نیوز- رئیس فوریت های پزشکی 
جیرفت گفت: عصر دوشنبه 4 نفر از 
بر  سوار  که  خانواده  یک   اعضای 
موتور سیکلت بودند براثر تصادف در 
مصدوم  کهنوج   - گنج  قلعه  محور 
قبل  گفت:  محمدی  ابراهیم  شدند. 
های  فوریت  نیروهای  رسیدن  از 
پزشکی و پلیس، راننده خودرو متواری 
و  می کند  ترک  را  صحنه  و  شده 
مصدومین به بیمارستان منتقل شدند.

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

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد برگزار می نماید:

مراسم سخنرانی و عزاداری 
سرور شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )ع( 

از شب ششم محرم مورخ 96/7/5 
الی شب یازدهم 96/7/9 

به مدت شش شب از ساعت 21 برگزار می شود. 

سخنران: حجت االسالم عابدینی  استاد دانشگاه 
مداحان: حاج زین العابدین محسنی

 حاج رضا فرهنگ جو- سید مهدی چهره آسا 
و کربالیی سجاد علی آبادی

آدرس:  بیرجند ، نبش مدرس 48 ، جنب استانداری             تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 29

09155610111

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
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شیر کامل در راه است!

دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون  قاسمی- 
شیر  نزدیک  ای  آینده  در  اینکه  بیان  با  استان 
تولید می شود، توضیح داد: شیر  استان  کامل در 
کامل همان شیرخامی است که از نظر بهداشتی 
و  سالمت تمام آزمایش ها روی آن انجام شده و 
بعد از تأیید بدون آنکه مواد افزودنی به آن اضافه 
شود، فقط پاستوریزه شده است. »اصغرزاده« اظهار 
می  خام  شیر  طعم  همان  با  کامل  شیر  که  کرد 
انجام  باشد چون هیچ گونه عملیاتی بر روی آن 
نشده است و برای تولید این نوع شیر رایزنی ها 
ها  استان  از  برخی  در  چون  است  انجام  حال  در 
انجام شده و بعد از تایید در استان ما هم  تو لید 
می شود.  وی با اشاره به اینکه دامپروری هایی 
سالی  آنان  شیر  هستند  پزشکی  دام  نظر  زیر  که 
زا، بیماری  عوامل  مانند  مواردی  در  بار   2-3 
 باکتری، تقلبات، فلزات سنگین و قارچ ها پایش می 
شود،  عنوان کرد: این شیرها به کارخانه ها برای 
فرآوری برده می شود و  هیچ مرکزی اجازه فروش 
 شیرخام را ندارد و اگر مرکزی به هر اسمی به فرو ش 

شیر خام مبادرت داشته باشد، غیر قانونی است.  

بازگشت حجاج خراسان جنوبی

گروه خبر-مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: 
تا چهارم مهرماه یکهزار و 600 حاجی در قالب 12 
کاروان با انجام 6 پرواز هواپیمایی ایران ایر به استان 
باز می گردند.ابوالفضل نوفرستی افزود پرواز حجاج 
نیز دیروز  ساعت سه بامداد و عصر ساعت 18:10، 
بامداد  امروز ساعت 17 و سه شنبه ساعت 3:35 
انجام می شود. وی بیان کرد: امسال یکهزار و 800 
به خانه خدا  استان  از  اجرایی  زائر و سایر عوامل 

اعزام شدند که 45 درصد زائران از بانوان بودند.

زیرکوه رتبه نخست برداشت زرشک 
را در کشور دارد

این  گفت:  زیرکوه  کشاورزی  جهاد  مدیر   - ایرنا 
در  را  زرشک  برداشت  نخست  رتبه  شهرستان 
اسدی  بنی  دارد.علیرضا  کشور  و  جنوبی  خراسان 
از سطح سه هزار و 160  برداشت زرشک  افزود: 
هکتار از باغهای بارور شهرستان آغاز شد و تا اواخر 
آبان ادامه دارد.وی بیان کرد: پیش بینی می شود 
امسال سه هزار و 600 تن زرشک خشک از باغ های 
شهرستان زیرکوه به ارزش حدود 80 میلیارد تومان 
برداشت شود.وی از زرشکاران شهرستان خواست 
محصول خود را در بارگاه های بهداشتی خشک 
کنند، جهاد کشاورزی برای احداث بارگاه بهداشتی 
کنند. می  پرداخت  بهره  کم  تسهیالت   زرشک 

رونمایی اسناد نقش خراسان جنوبی
 در دوران دفاع مقدس برای نخستین بار

ایرنا - همزمان با گشایش نمایشگاه امتداد عاشورا 
در امامزادگان باقریه بیرجند، نخستین بار از اسناد 
نقش استان خراسان جنوبی در دفاع مقدس رونمایی 
شد.معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش های 
دفاع مقدس با بیان اینکه تاکنون صدو 33هزار سند 
از نقش خراسان جنوبی در دوران دفاع مقدس جمع 
امتداد  نمایشگاه  آوری شده است گفت: در غرفه 
عاشورا اسناد نقش خراسان جنوبی در دوران دفاع 
مقدس رونمایی شد. مهدی رحیم آبادی در حاشیه 
بنیاد حفظ  در  تاکنون   داشت:  اظهار  مراسم  این 
آثار و نشرارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی 
توانسته ایم 133 هزار سند که شامل نقش خراسان 
جنوبی در دوران دفاع مقدس بوده  را جمع آوری 
کنیم.وی افزود: از تعداد صد و33  هزار سند، 15 
هزار و 400 سند مکتوب تا کنون ثبت در سیستم 
ماوا شده است و اسنادی که در این سیستم ثبت 
می شوند به راحتی در اخبار افرادی که می خواهند 
تحقیقاتی  کارهای  برای  ویا  بنویسند  نامه  پایان 
 وپژوهشی استفاده کنند، در دسترس قرار می گیرد

