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سرمقاله

 طبل و تغییر طبع؛
انحراف از ارزش های 
عزاداری حسینی
*حسین ا... رسانی

به مراسم عزاداری مان  سال هاست که طبل ها 
آمده اند و هر سال که می گذرد ، تعدادشان بیشتر 
و اندازه هایشان درشت تر می شود. اما آیا با رشد 
مان  فهم  و  ،بینش  هایمان  طبل  کیفی  و   کمی 
نسبت  همان  به  عاشورا  نهضت  و  محرم  از  هم 
 افزایش یافته است؟ طبل ها با هر سایز و اندازه ای 
های  طبل  از  دارند.  را  خود  خریدار  و   مشتری 
کوچِک مینیاتوری که برای دکوری در خانه استفاده 
ها  هیئت  پیکر  غول  های  طبل  تا  گرفته   شود 
که گوش هر شنونده ای را می آزارد. این محصول 
همه  برای  ای  اندازه  و  وزن  هر  با  مسحورکننده 
 . شود  می  عرضه  و  ساخته   ، سنی  های  رده 
2 صفحه  در  ادامه     ... نهایتا  سال  در  که   ابزارهایی 

70درصد ادارات و مجتمع های بیرجند نا ایمن

بوی نان تازه می آید از
خانه های کاهگلی شهر

صفحه 3

کارگاه »خاطره نگاری ادبیات
 دفاع مقدس« برگزار می شود 
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در قاب عکس در استان
حسینی- دبیر اجرایی دومین “سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب 
عنوان  و  داد  خبر  سوگواره  این  دائمی  دبیرخانه  افتتاح  از  عکس” 
 کرد: این کار اتفاق نادری است که در زمینه هنری خراسان جنوبی 
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پیام تبریک آقای مهندس خانزاد
سرپرست شهرداری بیرجند

 به مناسبت هفته ایمنی و روز آتش نشان

 7 مهرماه روز تجلیل و پاسداشت جایگاه مردانی است از جنس 
ایثار، شهامت و شهادت. فرشته های نجاتی که آتش عشق خدمت به خلق در وجودشان 
زبانه می کشد. اینجانب ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... 
الحسین )ع( و تبریک هفته دفاع مقدس از خدمات شبانه روزی کلیه آتش نشانان خدوم و 
زحمتکش تشکر نموده و هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی را صمیمانه به این عزیزان 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

پیام تبریک دکتر تقی زاده 
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند

 به مناسبت هفته ایمنی و روز آتش نشان
 آتش نشانان سربازانی بی ادعا هستند که جان در طبق اخالص نهاده

و در سخت ترین شرایط برای نجات همنوع تالش می کنند. تالشی 
مقدس که زبان از وصف آن قاصر است. اینجانب ضمن تسلیت ایام سوگواری 

حضرت ابا عبدا... الحسین)ع( و تبریک هفته دفاع مقدس از طرف خود و سایر همکاران 
هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی را به کلیه همکاران مان در سازمان آتش نشانی 

بیرجند تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

جناب آقاي دکتر قائمي
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

جناب آقاي دکتر دلخروشان
رئیس محترم مرکز فوریت هاي پزشكي
و پرسنل زحمتكش فوریت هاي پزشكي

کسب رتبه برتر کشوري و انتخاب شایسته پروژه هاي بهسازي و توسعه فضاي فیزیکي اورژانس 
بیمارستان هاي ولي عصر )عج( و شهداي قاین را به عنوان

 الگوی برتر کشوری در گرامیداشت چهل و دومین سالگرد تاسیس اورژانس ١١٥
خدمت شما بزرگواران تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزون شما و همکاران محترم

 را در عرصه خدمات رساني حوزه سالمت آرزومندم.

امیـن ا... گلـرو

برادر بزرگوار جناب آقای 

دکتـر مروج الشریعـه
استاندار محترم خراسان جنوبی

سوابق درخشان مدیریتی و عملکرد شایسته اجرایی در مسئولیت های مختلف ، حاصل انتصاب 
ارزشمند جناب عالی است. با کمال مسرت این انتصاب شایسته را صمیمانه تبریک عرض نموده 
، رجاء واثق دارد همت بلند شما فصلی نو برای توسعه و پیشرفت همه جانبه خراسان جنوبی را 
رقم خواهد زد. از درگاه بلند خالق سبحان سربلندی و توفیق روزافزون شما را برای خدمت به 

مردم شریف خراسان جنوبی آرزو دارم.

 سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

دعوت نامه تشكیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسكن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شماره ثبتی: 2583     شناسه ملی: 10360042848    تاریخ انتشار: 96/7/4

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 96/7/16 در محل خانه معلم واقع در خیابان قدس شرقی 

برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به بررسی موضوع ذیل در این مجمع 
 حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 

تام االختیار خویش با هم یک هفته قبل از تشکیل مجمع به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس - خیابان شهید 
تیمورپور- پالک 81 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

طرح و بررسی و تصویب اصالح بند ب ماده 12 اساسنامه تعاونی تحت عنوان شرایط اختصاصی
 از: بازنشستگان و شاغلین آموزش و پرورش به: شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش سایر ادارات و فرزندان آنها

هیئت مدیره تعاونی مسكن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

جنـاب آقـای براتـی 
شهردار محترم و قانون مدار منطقه یک بیرجند

بدینوسیله از همکاری بی شائبه و مساعدت بی دریغ و پیگیری مجدانه جناب عالی در خصوص تسریع 
مراحل اداری و صدور پاسخ به موقع پرونده تسهیالت بانکی این شرکت تعاونی که با محدودیت زمانی 
شدید مواجه بود مبذول فرموده اید، صمیمانه تشکر و قدردانی و سپاسگزاری می نماییم. گشاده رویی و 
عدم درک شرایط و احساس مسئولیت دلسوزانه شما رنج و سختی مراجعات مکرر اطاله و احاله پرونده 
موصوف در حوزه شهرسازی آن شهرداری که توجیهی جز از کم التفاتی و درک شرایط ارباب رجوع 

ندارد، بر ما قابل تحمل و هموار نمود. کرم کردی الهی زنده باشید

هیئت مدیره تعاونی مسكن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر قائمی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 

و عضو هیئت مدیره موسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد بیرجند
ارتقای علمی جناب عالی را به مقام شامخ استادی صمیمانه تبریک عرض نموده  

توفیقات روزافزون و سالمتی تان را از ایزد منان خواستاریم.

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد 
مدیر محترم کاروان 39002 بیرجند

جناب آقایان حاج حسن امیرآبادی زاده 
حاج علی جعفرپور مقدم ، حاج کاظم رحیمی مقدم 

عوامل محترم کاروان
حالوت سفر معنوی حج تمتع و زیارت بیت ا... الحرام، مسجد النبی )ص( و قبور ائمه بقیع )ع( 

در سایه مدیریت و تدابیر شما بزرگواران برایمان دوچندان گردید. بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر 
خود را از تالش های صادقانه شما اعالم و توفیقات بیش از پیش شما را در زندگی و خدمت به زائرین 

خانه خدا از صاحبخانه مسئلت داریم. 

زائرین کاروان 39002 بیرجند - حج تمتع 1396

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به اجرای 
خط انتقال آب به درمیان از محل طرح های عمرانی به طول حدودی 25 
شروع  پیوست  کروکی  شرح  به  سرو  روستای  دست  پایین  از  که   کیلومتر 
می گردد و به روستای درمیان ختم می گردد، اقدام نماید. لذا بر این اساس 
به اطالع کلیه مالکین و ذینفعان مجاور طرح یاد شده می رساند که به استناد 
قانون تملک اراضی برای طرح های عمرانی به منظور آگاهی از وضعیت مزبور 
به معاونت طرح و توسعه این شرکت به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران 30 
مراجعه و در صورت تداخل با اراضی طرح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار این آگهی با ارائه درخواست کتبی ، نقشه و مدارکی که دال بر مالکیت 
اراضی نماید، اقدام و رسید دریافت تا مراتب رسیدگی گردد. بدیهی است به 

اعتراضات واصله پس از مهلت قانونی یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره شناسه: 89663

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
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در این تاریخ رایگان به موزه بروید

با موافقت ریاست این سازمان و به پیشنهاد معاونت گردشگری، بازدید از تمام موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش سازمان 
میراث فرهنگی روز چهارشنبه 5 مهر 96 برای عموم مردم رایگان است.براساس اعالم سازمان جهانی گردشگری، روز 5 مهر مصادف با 27 
سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری نام گذاری شده است که کشورهای مختلف در این روز برنامه های مرتبط با گردشگری را برگزار می کنند.

سرمقاله

 طبل و تغییر طبع؛
انحراف از ارزش های 
عزاداری حسینی
*حسین ا... رسانی

تاسوعا  در  روز  دو  یکی   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  عاشورا  و 
فرو  زمستانی  خواب  به  آینده  سال  تا  سپس 
ندارد. کارشان  به  کاری  کسی  و  روند  می 

طبل ها امروزه چنان جایگاهی در هیئت های مذهبی 
یافته اند که حتی به دلیل دلیل عدم اجازه ورود آنها 
به مساجد و حسینیه ها بخاطر آنها دعوا می شود. 
البته طبل ها که می آیند ، ِسنج ها را نیز همراه 
نیز همچون همزادان  آورند که آن ها  خود می 
خود ، هر سال قدرتمندتر از قبل می شوند و با 
گرم  را  مان  عزاداری  مراسم  تنور  هم  همراهی 
 می کنند. هیئتی که طبل و سنج نداشته باشد ،
شود؟ می  محسوب  عزاداری  هیئت  مگر   اصال 

و  تر  کوبنده  اش  طبل  صدای  که  هیئتی  هر 
، افراد  از  خیلی  نظر  به   ، باشد  تر   دهشتناک 

گونه  این  واقعا  آیا  اما  دارد.  پرشورتری  عزاداری 
مان  طبل  بزرگی  به  ع  حسین  امام  است؟ 
بزرگی طبع و منش مان ؟ به  یا  نگاه می کند 

را  اش  خواسته  خدا  اگر  است  کرده  نذر  مادری 
برآورده کند برای پسر کوچکش طبل بخرد ، تا در 
محرم برای امام حسین ع طبل بنوازد! گویی تمام 
اعتبار محرم و عاشورا در طبل خالصه می شود.

جمعیت  مداحی  هنگام  مذهبی  های  هیئت  در 
ها هیئت  همین  در  اما  شود  می  دیده   زیادی 

افراد  سخنرانی  و  قرآن  تالوت  هنگام  در 
پای  که  شوند  می  دیده  معدودی  بسیار 
باشند.  نشسته  سخنران  سخِن  و  قرآن  تالوت 
برای  صرفا   ، جلسه  اول  در  قرآن  تالوت  گویا 
گذراندن وقت و حضور بیشتر مردم و البته تنظیم 
سیستم صوت جلسه کاربرد دارد. اما آیا به راستی 

قرآن وسیله تنظیم صوت جلسه هایمان است؟
در یک شب پای مداحی دو ، سه و یا چهار جلسه 
می نشینیم و کیف مان کوک است که عجب حال 
معنوی پیدا کرده ایم! همه این ها خوب است و 
کسی منکر آنها نیست اما حواسمان باشد که راه را 
گم نکنیم. هدف از محرم و عاشورا چیز دیگرست. 
اگر محرم آمد و تمام شد و تغییری در خود احساس 
نکردیم بدانیم که قطعا مصداق این آیه قرآن کریم 
هستیم که می فرماید : » کسانی که در تالش 
هایشان در زندگی دنیا تباه شده ، درحالی که می 
پندارند کار نیک انجام می دهند! «نکته ای حائز 
)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(  اهمیت دیگری . . .  

)ادامه سرمقاله ( که باید در این جا ذکر شود ، بحث 

سیدالشهدا  دستگاه  است.  جلسات  محتوای 
ندارد.  نوکر  یا  و  خانگی  حیوان  به  نیازی  قطعا 
 دستگاه امام حسین سر و صورِت سرخ و کبود 
خواهد.  می  پیرو  و  شیعه    ، امام  خواهد.  نمی 
قضا  نمازش   ، است  هیئت  در  وقتی  که  کسی 
نشود ؛ کسی که وقتی از هیئت به خانه رفت ، با 
خانواده اش بدرفتاری نکند ؛ کسی که در هنگام 
 ! آری  نباشد.  گردنش  الناس  حق   ، دادن  نذری 
نه  و  باشد  حسینی  اخالق  باید  افتخارمان  نشان 
 طبل بزرگ هیئت. طبل ها ، سنج ها و ظواهر ،

تقریبا تمام قلمرو مناسک عزاداری های محرم مان 
را اشغال کرده است و تمام برنامه های معارف محور 
نهضت عاشورا را به حاشیه رانده اند. ظاهر را سفت و 
 محکم چسبیده ایم و باطن را که اصل قضیه است ،

فراموش کرده ایم. مبادا طبل هایمان از فالن هیئت 
 کوچک تر باشد! مبادا غذایمان از فالن هیئت پایین تر

فالن  از  مان  صوت  سیستم  صدای  مبادا  باشد! 
از  مان  جلسه  مبادا طول  باشد!  تر  هیئت ضعیف 
باشد! مبادا... مبادا و مبادا . تر  فالن هیئت کوتاه 

فراموش نکنیم سینه زدن و زنجیر زدن و نذری دادن و 
سیاه پوش شدن همه بهانه ایست برای حسینی شدن. 
حماسه سازان عاشورا مسیر تاریخ را عوض کردند. 
اگر ما هم توانستیم تغییری در جهت نزدیکی به این 
بزرگواران در مسیر زندگی مان ایجاد کنیم ، آن وقت 
است که می توانیم به عزاداری هایمان افتخار کنیم.

به خاطر داشته باشیم که پیام اصلی عاشورا پایبندی به 
ارزش هاست. به آنها در غیر ایام محرم هم پایبند باشیم.

بازگشت دالر به کانال ۳۹۰۰ تومان

تابلوی خود 3900  صرافی ها نرخ فروش دالر را در 
تومان درج کرده اند.سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید 
یک میلیون و 241 هزار تومان، سکه تمام  بهار آزادی 
طرح قدیم یک میلیون و 206هزار تومان، نیم سکه 
بهار آزادی 639 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 359 
هزار تومان و سکه یک گرمی 248 هزار تومان است.

گران شدن بنزین قوت گرفت

تسنیم- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر 
شهریورماه خبرگزاری تسنیم مبنی بر کلید خوردن 
بررسی افزایش نرخ سوخت و احتمال گرانی بنزین 
از ابتدای 97 را تأیید کرد و گفت: باید قدری در این 
زمینه تامل کرد تا دولت الیحه بودجه سال 97 کل 

کشور را به مجلس ارائه کند.

شرایط ثبت نام مشموالن
 پذیرفته شده در دانشگاه ها

ایسنا-معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، 
ضوابط و مقررات صدور معافیت تحصیلی برای مشموالن پذیرفته شده 
در دانشگاه های داخل کشور را تشریح کرد.سرهنگ نجف حمیدزاده اظهار 
کرد: مشموالنی که با داشتن شرایط اولیه مندرج در دفترچه راهنمای کنکور 
سراسری، در یکی از دانشگاه های داخل کشور پذیرفته شده اند، طبق قانون 
خدمت وظیفه عمومی و آیین نامه اجرایی مربوط می توانند از معافیت 
نامه  با  باید  غیبت  فاقد  مشموالن  افزود:  شوند.وی  برخوردار  تحصیلی 
درخواست معافیت تحصیلی صادره از دانشگاه پذیرفته شده، به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +10( شهر محل استقرار دانشگاه مورد 

پذیرش مراجعه کرده تا مجوز ثبت نام اولیه برای آنان صادر شود.

میزان- جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
جمهور  رئیس  اول  معاون  ریاست  به  اساسی  قانون   44
برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه سهام عدالت 

بر اساس طرح  ارزیابی کرد و گفت:  پراهمیت  را طرحی 
سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت ها 
و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص داده شده اند 
واریزی  مبلغ  به نسبت  و عماًل مشمولین سهام عدالت 
و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار 

خواهند شد.
برخی  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس  اول  معاون 
موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، 
از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با 
دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات 
و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکار هایی 

شورای  آینده  جلسه  به  و  تدوین  موانع  این  حل  برای 
عالی ارائه کنند.جهانگیری با اشاره به پایان یافتن زمان 
واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به 
مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین 
التفاوت شده  مابه  مبلغ  پرداخت  به  موفق  عدالت  سهام 
اند، گفت: الزم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم 
اطالع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند 
در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود 

را پرداخت کنند.
به  متعهد  دولت  کرد:  تاکید  جمهور  رییس  اول  معاون 
پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این 

تعهد خود عمل خواهد کرد.
خصوصی  سازمان  رئیس  گزارش  همچنین  جهانگیری 
را  کنون  تا   1380 سال  از  واگذاری ها  عملکرد  از  سازی 
انجام  واگذاری های  در  کرد:  خاطرنشان  و  ارزیابی  مثبت 
شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی 
عملکرد  وری  بهره  و  گذاری  سرمایه  اشتغالزایی،  نظیر 
موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی 
نامناسب  عملکرد  بیانگر  اگر شاخص ها  اما  بوده،  موفق 
باشد الزم است آسیب شناسی صورت گرفته و روند کار 
اصل  در  تردیدی  هیچ  صورت  هر  در  اما  شود،  اصالح 

واگذاری ها وجود ندارد.

توضیحات جهانگیری درباره پرداخت سود سهام عدالت

مهلت پرداخت بدهی مشموالن
 سهام عدالت تا آخر مهر تمدید شد 

به  از سامانه سهام عدالت  بود که  نیمه اسفندماه سال گذشته  در 
اساس  این  شد.بر  رونمایی   www.samanese.ir نشانی 
امسال فرصت داشتند  پایان شهریورماه  تا  مشموالن سهام عدالت 
از  پس  و  دریافت  عدالت  سهام  سامانه  از  را  خود  حساب  صورت 
آگاهی از ارزش سهامشان، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

بر این اساس پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: 
بدهی مشموالن  باقیمانده  تسویه  قانونی  مهلت  پایان  به  توجه  با 
شد  قرار  موضوع،  این  از  مشموالن  استقبال  عدم  و  عدالت  سهام 
مهلت تسویه اقساط مشموالن سهام عدالت به مدت یک ماه و تا 

پایان مهرماه تمدید شود.

سامانه وام ازدواج باز شد

ایسنا-از چند روز پیش متقاضیان وام ازدواج در هنگام مراجعه به سامانه آن 
طی مراحل ثبت نام در تعیین بانک عامل با مشکل مواجه می شدند، چرا که 
نام بانکی در این مرحله وجود نداشته و به عبارتی ادامه ثبت نام غیرممکن 
بود.پیگیری موضوع درباره  چرایی بسته شدن این سامانه و این که چه 
زمانی به حالت عادی بر می گردد، با این اعالم همراه شد که سامانه مجددا 
به حالت عادی برمی گردد و زوجین می توانند ثبت نام خود را از سر گیرند. در 
این شرایط با توجه به اینکه طرح ضربتی وام ازدواج تا پانزدهم مهرماه ادامه 
دارد زوجین از این امکان برخوردار هستند که در قالب این طرح تسهیالت 
خود را سریع تر دریافت کنند. با وجود این که پایان شهریورماه زمان اتمام 
طرح ضربتی بانک مرکزی بود اعالم شد، تعلل زوجین در تکمیل پرونده و 
انجام روال ارائه تسهیالت موجب شد تا این طرح 15 روز دیگر تمدید شود.

تسنیم- معاون رئیس جمهور با تأکید بر فراهم بودن زمینه 
های کاهش نرخ سود بانکی از اجرایی شدن این سیاست تا 
قبل از پایان سال 96 خبر داد و به بیان دالیل عدم کاهش 

نرخ سود طی چند سال گذشته پرداخت. 
توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نوبخت  محمدباقر 
به تأکید تمام دولتی ها بر کاهش نرخ سود، علت عدم 
تغییر نرخ سود چیست؟ آیا حفظ دستاورد تورم تک رقمی 

بانکهاست؟  سود  نرخ  کاهش  از  جلوگیری  اصلی  عامل 
اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی از دو منظر نظری و 
اجرایی قابل تحلیل است، از منظر نظری کامال توجیه دارد 
چراکه وقتی تورم کاهش یافته و تک رقمی شده نرخ سود 
بانکی حداکثر باید با بیش از یک یا دو واحد عرضه شود.
معاون رئیس جمهور ضمن تأکید براینکه از نظر نظری 
حتما نرخ سود باید کاهش یابد و نزدیک نرخ تورم شود با 

طرح این سوال که چرا نمی شود؟ گفت: واقعیت این است 
اعتقاد  رقم  به  دارد که  اجرایی وجود  از منظر  موانعی  که 
نظری و ضرورت های اجتماعی برای کاهش سود، مانع از 
تحقق این مهم می شود. نوبخت در پاسخ به این سوال 
که می توانیم انتظار داشته باشیم قبل از پایان سال نرخ 
سود بانکی کم شود؟ گفت: باتوجه به روند ایجاد شده نرخ 

سود تا پایان سال کم می شود.

