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سرمقاله

جلوه های عاشورایی

*هرم پور

که  شود  می  آغاز  راهی  عاشورا،  روز  پایان  با    
غروب  که  است  اینچنین  و  دارد  ادامه  ظهور  تا 
عاشورا، طلوع خورشید عروج است که بر تارک  
تاریخ می تابد و تا ابد، گرمابخش دل آزادگان و 
آزادیخواهان جهان خواهد  کننده ضمیر   روشن 
از  جز  دلها،  ابری  هوای  در  و  روزها  این  بود. 
ایثارشان  و  وفاداری  از  جز  و  یارانش  و  حسین 
و  نوشت؟  توان  می  چه  و  گفت  توان  می  چه 
باطل،  و  حق  تالقی  این  که  است  این  نه  مگر 
داشت؟  نخواهد  و  نداشته  حق  جز  »پیروزی« 
خراسان جنوبی و به ویژه شهر بیرجند این روزها 
همان حال و هوای عاشورایی هرسال را داشت؛ 
تکرار خاطره های به یاد ماندنی از ایثار و فتوت 
و معرفت و عشق و حسین جویی و آشکار شدن 
های  جلوه  مردمی.  صفای  و  لطف  و  مهربانی 
»دید«  باید  عاشورا،  خود  همچون  را  عاشورایی 
و  »نوشت«  و  »گفت«  اینکه  نه  »چشید«،   و 
بعضی  علیرغم  امسال  که  ما  سعادت  به  خوش 
که  شده   گفته  پیش  از  نیشترهای  و  ها  آسیب 
های  جلوه  شاهد  خورد،  همگان  جان  و  دل  بر 
2 صفحه  در  ادامه    .  . هم   .  عاشورایی  زیبای 

افزایش اعتبارات استان به ۷۴۴ میلیارد تومان 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس خبر داد:

متقاضیان ثبت نام اربعین مراقب 
کالهبرداران فضای مجازی باشند

صفحه 7 

معرفی بشرویه به عنوان شهر 
دوستدار سالمند به دبیرخانه 

شورای ملی
 صفحه 7
خشکسالی نیازمند اعتبارات 

خاص از دولت 
ها  شهرستان  مردم  مطالبات  گزارش  ادامه  در  برزجی-  عصمت 
های  شهرستان  مردم  مطالبات  شماره  این  در  دوازدهم  دولت  از 
زیرکوه، قاین و سرایان را از مسئوالن این شهرستان جویا شدیم 
 که در ادامه می خوانید: طبق سرشماری عمومی ....  ) مشروح خبر در صفحه 3( 

 به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی

رژه خودروهای آتش نشانی   
در بیرجند برگزار شد 

    صفحه 7
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 پیش گرم های کارخانه کک طبس روشن شد / صفحه 7

حسین شریعتمداری:
ای کسانی که برجام همه  چیزتان

 شده است، توافق کنید؛ ولی با اقتدار

علی مطهری:
خطرناک تر از داعش

خشکه مقدس ها هستند

محمدعلی پورمختار:
شاید اصالح طلبان معتدل

 به جمنا بپیوندند

الیاس حضرتی:
برخی نماینده ها خود را با

 هواشناسی تنظیم می کنند
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صعود امدادگر خراسان جنوبی به اورست کوچک/ برانکو ایوانکوویچ، بهترین مربی ایران شد/ ووشوی قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه سانداکاران ایران / یونس امامی، نماینده کشورمان صاحب مدال طال شد / 3 کشته در حادثه رانندگی جاده بیرجند - قاین/ حادثه بنیتا تکرار شد؛ کودک دیگری را با خودروی پدربزرگ دزدیدند / صفحه 6

هوالباقی
با نهایت تاسف درگذشت

مرحومه خدیجه نوری
)همسر محمدعلی اردشیری(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و خاکسپاری مرحومه امروز دوشنبه 
96/7/10 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد. 
ضمنا مراسم سوم آن شادروان چهارشنبه 96/7/12 از ساعت 16 الی 17 
در محل حسینیه پایین شهر )خیابان انقالب( برگزار می شود، حضور شما 
سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه  و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های اردشیری

اداره بهزیستي شهرستان درمیان در نظر دارد: یك باب اتاق از ساختمان اداری  
داخل اداره بهزیستی واقع در سایت اداری جنب اداره آب و فاضالب روستایی  
طریق  از  مترمربع   45 متراژ  با  ریال   1.000.000 ماهیانه  كارشناسي  مبلغ  به 
ماده 28 جهت انجام امور توانپزشکی )كار درمانی و گفتار درمانی( واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مي توانند در صورت تایید صالحیت از اداره كل بهزیستي و اخذ 

مجوزهاي الزم به اداره بهزیستي شهرستان درمیان مراجعه نمایند.