طرح ویژه نظارت بردامهای قربانی
 در تاسوعا و عاشورا اجرا می شود

از  سربیشه  دامپزشکی  شبکه  خبر-رئیس  گروه 
آمادگی این اداره در نظارت بر ذبح بهداشتی دامها 
در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا خبر داد.رمضانی 
اظهار کرد:در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی 
دام  وذبح  قربانی  حسنه  سنت  اجرای  به  توجه  با 
شهروندان،  وعموم  عزاداری  های  هیئت  ازسوی 
کارشناسان دامپزشکی، بازرسین بهداشت گوشت 
داد  ادامه  قربانی نظارت می کنند.وی  بر دامهای 
: شبکه دامپزشکی سربیشه با تشکیل 2 اکیپ ثابت 
و سیار در شهرستان به منظور عمل به وظایف و 
با نظارت بر بهداشت  مسئولیتهای خود در رابطه 
ایام  این  در  دارد  آمادگی  دامی  فرآورده های خام 
نیز همچون ایام دیگر نظیر عید قربان نسبت به 
از دامهای ذبحی و الشه های  بازرسی بهداشتی 

استحصالی بصورت کامال رایگان اقدام نماید

لبیک یا حسین با احیای دین محقق می شود

اوقاف و امور خیریه خراسان  غالمی-مدیر کل 
جنوبی اجرای دستورات دین و عمل به نصایح 
امام حسین)ع( را ضروری دانست و گفت: لبیک 
احیای دین محقق می شود. حجت  با  یا حسین 
لبیک  بزرگ  در تجمع  االسالم منصور هاشمی 
روستای  عبدا...)ع(  امامزاده  در  حسین)ع(  یا 
اعضای  اینکه  به  اشاره  با  کارشک شهرخضری 
جامعه اسالمی باید فرزندان خود با اصول دینی 
دادن  قرار  داشت:  اظهار  کنند،  تربیت  الهی  و 
فرزندان، مهم ترین  بیت)ع( در دل  اهل  محبت 
رسالت والدین در قبال ترویج فرهنگ عاشورایی 

در عرصه های مختلف است.

هیئت های مذهبی با پلیس همکاری کنند

افتتاح اقامتگاه بوم گردی زرین چاه در شهرستان سرایان

کالس های آموزشی برای به روز کردن اطالعات کشاورزان 

نت
نتر

س: ای
عک

فعاالن کتابخانه ای سربازان فرهنگی جامعه اند

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی  
امیرآبادیزاده-  فرماندار بیرجند  گفت : با تصویب و ابالغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدای سال 1395 
درآمد تمام اشخاص حقوقی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و همچنین منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بدلیل قرار گرفتن در فهرست 

مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت 13 سال از پرداخت مالیات معاف می باشند.

حضور  با  مراسمی  مهر،در   2 رضایی-دیروز 
، استان  انتظامی  ،فرمانده  فقیه  ولی   نماینده 

 معاون هماهنگ کننده ی سپاه انصار الرضا)ع( 
شد.محوریت  برگزار  مسوالن  از  تن  چند  و 
،مسائل  بیان  منظور  به  جلسه  این  اصلی  
اول  ده  در  مذهبی  های  هیئت  ها  وبرنامه 
نمایندگان  سازی  آگاه  همچنین  و  محرم 
هیئت ها برای ایجاد جریان صحیح عاشورایی 
وجذب هر چه بیش تر مردم و بخصوص نسل 

جوان در این ایام  بود .
نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد:جایگاه 
و  نیست  پوشیده  کس  هیچ  بر  حسین  امام 
ایشان در بین تمام معصومین جایگاه استثنایی 
دارند و عالوه بر مسلمانان ،کسانی که شاید 
زرتشتی  و  هندو  و  نیستند  مسلمان  اصال 
هستند در این ایام برایشان نذر ونیاز می کنند 
الگویی در برابر ظلم ستیزی و  و ایشان را  
افزود: حسین  دانند.وی  استکبار ستیزی می 
یک فرد و کربال یک مکان نیست بلکه یک 

جریان است ،جریان عدل در برابر ظلم .
:طبق  داد  ادامه  عبادی  االسالم  حجت 
فرمایش مقام معظم رهبری که عزاداری امام 
حسین نیاید عزاداری سکوالر باشد هیئت ها 
و متولیان آن باید با برنامه ریزی ،همه چیز را 
در سر جا و به موقع انجام دهند تا مردم بعد 
از اتمام دهه اول محرم احساس بهرمندی  از 
نظر علمی ،سیاسی و فرهنگی و اخالق داشته 
باشند.رئیس هیات مذهبی استان گفت:هیت 
ها عظیم ترین تشکل ها هستند که جریان 
عاشورا را به مردم منعکس می کنند ودشمن 

برای این موضوع برنامه ریزی کرده است.
هیت  نمایندگان  افزود:شما  مقدم  عباسی 
و  است  سنگین  شما  مسولیت  و  هستید  ها 
داشته  دشمن  تهدیدات  به  ویژه  توجه  باید 

گذشته  های  سال  در  .خوشبختانه  باشید 
و  قرائت  مانند  خوبی  های  برنامه  ها  هیت 
تفسیر و جمع خوانی قرآن،سخنرانی مذهبی 
مراسم  و  اعیاد  به  خاصی  توجه  همچنین  و 
شادی عالوه بر عزاداری داشته اند.وی ادامه 

داد،امسال مسوالن هیت ها لطف کنند و اگر 
علم ونشانی دارند بیرون نیاورند و از طبل و 
وکسانی  نکنند  استفاده  آنچنانی  های  سنج 
عهد دار این مسائل باشند که از خود هیئت 
برنامه ریزی که  : طبق  ادامه داد  باشند.وی 
خیابان  در  واقع  عاشورا  ایم،مسجد  کرده 
مطهری  در شب هشتم محرم میزبان هیت 
میزبان  تاسوعا  در شب  و  شهر  شمال  های 
هیت های جنوب شهر و شب عاشورا میزبان 

هیت های مرکز شهر خواهد بود.
وی بیان کرد مسیر حرکت هیئت ها در روز 
است  روال سال های گذشته  عاشورا همان 
های  مسیر  در  ها  هیت  همه  آن  طبق  که 
در  شوند،که  می  جمع  قتلگاه  در  مشخص 
خواست می کنیم از هیئت های که زود به 
این محل می رسند که جاهای خاصی را برای 

خود در نظر نگیرند وبه راه خود ادامه دهند 
تا باعث هرج ومرج و ازدحام جمعیت نشوند. 