نوبخت: نرخ سود بانکی امسال کم می شود

مزایده سوخت اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی
فروش    به  نسبت  دارد  نظر  در  مرزنشینان خراسان جنوبی  تعاونی  اتحادیه شرکتهای  اینکه  به  توجه  با 
2500000 )دو میلیون و پانصد هزار( لیتر نفتگاز D2 ایران قابل افزایش یا کاهش تا30 درصد کل بر اساس 
سهمیه اختصاص یافته از طرف شرکت پخش فرآورده های نفتی و حمل و تخلیه از طریق سکوی تخلیه بار 
ایجاد شده در زمین منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و اظهار آن از بازارچه میل 78 به باالترین رقم پیشنهادی 
مازاد بر قیمت تحویلی شرکت نفت +16% ارزش افزوده و مالیات به فروش برساند. لذا در صورت تمایل به 
خرید مقتضی است حداکثر تا ساعت  14 روز  پنجشنبه  مورخ 96/7/6 قیمت پیشنهادی خود را مطابق فرم 
ذیل به انضمام یک فقره فیش واریزی به حساب شماره 200910091001 0 به نام  اتحادیه مرزنشینان  
خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد به مبلغ 1750000000)یک میلیارد و هفتصد و پنجاه 
میلیون ریال( واریز و داخل پاکت سربسته به آدرس: بیرجند - بیست متری چهارم مدرس- خیابان رسالت  
رسالت 2پالک88 تحویل نماید. شایان ذکر است به پیشنهادات فاقد فیش واریز وجه به حساب مورد نظر 
ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی جهت عقد قرارداد می بایست نسبت 
 به تامین کل مبلغ به حساب اتحادیه اقدام نمایدو درصورت عدم واریز تا 48 ساعت پس از اعالم به وی 
از فرد بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده به نفع اتحادیه ضبط خواهد شد. ضمنا پس از واریز کل 
مبلغ متقاضی می بایست آمادگی کامل به تحویل سوخت داشته باشد تا وقفه ای در تحویل صورت نپذیرد 
و تحویل سوخت بر مبنای واریزی وجه از سوی متقاضی می باشد. ضمنا اتحادیه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است. اعالم پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی به منزله عقد قرارداد بوده و شخص پیشنهاد 

دهنده مکلف است در اسرع وقت نسبت به امضای قرارداد مراجعه نماید.

پیشنهاد قیمت

مبلغ پیشنهادی برای هرلیتر تحویلی در قیمت پایهلیتراژردیف
مرز ماهیرود

دو میلیون و پانصد هزار 1
لیتر)2500000(

15150 ریال        
)هر لیتر(

ضمناً جهت دریافت اسناد مزایده  به اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی واقع در بیرجند 
بیست متری چهارم مدرس- خیابان رسالت - رسالت 2پالک88 مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره 05632421373 تماس حاصل فرمایید.
اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال  غیر منقول- نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960526 

در خصوص دعوی خانم بهناز و سمیه بیکی با وکالت آقای 
شهرام امیر افشاری به طرفیت خوانده سارا بیکی مبنی بر صدور 
دستور فروش ملک مشاعی از پالک ثبتی به شماره  2584 
فرعی از 250 اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان 7 تیر 
4- پالک 15 که حسب نظریه کارشناسی ملک دارای 250 
مترمربع عرصه و اعیانی )زیرزمین 110 مترمربع و طبقه اول 
150 مترمربع( و نمای ساختمان سنگ مرمریت، سقف طاق 
ضربی با آهن، دوخوابه و دیوار نقاشی شده و قدمت ساختمان 
حدود 22 سال با کاربری مسکونی و گرمایش شوفاژ و سرمایش 
کولر آبی و متعلقات آب و برق و گاز لذا بنا به مراتب فوق و 
با توجه به موقعیت ملک و با در نظرگرفتن جمیع جهات به 
مبلغ 4810000000 ریال کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/7/18 از ساعت 10 الی 
11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده 

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

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی ، 

کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی 15  
09155614880 

شرکت شهرکهای کشاورزی استان در نظر دارد: مجتمع گلخانه ای شهرستان فردوس 
به وسعت 20 هکتار و با دارا بودن 31 قطعه 3000 متری را به متقاضیان واجد شرایط 
 و براساس ضوابط و قوانین مالی و اداری شرکت واگذار نماید. لذا از عالقه مندان دعوت 
می گردد جهت کسب اطالع از شرایط و نحوه واگذاری ظرف 10 روز ازتاریخ انتشار این آگهی 
به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس و یا شرکت شهرکهای کشاورزی استان واقع 
در بلوار پاسداران، بین پاسداران 24 و 26، ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی مراجعه 

نمایند. بدیهی است متقاضیان حقیقی و حقوقی بومی در اولویت خواهند بود.

تلفن: 32431071 - 32430447
شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی

آگهی پذیرش متقاضی جهت مجتمع گلخانه ای شهرستان فردوس )نوبت دوم(

 شرکت شهرکهای کشاورزی استان در نظر دارد: مجتمع گلخانه ای شهرستان سرایان
به وسعت 20 هکتار  و  با  دارا  بودن 31  قطعه به مساحت 163141 مترمربع را به متقاضیان واجد 
 شرایط و براساس ضوابط و قوانین مالی و اداری شرکت واگذار نماید. لذا از عالقه مندان دعوت 
می گردد جهت کسب اطالع از شرایط و نحوه واگذاری ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان و یا شرکت شهرکهای کشاورزی استان 
واقع در بلوار پاسداران، بین پاسداران 24 و 26، ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی 

مراجعه نمایند. بدیهی است متقاضیان حقیقی و حقوقی بومی در اولویت خواهند بود.

تلفن: 32431071 - 32430447
شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی

آگهی پذیرش متقاضی جهت مجتمع گلخانه ای شهرستان سرایان

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
از 96/6/19 الی 96/7/6 
قیمت بلیت نیم بها خواهد بود

سینمـا فردوسـی
                            نگــار                اکسیدان

16:1520:1518:1521:45شروع سانس



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*4 مهر 1396* شماره 3893

 پرداخت پنج میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی 
گروه خبر- 5 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی پرداخت شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گفت: این اعتبار برای تکمیل ساخت 24 مجتمع 
آبرسانی و 6 طرح تک روستایی  استان هزینه می شود.بسکابادی افزود:  امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، سیصد میلیون دالر برای شرکت  های آب و فاضالب روستایی کشور پیش 

بینی شد که سهم خراسان جنوبی بیست میلیارد تومان  است.وی مجموع اعتبارات مصوب شده  ملی و استانی  برای آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی  را 120میلیارد تومان اعالم کرد.
آب  شرکت  به  رو  ما  صدای  لطفا  سالم  با 
وفاضالب برسانید منطقه مهرشهر خیابان شرافت 

فشار آب خیلی پاینه لطفا برسی کنید
915...432
البته  توانکه  ناله  اگر  ناله  منو  گوش  اگر  گوشه 
بجای نرسد فریاد است.با توجه به اینکه آب در 
لیتر  هزاران  کرده  وسریز  باشد  می  روستا  منبع 
اینکه مردم پنج روز  به  با توجه  حدر رفته است 
آب نداشتن مسئول آب فاضالب روستایی آب را 

بر مردم حیف دانسته است.روستا سما
905...718
سالم آوای عزیز یه شرکت به اصطالح ما چند 
روز جذب نیرو رو آگهی میده آخه کسی نیست 
بگه حقوق چند ماهه شاغلین رو نمیدین باز سراغ 
جونای بنده خدای جویای کار میروید همین بال 

سر اونا بیارین...
915...955
ایجاد کنار گذر در تقاطع صیاد شیرازی و بلوار امام 
رضا که منجر به بسته شدن خروجی بعد از سه راه 
شد نشان از بی تدبیری شورای ترافیک شهر بیرجند 
داره,  از ابتدا هم واضح بود اینکار بار ترافیکی رو 
به چهارراه جوادیه و بعد از اون به بلوار رجایی تا 
چهار راه کوشه ای که همیشه  نقاط حادثه خیزی 
بودن بیشتر تحمیل میکنه,نمیدونم چطور دوستان 
همین تحلیل ساده رو هم نمیتونستن انجام بدن و 
ادعای مدیر شهری بودن دارند,شایدم منفعت بعضی 
ها تو انجام شدن اینجور پروژه هاست,وگرنه سه راه 
صیاد قبأل ترافیک روانتری داشت ,حاال ایرادی نداره 
باالخره برداشتن این کنار گذر هم میشه یه بروژه 
دیگه واسه همون بعضیا...آقایان مدیر  لطفأ عاقالنه 
عمل کنید  و جان و مال مردم و بیت المال که 

امانتی در دست شماست رو به بازی نگیرید.
938...669
 با سالم خدمت مسئوالن راه  وشهرسازی ضمن 
بلوار دانشگاه ونصب  از بازسازی تابلوهای  تشکر 
تابلوهای جدید خواهشمند است نصبت به روشنایی 
تیرهای برق ورودی شهرک فرهیختگان که قریب 

به یکسال  نصب شده است اقدام فرمایید
915...096
شهرداری محترم سالم  خیابان غفاری آسفالتش 
خیلی خیلی خرابه آسفالت جداشده چاله های ناجور 
درست شده ازمسئول محترم مربوطه تقاضا میشود 
نسبت به آسفالت خیابان غفاری برسی واقدام  کنند 
اینکه بفکر شهر  از  واقعا خراب شده ترک خورده 

هستین کمال تشکر دارم اجرکم عندا...
939...220
حقوق ما بازنشستگان کشوری تا 15 روز بیشتر 
کفاف نمی کند، حال آنکه مد شده چند روز بعد 
ماه  هر  کاش  ای  لذا  شود.  می  پرداخت  ماه  از 
انتخابات ریاست جمهوری می داشتیم که 28 هر 
ماه حقوق واریز می شد.انصاف چیز خوبی است.
915...430
یه سؤال از جناب آقای.... مدیریت محترم سازمان 
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  تأسیس  تازه 
شهرداری بیرجند دارم و اون اینه که: آیا در قبوض 
دفع  کارمزد  ی  گزینه  هم  پارکها  مصرفی  آب 
فاضالب درج میشه و یا نه؟چون در دیگر کاربری 
ها، درصدی از مبلغ آب بها رو به علت دفع بهداشتی 
فاضالب از مشترکان اخذ می کنند، ولی در فضای 

سبز که این مورد موضوعیت نداره! با تشکر
915...863
اول  سال  برای  فرزندم  نام  ثبت  برای  آوا  سالم 
دبستان مراجعه داشتم. مدرسه گفت  که 50هزار 
بدهید،در صورتی  مدرسه  به  برای کمک  تومان 
که کمک اختیاری هست امامجبور کردند و گفتن 

باید بدهید 
ارسالی به تلگرام آوا
داشتند  عادت  پرده  پشت  های  جریان  زمانی  یه 
هر کسی رو نمی خواستند تخریب می کردند ولی 
حاال اینقدر همه چی رو خوب می بینند که رسما 
گزینه هم معرفی می کنند و این مصداق بارز دخل 
داشتن  در  مردم  و حق  الناس  حق  در  تصرف  و 

شرایط زندگی بهتر است
ارسالی به تلگرام اوا
خیلی جالبه تبلیغات سطح شهر از انواع دانشگاه ها به 
چشم میخورد تا وسوسه شوید و برید ثبت نام کنید 
وعده وام دانشجویی تقسیط شهریه می دهند تا وارد 
و ثبت نام انجام میدهید فیش های واریز پشت سر 
هم به دست شما داده می شود .و نهایت کار و پارتی 
بازی و هوای دانشجو را داشتن اینه که شما شهریه 
ثابت را نقدا پرداخت میکنید و مابقی را دو یا سه ماهه 

قسط بندی میکنند.
ارسالی به تلگرام آوا
شورای شهر واقعا دوست دارم برای شهردار توی 
این مدت زمان باقی مانده هرچی هنر دارید به 
هم  دوستان  سیاسی  فشارهای  زیر  دهید  خرج 
نرید دنیا و آخرت خودتان را بازیچه افراد نکنید 
زیر  دارند و شمارا شاید  امروز سمت  آقایان  این 
فشار سیاسی و یا قدرت خود بگذارند شما خدا و 
حق مردم را در نظرتان باشد تک تک شما رای 
از این مردم شهر گرفتید و اعتماد به شما کردند 
هم  سلیقه  اختالف  نکنید  کار  جناحی  خواهشن 
اگر دارید به خاطر مردم و آینده فرزندان خودتان 
انتخاب  شهرداری  بود  خواهند  شهر  این  در  که 
نظارت  بعد  و  دلسوز  و  جهادی  روحیه  با  کنید 
شدید داشته باشید بر روی عملکرد وی زیرا که 
خودتان  هست.دیگر  آدمی  هر  لغزشگاه  قدرت 
فرصت  و  توانید  می  تا  کنید  قاضی  را  کالهتان 
در اختیار دارید خدمت کنید و خوش نام و خوش 

آوازه در شهر پدری خودتان باشید و بمانید
ارسالی به تلگرام آوا

می
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 از 
 ها

س
عک

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

مسئوالن و مردم همچنان در خواب

تفاوت های نگاه به حافظیه، سعدیه، خیام و ؟

گفتگوی خواندنی آوا  با نانوای سنتی بیرجندی؛ بوی نان تازه می آید از خانه های کاهگلی شهر

 سمیرا قاسمی- سعدالدین بن شمس الدین بن
 محمد نزاری فوداجی بیرجندی قهستانی متولد 
حدود 650 هجری قمری است که در سال 721 
وفات یافت. وی از شاعران غزلسرای  اواخر قرن 
هفتم و اوایل قرن هشتم است. او جزو کسانی 
حیاتش  دوران  در  »حکیم«  عنوان  که  است 
نیز به او گفته می شد. عده ای نزاری را یک 
اسماعیلی معتقد می دانند او مردی دانشمند در 
به تحصیل  بود و عالقه خاصی  زمان خویش 
تعالیم فرقه های مختلف  با  فلسفه و  آشنایی 
دیوان  کلیات  جمله  از  وی  آثار  است.  داشته 
نزاری شامل  قصاید، ترکیبات، ترجیعات، غزل 

ادب  دستورنامه،  های  مثنوی  مقطعات،  ها، 
ازهر و مزهر، مثنوی مناظره روز و شب  نامه، 

و مکاتبات منظوم می باشد.

فروش باغ ملی به بانک ملی 
و ساخت مقبره ای کوچک کنار آن

استادیار  بیرجندی«  علیزاده  »زهرا  گفتۀ  به 
برگزیدگان  تاریخ  کتاب  در  بیرجند،  دانشگاه 
در  نزاری  که  است  آورده  بیرجند  مشاهیر  و 
به خاک سپرده شده  بیرجند  قبرستان شرقی  
بود و قبر او به همت حاجی ملک تاجر تعمیر 
قبرستان  سی،  دهه  های   سال  در  ولی  شد 
به جای دیگری  انتقال یافت  و به جای  آن 
پارک ساخته شد و آرامگاه او ویران شد. به گفتۀ 
سال 1336  شمسی،  در  بیرجندی«  »علیزاده 
شهرداری بیرجند باغ ملی را به بانک ملی می 
فروشد و سال بعد از آن اقداماتی برای احداث 
از طرف  نزاری قهستانی  نام  به  یادبودی  بنای 
شورای حفاظت آثار باستانی و مسئوالن محل 

و سایر عالقه مندان انجام می شود. آن چنان 
شورای  سال 1352  در  دانشگاه  استاد  این  که 
بانک ملی در مورد واگذاری زمینی به مساحت 
158.37 متر مربع از اراضی بانک که در حدود 
5 هزار متر مربع می شود موافقت می کند و در 

سال 54 کار ساخت آرامگاه آغاز می شود.

مردم بی خبر، مسئوالن بی خیال!
و حاال این حکیم بزرگ چنان به فراموشی سپرده 
شده که حتی مردم ساکن خیابان حکیم نزاری نیز 
او را نمی شناسند و نمی دانند که مقبره او در کجا 
قرار دارد وقتی به  میان مردم و کسبه رفتم و  از 

آنان درباره حکیم نزاری پرسیدم براساس همان 
پیشینه فکری خود برخی می گفتند آدم مشهوری 
بوده است و یا اینکه جوانی که از کسبه آن جا بود 
می گفت یا نویسنده بود یا شاعر و حتی دختری 
که مدعی بود بیرجندی است و همه را می شناسد 
وقتی از حکیم نزاری پرسیدم گفت: او چه کسی 
است اسم مکان است یا انسان  و همچنین از 
کسبه قدیمی شنیدم که گفت اسم همین خیابان 
حکیم نزاری است دیگر، مگر  چیز دیگری هم 
به این اسم وجود دارد و همچنین صاحب مغازه 
کوچکی در این خیابان که در حال انجام کار خود 
بود به طنز گفت: هرکی بوده آدم خوبی بوده که 
مشهور شده و در این میان فط یکی بود که تا 
حدودی او را می شناخت و بیان کرد که ما داد 
شهر فرهنگی را بر سر زبان ها مانند شعار می 
چرخانیم در حالیکه فرهنگ اصیلمان را فراموش 
کرده ایم و از آن یک مقبره کوچک در خیابان 
قدیمی و یک نام و یک مشت بی توجهی باقی 
مانده است که اگر خوشنویس مشهور شهرمان 

باز  خود  های  کالس  برگزاری  برای  را  آن  در 
و خاک  نشود  باز  آن  درب  ها  شاید سال  نکند 
بخورد همانطور که قبل از این استاد بر روی در 
آن همیشه یک قفل بزرگ خودنمایی می کرد 
و به گفتۀ یکی از کسبه قدیمی شهر در آنجا، 
مسئوالن باید فکری برای آن بردارند در حالیکه 
این همه سال این مقبره به امان خدا رها شده و 
عین خیال هیچ کدام از مسئوالن نیست و از مردم 
هم نمی شود که توقعی داشت چون کاری نمی 
توانند انجام دهند به غیر از اینکه حداقل خودشان 
شاید  که  کنند  مجبور  را  مسئوالن  و  بشناسند 
کاری انجام دهند چرا که این مسئوالن و متولیان 

هستند که می توانند در توسعه و معرفی و جذب 
گردشگر فعالیت هایی داشته باشند.

انتقال مقبره حکیم نزاری
 ساده ترین کار ممکن

در همین راستا با یکی از فرهنگیان شهر سخن 
گفتم که می گفت تنها راهی که مقبره »حکیم 
دیده  کشور  بزرگ  شعرای  دیگر  مانند  نزاری« 
شود و جذب گردشگر داشته باشیم باید شبیه باغ 
مقبره ایرانی شود که به دلیل اینکه مقبره کنونی 
او فاصله چندانی با خیابان ندارد و از آن طرف 
هم بانک این قابلیت را ندارد و فقط باید مقبره 
را مانند مقبره خیام در نیشابور به مکان دیگری 
جابه جا کرد چون حتی اگر خانه های اطراف هم 
خریداری شود باز هم به دلیل عرض کم خیابان 
و ترافیکی که ایجاد می کند و نیاز  به پارکینگ 
دارد امکان گسترش آن وجود ندارد ولی اگر این 
غیر ممکن ها هم تأمین شود، بازهم در مجاورت 
بانک برافراشته به چشم نمی آید و ساده ترین کار 

ممکن انتقال قبر به مکان مناسبی که فضای باغ 
شدن مانند باغ امیرآباد، از اراضی بنیاد مستضعفان، 
این  و  شهرداری  کنار  باغ  پادگان،  های  زمین 
چنین فضاها را دارد می باشد تا آن را به مجموعه 
فرهنگی  و تفریحی با المان های  جالب مانند 
شود.  تبدیل  فردوسی  حافظ،  خیام،  مقبره 

نزاری مزار  بر  تابلو  یک  از  دریغ 
برای  حتی  که  کرد  عنوان  دیگری  فرهنگی  و 
این حکیم بزرگ ارزش یک تابلو و اسم را هم 
قائل نشده اند تا حداقل از روی اسم و تاریخچه 
آن مردم گذری این خیابان متوجه شوند و این 

اند. نداده  انجام  امر  مسئوالن  هم  را  ساده  کار 

شاعرانی مانند حافظ مقلد نزاری
»بهنام فر« استاد دانشگاه بیرجند و عضو هیئت 
علمی آن نیز در این باره اظهار کرد که »حکیم 
نزاری قهستانی« یکی از شاعران بزرگ است 
که در کشورهای همسایه هم او را می شناسند و 
آثار او را می خوانند. به گفتۀ وی شاعران بزرگی 
مانند حافظ  از او  تقلید کرده اند و دیوان او از 
بزرگترین دیوان های شعر می باشد. به نظر این 
استاد دانشگاه باید کارهای فرهنگی انجام شود 
این شاعر برجسته استان ما شناخته شود و  تا 
اینکه برخی از مذهب او ایراد می گیرند و دلیل 
توجه نشدن به آن را این مسأله می دانند کامال 
ارزشمندی  به کارهای  باید   بلکه  است  اشتباه 
که انجام داده و  شأنی که دارد توجه شود. وی 
اظهار کرد که ما می توانیم در شهر با تبلیغاتی 
که  بشناسانیم  دیگران  به  را  او   کنیم  می  که 

اکنون متأسفانه اینگونه نیست.