اداره بهزیستی شهرستان درمیان

اطالعیــه

جناب آقای دکتر قائمی 
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر دهقانی 
معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر مهدیزاده 
معاون محترم بهداشتی

سرکار خانم دکتر ناصری 
معاون محترم غذا و دارو

جناب آقای باریک بین 
معاون محترم توسعه منابع انسانی
جناب آقای دکتر ارجمندی 

مدیر محترم درمان
جناب آقای دکتر زراعتکار

رئیس محترم حراست
جناب آقای دکتر آهنی

رئیس محترم اداره بازرسی ارزیابی عملکرد
جناب آقای فرهادیان

رئیس محترم دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه 

جناب آقای دکتر شوکتی فرد
رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سربیشه 

زحمات بی دریغ و تالش های ارزنده شما بزرگواران در خدمت رسانی 
به مردم محروم مناطق سربیشه و درح به ویژه روستاهای اطراف موجب تشکر 
و امتنان است، سالمتی و توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

مهندس سعید رضایی
 دارالشفاء خیریه حاج محمد یاوری سربیشه

استاد  ارجمند 

جناب آقای دکتر قائمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

ارتقای رتبه علمی جناب عالی را از مرتبه دانشیاری به استادی
 صمیمانه تبریك عرض نموده ، توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال در سایه توجهات 

حضرت ولی عصر )عج( مسئلت می نماییم.

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر مروج الشریعه
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را با عملکرد شایسته و سوابق درخشان صمیمانه تبریك عرض نموده 
همت بلندتان را در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه خراسان جنوبی ارج نهاده، 

توفیق و سربلندی روزافزون شما را آرزو دارم.

 سید حجت زینلی - مدیرعامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری (

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت

شادروان کربالیی محمد ساالری
)جانباز دفاع مقدس(

را به اطالع  دوستان ، همرزمان و همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 96/7/10 

ساعت 15:30 از محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های ساالری و سایر بستگان

با نهایت تاسف درگذشت

حاجیــه کوکـب صفایـی
)همسر حاج یدا... صفایی(

را به اطالع می رساند: به مناسبت سومین روز درگذشت آن مرحومه 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/7/10 از ساعت 14:15 الی 15:15 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران 
 ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده صفایی و سایر بستگان

 / صفحه 7

جناب آقای ایمان ساالری نیا
مصیبت درگذشت مادر بزرگ عزیزتان

 را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، از خداوند منان 
برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان محترم

 صبر و سالمتی مسئلت داریم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی
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زمان تعیین تکلیف آزادسازی سهام عدالت مشخص شد

ایلنا- جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی درباره زمان آزادسازی سهام عدالت و آخرین تصمیمات در الیحه آزادسازی این سهام اظهار داشت : باید منتظر باشیم 
تا الیحه ای که ساز و کار آزادسازی سهام عدالت در آن پیشنهاد شده به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.وی ادامه داد: امیدواریم در نیمه دوم سال یا اوایل سال آینده 

موضوع آزادسازی سهام عدالت تعیین تکلیف شود. البته این موضوع در حیطه اختیارات سازمان خصوصی سازی نیست.