وی ادامه داد :ایستگاه های صلواتی هم باید 
باشد  هیئت  خود  محدوده ی  در  و  مجوز  با 
از  باید  هستند  مشغول  آن  در  که  وکسانی 

دارای  وهمچنین  شوند  معرفی  هیئت  طرف 
عادی  افراد  از  تا  باشند  مخصوص  کارت 
می  خواست  در  شوند.همچنین  شناسایی 
به  کمک  برای  که  ناشناسی  افراد  از  کنیم 
این ایستگاه ها می آیند تا اطمینان کامل پیدا 

نکرده اند چیزی قبول نکنند.
نیز  استان  انتظامی  فرماندهی  سردار شجاع 
دفاع  هفته  در  اینکه  به  توجه  کرد:با  بیان 
مقدس هستیم باید گفت که شهدا از همین 
بچه های هیت بودند و تفکر شهادت و ایثار 
را در مجالس ایشان یاد گرفتند. وی افزود 
زدن  دنبال ضربه  به  انقالب  اول  از  دشمن 
بوده و وقتی دید که با فشارهای اقتصادی و 
تحریم نمی تواند نفوذ کند،اکنون به دنبال 
مجالس  در  نفوذ  همچنین  و  فرهنگی  نفوذ 
عزاداری که بیش تر در دهه اول محرم هم 

انجام می گیرد،است.

اول محرم فروش  در دهه  متاسفانه 
لوازم آرایشی افزایش پیدا می کند

وی افزود :با توجه به اینکه ما استان مرزی 
توهین  از  عزاداری  در مجالس  باید  هستیم 
به دیگر مذاهب جلوگیری کنیم و با استفاده 
از سخنرانان و مداحان قوی شان و منزلت 
این مراسم را حفظ کنیم. شجاع با اشاره به 
فروش  محرم  اول  دهه  در  متاسفانه  اینکه 
پیدا  افزایش  ایران  کشور  در  آرایشی  لوازم 
می کند، بیان کرد: این از نفوذ دشمن است 
که جمهوری اسالمی ایران با یک فرهنگ 
را  آرایشی  لوازم  شیعی بزرگ ترین مصرف 
در جهان دارد.وی با بیان اینکه تمرکز نظام 
انحرافات  از  برخی  نفوذ  و  استکبار و سلطه 
به کم  اعتقادی شیعه  حوزه معارف دینی و 
کند،  می  کمک  ها  هیئت  جمعیت  شدن 
اظهار داشت: بحث نفوذ بحثی بسیار جدی 
در  جوانان  جذب  زمینه  در  باید  لذا  است 
هیئت ها تمام تالش خود را به کار ببریم.

وی خواستار همکاری مردم برای ایجاد نظم 
در دسته های عزاداری شد.

گفت:  استان  تبلیغات  و  فرهنگی  معاون 
برنامه ریزی های زیادی برای شورای هیت 
بیان  با  آبادی  ایم.سلم  داشته  مذهبی  های 
مناسبی  مکان  حسین  امام  مجالس  اینکه 
برای خوراک فرهنگی و مذهبی است، چون 
مردم از هر قشر و با  هر طرز تفکری شرکت 
می کنند و این هنر ما است که بیش ترین 
استفاده را از این ایام ببریم، افزود باید با بیان 
مناسب مردم را راهنمایی کنیم.و با استفاده 
جوانان  درک  همچنین  و  خوب  مداحان  از 

جایگاه ائمه را حفظ کنیم.

هیئت های مذهبی ضوابط بهداشتی 
را در تهیه و طبخ نذورات رعایت کنند
مسئول بهداشت محیط شهرستان بیرجند نیز 
بر رعایت ضوابط بهداشتی از سوی مسئوالن 
هیئت های مذهبی در تهیه و و طبخ غذاهای 
نذری تاکید کرد و گفت: مصرف مایعات داغ 
است.  زا  سرطان  پالستیکی  های  لیوان  در 
جلسه  این  در  نیز  کربالییان  حسن  محمد 
گرو  در  مردم  سالمت  امنیت  اینکه  بیان  با 
مباحث بهداشت است، افزود: رعایت موازین 
بهداشتی در توزیع نذورات می تواند احتمال 
بهداشت  کند.مسئول  فراهم  را  بیماری  بروز 
مسئوالن  اینکه  بر  تاکید  با  بیرجند  محیط 
هیئت ها هیچ نوع ماده غذایی و اولیه را از 
ماده  آن  قبال  در  تعهدی  که  ناشناس  افراد 
غذایی ندارند قبول نکنند، گفت: حربه جدید 
گروه های تکفیری و دشمن استفاده از مواد 

غذایی بی کیفیت و نامناسب است.