فقط 30 میلیون برای به سازی!
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان نیز در گفت و 
گو با ما اظهار کرد که حدود 30 میلیون تومان 
توسط این اداره برای نورپردازی، برق، به سازی، 
سرویس بهداشتی و محوطه مقبره هزینه و انجام 
شده است. »شریعتی منش« با بیان اینکه این 
مقبره حکیم  نزاری ثبت ملی می باشد، عنوان 
کرد که برای معرفی اینجا نیاز به کارهای بیشتری 
داریم که فعال ما با مرمت  شروع کرده ایم و باقی 
کارها به مرور انجام می شود. وی افزود: سعی 
می کینم همین مکان فعلی و شخصیت او را به 

همگان معرفی کنیم چون هزینه گسترش این 
انتقال آن هم  مکان خیلی زیاد است و در باره 
گفت: در برنامه های ما این موضوع وجود ندارد 
و در آینده اگر بودجه ای داده شود و بتوانیم زمین  

های اطراف را بخریم آن را گسترش می دهیم.

برای انتقال مقبره طرح دادیم 
ولی قبول نشد!

این  بیان  با  هم  بیرجند  شهردارسابق  »مدیح«، 
که حکیم نزاری از مشاهیر برجسته شهر است، 
عنوان کرد: با توجه به این که زمین مقبره فعلی 
کم مساحت بوده و جا برای پارکینگ نیز ندارد، 
پیشنهاد دادیم تا مانند حکیم خیام نیشابوری مکان 
مقبره تغییر کند. وی با اشاره به این که شهرداری 
در ابتدای جاده هتل کوهستان 5 هزار هکتار زمین 
دارد ادامه داد: قصد داشتیم مقبره را به آن جا با 
فضایی وسیع تر و مکان برای پارکینگ و حضور 
توریست ها احداث کنیم که حتی با وجود موافقت 
اعضای شورای شهر، با این کار مخالفت هایی شد. 

»مدیح« با تأکید بر این که کار در مقبره فعلی 
با توجه به ساختمان بانک ملی که بدون برنامه 
ساخته شده مشکل است، اضافه کرد: با این حال 
ملک کنار مقبره را با نزدیک به 2 میلیارد تومان 
با موافقت مالک تملک کردیم. وی افزود: هرچند 
به دلیل نبود جای پارکینگ و مشکالت ترافیکی 
خیابان حکیم نزاری جای زیادی برای مانور وجود 
می  حتی  که  کرد  اظهار  سابق  شهردار   ندارد. 
خواستیم بانک ملی را بخریم ولی بودجه آن ده ها 
میلیارد بود که از عهده شهرداری خارج است و باید 
همه همکاری کنند تا کاری در این باره انجام شود.

بی توجهی مردم به مشاهیر  شهر

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان 
جنوبی  هم در این باره عنوان کرد که »نزاری« 
از سرمایه های نمادین اجتماعی است در جذب 
گردشگر نقش مهمی دارد. »عصمت محمودی« 
افزود: مقبره وی باید توسعه پیدا کند و  نیاز به 
تمام  نباید  وی  گفتۀ  به  دارد.  فضا  گسترش 
بلکه  انداخت  به گردن مسئوالن   را  مسئولیت 
قسمتی هم به بی توجهی خود مردم برمی گردد 
دنبال   به  برخی  حتی  و  ندارند  ای  مطالعه  که 

شناخت مشاهیر شهر خود هم نمی روند.
متولیان طرح بدهند ما پیگیری می کنیم
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  »فرهادی«، 
استانداری نیز درباره اینکه برخی گفته اند که باید 
مسئوالن و استانداری به این موضوع توجه کنند 
و برای شناساندن توسعه آن کاری انجام دهند، 
اظهار کرد که تاکنون کسی به ما طرح و برنامه 
و  است  نکرده  ارائه  نزاری«  »مقبره  درباره  ای 
مسلما  اگر از متولیان این کار با ما ارتباط برقرار کند 
و طرحی ارائه دهند ما هم پیگیری خواهیم کرد.

عصمت برزجی- هر چند زندگی ماشینی عطر 
نان سنتی را از مشام مان زدوده است و حتی در 
اغلب روستاها هم دیگر تنور از فضای زندگی ها 
حذف شده اما هنوز هم در همین شهر بیرجند 
خانه هایی هست که بوی نان تازه تنور نوازشگر 
مشامان می شود. در فرهنگ غذایی مردم استان 
خراسان جنوبی  احترام به نان از اهمیت زیادی 
برخوردار است و آن را »روزی خداوند« و مایه 
برکت سفره می دانند لذا سعی می کنند که سر 
سفره حتماً نان وجود داشته باشد. به همین دلیل 
از قدیم االیام نان آور خانواده زمانی آرامش خاطر 
داشته که در انبار خانه چند کیسه آرد و یا   کندوی       
انبار پر از گندم بوده است. بسیاری از مردم اگر در 
کوچه و خیابان تکه نانی را بیبند آن را اگر قابل 
خوردن باشد، می خورند و اگر نباشد، آن را می 
بوسند و در کناری )سوراخ دیوار( قرار می دهند 
تا از لگد کردن به وسیله رهگذران در امان باشد.
را  آداب و رسوم خاص خود  نان خانگی  پختن 
دارد در زمان های قدیم پخت نان جزو هنرهای 
اصلی یک زن بوده و معموال هنگام پخت نان 
را  کار  روش  مادر  کنار  ایستادن  با  ها  کوچکتر 
آموزش می دیدند. در معماری قدیم نیز همیشه 
تنور جزء الینفک منزل بود هنوز هم در کنج  خانه 
های قدیمی شهر و روستا می توان تنور را دید. 
معموال در روستا رسم است که روز قبل از نان 
پختن مردها باید از صحرا هیزم جمع آوری کنند. 
در کنجی از مطبخ هیزم های جمع آوری شده 
انباشته می شود. همه مطبخ ها سیاه رنگ است 
رنگی که  به مرور زمان به علت دود زیاد تنور بر 

دیوار های مطبخ می نشیند.  
پخت نان در سحرگاه

برای اینکه از نزدیک با پختن نان خانگی آشنا 
شویم یک روز مهمان “حاجیه حوا “می شویم 
. حاجیه حوا به همراه همسرش در یکی از خانه 
های قدیمی خیابان صمدی بیرجند ساکن هستند. 
قرار مان صبح زود است او قبال به ما گفته بود 
همیشه نیمه شب خمیر می کند و طوری پخت 
نان را شروع می کند که صبحگاه دیگر بساط 
نانوایی اش جمع می شود اما به اصرار ما آن روز 
کمی دیرتر شروع می کند تا ما نیز با او همراه 
شویم ساعت حدود 6 صبح است که ماشین را 
درحیاط حاجیه حوا پارک می کنیم .   زنگ را 
که می زنم   کمی بعد با چهره خندان در را باز 
می کند وارد خانه می شویم داالن کوچکی ما را 
به سمت اتاق حاجیه حوا می برد . همسر حاجیه 
حوا نیز نمازش را خوانده می خواهد مشغول قرآن 
خواندن شود به گرمی از ما استقبال می کنند و 
تمایل دارند که قبل از شروع پخت نان کمی در 
اتاقشان بنشینیم اما با اصرار ما حاجیه حوا شروع 

به روشن کردن تنورش می کند. 
اشهد خواندن خمیر

 برای حالل شدن نان
حاجیه حوا چند ساعتی هست که خمیر را آماده 
کرده ؛ از او می خواهم که مراحل تهیه خمیر را 
نیز برایمان توضیح دهد . در پاسخ می گوید که 
قبل از هرچیز باید آرد الک شده تا هم اضافاتی 
که در آرد هست جدا شود و هم هوا در آن جریان 
داشته باشد. او تشتی مخصوص خمیر دارد که به 

قول خودش کیله نان پختن است. حاجیه حوا در 
ادامه توضیح می دهد که به ازای هر دو کیلو آرد 
یک مشت نمک در تشت خمیری می ریزد دو تا 
سه قاشق هم خمیره به آن اضافه می کند، یک 
کیلو روغن نیز در 10 کیلو آرد باید اضافه شود 
. او به خمیرش   مقداری زرودچوبه نیز اضافه 
می کند تا به قول خودش کمی ُپک شود. حاجیه 
حوا بعد از این توضیحات می گوید که خمیر باید 
حسابی َورز بخورد و بعد از اینکه آماده شد در انتها 
به خمیر دعایی می خوانیم و اشهد می گوییم تا 

نان “حالل” باشد. 
سفید شدن تنور

 عالمتی برای شروع پخت نان
آنطور که حاجیه حوا به ما می گوید خمیر آماده 
 ( استراحت  ساعت  نیم  و  یک  حدود  باید  شده 
نوبت روشن  اکنون  آماده پختن شود.  تا  بماند( 
کردن تنور است او مقداری مقوا و کمی هیزم را 
در تنور ریخته و آتش می زند شعله های آتش تا 

نیم متری باالتر از تنور زبانه می کشد و ما منتظر 
هستیم تا آتش در تنور بخوابد . وقتی که هیزم 
ها روشن شد مشتی سپند نیز در تنور می ریزد و 
منتظر می ایستد تا به  مرور خشم آتش فروکش 
کند آنوقت  تنوری داغ و آماده نان پختن است 
در این زمان باید اطراف آن رو به سفیدی برود 
تا مشخص شود که تنور داغ شده است. حاجیه 
حوا برای اولین نان های تنورش از خمیر آماده 
شده چانه درست می کند . کمی خمیر برداشته 
و با روش خاص خودش گرد می کند و پس از 
آن به کمک هر دو دستش به شکل بسیار ماهرانه 
خمیر را پهن کرده و روی بالشتک مخصوص می 
چسباند . بعد از آن بالشتک وسیله ای می شود تا 
نان به دیواره تنور داغ خورده و در کمتر از چند 

دقیقه نان آماده می شود. 
خمیر  تر  طوالنی  خواب  و  آرد  سبوس 

شاخصه خوشمزه بودن نان خانگی
در همان حالی که  منتظریم اولین نان ها از تنور 

بیرون کشیده شود از او می پرسم چرا طعم این 
نان با نان نانوایی متفاوت است او پاسخ می دهد: 
خمیری که ما درست می کنیم خواب طوالنی 
تری دارد و اگر آرد هم سبوس دار باشد عطر و نان 

خانگی از نان ماشینی خیلی بهتر است. 
سبد  روی  و  کشد  باالمی  تنور  از  را  نان  اولین 
حصیری که از قبل آماده کرده می اندازد لقمه 
ای از نان می خورم و اینجاست که در می یابم 
نان خوب قیمت  ندارد  . و  نانی که آمیزه ای از 
هنر و سیلقه نانواست را باید یک شاهکار دانست. 

 چانه زدن خمیر با دست بافت
اسفنجی را حفظ می کند

پهن  را  “خمیرهایش  حوا  “حاجیه  که  همانطور 
می کند و تند تند به دیوار تنور می زند به  این 
فکر می کنم  که هرچند گاز تمیز ترین  سوخت 
حرارتي براي پخت نان است ولي استفاده سنتي از 
سوختهاي فسیلي مثل چوب و زغال براي پخت 
نان عطر و طعم بیشتري به آن  مي بخشد و 
دود حاصل از آن هرچند منو اکسید کربن تولید  
مي کند  ولي  در اثرتماس با نان ، طعم آن   را 
تغییر داده و مزه نان تولیدي را  سنتي تر- طبیعي 
پخت  شکل  این  و  سازد  مي  تر  قدیمي  و  تر 
طرفداران بسیاري دارد.از طرفی تحقیقات نشان 
داده  استفاده از وردنه یا چوبه براي پهن کردن 
چانه در نانوایي ها باعث پرس  خمیر و و فرار زود 
هنگام گازهاي ناشي از تخمیر مي گردد و موجب 
سفت و الستیکي شدن نان  مي شود.اما  چانه 
هائي که با  کف دست پهن مي گردند کمتر دچار 
فشار  و فشردگي   شده و خمیر بافت  اسفنجي  

خود را بهتر حفظ مي نماید لذا نان را ُپک تر و 
خوشمزه تر مي کند پس چون نانوایان خانگي 
بیشتر با دست کار مي کنند تا با غلطک،نانشان 

نیز ُپک تر مي شود.
60 سال نانوایی بدون هیچ پشتوانه ای 
های  مشتری  گذشته  در  حوا    حاجیه  نانهای 
زیادی داشته اما اکنون که دیگر به سن پیری 
رسیده توان جواب دادن مشتری را ندارد و فقط 
برای خودش نان می پزد . او خاطراتی در ذهن 
دارد که می گوید برای جمعیت زیادی روز هشت 
محرم نان می پخته و مقدارش را 100 من آرد 
معادل 3 کیسه عنوان می کند. اما االن دیگر حتی 
نمی تواند نان هایی که می پزد را خودش بخورد 
چون دندان مصنوعی دارد و این دندان ها او را از 
لذت نان خانگی محروم کرده اند. می گوید برای 
خودم از شیر و آرد خمیر درست می کنم و کماچ 
می پزم . معلوم می شود  این نوع نان خوش خور 
تر است و با دندان های مصنوعی این پیرزن و 
پیرمرد نیز سازگار تر است. حاجیه حوا بهترین نان 
را نانی می داند که آرد آن از گندم دیمه تهیه شده 
باشد او معتقد است که اگر گندم مغز داشته باشد 
آرد با کیفیت است و خوب نان می شود. به گفته 
خودش 80 سال سن دارد و  بیش از 60 سال از 
عمرش را پشت همین تنور نان پخته است. اما در 
این سالها هیج پشتوانه ای مثل بیمه نداشته که 
بتواند حاال نان بازنشستگی اش را بخورد. حدود 
ده نانی در تنور حاجیه خانم پخته شده که دیگر ما 

از او خداحافظی می کنیم. 
)Ava.news11@gmail.com(

مزار ِنزار» نزاری«، گنج خاموش بیرجند!
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برنامه های تلفن همراه، افسردگی را کاهش می دهند

مهر- بر اساس تحقیقاتی که به تازگی در استرالیا انجام شده، استفاده از برنامه های تلفن همراه می تواند یک روش درمانی برای کاهش افسردگی در انسان ها باشد. 
محققان می گویند استفاده از برنامه های تلفن همراه باعث کاهش عالئم افسردگی در افراد شده و این روش درمانی کم هزینه به خصوص برای افرادی مناسب است 
که به دالیل مختلف به کادر پزشکی دسترسی ندارند. البته این روش نمی تواند جایگزین روش های درمانی بالینی شود ولی می تواند تا حدی از رنج افراد افسرده بکاهد. سه شنبه * 4 مهر 1396 * شماره 3893

یادداشت

تهدید حیات وحش 
سربیشه،  راهکارها 
و پشنهادات

* حسین محمدی درح

مسئله محیط زیست جزء مسائل مهم جهانی 
مطالبی  و  اخبار  همه روزه  و  است  کشور  و 
حاضر  حال  در  می شود.  مطرح  باب  این  در 
محیط زیست  وضعیت  مسئولین  اعالم  طبق 
یکی  است.  بحرانی  مختلف  حوزه های  در 
مسئله  محیط زیست  به  مربوط  حوزه های  از 
از  یکی  به عنوان  که  است  حیات وحش 
و  اشتغال زایی  جهت  در  مناسب  پتانسیل های 
کرد.  اشاره  آن  به  می توان  نیز  توریست  جذب 
این  به  متعددی  خسارات  گذشته  سالیان  در 
انقراض  به  که  به گونه ای  است  واردشده  حوزه 
و  انجامید  کشور  در  جانوری  گونه ی  چندین 
انقراض  درخطر  گونه ها  از  برخی  هم اکنون 
اینکه  دلیل  به  سربیشه  شهرستان  دارند.  قرار 
در حاشیه کویر قرارگرفته است )حاشیه شمال 
متنوعی  جانوری  تنوع  از  لوت(  دشت  شرقی 
از  می توان  که  به گونه ای  است  برخوردار 
و  پتانسیل ها  از  یکی  به عنوان  ظرفیت  این 
شهرستان  این  منحصربه فرد  ویژگی های 
محیط زیست  اداره  رئیس  گزارش  به  یادکرد. 
و  قوچ  جانوری  »گونه های  سربیشه  شهرستان 
و  گرگ  آهو،  وحشی،  بز  و  کل  اوریال،  میش 
شغال  وحشی،   گربه  و  پاالس  گربه  و  کفتار 
طالیی،  عقاب  چون  شکاری  پرندگانی  و  و... 
بوف  شاه  شاخ دار  جغد  ها،  سارگپه  شاهین، 
قرقی  صحرایی،  عقاب  دیگر  انواع  دلیجه 
چون  شاخصی  پرندگان  ونیز   ... کرکس   و 
انواع  تیهو  کبک،  باقرقره،  بور،  زاغ   ، هوبره 
این  و  می کنند  زیست  منطقه  این  در  و...  سار 
تنوع زیستی باال و متنوع و شرایط آب وهوایی 
غنی ترین  به  را  سربیشه  شهرستان  مناسب، 
بلکه  و  استان  در  حیات وحش  ازنظر  شهرستان 
اذعان  باید  اما  است«.  کرده  بدل  کشور  شرق 
این حیات وحش به دلیل خشک سالی های  کرد 
در  بی رویه  شکار  و  مسئولین  قصور  پی درپی، 
علی رغم  است.  قرارگرفته  بحرانی  وضعیت 
منطقه  به عنوان  درح  بخش  از  قسمتی  اینکه 
قسمت  اما  است  ثبت شده  حفاظت شده 
متعددی  جانوری  گونه های  که  قابل توجهی 
حفاظت شده  منطقه  در  می کنند  زیست  آن  در 
شکارچیان  جوالنگاه  برای  محلی  به  و  نیست 
اگرچه  است  تبدیل شده  حیات وحش  قتل عام  و 
غیرقانونی  شکار  نیز  حفاظت شده  مناطق  در 
صورت می گیرد. ساخت آبشخور؛ پخش علوفه 
گونه ها  دقیق  رصد  خشک؛  و  گرما  فصول  در 
ازجمله  مردمی  همیار  گروه های  تشکیل  و 
به  توجه  با  است.  حوزه  این  ابتدایی  اقدامات 
داشته  وجود  پلنگ  منطقه  این  در  قبال  اینکه 
یوزپلنگ  وجود  استان  نقاط  برخی  در  و  است 
گونه  دو  این  دقیق  رصد  است  گزارش شده 
تدابیر  اتخاذ  وجود،  صورت  در  و  جانوری  نادر 
فوری موردنیاز است.  بخش عمده فعالیت های 
حوزه  این  مسئولین  تعامل  به  زیستی  محیط 
ایجاد  و  فرهنگ سازی  مردمی؛  نیروهای  با 
اقدام  تاکنون  که  برمی گردد  مناسب  گفتمان 
صورت  حوزه  این  متصدیان  توسط  مناسبی 
ائمه  با  رایزنی  و  صحبت  است.  نگرفته 
مسئله  این  تبیین  و  شهرستان  جمعه  محترم 
برگزاری  جمعه،  نماز  تریبون  از  مردم  برای 
آشنایی  آموزشی  نمایشگاه های  و  کارگاه ها 
مکان های  و  مدارس  در  محیط زیست  با 
صفحات  و  تلگرامی  کانال های  ایجاد  عمومی، 
به  اطالع رسانی  و  ارتباط  برای  اینستاگرام 
زمینه  این  در  فوری  و  الزم  اقدامات  از  مردم 
محیط زیست  مردمی  فعالین  تاکنون  می باشد. 
و  بحث  برای  متعددی  پیشنهاد های  شهرستان 
مشارکت در حوزه حیات وحش ارائه داده اند که 
مورد توجه و استقبال مسئولین قرار نگرفته است.