سرمقاله

جلوه های عاشورایی

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( در بین عزاداران حسینی 

از  واقعی  های  درس  که  هایی  جلوه  بودیم؛ 
عاشورا بودند  و می باید هر سال تقویت شوند. 
و  مذهبی  هیئات  تر  مناسب  و  بهتر  نظم  من 
فرمان پذیری و مطیع بودن عزاداران در مقابل 
قانون و در برابر موی سپید پیرغالماِن حضرت 
ثارا... را درسی از درس های عاشورا می دانم 
که امسال تبلور ویژه تری بین عزاداران داشت، 
من چهره های پاک و محجوب خواهرانم در 
مراسم عزادارای امسال را که مقیدتر از سالهای 
قبل حفظ حجاب کرده بودند جلوه ای از درس 
های زینبی عاشورا می دانم، من حضو پررنگ 
گمنام  و  شمار  بی  های  تالش  و  زحمات  و  
نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی، بسیج، هالل 
احمر، آتش نشانی، اورژانس، نیروهای خدماتی 
شهرداری، و حضور نیروهای امدادی و شیفت 
رسان  خدمات  سازمانهای  و  بیمارستانها  های 
عمومی را در عرصه خدمت رسانی به عزاداران 
حسینی، و ایثارشان در به جان خریدن خطر و 
به دل هموار کردن دوری از هیأت ها و خانواده 
ها را جلوه ای از ایثار عاشورایی می دانم، من 
حفظ حیای چشم های جوانان این شهر، حضور 
پرشمار عزاداران در نماز ظهر عاشورا، دوری از 
بدعت ها و انحراف ها در عزاداری ها، کظم غیظ 
و خودکنترلی ها، حرکت زیبای جوانان شهرم 
برای پاکیزگی  خیابانها بعد از مراسم عزاداری، و 
نیک اندیشی ها و کارهای خیرخواهانه را جلوه 
ای از بهشت بی بدیل کربال می دانم. امسال 
علیرغم آنکه باز هم آنچه می باید،  نبودیم، اما 
بهتر از سال قبل بودیم، و من این حرکت های 
رو به جلو را هم تبلوری از همان عشق حسینی 
و توکل بر نیت های خیر و با فضای کربالیی 
می دانم. عاشورا، زمان بی پایان و کربال،  زمین 
بی انتهاست. جلوه های عاشورایی هم بی انتها 
و بی زمان و مکانند . هر کدام از ما که از خیل 
عظیم جاماندگان از قافله ی حسین هستیم، در 
هر لحظه و در هرکجا  می توانیم مسافری از 
مسافرانی  ساالر،  قافله  باشیم.  کربال  ی  قافله 
می خواهد بادل های پاک، چشم های بصیر و 
جانهای آماده ی فداکاری. راه، خیلی دور نیست، 
گام هایمان را خالصانه تر و سریع تر برداریم، به 
اندک قدمی به معنای عاشورا و حقیقت کربال  

می رسیم.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(   

میزان افزایش احتمالی حقوق
 و مزایای 97 مشخص شد

 ،97 سال  بودجه  بخشنامه  در  فارس-دولت 
را  عیدی  و  کارکنان  مزایای  و  حقوق  جزئیات 
ضوابط  از  بخشی  مطابق  کرد.دولت  پیش بینی 
مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 کل کشور 
میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش بینی کرد.
 1397 بودجه  بخشنامه   2 پیوست  براساس 
است  الزم  استانی  و  ملی  اجرایی  دستگاه های 
پیش بینی  را  درصد   )5( پنج  تا  حقوق  افزایش 
کنند.همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط 
شده  عملکرد  بر  مبتنی  ریزی  بودجه  اجرای  به 
از  )5(درصد  پنج  معادل  تا  ضمنًا  است:   آمده  و 
مبتنی  بودجه ریزی  اجرای  و  صرفه جویی  محل 
بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت ها پیش بینی 
قانون  مشمولین  دستمزد  و  حقوق  شود.افزایش 
کار و مستمری ها نیز پنج 5 درصد با رعایت مفاد 
1397مبلغ  بودجه  در  اساس،  این  است.بر  قبلی 
عیدی کارکنان حدود 932 هزار تومان خواهد بود.

آغاز ثبت نام وام ضروری
 بازنشستگان از آبان

ثبت نام وام ضروری 4 میلیون تومانی بازنشستگان 
صادرات  بانک  همکاری  و  هماهنگی  با  کشوری 
ایران، قرار است از آبان ماه امسال از طریق سایت 
cspf. نشانی  به  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
سال  برای  ضروری  وام  شود.تسهیالت  آغاز   ir
برای 300  تومان،  میلیارد  اعتبار 1200  با   ،96-97
هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری به مبلغ 4 میلیون تومان ارائه می شود. 
در صورت ثبت نام متقاضیان بیش از تعداد تعیین 
شده، پرداخت وام از طریق »قرعه کشی« انجام می 
شود.این تسهیالت، کم بهره، بدون نیاز به ضامن 
و طی کردن فرآیند اداری معمول و با بازپرداخت 36 
ماهه به بازنشستگان کشوری ارائه می شود. سال 
گذشته، برای پرداخت وام ضروری به بازنشستگان 
تومان  میلیارد   750 معادل  اعتباری  کشوری، 
اختصاص یافت که بر اساس آن، مبلغ 3 میلیون 
تومان به 250 هزار بازنشسته کشوری، پس از انجام 
قرعه کشی، پرداخت شد. همچنین، در سال 94، 
تسهیالت وام ضروری با اعتبار 500 میلیارد تومان، 
به ارزش 2 میلیون تومان به 250 هزار بازنشسته 

کشوری پرداخت شده است.