 لزوم استفاده از لیوان های کاغذی و 
گیاهی در ایستگاه های صلواتی

وی با اشاره به اینکه باید به مسائل و تذکرات 
مطرح شده از سوی بهداشت ایمان بیاوریم 
و درصدد رفع مشکالت برآییم، عنوان کرد: 
دارای  که  مکانی  در  باید  پزها   و  پخت 
صورت  است،  بهداشتی  شرایط  حداقل 
گیرد.کربالییان با بیان اینکه افراد مرتبط با 
به  نسبت  بایستی  نیز  آشپزخانه های هیئت 
کنند،  اقدام  تندرستی  گواهی  کارت  دریافت 
صلواتی  های  ایستگاه  تمامی  داشت:  اظهار 
باید از لیوان های کاغذی یا گیاهی استفاده 
لیوان  در  داغ  مایعات  مصرف  چراکه   کنند 
های پالستیکی به طور قطع سرطان زا است.

)Ava.news25@gmail.com(

واقع  چاه  زرین  گردی  بوم  اقامتگاه  کاری- 
میراث  مدیرکل  حضور  با  قلعه  سه  کویر  در 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، 
فرماندار سرایان، معاون گردشگری اداره کل 
مسئوالن  از  جمعی  استان،  فرهنگی  میراث 
ظهر  از  بعد  منطقه  مردم  و  نهادها  و  ادارات 
ماه 1396به  از شهریور  روز  نهمین  و  بیست 
میراث  مسئول  شد.  افتتاح  رسمی  صورت 
فرهنگی شهرستان سرایان عنوان کرد: فانوس 
گردشگری در شهرستان سرایان روشن شده 
و رونق این صنعت در استان و شهرستان در 
خبرهای  بزودی  و  گرفته  قرار  درستی  مسیر 

در  صنعت  این  رونق  برای  خوبی  بسیار 

شهرستان خواهیم شنید و برنامه های مدونی با 
کمک بخش خصوصی در حال اجرا می باشد 

و در این مسیر نیازمند کمک تک تک مردم 

منطقه هستیم.محمد عرب افزود: این اقامتگاه 
210 متر زیربنا و در خانه های بومی عشایر 

با حفظ معماری منطقه ایجاد شده و ظرفیت 
پذیرش و اقامت 60 نفر را دارد.به گفته وی : 
کل سرمایه گذاری انجام شده در این اقامتگاه 
1100 میلیون ریال می باشد که 500 میلیون 
ریال در قالب تسهیالت کم بهره و از طریق 

صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

رشد 30 برابری گردشگران خارجی 
ورودی به استان

دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  مدیرکل 
برابری   30 رشد  از  استان  گردشگری  و 
گردشگران خارجی ورودی به استان در سال 

95 نسبت به سال 92 خبرداد و گفت: گرچه 
نسبت به سایر استانها سهم کمی از گردشگران 
خارجی داریم ولی در مقایسه با سال های نه 
گردشگران  ورود  و  گردشگری   ، دور  چندان 
خارجی به استان رشد چشمگیری داشته و همه 
با هم این مسیر را ادامه خواهیم داد تا شاهد 

رونق بیش از پیش این صنعت باشیم. 
حسن رمضانی افزود:سرایان دارای جاذبه های 
متعدد تاریخی ، طبیعی ، صنایع دستی است 
این  در  استان  کویرهای  بهترین  از  یکی  و 
نوید روزهای خوب  واقع شده که  شهرستان 

برای گردشگری استان و منطقه را می دهد

از  سرایان  کشاورزی  جهاد  مدیر  قاسمی- 
دوره  روزه،  یک  کالس  دوره   48 برگزاری 
در شش  بازدید  و  آموزشی  کارگاه  مهارتی، 
این شهرستان خبر  اول سال جاری در  ماه 
دانش  توسعه  برای  طرح  این  افزود:  و  داد 
آشنایی  و  کشاورزی  بخش  برداران  بهره 
اهداف  به  رسیدن  و  روز  علم  با  کشاورزان 
تولید  نمودن  تر  اقتصادی  و  پایدار  توسعه 
اقدامات  راستای  در  و  ها  هزینه  کاهش  با 

مدیریت  ترویجی  آموزشی  های  فعالیت  و 
»سلیمانی«  است.  بوده  جهادکشاورزی 
آموزشی  های  برنامه  که  کرد  تصریح 
ترویجی این مدیریت بسیار متنوع و آموزنده 
برگزاری  با  تاکنون  سال  ابتدای  از  و  است 
30 مورد کالس آموزشی یک روزه، 4مورد 
مورد   3 آموزشی،  کارگاه   10 مهارتی،  دوره 
بازدید  مورد  یک  و  استانی  داخل  بازدید 
خارج استانی انجام شده است بیش از یک 

ادامه  اند. وی  نفر آموزش دیده  هزار و 52 
موضوعات  با  کشاورزی  برداران  بهره  داد: 
باغبانی،  زراعت،  شامل  آموزشی  مختلف 
حفظ نباتات، دام و طیور و مکانیزاسیون آشنا 

و توصیه های الزم را فرا گرفته اند. 

تالش برای توانمندسازی زنان
 با برگزاری همایش و کالس

برگزاری  که  کرد  عنوان  مسئول  مقام  این 

از  روستایی  زنان  توانمندی  های  نمایشگاه 
زنان  خرد  اعتبارات  صندوق  اعضای  سوی 
روستایی و شرکت صندوق حمایت از توسعه 
النبی  ریحانه  روستایی  زنان  های  فعالیت 
برگزاری  و  تهران  المللی  بین  نمایشگاه  در 
همایش تسهیلگران زن روستایی از اقدامات 
زنان روستایی در این 6ماهه است. »سلیمانی« 
با اشاره دوره های مهارتی گفت: ان نوع از 
و  دانش  افزایش سطح  هدف  با  ها  آموزش 

اطالعات فنی بهره برداران و توانمندسازی و 
باال بردن مهارت و ایجاد توان و مهارت الزم 
کرد  اضافه  است.وی  بوده  اشتغالزایی  برای 
پرورش  دارویی،  از گیاهان  برداری  بهره  که 
پرواربندی  و  بلدرچین  پرورش  عسل،  زنبور 
برگزار شده می  از جمله دوره های مهارتی 
باشد که در این دوره های مهارتی 240  نفر 
به  و  اند  فراگرفته  را  آموزش های الزم  روز 
آنان گواهینامه دوره مربوطه اعطاء می شود. 

عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل  کاری- 
خراسان جنوبی عنوان کرد: فعاالن کتابخانه ای 
باید به عنوان سربازان فرهنگی جامعه کارهای  

مطلوبی برای دفاع از نظام انجام دهند.
همایش  در  گذشته  روز  رضایی  رضا  محمد 
استانی تکریم فعاالن کتاب و کتابخوانی در 
حوزه دفاع مقدس بیان کرد: باید ادامه دهنده 
باشیم  زیرا  ایثارگران  راه شهدا، رزمندگان و 
ثابت  دفاع مقدس  رزمندگان در هشت سال 
ایران  خاک  در  تواند  نمی  دشمن  که  کردند 
نفوذ کند.رضایی افزود: دشمن امروزه هیچگاه  
از مرزهای جغرافیایی وارد نمی شود چرا که 

مرزهای فرهنگی را هدف قرار داده است.
که  همانگونه  کرد:  امیدواری  ابراز  رضایی 
با  تحمیلی  جنگ  سال  در هشت  رزمندگان 
برابر  در  عاشورایی  فرهنگ  از  گرفتن  درس 

دشمن مقاومت کردند، ما نیز با درس گرفتن 
دشمن  نرم  مقابل جنگ  در  فرهنگ  این  از 
های  کتابخانه  کنیم.مدیرکل  ایستادگی 

فعاالن  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  عمومی 
کتابخانه ای باید به عنوان سربازان فرهنگی 
نظام  از  دفاع  برای  مطلوبی  کارهای  جامعه 

خراسان  کتابخانه های  دهند.مدیرکل  انجام 
جنوبی با بیان اینکه مهم ترین وظیفه فعاالن 
به  مربوط  اسناد  که  است  این  کتابخانه ها 

رزمندگان را در جامعه نشر دهند، افزود: امروز 
جوانان مورد توجه دشمن هستند بنابراین باید 

بیشتر از قبل هوشیار باشیم.

دفاع  های  ارزش  داشتن  نگه  زنده 
مقدس  نیازمند همت نویسندگان 

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
بیان  مراسم  این  در  هم  جنوبی  خراسان 
دفاع  های  ارزش  داشتن  نگه  زنده  کرد:  
نویسندگان  اراده  و  همت  نیازمند  مقدس 
معصومی مهدی  االسالم   دانست.حجت 

خاطرات  کردن  روایت  و  بیان  کرد:   تاکید   
و  اعشق  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای 
دل می خواهد.وی با بیان اینکه ورود هجمه 
های ضد فرهنگی در جامعه امروز بی سابقه 
است افزود: آنچه مقابل این ضد فرهنگ ها 
می بایست بایستد نوع قلم و نوشتار نویسندگان 
دفاع مقدس است.معصومی  با اشاره به اینکه 
را  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  آنچه 
و  آثار هنرمندان  دارند  نگه می  زنده  همیشه 

نویسندگان است خاطر نشان کرد: دوران هشت 
سال دفاع مقدس دارای درس ها و عبرت های 
فروانی از جمله ایستادگی و مقاومت  می باشد. 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
جنوبی یادآور شد: در این دوران تمامی اقشار 
پشت سر امام برای دفاع از میهن اسالمی با 
هر تفکر و سلیقه و هر مذهب و قومیتی تحت 

این پرچم وارد صحنه نبرد شدند.

کتاب  »زن و سنگر« 
در بیرجند رونمایی شد

سنگر«  و  »زن  کتاب  همایش  این  پایان  در 
فردوسی  نویسنده  محمودزاده  ناهید  نوشته 
رونمایی شد و از 16 نفر از خانواده های شهدا 
و 3 نویسنده فعال در حوزه کتاب دفاع مقدس 

تجلیل به عمل آمد.

همایش بزرگ مسوالن و نمایندگان هیئت های استان

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی:

بن کارت های یازدهمین نمایشگاه کتاب 
استان پیش فروش می شود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مقدم-مدیرکل  دادرس 
کارت های  بن  فروش  پیش  از  جنوبی  خراسان 
کتاب  نمایشگاه  یازدهمین  از  ویژه خرید  یارانه ای 
از  می توانند  عالقه مندان  گفت:  و  داد  خبر  استان 

تاریخ 7 تا 13 مهر برای ثبت نام این بن کارت های 
یارانه ای اقدام کنند.احمد محبی اظهار کرد: معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
راستای سیاست های ترویج کتاب و کتابخوانی و 
حمایت از نشر کشور در ایام برپایی نمایشگاه های 
را  کتاب  یارانه ای  خرید  ویژه  کارت  استانی  کتاب 
دانشجویان، طالب،  اختیار  در  تخفیف  رصد  با 2 
اساتید، اعضای هیئت علمی، مدرسان حوزه و سایر 
اشخاص حقیقی قرار می دهد.وی افزود: در این راستا 
عالقه مندان به حضور در یازدهمین نمایشگاه کتاب 
استان می توانند از تاریخ 7 تا 13 مهرماه جاری با 
آدرس  به  کتاب  بن  ثبت نام  سامانه  به  مراجعه 
http://bon.tibf.ir نسبت به ثبت نام خرید بن 

کارت های یارانه ای خرید کتاب اقدام کنند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری هشت جانبه مابین 
دستگاه های اجرائی در حوزه اشتغال روستائی