یادداشت

جنگی نابرابر

* بی بی طاهره موسوی نژاد 

گذشته  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  ماه  نوزده 
زندگی  هستند.  عزیزانشان  داغدار  همه  و  است 
و  گذرانند. سی  می  از طوفان  قبل  آرامش  با  را 
یک شهریور هزار و سیصد و پنجاه و نه؛ صدای 
انفجارهای ناشی از بمباران چند فرودگاه توسط 
هواپیماهای جنگی عراق، گوشها را کر می کند 
طوفان  به  تبدیل  به  تبدیل  را  مذکور  آرامش  و 
از  پس  نقاهت  دوره  ایران  مردم  هنوز  کند.  می 
بازسازی کشور  به  را می گذراند و همه  انقالب 
نیروهای  اندیشند.  می  سازندگی  و  آرامش  و 
انتظار جنگ نداشتند. مسلح نیز به دلیل آن که 
نبردی  با  رویارویی  برای  چندانی  آمادگی  از 
اوضاع  این  تحمل  نبودند.  برخوردار  نابرابر، 
بعث  رژیم  که  بود  گسسته  را  ایران  مردم  توان 
به  آنان  رسانید.  ها  استخوان  به  را  کارد  عراق 
و  مدارس  بمباران  کردند.  نمی  رحم  کس   هیچ 
به جنگ و خون کشیدن مردم  بیمارستان ها و 
خالهای  بود،  هایشان  سرگرمی  جزو  دفاع  بی 
مرزی  شهرهای  تصرف  تا  شد  عاملی  دفاعی، 
برای رژیم بعث عراق   در غرب و جنوب غربی، 
را  ایران  خاک  از  قسمتی  و  شود  الوصول  سهل 
به دست مزدوران بعثی بیفتد. او در جنگی نابرابر 
از تمام سالح های جنگی و بمب های شیمیایی 
ایران  جنگ  ازدالیل  کرد.  استفاده  ایران  علیه 
باعث  اسالمی  جمهوری  که:  بود  این  وعراق 
و  منطقه  در  غرب  ثبات  جزیره  رفتن  بین  از 
تمامی الگوها و هنجارهای مورد موردنظر غرب، 
درخاورمیانه و خلیج فارس شده بود و همچنین 
جریان آرام و مطلوب نفت از خلیج فارس با تثبیت 
خطر  به  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  انقالب 
آمریکا،  چون  کشورهایی  رو  این  از  بود.  افتاده 
سالح های شیمیایی و جنگی را به عراق داد تا 
با ایران بجنگد. به فرمان امام خمینی )ره( مردم 
 به جنگ با اهریمن به پا خواستند. صدام از وجود 
بود.  خبر  بی  ها  فهمیده  ها،  چمران  ها،  باکری 
آنان با کمک گرفتن از خداوند، نقشه های شوم 
این  توانسته  و  کردند  آب  بر  نقش  را  دشمن 
این  در  کنند.  بیرون  کشور  از  را  دوران  اهریمن 
بین مردان و زنان و کودکان زیادی به خاک و 
خون کشیده شده بودند و مردم زیادی به خاک 
هم  زیادی  مردم  و  بودند  شده  کشیده  خون  و 
که  کاری  ترین  وحشیانه  دیگر.  شهرهای  آواره 
رژیم بعث انجام داد استفاده از انواع سالح های 
هنوز  که  هنوز  چون  بود.  ایران  علیه  شیمیایی، 
با عوارض و  زنده ای هستند که  است شهیدان 
پنجه  و  دست  خود،  شدن  شیمیایی  های  درد 
به  سال  نابرابر هشت  جنگ  این  کنند.  می  نرم 
تجهیزات  سال  هشت  این  در  انجامید.  طول 
های  رشادت  جلوی  نتوانست  عراق  پیشرفته 
جلوی  توان،  تمام  با  آنان  بگیرد.  را  عزیزانمان 
از خاک  نگذاشتند یک وجب  و  ایستادند  و  کفر 
ایران به دست اهریمن بیفتد. الزم به ذکر است 
که هر چه از جنگ و آسیب های مخرب جنگ 
گفتن  از  قاصر  زبان  چون  ام.  گفته  کم  بگویم 
ذکر  به  پس  تنگ.  وقت  نیز  شما  برای  و   است 
همین ها که گفته شد بسنده می کنم و بس. به 
این ترتیب جنگی که در سی و یک شهریور هزار 
و سیصد و پنجاه و نه توسط همه ظالمان جهان 
و به دست صدام بعثی به جمهوری اسالمی ایران 
تحمیل شده بود، بدون دستیابی آنان به اهدافشان 
با  هفت  و  شصت  و  سیصد  و  هزار  تابستان  در 
به  هشت  و  نود  و  چانصد  قطعنامه  پذیرفتن 
پایان رسید. یاد و نام شهیدان و آزادگان ومفقود 
االثرها و جانبازان و رزمندگان گرامی می داریم!

تازه های فناوری

دستیار بانکی هوشمند در تلگرام فعال شد

ارتقاء  راستای  در  شهر  بانک  برنا-  خبرگزاری 
فعال  به  اقدام  خود،  جدید  و  هوشمند  خدمات 
هوشمند  بانکی  دستیار  عنوان  با  خدمتی  کردن 
مشتریان  است.  کرده  تلگرام  اجتماعی  شبکه  در 
شهر  بانک  کانال  در  عضویت  با  تنها  توانند  می 
لمس  و   @  ShahrBankOfficialآدرس به 
لینک Shahrbanksmart_bot @ از خدمات 
شبانه روزی ای نظیر ارائه نرخ ارز و سکه، محاسبه 
سود انواع حساب های بانک شهر، محاسبه شماره 
شبای حساب های بانک شهر، ارائه آدرس شعب و 
پسشخوان های شهرنت، دانلود نرم افزار بانک شهر 
و شرکت در مسابقه نظر سنجی بهره مند شوند.

خبرها از گوشه و کنار

ویلچرهای خودکار مجهز به رادار
 معلوالن را به مقصد می رسانند

مهر- به تازگی در دو کشور سنگاپور و ژاپن 
می  که  شده  استفاده  خودکاری  ویلچرهای  از 
توانند افراد معلول را بدون نیاز به دخالت انسان 
دارای  افراد  و  سالمندان  برسانند.  مقصد  به 
ویلچرهای  از  استفاده  با  حرکتی  های  ناتوانی 
برسند.  مقصد  به  راحتی  به  توانند  می  یادشده 
تلفن  برنامه  یک  باید  تنها  آنها  کار  این  برای 
همراه را بر روی گوشی های خود نصب کنند. 
 Whill Model M ویلچر مشابه ژاپنی ها که 
کشف  و  شناسایی  برای  رادار  دو  از  دارد،  نام 
محیط اطراف بهره می برد و از فناوری حرکت 
ویلچر  این  گیرد.  می  بهره  پاناسونیک  خودکار 
هم از طریق یک برنامه موبایلی خاص عمل می کند.

گالیه های فعال صنایع دستی استان، از مسئوالن؛

خراش روح هنرمند سنگ تراش
دوره  التحصیل  فارغ  معتمدی  محسن  اسدزاده- 
کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه هنر اصفهان است 
نیمه  و  قیمتی  های  تراش سنگ  کار   95 سال  از  که 
ما  با  گو  و  گفت  در  او  است.  کرده  آغاز  را  قیمتی 
مرا  مسئوالن  از  کدام  هیچ  کار  ابتدای  گوید:از  می 
از  را  ابزار  سال  یک  مدت  به  فقط  و  نکردند  حمایت 
فنی و حرفه ای کرایه کردم و بعد از این مدت وسایل 

کارگاهم را به آنها برگرداندم.
در  وقتی  فعالیت  این  ایده  دهد:  می  ادامه  وی 
ذهنم  به  خواندم  می  درس  اصفهان  هنر  دانشگاه 
های  آموزشگاه  در  یادگیری  با  همزمان  رسید، 
نیز آموزش می دادیم وقتی درسم  خصوصی اصفهان 
تمام شد که به بیرجند آمدم و با توجه به وجود معادن 
ذهنم  به  استان،  در  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  سنگ های 
به  توجه  با  نباشد  آموزشگاه  این  اینجا  چرا  که  رسید 
و  کرمان  و  یزد  مثل  مجاور  های  استان  تمام  اینکه 
از  و  هستند  مطرح  زمینه  این  در  رضوی  خراسان 
این  پس  کنند،  می  استفاده  ما  استان  سنگی  منابع 
این  از  االن  تا  شکر  را  خدا  و  کردم  شروع  را  کار 
کارگاه و کارم راضی هستم. معتمدی در باره پیشرفت 
این  اینکه  به  توجه  با  گوید:  می  حوزه  این  در  کارش 
ابتدا  در  و  شد  اندازی  راه  در  بار  اولین  برای  کارگاه 
قیمتی  های  سنگ  کاری  تراش  مثل  رشته  چند  در 

بود  فعال  جواهرسازی  و  طال  ساخت  قیمتی،  نیمه  و 
 10 از  بیش  فعالیت  نیم  و  سال  یک  از  بعد  االن  اما 
ابتدا  از  دهد:  می  ادامه  وی  دهیم.  می  آموزش  حرفه 
لحاظ  از  پیشنهاداتی  و  بودم  مواجه  خوبی  استقبال  با 
بود،  خوب  شکر  خدارا  که  شد  ما  به  تولیدی  و  کاری 
آنوقت ما به سراغ مدد جویان کمیته امداد رفتیم و به 

بعد  دادیم  آموزش  تمام  مدت  کوتاه  ای  دوره  در  آنها 
از آن کالس آموزشی برای عالقه مندان گذاشتیم که 
از شروع کارم حدودا 40 نفر ثبت نام کردند که اکنون 
در  را  کار  این  سال   60 تا   13 سنی  رده  از  نفر   15
خانه هایشان با 400 هزار تومان سرمایه اولیه  شروع 
دستمزد  کنند  کار  تخصصی  طور  به  اگر  و  اند  کرده 

دستی  صنایع  هنرمند  شود.این  می  عایدشان  خوبی 
بعد  مندان  عالقه  گوید:  می  حرفه  این  مدرک  درباره 
و  فنی  طرف  از  که  امتحانی  در  ها  دوره  گذراندن  از 
از  حرفه ای برگزار می شود، شرکت می کنند و پس 
قبولی مدرک آن معتبر است و می توانند فعالیت خود 
را آغاز کنند. وی از پذیرش سفارش هایی از استان ها 
و شهرستان های دیگر خبر می دهد و می گوید: که 
محصوالت  دائمی  عرضه  برای  محلی  کارگاه  این  در 
به  را  آثارمان  نمایشگاه های فصلی  در  نداریم و فقط 
نمایش و فروش می گذاریم همچنین در کانال تلگرام 

نمونه کارها را در اختیار کاربران قرار می دهیم.
به  که  خواست  مسئوالن  از  معتمدی    
ویژه  به  کنند  حمایت  ها  آن  از  و  اعتماد  ها  جوان 
که  چرا  دستی،  صنایع  حوزه  در  تولیدکنندگان  از 
شوند،  حمایت  باید  که  آنچنان  را  تولیدکنندگان  اگر 
از  که  همجوار  های  استان  با  نیز  جنوبی  خراسان 
برابر خواهیم شد و  منابع سنگی ما استفاده می کنند 
پیشرفت  نیز  ما  دستی  و  هنری  کارهای  از  خیلی  در 
از  یکی  من  نظر  به  دهد:  می  ادامه  وی  کنیم.  می 
کارهایی که باید در بخش صنایع دستی استان انجام 
شود ایجاد بازارهای کوچک هنری که اصطالحا بازآرت 
امید  که  است  قبیل  این  از  کارهایی  و  گویند  می 
است قدمی رو به جلو در صنایع دستی برداشته شود.

عکس از : ایمان ساالری نیا

حمایت و مهربانی با کودکانی بدون رؤیا  
» مهرماندگار « جزء اولین مراکز  دارای  مجوز کودکان 6-3 سال در ایران

کوچک  بهشت  یک  اینجا  کاری-  نسرین 
نکنید.  اشتباه  شما!  نزدیک  کوچک  بهشتي   است؛ 
و  سار  و چشمه  بوستان  و  باغ  به  را  نمي خواهم شما 
دشت هاي زیبا و چشم نواز دعوت کنم . این بهشت 
شاید  یا  همسایگي  در  نزدیکي  همین  جایي  کوچک 
را  ما  انتظار  هاست  سال  باالتر  خیابان  و  کوچه  چند 
توجه  و  تکریم  مورد  یتیمي  کودک  جا  هر  کشد.  مي 
مي  کشیده  او  سر  بر  نوازشي  دست  و  گیرد  مي  قرار 
اي  قطعه  جا  همان  چشمداشت،  و  منت  بدون  شود، 
خود  روزمرگي  از  ساعتي  است  کافي  است.  بهشت  از 
بزنیم.  آنجا  به  سري  و  کنیم  همت  بگیریم،  فاصله 
در  و شاید  بستگان، شاید همسایه  از  یکي  خانه  شاید 

خانه اي از خانه هاي نوباوگان.

مهرماندگار  موسسه 
سال 87 فعالیت خود را شروع کرد

تالش  با   86 سال  از  ماندگار  مهر  خیریه  مؤسسه 
با  را  خود  فعالیت  نیکوکاران،  از  جمعي  همیاري  و 
نیازمند  خانواده هاي  از  حمایت  و  رساني  کمک  هدف 
ثبت  به  رسمآ   87 سال   در  و  آغاز  بي سرپرست  و 
کنار  در  تاکنون  موسسه  مسئوالن  است.  رسیده 
فرزندان  از  تعدادي  نگهداري  فعالیتهاي حمایتي خود، 
خیریه  این  گرفته اند.  عهده  بر  نیز  را  بي سرپرست 
نگهداري  خطیر  وظیفه  که  است  مراکزي  معدود  از 
شبانه  روزي از فرزندان بي سرپرست ) دختر ( را تحت 
خدمات  و  داشته   عهده  بر  بهزیستي  سازمان  نظارت 
بهداشتي  و  تربیتي  آموزشي،  فرهنگي،  رفاهي،  متنوع 
دولت  ابتدای هفته  در  اکنون   و  داد.  ارائه  آنان  به  را 
افتاد که  با حضور رئیس سازمان  اتفاق خوبی  امسال 
استان  بهزیستی  کشور و همراهی مدیرکل بهزیستی 
موسسه  این  سال   6-3 کودکان  مرکز  همراهان  و 
موسسه،  عامل  مدیر  ریحانی”  “آرزو  شد.  افتتاح  هم 
همسرش  همراه  به  پیش  سالها  که  مهربان  خانمی 
پیشوازم  به  خوشرویی  با  آمده  بیرجند  به  بجنورد   از 
می آید و دقایقی بعد هم “نوربخش” رئیس هیئت مدیره 

موسسه به جمع ما می پیوندد و به گفتگو می نشینیم:

مهرماندگار به عنوان نهادی شبه خانواده 
کار خود را با دختران آسیب پذیر شروع کرد

در  که  شد  باعث  عالقه  اینکه  بیان  با  ریحانی 
در  ابتدا  استان  بهزیستی  با  را  ام  همکاری   84 سال 
افزود:  کنم  شروع  مسکن  بخش  در  سپس  پیشگیری 
همکاری ام در بخشهای مختلف بهزیستی چون زنان 
و مشارکت ها ادامه داشت تا زمانی که طبق ماده 80 
قانون موسسات خیریه به بخش خصوصی واگذار شد.

یادآور می شود موسسه مهر ماندگار در  حوزه  وی 
پایگاه خدمات  اولین  عنوان  به  اجتماعی   آسیب های 

)اجتماعی،  خانواده  شبه  بصورت  منطقه  در  اجتماعی 
به   12 و   12-6 دختران  برای  آموزشی(  و  فرهنگی 
عامل  مدیر  کرد.  کار  به  شروع  و  گرفت  مجوز  باال 
مجوز  درخواست   95 سال  در  اینکه  بیان  با  موسسه 
ادامه  دادم  بهزیستی  به  را  سال   6-3 کودکان  برای 
آموزش  و  تربیت  هستم  باور  براین  چون  دهد:  می 
سنی  گروه  این  از  باید  بهتر  ای  آینده  داشتن  برای 
و  بی سرپرست  پسر  و  12 دختر  اکنون  و  شروع شود 

بد سرپرست در این گروه سنی داریم. 
به  از تحویل  بعد  ریحانی تصریح می کند: کودکان 
خوشبختانه  و  شوند  می  داده  تحویل  ما  به  بهزیستی 
این موسسه و  همراهی  از عملکرد  رضایت بهزیستی 

بوده است.  برای ما  خیرین عزیز همیشه پشتگرمی 
ماندگار  مهر  موسسه  کند:  می  خرسندی  ابراز  وی 
جزو اولین مراکزی در کشور است که توانسته مجوز 

بگیرد. را  3-6 سال  کودکان 

طرح حمایتی ندای مهر 
به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شد

)طرح  مهر  ندای  سالمت  طرح  از  بردن  نام  با  وی 
توضیح  خانواده(  و  دختران  اجتماعی  روانی،  حمایت 
می دهد: این طرح در دی ماه 95 توسط این موسسه 
توجه  مورد  پایلوت  طرح  یک  عنوان  به  و  شد  نوشته 
استان   5 اکنون در  و  قرار گرفت  بهزیستی کشور هم 
طرح  این  اهداف  درباره  ریحانی   است.  شده  اجرایی 
عنوان می کند: دختران در معرض آسیب اجتماعی و 
از  به صورت خود معرف  و هم   خشونت خانگی چه 
سپس  شوند.  می  معرفی  موسسه  این  به  مردم  طرف 
روانشناس  نفر   3 به  رفع مشکالتشان  و  اشتغال  برای 
ارجاع می شوند و بعد از گذراندن کالسها و آموزش و 

زندگی مشغول به کار می شوند.

تاکنون 50 دختر مورد حمایت قرار گرفته
 و اشتغال پیدا کردند

مدیر عامل موسسه با بیان اینکه 150 دختر در بیرجند 
یادآوری  شد،   حمایت  نفر   50 از  و  شدند   شناسایی 
می کند: حوله بافی، قالی و خیاطی همچنین عروسک 
بافی و گوهر تراشی از جمله کارهایی است که به این 
دختران آموزش داده می شود و مشغول به کار می شوند. 
مهر  مرکز  در  که  این  از  کند:  می  خوشحالی  ابراز  وی 
ماندگار تاکنون 15 دختر به خانه بخت رفته اند و جهیزیه 
برایشان مهیا و حمایت ازآنها ادامه دارد. به گفته ریحانی 
و  است  خصوصی  و  مردمی  موسسه  یک  موسسه  این 
فعالیت آن  زمانی ادامه دار خواهد بود که خیرین باز هم 
حمایت کنند و بتوانیم ساختمانی مخصوص خود بچه ها 
و معنوی شان  مالی  از کمک های  بسازیم و همچنین 
های  خانم  از  تشکر  با  وی  نکنند.  دریغ  موسسه  برای 
گذرانند  می  ها  بچه  برای  را  شان  وقت  که  بازنشسته 
و از لحاظ مادی و معنوی حمایت می کنند می افزاید: 
کنار  سال  از 10  بیش  خیرین  و  ها  خانم  این  از  برخی 
اندازی  ابتدای راه  اینکه در  با یادآوری  اند. وی  ما بوده 
 مرکز ساختمانی اجاره کردیم و 10 ماه آنجا بودیم  ادامه 
می دهد: تا اینکه یکی از خیرین ساختمانی نسبتا مناسب 
در اختیار ما گذاشتند و 3 سال مهمان ایشان بودیم اما 

به خاطر مشکالت مالی ایشان مجبور به تخلیه شدیم.

مرکز توسط خانم خیر و نیک اندیش 
رایگان در اختیار فرزندان قرار گرفت

کنونی  ساختمان  در  است  سال   5 اینکه  بیان  با  وی 
که از طرف سرکار حاج خانم اصفهانی )همسر شادروان 
مهندس مهدی زاده(  کامال رایگان در اختیار موسسه و 
 فرزندان قرار گرفت تاکید می کند: خانم اصفهانی همچنین 

حمایت های مالی و فرهنگی دیگری از  موسسه  دارد.

جامعه نیازهای 
 پای خیرین را به میدان می آورد

بیان  گفتگو  این  در  مدیره موسسه هم  رئیس هیئت 
می کند: به خاطر نیازهای که در جامعه به وجود می آید 
جمعی از مردم دلسوز پا به میدان می گذارند و ما نقش 
را  توانجویان  و  و خیرین  بین موسسه  کننده  هماهنگ 
داریم. نوربخش با اشاره به اینکه از ابتدای شروع این 
بودیم  برخوردار  نیکوکاران  و  از حمایت خیرین  فعالیت 
و  توانستیم خدمات شایان  به لطف خداوند  افزاید:  می 

نمونه برای عزیزان تحت پوشش ارائه دهیم. 