در  اینکه  بیان  با  بیرجند  امیرآبادیزاده-فرماندار 
راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر داشتن یک اقتصاد مقاومتی و در راستای توسعه 
پایدار روستائی، تفاهم هشت جانبه ای فی مابین 
اظهار  گردید،  منعقد  استان  اجرائی  های  دستگاه 
کرد :هدف از اجرای این تفاهم نامه بهبود معیشت، 
صنایع  توسعه  روستائیان،  مهاجرت  از  جلوگیری 
باشد  می  روستاها  در  خانگی  مشاغل  و  دستی 
ناصری افزود: اداره کل کمیته امام خمینی )ره( ، 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ، تعاون 
کار و رفاه اجتماعی ، آموزش فنی و حرفه ای ، 
سازمان تعاون روستائی ، سازمان بسیج سازندگی 
و  روستائی  امور  دفتر   ، استان  اسالمی  شورای   ،
این  عضو  دستگاه  هشت  استانداری  شوراهای 
تفاهم نامه می باشند .  وی ادامه داد : امیدواریم 
با اجرائی شدن این تفاهم نامه ضمن جلوگیری از 
بهترین   ، افزائی  هم  ایجاد  با  و  پراکنده  اقدامات 
بهره گیری از امکانات و توان دستگاه های اجرائی 

در راستای توسعه پایدار روستائی صورت پذیرد .

 شروع فعالیت 11 مهد کودک تحت نظارت 
بهزیستی نهبندان

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی نهبندان اظهار کرد 
که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ شروع 
به کار 11 مهد کودک و پیش دبستانی در مناطق 
مختلف این شهرستان نواخته شد. »بارانی« افزود: 
چون مهر امسال مصادف با شروع محرم و هفته 
زنگ  نهبندان  بهزیستی  باشد،  می  مقدس  دفاع 
شروع سال تحصیلی مهدکودک ها و پیش دبستانی 
در مهدکودک  نمادین  را  نظارت خود  های تحت 
دنیای فرشتگان و به نام )مهر و مقاومت( به صدا 
درآورد. وی تصریح کرد که 3 مهدکودک و پیش 
دبستانی شهری و 8 مهدکودک و پیش دبستانی 
روستایی در سال جاری از بهزیستی مجوز دارند و تا 
کنون نزدیک به  343 کودک تا سنین 6 سال ثبت 
نام کرده اند که همچنان این آمار رو به افزایش است 
و از این تعداد 166 کودک پسر و 177 نفر دختر 
هستند. به  گفتۀ وی هدف این  مهدها عالوه بر 
ایجاد فضای مناسب و کارآمد، آموزش های مختلف 
عاطفی،  اخالقی،  اجتماعی،  مانند  های  زمینه  در 
انگیزشی  و  هیجانی  بهداشتی،  ورزشی-تفریحی، 
می باشد. این مقام مسئول خاطر نشان  کرد که در 
این مجموعه ها همچنین به فرزندان جامعه هدف 
بهزیستی کمک هایی می شود از قبیل اینکه در 
سال گذشته مبلغ 68 میلیون تومان کمک شهریه 

پرداخت کرده ایم. 

 درختان شهدای 4 در آتش سوخت

قاسمی- روز گذشته درختان شهدای 4 در آتش 
سوخت که در هممین زمینه با مدیرعامل سازمان 
بیرجند گفت و گو کردیم. میرزایی  آتش نشانی 
اظهار کرد که ساعت 15:51در طی تماس یکی 
از شهروندان با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی 
درختان ابتدای شهدای 4 که روبه روی شورای 
شهر می باشد، تیم آتش نشانی به آنجا اعزام شد 
که در ساعت 15:54 شروع به اطفاء حریق کرد 
رسید.  پایان  به  هم  دقیقه   16:15 ساعت  در  و 
بررسی  دست  در  حادثه  این  دلیل  وی  گفته  به 
می باشد. در این آتش سوزی 4 درخت درخت و 

فضای سبز حاشیه آن ها سوخت.

انتصاب مشاور و مدیرکل دفتر استاندار

استاندار  حکم  با  محمودی  امیرآبادیزاده-علی 
دفتر  و مدیرکل  به عنوان مشاور  خراسان جنوبی 

استاندار منصوب شد.  

عکس:اینترنت

عکس: کاری
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میرسلیم: بارزانى در دام وسوسه  
اسرائیل افتاده است

سید مصطفی میرسلیم با انتشار توئیتی به مسئله 
همه پرسی اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و نوشت: 
بارزانی در دام وسوسه اى افتاده که اسرائیل برایش 
پهن کرده تا نگذارد آتشی که با داعش برپا کرده، 

خاموش شود.

نماینده مجلس: بى عقل ترین ها، 
رئیس جمهور آمریکایى ها مى شوند

سعیدى، نماینده تبریز در مجلس با اشاره به اظهارات 
برخی مقامات غربی مبنی بر دائمی کردن برجام اظهار 
کرد: رابطه ما با آمریکا همان رابطه گرگ با میش 
است، این کشور خود را فراتر از قواعد و معاهدات 
بین المللی می داند. وى گفت: اگر تمام آمریکا را هم 
بگردید فردى را ابله تر از ترامپ پیدا نمی کنید، بنابراین 
باید هم چنین سخنان بی منطق و بی پایه اى را مطرح 
کند. مقامات آمریکایی در طول چهل سال گذشته 
همواره ثابت کرده اند که عقل ندارند و بی عقل ترین 
افراد را به عنوان رئیس جمهور خود انتخاب می کنند.

ترامپ نیم قرن از دنیا عقب است

به نظر  نفهمیده و  ترامپ  رئیس قوه مقننه گفت: 
می رسد با سطح فکرى او نخواهد فهمید که دنیا تغییر 
کرده و ملت ها بیدار شده اند و به خوبی دریافته اند که 
ایران پس از انقالب اسالمی علیرغم دسیسه هاى 
غرب و شرق با اتکا به مجاهدت ملت توانست اهداف 
انقالب خود را محقق کند و به ملتی سرافراز با آرمان 
هاى آزادى خواهانه بدل گردید. این حادثه مهم را هم 
درک نمودند، لذا نوعی بیدارى و هوشیارى سیاسی در 
ملل اسالمی به وجود آمده است که با الف زنی هاى 
توخالی امثال ترامپ تغییر نمی کند. الریجانی در ادامه 
بیان کرد: آقاى ترامپ حکومت ایران را دیکتاتورى 
عوض  شرایط  دیگر  بار  یک  نموده  آرزو  و  خوانده 
شود و مردم ایران خوشحال و در رفاه باشند. قاعدتا 
آمریکا  نشانده  دست  حکومت  تکرار  مقصودشان 
است. آقاى ترامپ!!! ملت ایران 40 سال است که با 
خوشحالی و استوارى حکومت دست نشانده شما را 
نابود کرده و دموکراسی را جایگزین آن نموده اند. شما 

ظاهرا نیم قرن از حوادث دنیا عقب هستید.

ایران با آزمایش موشکى با آمریکا 
و متحدانش مخالفت کرده است

آزمایش  به  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر 
موشک خرمشهر توسط ایران واکنش نشان داد 
واشنگتن  با  اقدام  این  با  تهران  شد:  مدعی  و 
است. کرده  مخالفت  کشور  این  متحدان  و 

گفت:  وى  جروزالم پست،  روزنامه  گزارش  به 
تحریک آمیز  اقدامی  ایران،  موشک  »آزمایش 
متحدانش  و  آمریکا  با  مخالفت  منزله  به  و 
آنها.« آزمودن  براى  تالشی  همچنین  و   است 

اثباتی  همچنین  اقدام  »این  کرد:  تصریح  وى 
تبدیل  براى  ایران  بلندپروازى هاى  درباره  دیگر 
تنها  نه  که  است  جهانی  قدرت  یک  به  شدن 
را  آزاد  تمامی کشورهاى جهان  بلکه  خاورمیانه 

تهدید می کند.«

رئیس جمهور لبنان: 
 ایران در کشور ما دخالت نمى کند

»میشل عون« رئیس جمهور لبنان در گفت وگو با 
آنچه برخی  مجله فرانسوى اعالم کرد: علیرغم 
داخلی  امور  در  ایران  مداخله  ما شاهد  می گویند 
براى  باید  ما  کرد:  تصریح  وى  نبوده ایم.  لبنان 
باشیم،  کامل  آمادگی  در  همواره  خود  از  دفاع 
پیروز شوند.  تمام تهدیدها  بر  لبنانی ها می توانند 
که  دارم  اطمینان  افزود: من  لبنان  رئیس جمهور 
و  ملت  وحدت  فضل  به  النصره  و  داعش  خطر 
به  وى  شد.  تمام  لبنان  ارتش  نظامی  عملیات 
تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به حریم هوایی 
این  در  شکایتی  ما  گفت:  و  پرداخت  هم  لبنان 
امیدواریم  و  برده ایم  ملل  سازمان  به  خصوص 

تدابیرى علیه اسرائیل اتخاذ شود.

کاندیدایى قدرتمندتر از الریجانى داریم

موسوى الرى وزیر کشور دولت اصالحات در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه با انتشار عکس علی الریجانی 
در کنار سیدمحمد خاتمی شایعه ائتالف اصالح طلبان 
با وى قوت گرفته است، گفت: اصالح طلبان کاندیدا 
و اشخاصی به مراتب قدرتمندتر از علی الریجانی 
دارند. پس دلیلی ندارد بخواهند از جریان رقیب حمایت کنند. بنابراین می توان 
است. مقابل  ناحیه جریان  از  گونه سخنان یک تست سیاسی  این  گفت 

آماده مقابله با تهدیدات جهانى هستیم

جهانگیرى گفت: هفته گذشته تصویر جدیدى از دنیا 
در سازمان ملل به نمایش گذاشته شد. از یک طرف 
جنگ طلبی ترامپ را دیدند و از طرف دیگر سخنان 
سنجیده رئیس جمهور که پیامش این بود ایران به 
به دنبال جهانی بدون  پایبند و  المللی  بین  قوانین 
خشونت است. با دنیا راه تعامل در پیش گرفتیم اما بر اساس اقدامات بین المللی 

این توان را داریم که با اتکا به توان داخلی خودمان، کشور را پیش ببریم.

مشاور ظریف: ترامپ مى خواهد برجام را به هم بزند

حسین شیخ االسالم مشاور ظریف با بیان اینکه ترامپ، 
آمریکا را در ضعیف ترین موقعیت قرار خواهد داد، گفت: 
ترامپ می خواهد برجام را به هم بزند، زیرا در کارزار 
انتخاباتی شعارهاى زیادى علیه این توافق داده و آن را 
متعلق به دوران خود نمی داند. وى با بیان اینکه روحانی با 
توجه به اینکه ملبس به لباس روحانیت است و نمی تواند مانند ترامپ از لغات نامناسب 
استفاده کند، افزود: پاسخی که رئیس جمهور داد، بسیار محکم و منطقی بود .