از  موسسات خیریه نقش حمایت 
آسیب پذیران اجتماعی را به عهده دارند

در  اجتماعی  خدمات  پایگاه  اینکه   یاداوری  با   وی 
طریق  از  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  های  بحران 
جهت  در  خود  تخصصی  های  نیروی  و  کارشناسان 
ادامه  کند  می  فعالیت  اجتماعی  های  آسیب   کاهش 
آموزش  شناسایی،  پایگاه  این  نقش  واقع  در  دهد:  می 
مهارتهای زندگی و آموزش اشتغال و انجام پژوهش های 
کاربردی با موضوعات مربوط به جامعه هدف با برگزاری 
ارتقای آگاهی خانواده ها   کالس های آموزشی و سطح 
با  موسسه  در  شده  انجام  کارهای  درباره  وی  باشد.  می 
اشاره به کمک های خیرین  برای  تغذیه مناسب دختران 
دم بخت و آموزشهای تحصیلی ادامه می دهد: فرزندان 
تحت پوشش این مرکز شبه خانواده که باالی 12 سال 
مشهد،  چون  شهری  خارج  اردوی   2 به  حداقل  داشتند 
تهران، مازندران،  شیراز و اصفهان برده شدند و عالوه بر 
این در یک دوره 90 تن از این فرزندان موسسه که باالی 
15 سال داشتند به سفر زیارتی سوریه برده شدند. نوربخش 
تصریح می کند: حمایت های تحصیلی توسط دبیران مجرب 
تراز اول شهر که داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی به این 
مسایل  در  باعث شد  داشتند   تدریس خصوصی  دختران 
درسی و آموزشی نیز به تناسب استعداد  به  سطح بسیار 
مناسب  درسی برسند، از دیگر برنامه های مهر ماندگار بود.

راه های حمایت و کمک 
به موسسه خیریه مهر ماندگار

www.mehrmc.ir اینترنتی  پایگاه   
شماره همراه: 09370371133

مهر  خیریه  موسسه  نام  به  های  شماره حساب 
  0104994494007 ملی  بانک  سیبا  ماندگار: 
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زمانی که  علت افسردگی
 به جای مغز، در معده شما باشد

قوی ترین راه ها به مغز از معده عبور می کنند، بنابراین 
فقط  داروهای ضدافسردگی که  با  افسردگی  درمان 
روی مغز تاثیر می گذارند، همانند این است که قرص 

استامیتوفن را با یک لیوان آب روی پای خود بریزید!
لبنیات و شکر را از رژیم غذایی خود حذف کنید:

 ما می دانیم لبنیات منجر به بروز آکنه می شود، گلوتن 
می تواند مشکالت زیادی را برای سالمت ایجاد کند و 
شکر نیز عوارض خودش را دارد. اما ممکن است مساله 
فراتر از اینها باشد. دکتر بروگان این سه را »سه بلیط 
بزرگ« می خواند که منجر به ایجاد التهاب و افسردگی 

می شوند. مقدار زیادی چربی طبیعی میل کنید.
دکتر  نیست!  بد  شما  برای  چربی  می کنیم:  تکرار 
بروگان تاکید می کند که در واقع امگا-3ها و امگا-6ها 

برای عملکرد مغز و سیستیم ایمنی ضروری هستند.
 مرتبا به تفکر بپردازید: اطالعات نشان می دهد که 
تفکر کردن بیان ژن های ضدالتهابی را تحریک کرده 
و به پایدار کردن قندخون کمک می کند، عالوه براین 
به مغز شما آرامش می بخشد. لذا بروگان تفکر روزانه 

را توصیه می کند. 
خواب کافی داشته باشید : طبق اظهارات دکتر بروگان، 
مطالعات نشان می دهند که کم خوابی منجر به ایجاد 
التهاب در طول روز می شود. او تاکید می کند که ترجیحا 
پیش از نیمه شب به رختخواب بروید تا خواب کافی 

داشته باشید.
حداقل سه بار در هفته ورزش کنید:  دکتر بروگان معتقد 
است ورزش یک ضدافسردگی طبیعی است. یکی از 
فواید بی شمار آن تحریک مثبت میتوکندری هاست که 

با سالمت مغز رابطه مستقیم دارند.

آگهی پیرزنی که پولش را گم کرده بود

بود: نوشته  که  بود  شده  نصب  خیابان  در  ای   برگه 
من 50 هزار تومان را گم کرده ام و خیلی به آن نیاز 
به  پیدا کرد  ندارم، هر کسی  دارم زیرا هزینه زندگی 

ادرس فالن جا بیاورد که شدیدا به آن نیاز دارم.
از جیبش  بیند و مبلغ 50 هزار  را می  شخصی برگه 
بیرون می آورد و به آدرس می برد می بیند پیرزنی 
را تحویل می دهد.  ساکن منزل است، شخص پول 
پیرزن گریه می کند و می گوید شما نفر 12 هستید که 

آمدید و ادعا می کنید پولم را پیدا کرده اید. 
کرد،  حرکت  خروجی  سمت  به  و  زد  لبخندی  جوان 
پیرزن که همچنان داشت گریه می کرد گفت: پسرم، 
ورقه را پاره کن، چون من نه آن را نوشته ام و نه سواد 
نوشتنش را دارم، احساس همدردی شماها با من، من 
را دلگرم و به زندگی امیدوار کرد و این بزرگترین خیر 

دنیا برای من است.

قوه تخیل همه چیز است.
 قوه تخیل پیش نمایش

 جاذبه های آینده زندگی است.

قهرمان واقعی همیشه به اشتباه قهرمان 
شده است؛ او رویای این را دارد 

که مثل هر کس دیگری، بزدلی راستگو باشد.

قلندر وار از درمان گذشتند
از آب وآتش وطوفان گذشتند
کبوترهای زخمی تشنه بودند
به نام عاشقی از جان گذشتند

وقتی آداب و رسوم کافی هستند، قوانین 
غیرضروری هستند؛ وقتی آداب و رسوم

 ناکافی هستند، قوانین غیر قابل اجرا هستند.

امید در رویاها، تخیل، و در شهامت کسانی وجود 
دارد که می خواهند آن رویاها را به واقعیت تبدیل 

کنند و به خدای مهربان توکل می کنند.

در سال ۶۱ هجری برابر با قیام امام حسین)ع( هنوز مردم 
ایران با ابعاد فضایل اهل بیت)ع( آشنایی نداشتند و بیشتر 
تحت تأثیر اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه آن 

زمان بودند که بر اساس سیاست خلفا اداره می  شد.
به  عالوه؛ بنای امام حسین)ع( بر این نبود که با لشکری که 
دارای آرایش نظامی و جنگی است، به سوی عراق حرکت 
کند، تا این سؤال پیش آید که چرا ایرانیان به کمک امام 
حسین )ع(  نشتافتند؛ وگرنه ایرانیان از دیرباز در زمره موالیان 
اهل بیت بوده و همواره خوش درخشیده  اند. شاهد این امر 
که مردم ایران دلباخته اهل بیت بوده و هستند، این است 
که بعد از شهادت امام حسین)ع( که مردم با مظلومیت امام 
حسین و جنایات یزید آشنا شدند، ایرانیانی در قیام مختار 
که به عنوان خون  خواهی امام حسین)ع( صورت گرفت، 
شرکت نمودند. برخی موّرخان می  نویسند: ایرانیان و سایر 
عجم  ها که در کوفه فراوان بودند و کسب و تجارت کوفه 
غالباً در اختیار آنان بود، به سپاه خونخواهان شهدای کربال 
پیوستند. فزونی آنان در لشکر مختار و ابراهیم و توجه این 
دو فرمانده به ایشان، به حدی بود که خشم اشراف عرب را 
بر می  انگیخت. این وضع، ادامه داشت تا این که در زمان 
قیام زید بن علی، بیشتر موالی عراق، ایرانیان ری، جرجان و 

خراسان نیز تحت تأثیر قیام وی قرار گرفتند.
 اّما چون ایرانیان بیشترین جمعّیت موالی ساکن کوفه را 
تشکیل می  دادند، منظور از »موالی« که در منابع تاریخی 

مربوط به حماسه عاشورا دیده می  شود، غالباً شامل ایرانیان 
است؛ مگر کسانی که به برخی قراین چون داشتن پسوندی 
خاص و یا ویژگی ظاهری مانند »اسود« بودن ــ که غالبًا 
ـ شناخته می  شوند.  شامل سیاه  پوستان آفریقایی تبار استـ 
بنابر تحقیق و جست  وجو در برخی کتاب  های تاریخی و 
مقاتل، سخن از کسانی است که احتمال ایرانی بودن آنها 
وجود دارد که در حماسه جاوید عاشورا، نقشی ماندگار داشته  
اند که البته نام برخی از آنان در منابع کهن موجود است و 
برخی نیز در منابع دوران صفوّیه مانند بحاراألنوار و تنی چند 
هم در کتاب  های پس از آن که غالباً خالی از پژوهش  اند. 

۱. اَسلَم بن َعمرو
موّرخان متأّخر او را از موالیان امام حسین)ع( دانسته  اند. 
پدرش از ترکان ایران بود. اسلم همراه با کاروان امام)ع( 
به کربال می  آید و به میدان می  آید و رجز می  خواند:»امیر 
من، حسین است و چه نیکو ساالری است، مایه شادمانی 
دل رسول خدا است!«البته خوارزمی که از مقتل نویسان 
به میان می   نیز درباره جوانی ترک سخن  متقدم است 
آورد بدون این که نام او را ذکر کند: »پس جوانی ُترک 
برای نبرد به میدان می  آید که قاری قرآن کریم است و 
به زبان عربی آگاه است. او می  جنگد، مجروح می  شود 
و به زمین می  افتد. امام حسین)ع( بر سر بالین وی آمد. 
او چشم گشود و با دیدن حضرت تبّسمی کرد و آن گاه به 

سوی پروردگار خویش شتافت.

۲. رافع بن عبدا... همراه مسلم ازدى 
گرچه نام رافع بیشتر در کتاب  های پس از »بحاراألنوار« 
آمده است، اما حسام الدین حمید محلی در کتاب »الحدائق 
الوردیة فی مناقب أئمة الزیدیة« از شخصی با نام رافع که 
وابسته به مسلم بن کثیر ازدی است نام می  برد. بنابر گفته 
قبیله  به  وابسته  رافع،  متأخر؛  تاریخی  کتاب  های  برخی 
ازد و همراه مسلم ازدی است. روز عاشورا به اردوی امام 
از ظهر  حسین)ع( می پیوندد. »مسلم ازدی« کمی پیش 
عاشورا به شهادت می  رسد. رافع بعد از نماز ظهر و پس از 

شهادت »حبیب بن مظاهر«، به شهادت می  رسد.
۳. زاهر بن عمرو کندى

زاهر، تربیت شده مکتب شیعی و آزاد شده »عمرو بن حمق 
خزاعی« است. »محمد بن سنان زاهری«، محّدث معروف 
به دست  او است. وقتی عمرو بن حمق  از نسل  شیعی، 
معاویه به شهادت می  رسد، زاهر جنازه  اش را دفن می  کند.

به سال شصت هجری برای انجام حج به مکه می  رود، 
امام حسین)ع( را مالقات می  کند، از عزم آن حضرت برای 
سفر به عراق آگاهی می  یابد. او که شوق جهاد با منحرفان 
و شهادت در راه معبود را از دوران بسیار دور در مکتب سرخ 
علوی، از صحابی بزرگ »عمرو بن حمق خزاعی« به نیکی 
آموخته است، بی  درنگ به کاروان امام حسین)ع( می  پیوندد 
و به سوی کربال حرکت می  کند. او در نبردی دالورانه، در 

اولین هجوم لشکر یزید به شهادت می  رسد.

۴. فیروزان
امام  ایرانی  یاران  پیروزان،از  یا  فیروزان  نام  به  شخصی 
حسین)ع( بود که در کربال به شهادت رسید. وی به سلک 
مسلمانان در آمده و او همراه کاروان حسینی به کربال شتافته 
و در روز عاشورا که نوبت به عبدا... رسید به کمک عبدا...  
شتافت. البته فراموش نشود که تمامی کتاب  هایی که از او 
نام برده  اند، غیر از »روضة الشهداء« کاشفی سبزواری، جزو 
تواریخ متأخر محسوب می  شوند. احتمااًل آوردن این نام در 
شمار شهدای کربال از دوره صفویه به بعد انجام گرفته باشد.

۵. نصر بن أبی نیزر
از دیگر افرادی که در برخی کتاب  های تاریخی و با توجه 
دارد؛  بودن آن وجود  ایرانی  احتمال  اولیه بحث،  نکات   به 
نصر بن ابی نیزر است. وی از خدمت  گزاران و یاران امام علی، 
امام حسن و امام حسین)ع( به شمار می   رفت. او در کودکی 
به دست پیامبر)ص( اسالم آورد و به آن  حضرت و نیز امام 
علی)ع( و فاطمه زهرا)س( و فرزندان آن دو بزرگوار خدمت 
کرد. نصر جنگ جویی شجاع بود. او همراه امام حسین)ع( از 
مکه به کربال آمد و با دشمنان ایشان به نبرد پرداخت و به 
شهادت رسید.با توجه به بافت جمعیتی کوفه، احتمال حضور 
ایرانیان در سپاه عمر بن سعد نیز مطرح می  شود. حتی در 
منابع، به نام یکی از این افراد صریحاً اشاره شده است؛ مانند 

یکی از غالمان شمر بن ذی الجوشن به نام »رستم«.
منبع:  مجمع جهانی شیعه شناسی
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]وظیفه من[ تنها ابالغی از خدا و ]رساندن[ پیامهای اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی 
کند قطعا آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماند. سوره الجن/ آیه 23

حدیث روز  

پسرم حسین در سرزمینی به خاك سپرده می  شود که به آن کربال گویند، زمین ممتازی که همواره گنبد اسالم بوده است، 
چنانكه خدا یاران مومن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد .پیامبر )ص(

سبک زندگی

حضور ایرانیان در حماسه عاشورا

طراح: نسرین کاری                        

که  وزیري  نخست   -۱ افقي: 
– کرد  ملي  را  نفت  صنعت 

2-نوشته  پیکاسو  نقاشي  سبک 
را  اش  مهرباني   – پژوهشي 
آفاق  شهره   - نیست  پایاني 
3- خشک  نوار-  واحد شمارش 
ناتواني،   - صورتي  عضو   -4 گاو 
فارسي-   جمع  عالمت   - ضعف 
 – کردن  5-انتخاب  نزدیکان 
تیرانداز-  تصدیق انگلیسي ۶- به 
رو خوابیده - عنصرالماس-  کج 
و خمیده 7- واحد پول کشورمان 
گرگاني-   فخرالدین  قهرمان   -
صبح  دعاي   -8 شیبدار  سطح 
سخن  دانستن  درست   - جمعه 
و  سائل   -9 پرنمکي   - عملي  یا 
متکدي - فضاي سرپوشیده خانه 
- از رنگهاي ترکیبي ۱0- روبند-
استارت قدیمي - جد و پدربزرگ 
۱۱-  رود فرانسه - حرف مثلثي 
در غصه  - شریک  یوناني  شکل 
و غم ۱2 - محل تولد امام زمان 
)عج(  دریاي عرب - سنگ چاقو 
 -  ۱3 بیکار  و  تنبل    - تیزکني 
 - دلتنگ  و  افسرده   - بلند  دیوار 
اندازند ۱4- از  تیري که از کمان 
شهرهاي آذربایجان شرقي- زبان 

چیني  مقدمه   - پاکستان  مردم 
 - زمین  خوردگي  چین  از    -۱5

مهمان بي دعوت
آمریکا  در  ایالتي   -۱ عمودي: 
شمردن   -2 نقاشي  کارگاه   -
ناقص 3-  و   کوتاه   - دودل    -
مرجع - یقه - شهر چرخ خیاطي 
نفس    - غمخوار  و  مشفق   -4
سوزناک - ارزش چیزي  دوستي 
و عالقه 5- ابر نزدیک به زمین - 
پیکر و جسم - خوردني همراه غذا 
۶- محل بارگیري کشتي - خاک 
مقدس- ابریشم ناخالص 7- درجه 
حرارت - مصباح، چراغ - گاوآهن 

8- پنج خشکي بزرگ دنیا - آتش 
برافروخته - از دنیا رفتن 9- وطن 
و میهن - از شهرهاي آذربایجان 
بسیار  پشم   –  ۱0 دارو   - شرقي 
نرم - آرزو و چشمداشت - نخي 
براي گلدوزي ۱۱-  دشت و صحرا 
- شب طوالني سال - ضمیر دوم 
شخص مفرد ۱2 - شهر ریشه اي 
از شهرهاي بوشهر- عدد  اروپا - 
نفس کش – هدیه اي به عروس 
خانم ۱3-  قدرت و توان - قوي 
و رشید-  فلز مادر ۱4- بلدرچین-  
قابل مشاهده - دیگ مسي بزرگ 
۱5- بزر گترین رودخانه آمریکا - 
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لمتبانااربتسا1

زرگنربساکونوی2

وکابتالفراهان3

مولبوشاشوارد4

ریخاتوبرابهه5

رکلنوتیوناهب6

سرفگنینارنابش7

توقایروبزیوار8

ممیترادرابنری9

فروشانوزامات10

رتروناجهلاون11

خبطبتهلاهنوا12

زاوهالایرکوبن13

ایاراشنممیسرت14

دنفسوگیورخافر15
الستیـک پیشــرو

عرضه انواع الستیک 
با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

   09151635860
کرباسچی 

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

نمایندگی بیمه دی واقع در خیابان 
غفاری 30 به چند نفر همکار خانم 

آشنا به کامپیوتر و دارای مدرک دیپلم  
و فوق دیپلم در شیفت صبح نیاز دارد.

09151652285 - 32456267 

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

09151602018

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.

کار خوب اتفاقی نیست

فروش و واگذاری فست فود برگ 
سبز روبروی پارک توحید با موقعیت 

و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 
قیمت توافقی     09105554295

فروش لوله و بست داربست
09155612417

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

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

 09153637507
 حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

کیف حاوی مدارک کارت ملی ، شناسنامه،  کارت ماشین، 
کارت سوخت و بیمه نامه ماشین اینجانب علی حسنی مفقود 
گردیده از یابنده تقاضا می شود با شماره های ذیل تماس و 
مژدگانی دریافت نماید. 09155618337- 32324212

اصل پروانه بهداشتی بهره 
برداری دامداری اینجانب امیر 
قلی زاده به شماره 5224/13 
تاریخ 91/4/22 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی

رایگــان     رایگــان      رایگــان    
به مناسبت ایام سوگواری ساالر 
شهیدان ابا عبدا... الحسین )ع(

 آهنگ ریزی مذهبی رایگان
 25000 16G ، 8 20000 تومانG فروش ویژه فلش 
تومان ، رم 8  18000 تومان ، رم 16  23000 تومان 

آدرس: بین مطهری 2 و 4 نمایندگی سروش
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دوره مربیگری درجه c فوتبال آسیا در استان برگزار شد

که  این  بیان  با  جوانان  و  ورزش  اداره کل  روابط عمومی  حسینی- 
دوره مربیگری درجه c فوتبال آسیا با شرکت ۲۲ نفر از استان های 
از ۲1  آذربایجان شرقی  و  تهران  خراسان رضوی،  جنوبی،  خراسان 
شهریور آغاز و 1 مهر با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید عنوان 
از خراسان رضوی و  کرد: تدریس این دوره به عهده علی صنعتگر 
حامد عظیمی مدرس بومی استان بود. نوفرستی با اشاره به این که 
دوره مذکور جزو مهمترین دوره های مربیگری afc  )کنفدراسیون 
فوتبال آسیا( به شمار می آید ادامه داد: در این دوره دروس عمومی، 
تخصصی، داوری و دروازه بانی بصورت تئوری و عملی در دو نوبت 
صبح و عصر در محل استادیوم آزادی شهرستان بیرجند تدریس شد.

فوتسال دانشجویان آسیا؛  ایران قهرمان شد

مقابل  پیروزی  با  گذشته  روز  ایران  دانشجویان  فوتسال  تیم  ایرنا- 
نماینده عمان عنوان قهرمانی سومین دور رقابت های فوتسال قهرمانی 
دانشجویان آسیا را کسب کرد. تیم ملی فوتسال دانشجویان ایران که 
در سومین دوره رقابت های قهرمانی فوتسال دانشجویان آسیا در شهر 
لینگوو چین شرکت کرده است، در دیدار نهایی به مصاف تیم فوتسال 
این  قهرمانی  عنوان  دو  بر  برتری چهار  با  و  رفت  دانشجویان عمان 
دوره از رقابت ها را کسب کرد. تیم فوتسال دانشجویان ایران با کسب 
این پیروزی برای سومین بار عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کرد. 
»شهاب طالبی« بهترین بازیکن مسابقات فوتسال دانشجویان آسیا شد.