محمد رضا باهنر با اشاره به شرایط 
اظهار کرد: جریانات  سیاسی کشور 
ساختار  هنوز  ما  کشور  در  سیاسی 
برنامه  یک  در جهت  را  هاى الزم 

شامل  این  و  نکرده  پیدا  مدت  دراز 
است.  سیاسی  جریانات  همه 
وى می گوید: اگر کاندیداى نهایی 
فرد  یا  و  قالیباف  آقاى  مثال  جمنا 

بود جبهه  دیگرى می شد، ممکن 
پایدارى دیگر حمایت نکند. این فعال 
سیاسی اصولگرا با اشاره به انصراف 
کاندیداتورى  از  قالیباف  باقر  محمد 

در انتخابات ریاست جمهورى گفت: 
کسی آقاى قالیباف را الزام به انصراف 
جمع  این  به  مجموع  در  اما  نکرد 
بندى رسید که انصراف دهد. یکی 

باالخره  بود  این  انصراف  دالیل  از 
کسی که چند دوره کاندیدا می شود 
قرار  راى  معرض  در  را  خودش  و 
شاید  شود  نمی  موفق  و  دهد  می 
حضور مجددش خیلی خوب نباشد.

محمد رضا باهنر با اشاره به دولت 
در سایه گفت: احزاب قدرتمند اصوأل 
دولت در سایه دارند و هیچ اشکالی 
هم ندارد و اگر در جامعه ما 60 درصد 
به آقاى روحانی راى دادند و 40 درصد 
به آقاى رئیسی اما در مدیریت دولت 
این 60 به 40 نباید وجود داشته باشد، 
هم 40 درصدى ها موظف هستند به 
دولت کمک بکنند و هم 60 درصدى 
ها نباید انحصار طلبانه خودشان را 
داشته باشند اما وقتی که چند حزب 
باشد دولت در سایه دارند و یکی از 
است. سازى  کادر  احزاب  وظایف 

امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
شبکه  با  گفت وگو  در  ایران  خارجه 
عقب نشینی  گفت:  »سی ان ان« 
برنامه  بازگرداندن  و  برجام  از 
قبل،  سرعت  به  هسته اى 
است. ایران  گزینه هاى  از  یکی 
به سواالت »فرید  پاسخ  در  ظریف 
زکریا« مجرى سی ان ان تاکید کرد 
پایبندى  عدم  یا  پایبندى  تایید  که 
توافق  از  بخشی  برجام،  به  ایران 
موضوع  یک  و  نبوده  هسته اى 
که  آمریکاست  دولت  براى  داخلی 
»دونالد  جمهور  رئیس  نمی تواند 
ترامپ« و دولتش را از مسئولیت هایی 
کند. فارغ  دارد،  برجام  قبال  در  که 

وى با بیان اینکه تهران به خروجی 
فرآیند تایید از سوى کاخ سفید توجه 
گزینه هاى  ایران  افزود:  می کند، 

از جمله عقب نشینی  متعددى دارد، 
کردن از برجام و بازگرداندن برنامه 
هسته اى به سرعت قبل. در بخش 
دیگرى از این گفت و گو، زکریا پرسید 

به دونالد ترامپ چیست؟ پیام شما 
گمان  به  گفت:  پاسخ  در  ظریف 
است  متحده  ایاالت  نفع  به  من، 
کند؛  توجه  ها  واقعیت  به  که 

ندارد. جایگزینی  هیچ  ها  واقعیت 
وى با تاکید بر اینکه واقعیت هاى 
است  شفاف  و  روشن  ما  منطقه 
گونه  این  گذشته  سال   40 در  و 

متاسفانه  اما  افزود:  است،  بوده 
از  گرفته  تصمیم  متحده  ایاالت 
به  و  کند  غفلت  ها،  واقعیت  این 
است. نشده  موفق  علت  همین 

باهنر: قالیباف کاندیدای نهایى
 جمنا مى شد، پایداری حمایت نمى کرد

ظریف:عقب نشینى از توافق هسته ای
 یکى از گزینه های ایران در برابرآمریکاست

سوختن چند درخت در خیابان شهدا بیرجند * عکس : قاسمی  مراسم زیارت عاشورا کارکنان استاندارى خراسان جنوبی * عکس : اکبرىگشایش نمایشگاه دفاع مقدس و در امتداد عاشورا در بیرجند * عکس: مجتبی گرگی

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

آدرس: خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

فراخوان ثبت نام کالس های آموزشى  قرآن و عترت مکتب نرجس)علیهاالسالم( بیرجند
رهبر معظم انقالب: همت را بر این مسئله بگمارید که تمام مردم بتوانند قرآن را یاد بگیرند.

عنوان کالس ها: 
مراحل مختلف  آموزش قرائت قرآن کریم و مفاهیم ، تفسیر، نهج البالغه ، اخالق در صحیفه سجادیه، معارف 

مهدویت ، شرح دعا ، احکام ، اصول دین در قرآن و کالس های هنری 
زمان ثبت نام:  25 شهریور  لغایت 13 مهر 96         همه روزه صبح ها از ساعت 8 الى 11

شروع کالس ها: 15مهر96        مکان: طالقانى 1 ، مکتب نرجس)علیهاالسالم(   تلفن تماس:32223831

به دو نفر نیروی آقا لیسانس برق آشنا به کامپیوتر 
و سیستم دوربین مداربسته و شبکه نیازمندیم.

شماره تماس: 32450702

به یک نفر خانم یا آقا جهت کار در خشکشویی 
به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

ساعت کاری: 8 الی 12و 17الی 21
32454577 -09303102285

زمان: پنجشنبه 7 محرم الحرام  ساعت 9 صبح      
مکان: مدرس 37- پالک 11 
کانون هالل 14 بانوان بیرجند

تاسوعـا و عاشـورا
در همان زمان و مکان 

سخنران: حاجیه خانم حجى پور
 )مدیر محترم حوزه خواهران( 

مداح: خانم نخعى
ضمنا بعد از نماز ظهر و عصر نهار در 

خدمت شما سروران عزیز خواهیم بود.

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

سخنران : حضرت حجت االسالم نخعى پور
استاد حوزه      با مداحى مداحان مسجد

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

ضمناً جلسه یادبود درگذشتگان در طول یک سال 
امشب بعداز نماز مغرب و عشا برگزار می گردد