بازی های داخل سالن آسیا؛
 بانوی کیک بوکسینگ ایران طال ضرب کرد

نماینده وزن منهای 55 کیلوگرم تیم ملی بانوان کیک بوکسینگ واکو 
رزمی  هنرهای  و  آسیا  سالن  داخل  های  بازی  مدال طالی  به  ایران 
آسیا دست یافت. به گزارش ایرنا، در ادامه این بازی ها که به میزبانی 
ترکمنستان در حال برگزاری است، »شهناز میرحیدری« در مبارزه نهایی 
مقابل »مایسا« در اواسط راند دوم با ارائه فنون مختلف برنده اعالم شد 
و مدال طال را به نام خود ضرب کرد. همچنین »فاطمه علیزاده« نماینده 
وزن منهای 56 کیلوگرم تیم کیک بوکسینگ بانوان ایران نیز در مبارزه 
فینال برابر »آکرک« از قزاقستان به رغم یک مبارزه نفس گیر با اختالف 
یک امتیاز و در ثانیه های پایانی نتیجه را واگذار و به مدال نقره بسنده کرد.

سه طالی کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی ترکیه

ایرنا- »فاطمه چاالکی«، »هامون درفشی پور« و »بهمن عسگری« ملی 
پوشان کاراته ایران به مدال طالی لیگ جهانی )کاراته وان( استانبول 
دست یافتند. رقابت های لیگ جهانی کاراته با حضور 1۲6۲ کاراته کا از 
85 کشور به میزبانی ترکیه در حال برگزاری است. همچنین »علی فداکار« 
در منهای 84 کیلوگرم برنز گرفت و کاتای تیمی نیز به مدال نقره رسیدند.

رعایت نکات رژیمی  برای کبد چرب!

در مطلب زیر رژیم غذایی ویژه بر اساس مبانی 
ارائه شده  برای درمان کبد چرب  طب سنتی 
است که می تواند سؤال مشترک بسیاری از افراد 
باشد: 1. از مصرف روغن صنعتی و نباتی پرهیز 
کنید و به جای آن از روغن های طبیعی مانند 
زیتون، کنجد، و ... مصرف کنید ۲. از مصرف 

بپرهیزید  گازدار  و  سرد  نوشیدنی  و  سرد  آب 
بعد از ورزش و تعریق شدید و نیز  مخصوصاً 
تا  از غذا  بعد  و  از غذا و حین غذا  قبل  ناشتا 
یک ساعت )پایان هضم اول: عبور غذا از معده( 
نباید آب بخورید 3. برای کاهش عطش و عدم 
تمایل به آب سرد، عرق کاسنی، شاتره، خارشتر 
یا عرق بید و نیز لیمو، آبلیمو، میوه و سبزیجات 
ترش و گس مانند کیوی بیشتر میل کنید.

از کجا بفهمیم دیسک کمر داریم؟

شاید شما هم تا به حال دچار احساس درد هاي 
اما  از ناحیه کمر شده باشید.  شدید یا خفیفي 
دردهاي موقتي کمر با دیسک کمر تفاوت دارد 
هر درد کمري را نمیتوان دیسک کمر نامید. که 
البته اصطالح درست آن فتق دیسک کمری 
نیز  سیاتیک  بیماري  بیماري،  این  باشد.  مي 

خوانده مي شود. خیلی از افراد نگران این هستند 
که نکند بیرون زدگی دیسک کمر داشته باشند و 
در آینده درد آن را نتوانند تحمل کنند اما با این 
تست می توانید بفهمید که بیرون زدگی دیسک 
کمر دارید یا خیر. روی سطح صاف دراز بکشید 
و پاهایتان را باال بیاورید. اگر بین زاویه 3۰ تا 
۷۰ درجه درد شدیدی در کمر احساس کردید، 
شما مشکل بیرون زدگی دیسک کمر دارید.

بخشش قاتل زن باردار در آستانه محرم

جام جم آنالین- مردی که زنی را در پی برقراری ارتباط پنهانی به قتل رسانده 
بود، در آستانه ماه محرم بخشیده شد. ۲5 اسفند 9۰ جسد زنی باردار به نام »پونه« 
در خانه اش پیدا شد. او با ضربه های متعدد چاقو به قتل رسیده و قاتل متواری 
شده بود. کارآگاهان با بررسی پرینت تماس های مقتول به مردی 35 ساله به 
نام سعید رسیدند و او را بازداشت کردند. سعید در بازجویی ها به ارتباط پنهانی با 
پونه و قتل او اعتراف کرد و مدتی بعد در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. در 
پایان دادگاه حکم قصاص متهم صادر شد و دیوان عالی کشور پرونده متهم را به 
دایره اجرای احکام فرستاد. در حالی که متهم چندقدم تا طناب دار فاصله داشت 
سرانجام اولیای دم پذیرفتند در ازای 1۲۰ میلیون تومان رضایت بدهند. سعید که 
در آستانه ماه محرم از کابوس مرگ نجات یافت، گفت: »پشیمانم؛ ما یک خانه 
کوچک داشتیم که آن را 1۲۰ میلیون فروختیم، از قضات تقاضای تخفیف دارم.« 

انهدام باند جاعالن مدارک تحصیلی و دانشگاهی با 200 فقره کالهبرداری

ایرنا- پلیس از انهدام باند جاعالن مدارک تحصیلی و دانشگاهی با ۲۰۰ فقره کالهبرداری از مردم خبر داد. سرهنگ محمد 
کریم بیات جانشین فرمانده انتظامی البرز گفت: در پی مراجعه فردی از یکی از استان های مرکزی کشور به دادسرای البرز 
همراه با نیابت قضائی مبنی بر رسیدگی به پرونده جعل مدارک دانشگاهی، موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: در 
تحقیقات اولیه از شاکی مشخص شد که اقدام به دریافت مدرک دیپلم از فردی به نام »ن - ق« کرده که بعد ها متوجه 
جعلی بودن مدرک می شود که با همکاری وی  نامبرده دستگیر و در اعترافات خود اذعان کرد که مدرک جعلی را از شخصی 
دیگری به نام »ب- ق« تحویل گرفته و از جعلی بودن مدارک اطالعی ندارد. سرهنگ بیات افزود: اقدامات گسترده ماموران 
برای شناسایی و دستگیری جاعل آغاز و مشخص شد که نامبرده به علت فرار از زندان سنندج تحت تعقیب مراجع قضائی، 
انتظامی و سازمان زندان ها قرار دارد. تا این که مخفیگاه دو نفر از همدستان وی که از جاعالن سابقه دار بودند شناسایی و 
پس از دستگیری از محل فعالیت آن ها تعداد چهار هزار و 5۰۰ برگ خام جعلی وآماده درج مشخصات مدارک تحصیلی و 
دانشگاهی کشف شد. متهم دستگیر شده به پلیس آگاهی منتقل و اقرار کرد که مدارک جعلی را در قالب بسته های پستی 
بین شهرهای ایران به آدرس های اعالمی می رساند. در نهایت متهم ضمن اعتراف به ۲۰۰ فقره جعل روانه زندان شد.

آخرین خبرها از پرونده ستایش قریشی

میزان- رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه حکم متهم 
پرونده ستایش توسط دیوان عالی کشور قطعی شده است، 
گفت: اولیای دم تقاضای اجرای حکم را کرده  اند. غالمحسین 
یک  و  قصاص  به  محکومیت  یک  متهم  افزود:  اسماعیلی 
اولیا،  محکومیت به اعدام دارد که حتی در صورت رضایت 
مجازات اعدام این فرد به قوت خود باقی است. ۲3 فروردین 
بر وقوع قتل یک  بود که گزارشی مبنی  ماه سال گذشته 
دختر بچه شش ساله افغانستانی در روستای خیرآباد ورامین 
تحویل مراجع قضایی شد. به گفته پدر، او روز ۲۲ فروردین 
برای خرید بستنی از منزل خارج شده است که مشخص شد 
وی قربانی وسوسه شیطانی پسر 1۷ ساله همسایه شده بود.

 D خوراکی های غنی از ویتامین
برای فصل پاییز

تابستان به پایان می رسد و روزها کوتاه تر می 
شوند. این به معنای صرف زمان کمتر در نور 
مستقیم آفتاب و کاهش سنتز ویتامین دی از 
که  است  حالی  در  این  است.  طریق خورشید 
ویتامین دی از حفظ سالمت استخوان ها گرفته 

تا عملکرد مغز، بسیار ضروری است و مصرف 
کافی آن منجر به جلوگیری از پوکی استخوان، 
کاهش فشار خون، کاهش خطر ابتال به دیابت، 
دی  ویتامین  فقر  عوض  در  شود.  می   ... و 
منجر به افسردگی بخصوص در فصول سرد 
 سال خواهد شد. پس به منابع آن توجه کنید: 
ماهی های چرب، ماهی تن، قارچ، شیر، آب پرتقال، 
زرده تخم مرغ، غالت، جگر گاو، روغن ماهی.

خرخر هنگام خواب را جدی بگیرید

به نقل از روابط عمومی انجمن علمی راینولوژی 
ایران دکتر بابک ساعدی با بیان اینکه بسیاری 
از بیماری ها اعم از فشار خون، ناراحتی های 
قلبی، اختالل در تمرکز و حتی بروز تصادفات 
رانندگی ریشه در بیماری های خواب دارد، گفت: 
همه افراد دچار اختالت خواب باید مشکلشان 

توسط پزشک بررسی و درمان شود. ساعدی 
تأکید کرد: کسانی که دچار خرخر در خواب بوده 
و قطع تنفسی دارند نمی توان مشکل آنها را 
طبیعی دانست و حتما باید بیماریشان بررسی 
و درمان شود که درمان مشکل این بیماران به 
بوده و پزشکان در حوزه  صورت کار گروهی 
اعصاب، ریه، دندانپزشکی و طب در شناسایی 
بیماری های خواب می توانند، مؤثر واقع شوند.

زدن واکسن تنها راه ایمن کردن بدن 
در برابر آنفوالنزا نیست!

اکثر افراد با استفاده از واکسن آنفوالنزا، سعی می 
کنند از بروز سرما خوردگی و آنفوالنزا جلوگیری 
کردن  ایمن  راه  تنها  واکسن  زدن  اما  کنند. 
است  ویروسی  بیماری  آنفلوانزا  نیست.  بدن 
با سرماخوردگی  متفاوت  آن کمی  که عالئم 

است و شامل اسهال، تهوع و ... نیز می شود و 
گروه های آسیب پذیر مثل کودکان، سالمندان، 
زنان باردار، افراد مبتال به مشکالت تنفسی و 
بیماران با نقص ایمنی باید بیشتر مراقب باشند. 
پس استفاده از ۷ ماده غذایی، برای بهبود این 
بیماری حتی پیشگیری از ابتال به آن می تواند 
موثر باشد: سیر، ماست های پروبیوتیک، چای، 
شکالت تیره، فلفل قرمز، آجیل، ماهی قزل آال.

حجم  صفر،  و  محرم  ایام  رسیدن  فرا  با  ساله  هر 
یکبار  و  پالستیکی  ظروف  در  نذورات  از  زیادی 
در  مذهبی  تکایای  و  هیات ها  مساجد،  در  مصرف 
سطح استان توزیع می شوند. اما متاسفانه به دلیل 
زباله،  تجمع  و  بار مصرف  یک  از ظروف  استفاده 
آسیب های جدی به محیط زیست وارد می شود 

لذا  به شهروندان گرامی و عزاداران عزیز توصیه 
مصرف   یکبار  ظروف  از  استفاده  ضمن  کنیم  می 
گیاهی و کاغذی  نسبت به جمع آوری و مدیریت 
باشند.  داشته  ویژه  توجه  تولیدی  پسماندهای 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: با توجه 
به اینکه تماس این ظروف با غذای گرم  و چرب، 

خاصیت اسیدی ایجاد کرده و مواد بسیار خطرناکی 
تولید می کند و تهدیدی برای سالمت شهروندان 
لذا توصیه می شود شهروندان  محسوب می شود، 
حتماً از ظروف یکبار مصرف با منشا گیاهی استفاده 
رها  از  شهروندان  کرد:  تاکید  آرامنش  پرویز  کنند. 
نمودن ظروف در معابر و خیابان ها خودداری کنند.

توصیه های زیست محیطی به هیئت های عزاداری

عصر روز گذشته واژگونی خودروی پراید در محور نهبندان - زابل، ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

زمان: پنجشنبه 7 محرم الحرام  ساعت 9 صبح      
مکان: مدرس 37- پالک 11 
کانون هالل 1۴ بانوان بیرجند

تاسوعـا و عاشـورا
در همان زمان و مکان 

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

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

خدمت شما سروران عزیز خواهیم بود.

 مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(
»هالل غم ،حلقه ماتم«

با سخنرانی:  استاد حاج حسین خسروی
و با حضور ذاکر اهل بیت )علیهم السالم(: حاج ابوالفضل نوفرستی

و عزاداری هیئت بقیه ا... )عج( 
زمان: پنجشنبه 96/7/6  )7محرم( لغایت سه شنبه 96/7/11 

)12 محرم مصادف با شهادت امام سجاد )ع((  ساعت 9 صبح
مراسم سوگواری شب های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان

ساعت 18:30  ویژه خواهران
قرائت زیارت ناحیه مقدسه در روز 11 محرم ساعت 9 صبح

 )با نوای گرم حاج ابوالفضل نوفرستی(
قرائت روزانه زیارت عاشورا )7:45 صبح(
مکان: طالقانی 1 -  مکتب نرجس)س(

برنامه مراسم عزاداری هیئت 

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

چهارشنبه 96/7/5 شب هفتم محرم
تا تاریخ یکشنبه 96/7/9 

 شام غریبان
سخنران: حجت االسالم علیزاده
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی

شروع مراسم: 19/۴5 ) 7/۴5 شب(

آدرس: خیابان منتظری 3- جنب مسجد خضر
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  اتفاقی نادر در هنر استان

  افتتاح دبیرخانه دائمی سوگواره ملی 
میراث عاشورا در قاب عکس

حسینی- دبیر اجرایی دومین “سوگواره ملی میراث 
عاشورا در قاب عکس” از افتتاح دبیرخانه دائمی این 
سوگواره خبر داد و عنوان کرد: این کار اتفاق نادری 
است که در زمینه هنری خراسان جنوبی رخ می 
دهد و اکنون که به نام استان به ثبت رسیده، سایر 
استان ها برای برگزاری سوگواره باید از طریق این 
استان عمل کنند. ایمان گلرو در گفتگو با آوا، به 
رونمایی پوستر فراخوان دومین نمایشگاه ملی میراث 
قاب عکس در چهارشنبه هفته جاری  در  عاشورا 
اشاره و اضافه کرد: این سوگواره که برای بار دوم 
به صورت ملی در بیرجند در حال برگزاری است ، 
با هدف حفظ میراث معنوی در سطح ایران اسالمی 
می باشد. وی با بیان این که قصد داریم آیین و 
مراسمات بومی محلی عزاداری امام حسین )ع( در 
تمام کشور را به صورت عکس جمع آوری کنیم 
ادامه داد: در سوگواره امسال ، 3 داور مطرح کشوری 
ایران را داوری کرده  که بزرگترین جشنواره های 
اند، حضور خواهند داشت. گلرو با اشاره به این که 
سوگواره در دو بخش نگاه ملی و نگاه استانی برگزار 
می شود، بیان کرد: در بخش نگاه استانی، توجه ویژه 
ای به آیین های خراسان جنوبی در برگزاری مراسم 
محرم داریم. به گفته وی، 40 اثر پس از داوری به 
نمایشگاه راه خواهند یافت و از این آثار، 6 اثر توسط 
داوران انتخاب خواهند شد.دبیر اجرایی سوگواره ، به 
برگزاری این نمایشگاه برای اولین بار در تهران پس 
آثار  افزود:  و  اشاره کرد  استان،  برگزاری آن در  از 
برگزیده در سوگواره استانی نیز دوباره در سوگواره 
آمد.گلرو خاطرنشان  نمایش در خواهند  به  تهران 
کرد: در سوگواره سال گذشته، 263 عکاس ، آثار 
خود را ارسال کردند و همان جا قول دادیم دبیرخانه 
دائمی سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب عکس 
را در بیرجند برگزار کنیم. وی افتتاح این دبیرخانه 
را همزمان با مراسم رونمایی از پوستر فراخوان در 

چهارشنبه اعالم کرد.

اقامت بیش از 5 هزار گردشگر 
در خراسان جنوبی

و  داخلی  گردشگر   310 و  هزار   5 خبر-  گروه 
و  تاریخی  های  جاذبه  از  بازدید  برای  خارجی 
معاون  کردند.  اقامت  در خراسان جنوبی  طبیعی 
گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 
داخلی  گردشگر  هزار   5 امسال  نخست  نیمه  در 
تاریخی  های  جاذبه  از  خارجی  گردشگر  و 310 
با  عربی  مرتضی  کردند.  دیدن  استان  طبیعی  و 
بیان اینکه آمار گردشگران بیش از این رقم بوده 
و تنها آمار گردشگرانی که با استفاده از تأسیسات 
داشتند  اقامت  و  شده  استان  وارد  گردشگری 
از  گردشگران  این  افزود:  است،  رسیده  ثبت  به 
کانادا،  چین،  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  کشورهای 
سوئیس، هلند، بلژیک و انگلیس به استان سفر 
کردند.وی حوله بافی و حصیربافی را از مهمترین 
سوغات خریداری شده توسط گردشگران خارجی 

از روستائیان عنوان کرد.

افتتاح 50 طرح محرومیت زدایی
 در خراسان جنوبی

در  زدایی  محرومیت  طرح   50 سیما-  و  صدا 
حضور  با  مقدس،  دفاع  هفته  از  روز  چهارمین 
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه به 
بهره برداری رسید. سردار حزنی خانه عالم روستای 
چاهک موسویه بخش سده شهرستان قاین را به 
نمایندگی از این 50 طرح افتتاح کرد.برای افتتاح 
این طرحها 2 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه 
شده است که یک میلیارد و 400 میلیون تومان آن 
را قرارگاه پیشرفت و آبادانی و یک میلیارد و 100 
میلیون تومان دیگر را نیز  قرارگاه محرومیت زدایی 
قرب کوثر تامین کرده است.مسئول سازمان بسیج 
سازندگی خراسان جنوبی گفت: این طرحها شامل 
احیای 21 رشته قنات، ساخت 6 استخر ذخیره آب، 
5 خانه عالم، 4 باب کتابخانه عمومی و 10 باب 
سرویس بهداشتی عمومی است که در مدت یک 

سال اجرا شده است.

بهره برداری از دو طرح آموزشی
 با کمک خیران در قاین

کتابخانه  و  دارالقرآن  سیما-ساختمان  و  صدا 
با کمک خیران  قاین  آموزان  دانش  پژوهشسرای 
به بهره برداری رسید. این دو طرح آموزشی 600 
مترمربع زیربنا دارد و در مدت یک سال ساخته شده 
است. برای ساخت دارالقرآن صدیقه طاهره )س( و 
کتابخانه 600 میلیون تومان خیران کمک کردند که 
500 میلیون تومان آن را علی منصور خیر کویتی و 
مابقی را خیران شهرستان قاین پرداخت کردند. این 
دارالقرآن با 5 کالس آموزشی در رشته های قرآنی 
حفظ، قرائت، تجوید، ترتیل و پژوهش قران کریم  

در دو بخش برادران و خواهران فعالیت می کند.

برداشت 61 تن آنغوزه در خراسان جنوبی

غالمی- 61 تن آنغوزه امسال از رویشگاه های این 
محصول در خراسان جنوبی برداشت شد . مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت:  این مقدار 
آنغوزه از 100 هزار هکتار از اراضی شهرستانهای 
طبس، بشرویه، قاین و نهبندان برداشت شد تا 7 
میلیارد و 320 میلیون تومان نصیب بهره برداران 
برداشت  بیشترین  نصرآبادی  گفته  شود.به  آن 
آنغوزه با 43 تن مربوط به شهرستان طبس و پس 

از آن بشرویه با  13 تن است. 

توسعه خراسان جنوبی در گرو رونق محصوالت راهبردی است

نت
نتر

س: ای
عک

کارمند  وظیفه شناس فرودگاه طالی 300 میلیون ریال را به صاحبش برگرداند

۸0درصد عشایر استان در نوار مرزی 

70 درصد ادارات و مجتمع های بیرجند ناایمن

  ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس از شبکه خاوران خراسان جنوبی پخش می شود
دادرس مقدم- مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی از پخش ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در شبکه خاوران خراسان جنوبی خبر داد و گفت: پالک بهشت، مدرسه عشق و 
رادیو شب از برنامه های ویژه این هفته است که از شبکه استانی پخش خواهد شد. ثقفی افزود: ویژه برنامه »پالک بهشت«در هفته دفاع مقدس هر روز ساعت 17 در قالب هفت قسمت 

30 دقیقه ای از سیمای شبکه خاوران پخش می شود.وی گفت:برنامه مدرسه عشق روزهای دوشنبه ساعت 12:15 دقیقه و روزهای دیگر هفته ساعت 16:05 دقیقه پخش می شود.

رضایی- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
در دیدار با مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه 
پاسداران  محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه 
انقالب اسالمی،با بیان اینکه توسعه خراسان 
راهبردی  محصوالت  رونق  گرو  در  جنوبی 
است، گفت: این استان نیازمند نگاه ویژه و 

حمایت در این بخش است.

در محرومیت زدایی است 
که دین رقم می خورد نه در

خم راست شدن های بی مورد
ادامه داد: کاری که سپاه  امام جمعه بیرجند 
انجام می دهد تجسم یک انسانی است که 
هر جا و هر موقع به حضورش نیاز است برای 
مردم و مسلمین وارد عرصه می شود ججت 
وهفته  محرم   افزود:تقارن  عبادی  االسالم 
دفاع مقدس تقارن پر معنایی است و در این 
دین  که  است  زدایی  محرومیت  ی،  صحنه 
رقم می خورد نه در خم وراست شدن های 
بی مورد کسانی هستند که مسلمان نیستند 
ولی با توجه به فطرت انسانیشان برای کمک 
به همه ی اقشار وارد عمل می شوند و این 

ها از منی که در لباس اسالم هستم باالتر و 
جلوتر هستند.

مسائل اقتصادی مانند خون
برای جامعه است

وی در ادامه بیان کرد:آن چیزی که نیاز جامعه 
است عالوه بر حفظ امنیت و مسائل  فرهنگی 
،بحث اقتصادی و معیشت مردم است ومسائل 
اقتصادی مانند خون برای جامعه است که اگر 
ضعیف شود جامعه را به زانو در می آورد.ما باید 

اقتصادی داشته باشیم که از هر گونه نفوذ در 
امان باشد واین مسله مهمی است که هر سال 

مقام معظم رهبری با استفاده از کلید واژه های 
متفاوت به آن اشاره می کنند.مسله اشتغال مهم 
است ،اشتغالی که دراز مدت و محکم باشد تا 
یک فرد بتواند خودش ،ابرویش و خانواده اش 
را حفظ کند و مسولین باید با توجه به اولویت 
های شهرستان ها مختلف برای هر چه بیش 

تر محرومیت زدایی در استان تالش کنند.

مسائل فرهنگی 
مهم تر از مسئله اقتصادی

است  مسائل  باالترین  از  فرهنگی  مسائل   
مباحث سیاسی هم مطرح می  آن  ذیل  که 
شود،امروزه با پیشرفت ارتباطات در هر منطقه 
تهاجم  با  مواجه  در  ما  جوان  ای  افتاده  دور 
فرهنگی است و اگر رسیدگی نشود این جوان 
به انحرافات کشیده خواهد شد.وی در پایان 
گفت: سپاه با همه ی تالش هایی که برای 
برطرف کردن محرومیت و حفظ امنیت کرده 
است ، شاید در بعضی مسائل مورد بی مهری 
تشکر  جای  خود  این  ،که  بگیرد،  قرار  هم 

وقدردانی ویژه دارد.
مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه محرومیت 
این  در  هم  پاسداران  سپاه  کوثر  قرب  زدایی 
حفظ  بر  عالوه  سپاه  گفت:ماموریت  دیدار 
امنیت و دفاع از نظام جمهوری اسالمی ،در 
است.  شده  تعریف  زدایی  محرومیت  بحث 
سردار حزنی افزود: سپاه همواره در کنار مردم 
بوده است وراهبردهای اصلی سپاه مردم نوازی 
،مردم داری و محرومیت زدایی در همه عرصه 
ها است.سپاه یک نهاد مردمی است و از یک 

دانشگاه نظامی به وجود نیامده است و افرادی 
که در آن مشغولند از همین روستاها و محالت 
هستند.وی ادامه داد :در 35 عرصه کار به ما 
وارد  هم  سازی  مسجد  است،در  شده  محول 
شده ایم و در جاهایی که نیاز است، به تقویت 
های  حوزه  ایم.تقویت  پرداخته  موضوع  این 
علمیه برای تربیت  بیشتر طلبه ها و ساخت 
خانه های عالم در روستاها از دیگر کارهای 
بوده  زایی  محرومیت  بحث  در  شده  انجام 
است.همچنین 47 هزار پروژه درسطح کشور 
در زمینه های اشتغال ،کشاورزی،بهداشت،آب 
محرومیت  راستای  در  سازی  جاده  و  رسانی 
در  ایم.وی  داده  انجام  داری  مردم  و  زدایی 
داران  گله  همایش  اولین  برگزاری  به  پایان 
داد  در خراسان جنوبی خبر  در سطح کشور، 
و گفت :این قشر با اینکه 1درصد از جمعیت 
کشور ار تشکیل می دهند ،20درصد تولیدات 
دامی کشور را بر دوش دارند و به صورت خود 
جوش شعار اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده اند 
واین مراسم برای تجلیل و قدر دانی از زحمات 

این عزیزان برگزار می شود. 
)Ava.news25@gmail.com(

استان  های  فرودگاه  کل  مدیر  کاری- 
حاشیه  در  داد:  خبر  جنوبی   خراسان 
از  یکی  تمتع  حج  ورودی  پرواز  چهارمین 
را  قطعه طالیی  بیرجند  فرودگاه  کارکنان  
به  انجام شده  پیگیری های  با  و  کرد  پیدا 

صاحبش برگردانده شد.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  اسالمی  هادی 
علی  درویشی راهنمای مسافران  فرودگاه 
بین المللي بیرجند  در پي یافتن قطعه ای 
ریال  میلیون  تقریبي300  ارزش  به  طال 
 ، تمتع  حج  مستقبلین  استقبال  محل  در 

 ، فرودگاه  پلیس  به  را  موضوع  بالفاصله 
حراست فرودگاه و دیگر بخش های مرتبط 
یک  حدود  گذشت  از  پس  که  داد  اطالع 
ساعت  صاحب آن شناسایي و قطعه طالی 

یاد شده به صاحب پس داده شد. 
بارنیست  اولین  این  اینکه  بیان  با  وی 
رسم  بیرجند  فرودگاه  زحمتکش  قشر  که 
امانت داري را در این نهاد خدمات رساني 
و  آزادمنشي  بزرگ  درس  و  آورده  جا  به 
یاد  ما  به  پیش  از  بیش  را  حالل  ارتزاق 
نیز  گذشته  در  افزود:   نمایند  مي  آوري 

موارد متعدد مشابهي از یافتن پول ، اشیاء 
گران بها و مدارک معتبر مسافرین بدست 
بیرجند  المللي  بین  فرودگاه  امین  کارگران 

دیده شده است .
خبرنگار  با  گفتگو  در  فرودگاه  کارمند  این 
در  شب  نیم  و   9 ساعت  کرد:  بیان  آوا 
قسمت خروجی فرودگاه جای که ماشین ها 
خارج می شوند به صورت داوطلبان در حال 
کمک رسانی به زائران حج تمتع بودیم که 

این طال را زیر پای خود احساس کردم. 
و  آرامش  حس  واقعا  افزود:  درویشی 

دارای  انسانها  همه  دارم.   خوشحالی 
وجدان هستند و خدا را شکر می کنم که 
تا وسیله ای که مال  داد  قرار  من واسطه 
من نبود و من پیدا کردم به صاحب اصلی 

برگرداندم.  اش 
وی با بیان اینکه حقوق دریافتی اش حدود 
داد: 3  ادامه  تومان در ماه است  2 میلیون 
با تالش  و  تا فرزند دارم و خوشحالم که 
سفره  سر  به  حالل  پول  شب  هر  زحمت 

فرزندان و همسرم می برم.
)Ava.news12@gmail.com(

و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  قاسمی- 
خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با بیان اینکه 
برگزار  اضطراری  تخلیه  آموزشی  مانور  امروز 
و 70  ادارات  اظهار کرد: 70 درصد  می شود، 
درصد مجتمع های بیرجند ایمنی مطلوب را 
ندارند و با توجه به اهمیت سالمت و امنیت 
در جامعه باید هرچه سریع تر ایمن سازی را در 
دستور کار قرار دهند. »میرزایی« روز گذشته در 
نشست خبری که برگزار شد، با اشاره به اینکه 
مانور  مذکور در نوع خود منحصر به فردترین 
می باشد چون  تأکید به پله فرارها  دارد، عنوان 
کرد: برای اولین بار  در 31 شهریور  با رژه ای 
که انجام 7 دستگاه خودروی آتش نشانی هم 
حضور داشت چون در تمام جنگ ها و دفاع 
مقدس که می افتد ما پشتیبان و کمک نیروهای 
مسلح بوده ایم. وی درباره اماکن ناایمن شهر 
بیان کرد که مدارس و  دانشگاه های بیرجند نیز 
ایمنی کافی را ندارند. به گفتۀ وی آتش نشانی 
با سازمان دانش آموزی تفاهم نامه ای امضاء 
کرده است که  که از دانش آموزان 12 مدرسه 
شهر 4 دانش آموز از هر سطح مورد آموزش 
ببینند و به عنوان ایمن یار آتش نشانان فعالیت 
کنند که این کار در کشو ر به نوعی تک است.

آمادگی سازمان آتش نشانی
 در ایام محرم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند عنوان 
امدادرسان  نیروهای  محرم  ایام  در  که  کرد 
این سازمان آمادگی کامل در مقابله با حوادث 
احتمالی را دارند و  آتش نشانان در 6 ایستگاه 
ثابت و 8 ایستگاه سیار به ترتیب با 32 و 16 
نیرو آماده باش کامل هستند. »میرزایی« ادامه 
بیرجند  مسجد   43 در  راستا  همین  در  داد: 
تا در صورت بروز  نمایندگان ما حضور دارند 
حوادث شاهد کمترین میزان خسارت باشیم.  
و  مداحان  به  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
مسئوالن تکایا و مساجد آموزش هایی داده ایم 
و 5 نفر نیز از هر مسجدی معرفی شده است 
که آنان هم آموزش های کافی دیده اند که 

در مواقع ضروری با ما همکاری داشته باشند.
اکثر تماس ها با سامانه آتش نشانی 

برای مزاحمت
این مقام مسئول با بیان اینکه  در 4 ماهه اول 
سال 3 هزار و  981  تماس تلفنی داشته ایم، 
از این تعداد 614 مورد مأموریت  اظهار کرد: 
مهم این سازمان بوده و 3 هزار و 367 تماس 
»میرزایی«  است.  بوده  تلفنی  مزاحمان  نیز 

تصریح کرد که با توجه به تعداد مأموریت ها 
زنگ خطری مهم برای این منطقه است که 
تنها راه برون رفت از این معضل ایمن سازی 
حادثه  از  قبل  پیشگیری  سازی  فرهنگ  و 
اقامتی  های  مکان  داد:  ادامه  وی  باشد.  می 
و هتلینگ بیرجند هم آمادگی الزم در زمان 
حادثه را ندارند و اخطار های الزم ابالغ شده 
است و در صورتی که نکات ایمنی را رعایت 
نکنند با حکم قضایی پلمب می شوند. به گفتۀ 
وی بازار بیرجند هم یکی دیگر از مکان های 
ناایمن است که با توجه به بافت کامال سنتی 
امکان ورود وسایل اطفاء حریق به بازار وجود 
ندارد که با استقرار تجهیزات ایمنی آتش نشانی 
در بازار، تا حدودی ایمن سازی شده است اما 
انبار های پشت بازار به این علت که به هیچ 

عنوان امکان ورود وجود ندارد در هنگام وقوع 
دیگر  به  اینکه  برای  مشکل  ایجاد  و  حادثه 
ساختمان ها خسارت وارد نکند با حکم قضایی 
تخریب می شوند پس هر چه سریعتر صاحبان 

آن ها برای ایمن سازی باید مراجعه کنند.
50 درصد ناوگان آتش نسانی فرسوده!

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند با بیان 
اینکه درباره بازیافت ها هم اظهار کرد که 17 
مورد را در شهر شناسایی کرده ایم و تذکرهای 
الزم ابالغ شده که اگر همکاری نکنند، پلمب 
اینکه 50  بر  تأکید  با  »میرازیی«  شوند.  می 
بیرجند  نشانی  آتش  خودرویی  ناوگان  درصد 
فرسوده است، اضافه کرد: ولی با این وجود با 
تمام کمبودها توانسته ایم  ساخت ایستگاهی را 
با اعتبار یک میلیارد و 250 میلیون تومان در 

مهر شهر شروع کنیم که 90 درصد پیشرفت 
ماه  تا یک  امیدواریم  و  است  داشته  فیزیکی 
وی  گفته  به  برسد.  برداری  بهره  به  آینده 
همچنین آموزش آتش نشانان در زمینه های 
مختلف ایمنی از قبیل صعود و فرود، غواصی 
و آتش نشانی از مهمترین فعالیت های این 
همین  در  که  است  جاری  سال  در  سازمان 
ارتباط 30 نیروی صعود و فرود و 14 غواص 
آمادگی الزم را برای عملیات های مورد نظر 
پیشگیری  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی  دارند. 
از سال 88 تاکنون حدود 520 مجتمع مورد 
تعداد 400  این  از  اند که  قرار گرفته  بررسی 
مجتمع برای پایان کار اقدام نکرده اند. و این 
یعنی اینکه هیچ مجوزی برای ایمنی از آتش 
نشانی ندارد، خاطر نشان کرد که  با توجه به 
آتش سوزی 50  از  ناشی  زیاد  خسارت های 
هزار واحد مسکونی را در بیرجند بیمه کرده 
ایم که خسارت دیدگان در صورت بروز حوادث 
از 10  میلیون تومان برای خسارت ساختمان 
برخوردار  تومان خسارت وسایل  میلیون  و 5 
می شوند. همچنین به گفتۀ این مقام مسئول 
اکنون در شهر بیرجند 6 ایستگاه عملیاتی آتش 

نشانی با 117 نیروی انسانی وجود دارد.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با اشاره 
به وجود 15 هزار و 876 خانوار عشایری در 
نوار  در  استان  عشایر  گفت: 80درصد  استان 
مرزی مستقر هستند.به گزارش خبرنگار مهر، 
غالمرضا قوسی ظهر دوشنبه در همایش گله 
کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  شبانان  و  داران 
بین  از  باعث  ساله  چندین  های  خشکسالی 
رفتن بسیاری از منابع درآمد روستاییان شده 
است.وی با بیان اینکه همچنین این خشکسالی 
بسیاری از کارگاه های تولیدی را دچار بحران 
کرده است، افزود: در شرایط کنونی شبانان و 
غذایی  امنیت  حفظ  در  اساسی  نقش  عشایر 
جنوبی  خراسان  عشایری  امور  دارند.مدیرکل 
بیان کرد: شبان کسی است که از ابتدای صبح 

در سخت ترین شرایط تا نصف شب مشغول 
کار و تالش و نگهبانی است.وی با بیان اینکه 
دارند،  استان  اقتصاد  در  مهمی  نقش  عشایر 
افزود: در حال حاضر 34 درصد تولیدات دامی 
توسط عشایر خراسان جنوبی تولید می شود.

قوسی بیان کرد: 15 هزار و 876 خانوار عشایر 
در استان وجود داشته که 80 درصد آن ها در 

نواحی مرزی مستقر هستند.
۳5 درصد صنایع دستی کشور
 توسط شبانان تولید می شود

پاسداران گفت: 35  فرمانده کل سپاه  مشاور 
پروتئین  درصد   20 و  دستی  صنایع  درصد 
تولید می  داران  کشور توسط چوپانان و گله 
در  نیز  حزنی  الدین  ضیاء  سید  شود.سردار  

این جلسه بیان کرد: شبانان و گله داران یک 
درصد جمعیت ایران هستند.وی ادامه داد: این 
در حالی است که 20 درصد پروتئین کشور و 
35 درصد صنایع دستی توسط این یک درصد 
قرارگاه محرومیت زدایی  تولید می شود.دبیر 
سپاه پاسداران با بیان اینکه چوپانان بهترین 
انسان ها هستند، گفت: این اقشار باید در طرح 
های مربوط به محرومیت زدایی گنجانده شود.

وی با بیان اینکه ماموریت اصلی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی دفاع از نظام جمهوری اسالمی 
است، گفت: باتوجه به محرومیت های کنونی 
محرومیت زدایی را نیز در دستور کار داریم.وی 
خواستار همکاری همه نهادها و دستگاه ها در 
رفع محرومیت زدایی شد و گفت: باید هر کس 

در هر پست و مقامی که مسئولیت دارد برای 
رفع محرومیت ها تالش کند.مشاور فرمانده 
بیان کرد: در حال حاضر  کل سپاه پاسداران 
در سطح کشور به خصوص استان های مرزی 
 عقب ماندگی هایی داریم که باید رفع شود. 
۲0 میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت 

زدایی درخراسان جنوبی هزینه شد
رئیس بسیج سازندگی  نیز در این جلسه با اشاره 
به افتتاح 50 پروژه محرومیت زدایی در استان 
بیان کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 20 
میلیارد ریال افتتاح شده است.محمد زهرایی 
بیان کرد: محرومان  گله داران و جهادگران 
در زمینه دفاعی و امنیتی کمک های شایانی 
می کنند.وی با بیان اینکه امروز جنگ با فقر 

و محرومیت داریم.اظهار کرد: باید مردم را پای 
کار بیاوریم چرا که هر جا انقالب اسالمی بر 
پایه مردم حضور یافته است.موفق شده است.
استانی  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار  زهرایی 
محروم و دارای مردمی قانع و والیی بوده که با 
کمترین هزینه ها بزرگترین اقدامات انجام می 
شود.مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با 
اشاره به افتتاح 50 پروژه همزمان با چهارمین 
روز از هفته دفاع مقدس بیان کرد: این پروژه 
ها برخاسته از نیاز مردم است.وی با بیان اینکه 
از این تعداد 21 پروژه مربوط به احداث رشته 
قنات و چند استخر ذخیره آب است. افزود: این 
پروژه ها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 

میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

  نماینده ولی فقیه در دیدار با دبیر قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه 

مانور  آموزشی تخلیه اضطراری برگزار می شود

کارگاه »خاطره نگاری ادبیات 
دفاع مقدس« برگزار می شود

قاسمی- رئیس بنیاد ملی نخبگان استان از برگزاری 
ادبیات دفاع مقدس« خبر  کارگاه »خاطره نگاری 
 داد و  تصریح کرد: این کارگاه امروز در ساعت 10 
صبح برگزار می شود. »هاشمی« افزود: این مراسم 
و  مدرس  پور«،  قاسمی  »محمد  استاد  حضور  با 
استان  نخبگان  بنیاد  در  مقدس  دفاع  پژوهشگر 
است. به گفتۀ وی در کارگاه خاطره نگاری 60 نفر 
از جمله فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و 
امور مساجد دعوت شده اند. همچنین »کریم زاده«، 
مسئول کارگروه دولت در بنیاد ملی حفظ نشر و آثار 
مقوله  به  کارگاه  این  که  کرد  اظهار  مقدس  دفاع 
آموزش خاطره نگاری می پردازد و بعد از آن اگر 
هر که از مهمانان در این زمینه نوشته ای بیاورند اگر 
کیفیت و قابلیت چاپ را داشته باشد، منتشر می شود.

همایش تجلیل از ایثارگران و یاوران 
معروف در بیرجند برگزار شد

تسنیم-همایش تجلیل از ایثارگران، یاوران معروف 
و ناهیان از منکر با حضور مسئوالن استان در بیرجند 
برگزار شد. یاوران معروف و ناهیان از منکر صبح 
بیرجند  بهزیستی  اداره  اجتماعات  سالن  در  دیروز 
بهزیستی  کارکنان  و  معاونین  مدیرکل،  حضور  با 
استان، رئیس سازمان بسیج ادارات و سایر مسئوالن 
استان برگزار شد.در هفته گرامیداشت دفاع مقدس 
و همزمان با دهه اول ماه محرم که به دهه امر به 
معروف و نهی از منکر نامگذاری شده با همکاری 
شهید  بسیج  مقاومت  پایگاه  ایثارگران،  امور 
هاشمی نژاد، روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل 
بهزیستی استان خراسان جنوبی مراسم گرامیداشت 
این ایام به همراه برنامه های مناسبتی و تجلیل از 
رزمندگان دفاع مقدس شاغل در بهزیستی استان 
برگزار شد.در این مراسم 15 ایثارگر شاغل بهزیستی 

استان و خانواده شهید فوالدی مقدم تجلیل شدند.

رونق کارگاه هایی حوله بافی
 در شهرستان بیرجند

دادرس مقدم-فوالدی رییس اداره  میراث فرهنگی 
بیرجند گفت: طی سه ماهه اخیر 10 دوره آموزشی در 
8 روستا برگزار شد که حدود 200 نفر از زنان روستایی 
از این آموزش ها برخوردار گردیدند. وی افزود: از 
آنجایی که بیش از 70 درصد هنر آموزان پس از اخذ 
مهارت و آموزش اقدام به راه اندازی کارگاه تولیدی 
می نمایند، این دوره ها با  هدف توانمندسازی و 
گردید. انجام  زایی  اشتغال  محوریت  با   توسعه 

مراسم علم گردانی در خراسان جنوبی

کل  اداره  پژوهش  حوزه  مسئول  غالمی-برآبادی 
میراث فرهنگی گفت: در این مراسم عده ای علم 
چی و فاتحه خوان، علم ها را به در خانه اهالی می 
برند و نذورات را جمع آوری می کنند. معموال از 
روز چهارم و یا پنجم محرم علم گردانی را شروع 
می نمایند. صاحب خانه نیز علم ها را زیارت کرده و 
نذورات خود را بین حاضرین در مراسم پخش می 
کند که شامل نان، پول، گندم، خرما ، شیرینی و 
آجیل است.وی افزود: قبرستان از دیگر جاهایی است 
که علم را به آن جا برده و در سر قبرها علم را به 
زمین می گذارند و فاتحه خوانی می کنند. مراسم 
استان  از روستاهای  برخی  اکنون در  علم گردانی 

خراسان جنوبی که علم دارند اجرا می گردد .

الزمه باال بردن سطح دانش
 و اخالق زیست محیطی دانش آموزان 

کاری-همزمان با آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم 
و تربیت و در راستای تعامل و همکاری مشترک 
محیطی  مباحث  و  مسائل  فرهنگسازی  زمینه  در 
زیستی  در بین تاثیرگذارترین قشر جامعه که دانش 
آموزان و فرهنگیان می باشند نشست مشترکی بین 
رئیس  و  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بیرجند  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
برگزار شد.آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست 
ازابتدای دولت تدبیر  این نشست گفت:  استان در 
و امید تعامل و همکاری های مثبتی بین آموزش 
و پرورش و اداره کل حفاظت محیط زیست انجام 
است  داشته  درپی  مهمی  اثرات  و  نتایج  که  شده 

پایان مرمت فصل اول
 قلعه اره فورگ درمیان

اره فورگ  غالمی-فصل اول مرمت و احیاء قلعه 
میراث  نمایندگی  مسئول  رسید.  پایان  به  درمیان 
شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
اره  قلعه  مرمت  از  فصل  اولین  در  گفت:  درمیان 
فورگ درمیان در راستای اهداف حفاظتی و مرمتی 
اجرای سنگ چینی پی بنا، اجرای دیوار به وسیله 
بخشی  استحکام  و  کشی  بند  و  آجر  و  خشت 

دیوارهای قلعه انجام شد.

انتصاب معاون فضای مجازی صدا و سیمای   

امیرآبادیزاده-سید محمد نظامی به سمت معاون فضای 
مجازی صدا وسیمای مرکز استان منصوب شد.در 
جلسه شورای مدیران، نظامی به عنوان معاون فضای 
مجازی صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد.

عکس:قاسمی

عکس:مقامی
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هرگاه مؤّذن اذان بگويد، شيطان به سرعت پا به فرار مى گذارد.
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رحیمی: جدایی اصالح طلبان از 
مسیر ائتالف به ضرر کشور است

رحيمى عضو فراکسيون اميد مجلس شورای اسالمى 
گفت: شکستن جبهه فراگير اصالح طلبان و اعتداليون 
به نفع کشور نيست و بايد دايره اتحاد ميان اصالح 
طلبان و اعتداليون فعلى را گسترش داد. وی خاطرنشان 
کرد: اگر اصالح طلبان بخواهند مجددا ليست و مسير 
جداگانه ای را در انتخابات آينده چه در مجلس و چه در 
رياست جمهوری طى کنند ممکن است مجددا فضای 

دو قطبى و چالش در کشور ايجاد شود.

اولتیماتوم وزارت خارجه
 در مورد همه پرسی کردستان عراق

عالء الدين بروجردى رئيس کميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس پيرامون موضوع همه پرسى 
اقليم کردستان گفت:  اين همه پرسى در درجه اول 
به ضرر کردها و اقليم کردستان است و بعد به ضرر 
بود.  و عراق خواهد  منطقه و کشورهای همسايه 
اسالمى  جمهوری  اگر  گفت:  همچنين  بروجردى 
ايران نبود داعش کار دست اقليم کردستان مى داد.

حاجی بابایی: ابرقدرت ها از
 تجزیه کشورها سود می برند

حميدرضا حاجى بابايى رئيس فراکسيون نمايندگان 
واليى مجلس با تاکيد بر اين که رژيم صهيونيستى 
اقليم  و آمريکا پشت صحنه برگزاری همه پرسى 
قرار دارند، علت عدم شفافيت مواضع  کردستان 
اقليم  همه پرسى  موضوع  اهميت  را  طرفين 
تجزيه  از  ابرقدرت ها  گفت:  و  دانست  کردستان 

کشورها سود مى برند.

حضرتی: مجلس ضعیفی داریم

الياس حضرتى از اعضای فراکسيون اميد مجلس 
گفت: هم اکنون بزرگ ترين مشکل مجلس، خالى 
بودن از افراد قوی است و متأسفانه افرادى وارد مجلس 
شده اند که سطح بسيار پايينى نسبت به ماهيت 
مجلس دارند. وی افزود: سطح مجلس نسبت به دوره 
های اول، دوم، سوم و حتى در مقايسه با مجالس 
است. کرده  افت  به شدت  و ششم  پنجم  چهارم، 

موگرینی: برجام قابل مذاکره نیست

خارجى  سياست  مسئول  موگرينى  فدريکا 
نيوز  اسکای  با شبکه  اروپا در مصاحبه  اتحاديه 
عربى گفت: نمى توان درباره توافق اتمى ايران 
دوباره مذاکره کرد. وی گفت: توافق موثر بوده 
و نبايد بر سر آن دوباره مذاکره شود. وی افزود: 
دو  و  کرديم  مذاکره  توافق  بر سر  دوازده سال 
موگرينى  است.  شده  اجرا  توافق  اين  که  ساله 
در عين حال مدعى شد اين توافق مانع شده تا 

ايران به تسليحات اتمى برسد.

ترامپ فهرست کشورهای مشمول 
ممنوعیت سفر به آمریکا را گسترش داد

صدور  با  آمريکا  جمهور  رئيس  ترامپ  دونالد 
يک اعالنيه، از اعمال محدوديت های مسافرتى 
برای اتباع کشورهای ايران، چاد، ليبى، سوريه، 
داد. خبر  يمن  و  سومالى  ونزوئال،  شمالى،  کره 

به گزارش تارنمای خبری سى بى اس نيوز، پيش 
قرار  فهرست  اين  در  هم  سودان  کشور  اين  از 

داشت که اکنون حذف شده است.

واکنش توئیتری ظریف به تغییرات
 در قانون منع مهاجرتی ترامپ

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه در صفحه توئيتر 
تغييرات اعمال شده توسط دونالد ترامپ  به  خود 
رئيس جمهور آمريکا در قانون منع مهاجرتى به اين 
نوشت: »همدلى  داد.ظريف  نشان  کشور، واکنش 
قانون  با  هم  آن  ايرانيان،  برای  ترامپ  دروغين 
منع مهاجرتى جديد و توهين آميزتر او عليه چنين 

شهروندان برجسته ای، پوچ تر از هميشه است.«

هرگونه مذاکره و تجدید نظر در برجام منتفی است 

و  رهبری  معظم  مقام  مشاور  واليتى  اکبر  على 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
موضوع برجام گفت: اين يک تفاهم بين المللى 
است و هرگونه مذاکره و تجديد نظر در برجام از 
سوی جمهوری اسالمى ايران منتفى است و به 
بايد در اين زمينه  از جمله فرانسه  اروپايى و  نظر مى رسد کشورهای 

سياست های مستقل تری را اتخاذ نمايند.

آمریکا هیچگاه به تعهداتش عمل نخواهد کرد

محمد دهقان با اشاره به اينکه آمريکا قصد دارد از 
طريق مذاکره جديد درباره برجام در زمينه موشکى و 
فعاليت های منطقه ای نيز ما را وادار به عقب نشينى کند، 
گفت: در مواجهه با اين توطئه جديد آمريکا، مسئوالن 
جمهوری اسالمى بايستى حداکثر هوشمندى را از خود 
نشان دهند. وی گفت: آمريکايى ها هيچگاه به تعهدات شان عمل نخواهند کرد 
و اکنون هم مى خواهند از طريق مذاکره جديد از ما امتيازات بيشتر بگيرند.

انقالبی گری باید با حرکتی مخلصانه توأم با تعقل باشد

اينکه  به  اشاره  با  رئيسى  االسالم  حجت 
حوزه های  در  کرد:  اظهار  ندارد،  توقف  انقالب 
بايد  اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى،  مختلف 
داشت  توقف  نبايد  عنوان  هيچ  به  و  بود  فعال 
بايد  و  نيست  توقف  بر  انقالب  بنای  که  چرا 
گفت:  وی  داد.  ارتقا  را  اسالمى  جمهوری  جايگاه  روز  به  روز  و  همواره 
باشد. همراه  تعقل  با  توأم  مخلصانه  حرکتى  با  بايد  گری  انقالبى 

رئيس جمهور  روحانى  حسن 
کشورمان در تماس تلفنى والديمير 
با  روسيه  جمهور  رئيس  پوتين 
نشست  به  اشاره  ضمن   وی، 

قريب الوقوع روسای جمهور ايران، 
در  آذربايجان  جمهوری  و  روسيه 
سه  روابط  برای  ما  گفت:  تهران 
آذربايجان  و  روسيه   ايران،  جانبه 

اهميت قائل هستيم و در اجالس 
مورد  که  را  مسايلى   ، رو  پيش 
توجه سه کشور است،  در دستور 

کار قرار خواهيم داد.

دو  مشترک  مواضع  به  روحانى 
کشور در موضوع سوريه و پيگيری 
اجالس آستانه اشاره کرد و گفت: 
در مسئله سوريه ما جدى هستيم  

و معتقديم اکنون نگاه همه دنيا به 
و همکاری های  آستانه  مذاکرات 
معطوف  سوريه  در  ما   سازنده 
است.رئيس جمهور افزود:  تماميت 
تغيير  عدم  و  منطقه  در  ارضى 
اسالمى  جمهوری  برای  مرزها 
و  است  اهميت  حائز  بسيار  ايران 
ما کامال آماده ايم روند همکاری 
ها و هماهنگى ها را برای اجالس 

بعدى آستانه ادامه دهيم.
جاری  تحوالت  به  اشاره  با  وی 
جمهوری  برای  کرد:  اظهار  عراق 
و  منطقه  امنيت  ايران  اسالمى 
حفظ تماميت ارضى و وحدت ملى 
عراق بسيار مهم و حياتى است و 
کشورهای  همراهى  و  هماهنگى 
مهم  بسيار  ارتباط  اين  در  منطقه 

و اثرگذار خواهد بود.

 سيد حسين نقوی حسينى در خصوص
ايران  اسالمى  جمهوری  سياست 
در مورد همه پرسى اقليم کردستان 
عراق اظهار کرد: استراتژی جمهوری 
اقليم  مورد  در  ايران  اسالمى 
کردستان، ثابت است قبال هم اعالم 
کرديم که ما هرگز با تجزيه عراق 
موافق نيستيم و معتقديم اين يک 
طرح اسرائيلى- آمريکايى بوده و به 
دنبال تجزيه خاورميانه و در راستای 
اجرای نقشه »خاورميانه جديد« مورد 
نظر آمريکايى ها و صهيونيست ها 
است. وی اضافه کرد: هرچه کشورها 
 در منطقه کوچک تر باشند، بلعيدن 
آنها برای آمريکايى ها و صهيونيست 
به همين دليل  تر است،  ها راحت 
نفع  به  را  اقليم کردستان  استقالل 
کردها، ملت عراق، منطقه خاورميانه 

و کشور عراق نمى دانيم.
ملى  امنيت  کميسيون  سخنگوی 
خارجى مجلس شورای  و سياست 
اين که کردستان  بيان  با  اسالمى 

در عراق بزرگ عظمت دارد، گفت: 
کردستان تنها، راحت بلعيده مى شود 
و اين تجزيه به ضرر کردها است 
سبب،  کشوری  چنين  استقالل  و 

ايجاد تنش قومى و طايفه ای در 
منطقه و بر افروختن آتش جنگ در 
خاورميانه خواهد شد و لذا جمهوری 
خواهان  هميشه  ايران،  اسالمى 

کشورهای  همه  ارضى  تماميت 
دفاع  آن  از  و  بوده   خاورميانه 
مى کند و با هر نوع تجزيه گرايى 
است. نيز مخالف  اين کشورها  در 

* عکس : قاسمى  عکس : اکبری: مجتبى گرگى

عدم تغییر مرزها برای ایران حائز اهمیت است 
نقوی حسینی: استقالل اقلیم کردستانحجت االسالم حسن روحانی: 

 تنش قومی و جنگ در خاورمیانه را در پی دارد

اداره كل راه  و  شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 3 قطعه زمين تجاري در شهرخوسف ، 6  قطعه زمين تجاري در طبس و عشق آباد ، یک قطعه زمين 
تجاري در سرایان ، 8 قطعه زمين تجاري و 2 قطعه زمين مسكوني در نهبندان را با مشخصات مندرج در جدول از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضيان مي 
 توانند جهت دریافت مدارك از تاریخ 96/7/4 لغایت 96/7/13  به آدرس :  بلوار شهيد آویني- روبروي صدا و سيما - اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره )1(  
 http://mrud-skh.ir مدیریت امالك و حقوقی و یا ادارات راه و شهرسازي شهرستان هاي خوسف، سرایان، طبس و نهبندان و یا آدرس اینترنتي 

مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاریخ 96/07/25 به دبيرخانه مركزي ارسال نمایند. 
ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده فروش زمين با كاربري هاي تجاري و مسكوني

تذكرات :
شركت كنندگان در مزایده مي بایست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند.

پاكت الف ( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پایه مزایده قابل دریافت در كليه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد ) با ارائه اصل فيش 
 بانكي ( به حساب شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( بانک ملي به نام اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي
 پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزایده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرایط خاص شركت در مزایده
  3- كپي ضمانت نامه بانكي یا فيش واریزي .   همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند. 
به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و یا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد 
مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسویه حساب به اداره درآمد و هزینه هاي عملياتي 
اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمایند عدم پرداخت بهای زمين در مهلت 
مقرر انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در این صورت سپرده تودیعي به نفع اداره كل 
ضبط و متقاضي هيچگونه ادعایي نخواهد داشت.كليه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كاًل 

به عهده برنده مزایده مي باشد. 
بازگشایي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روز یكشنبه مورخ 96/07/30 در محل اداره كل انجام خواهد شد. كساني كه مشمول الیحه قانوني راجع به منع 

مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزایده را ندارند.
مشخصات قطعات تجاري خوسف 

ف
دي

قيمت پايه مساحتپالك ثبتيشهركاربرير
هر متر مربع 

)ريال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده5درصد 

قيمت پايه مزايده

آدرس تحويل   آدرس ملك
مدارك

928/23/2634 خوسفتجاری1
اصلي

 حاشيه خيابان امام خميني87/064.200.00018.282.600
جنب  بهزيستي

بيرجند
بلوار شهيد 

آويني
بلوار جام 
جم- اداره 
كل راه و 

شهرسازي 
خراسان 
جنوبي 

928/23/2635 خوسفتجاری2
اصلي

 حاشيه خيابان امام خميني109/83.550.00019.489.500
جنب  بهزيستي

928/23/2636 خوسفتجاری3
اصلي

 حاشيه خيابان امام خميني78/133.800.00014.844.700
جنب  بهزيستي

مشخصات قطعه تجاري سرایان 

ف
دي

ر

مساحتپالك ثبتيشهركاربري
قيمت پايه 

هر متر مربع 
)ريال(

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 
سپرده5درصد 

قيمت پايه 
مزايده

آدرس تحويل   مداركآدرس ملك

2812/5658/سرايانتجاری1
148/746.000.00044.622.000يك اصلي

سرايان
 خيابان 7 تير

 بين 5 و 7

بيرجند
بلوار شهيد آويني

بلوار جام جم- اداره كل راه و 
شهرسازي خراسان جنوبي

مشخصات قطعات تجاري طبس و عشق آباد 

ف
دي

ر

قيمت پايه مساحتپالك ثبتيشهركاربري
هر متر مربع 

)ريال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده5 

درصد قيمت پايه 
مزايده

آدرس آدرس ملك
تحويل   

مدارك

طبس- محدوده 4688/13595012.000.00030.000.000 اصليطبستجاری1
ميدان معلم

بيرجند 
بلوار شهيد 

آويني
بلوار جام 
جم- اداره 
كل راه و 

شهرسازي 
خراسان 
جنوبي

طبس- محدوده 4688/1380518.000.00020.400.000 اصليطبستجاری2
ميدان معلم

طبس- محدوده 4688/1399758.000.00030.000.000 اصليطبستجاری3
ميدان معلم

عشق تجاری4
عشق آباد- محدوده 536/19054/192.100.0005.689.950 اصليآباد

ميدان امام رضا)ع(

عشق تجاری5
عشق آباد-محدوده 536/19149/82.000.0004.980.000 اصليآباد

ميدان امام رضا )ع(

عشق تجاري6
عشق آباد-محدوده 536/19349/82.100.0005.229.000 اصليآباد

ميدان امام رضا )ع(

مشخصات قطعات تجاري و مسکوني نهبندان 

ف
دي

قيمت پايه مساحتپالك ثبتيشهركاربرير
هر متر مربع 

)ريال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده5درصد 

قيمت پايه مزايده

آدرس تحويل   آدرس ملك
مدارك

قطعه 36 از پالك نهبندانتجاری1
نهبندان-فاز 2 1/6000482.200.0005.280.000 اصلي

مسكن مهر

بيرجند
بلوار شهيد 

آويني
بلوار جام 
جم- اداره 
كل راه و 

شهرسازي 
خراسان 

جنوبي

37 از پالك 1/6000 نهبندانتجاری2
نهبندان-فاز 2 482.000.0004.800.000اصلي

مسكن مهر

38 از پالك 1/6000 نهبندانتجاری3
نهبندان-فاز 2 482.000.0004.800.000اصلي

مسكن مهر

39 از پالك 1/6000 نهبندانتجاری4
نهبندان-فاز 2 482.000.0004.800.000اصلي

مسكن مهر

40 از پالك 1/6000 نهبندانتجاری5
نهبندان-فاز 2 482.000.0004.800.000اصلي

مسكن مهر

41 از پالك 1/6000 نهبندانتجاري6
نهبندان-فاز 2 482.000.0004.800.000اصلي

مسكن مهر

قطعه 42 از پالك نهبندانتجاري7
نهبندان-فاز 2 1/6000482.200.0005.280.000 اصلي

مسكن مهر

قطعه 43 از پالك نهبندانتجاري8
نهبندان-فاز 2 1/600048/272.500.0006.033.750 اصلي

مسكن مهر

1/644/778/6102 نهبندانمسكوني9
اصلي

تقاطع بلوار امام 3001.800.00027.000.000
علي)ع( و كشاورز

1/644/778/6103 نهبندانمسكوني10
اصلي

تقاطع بلوار امام 2321.900.00022.040.000
علي)ع( و كشاورز

آگهي مزایده فروش اراضي با کاربري هاي  تجاری و مسکوني  
اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي شناسه آگهی:89641

اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

فراخوان بررسی و رسیدگی ویژه به پرونده ها و اعتراضات مودیان محترم مالیاتی   شناسه آگهی: 89637
همزمان با ششمين روز از هفته دفاع مقدس و دهه امر به معروف و نهی از منكر با عنوان روز حمايت از توليد ملی، اقتصاد مقاومتی بدينوسيله از كليه موديان مالياتی و فعاالن 

اقتصادی محترم  كه دارای مشكالت مالياتی می باشند دعوت می گردد جهت بررسی و پيگيری موضوع توسط سرپرست اداره كل، معاون ماليات بر ارزش افزوده و روسای ادارات امور 
مالياتی مربوطه حضور به هم رسانند.

زمان: چهارشنبه 96/7/5 از ساعت 12 الی 14:30              مكان : بيرجند - ميدان شهدا - خيابان دانشگاه
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 

»1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی«