100 نماینده به سوال از رئیس جمهور اصرار دارند

جبار کوچکی نژاد با اشاره به اصرار 100 نماینده 
بر مطرح شدن سوال از رئیس جمهور در صحن 
مجلس  صحن  در  باید  روحانی  گفت:  مجلس 
بیان  با  باشد.وی  نمایندگان  سواالت  پاسخگوی 
اصرار  سوال  طرح  بر  مجلس  نمایندگان  اینکه 
دارند، گفت: سوال از رئیس جمهور منتفی نشده و همچنان در دستور کار 

نمایندگان مجلس قرار دارد. 

احتماال ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه 
اظهار  »گاردین«  و  »فایننشال تایمز«  روزنامه  با 
داشت: حدس می زنم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در گزارش ماه اکتبر پایبندی ایران به برجام 
را تایید نخواهد کرد. به نوشته فایننشال تایمز، ظریف 
درباره برجام گفت: »یا بایستی به آن پایبند ماند و یا آن را به کنار انداخت. 

شتر سواری، دوال دوال نمی شود.«

شاید اصالح طلبان معتدل به جمنا بپیوندند

محمدعلی پورمختار گفت: از روز اول هم ما شاهد 
حضور اصولگرایان سنتی در جمنا بودیم، ممکن است 
فردا اصالح طلبان معتدل انقالبی هم به جمنا بپیوندند 
بندی  دسته  که  است  این  ما  کلی  رویکرد  چراکه 
اصالح طلب و اصولگرا در یک فرایند زمانی کنار 
بروند. وجود شوراهایی در کنار جمنا برای رسیدن اصولگرایان به وحدت برای 

انتخابات 98 در کنار جمنا بسیار مفید و تاثیرگذار خواهد بود.

در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
به مفهوم  اشاره  با  مؤسسه کیهان 
به  آتش  داد:  ادامه  اختیار  به  آتش 
یعنی  است،  فراخوان  یک  اختیار 

بردارید،  ترمز  روی  از  را  پایتان 
روشن  نقشه  نکنید،  ترمز  دائم 
وارونه  و  پرحرفی ها  فریب  است، 
نخورید،  را  دشمن  نمایی های 

خود  مشخص  پرچم  با  دشمن 
دست  خود  مطالبات  از  نمی آید، 
نکشید و مطرح کنید، حرکت ها را با 
نقشه راه بسنجید و هر جا زاویه زیاد 

شد بدانید دیگر خطا نیست، خبط 
است. شریعتمداری تأکید کرد: قرار 
بود در برجام همه تحریم ها لغو شود 
و هدف هم این بود، مگر نمی گفتند 

آب خوردن مردم هم به تحریم ها 
رأی شان  که  حاال  دارد،  بستگی 
جنگ  سایه  از  را  مردم  گرفتند،  را 
می ترسانند، یک بار غرب درحالی  که 
آمریکا در اوج اقتدار و ما در ضعف 
بودیم، در جنگ تحمیلی در مقابل 
ما به میدان آمد؛ اما ما پیروز شدیم.
تهدیدهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستند  پوچ  و  آبکی  واقعاً  کنونی 
نه  و  خطیر  شرایط  در  ما  افزود: 
حال  در  ما  هستیم،  خطرناکی 
که  هستیم  عقبه  یک  از  عبور 
آن  فرای  در  اما  دارد؛  تند  شیبی 
راه فراخ است، کشور باید به سمت 
ای کسانی که  و  جلو حرکت کند 
است،  شده  همه  چیزتان  برجام 
کسی  اقتدار،  با  ولی  کنید؛  توافق 
نیست. مخالف  مقتدارنه  توافق  با 

شهید  اینکه  بیان  با  رئیس  نایب 
جامعه  هرگاه  بود  معتقد  مطهری 
از مسیر خود خارج شده،  اسالمی 
بعد از آن بوده که یک اقلیت منافق 
گفت:  اند،  داده  فریب  را  اکثریت 
دو  از  بعد  که  سقیفه  حادثه  مانند 
اسالم  پیغمبر  دستور  از  نیم  و  ماه 
جنگ  در  بود.  جانشینی  درباره 
صفین هم همین اتفاق رخ داد. در 
حادثه کربال همین اتفاق رخ داد و 
این قاعده ای کلی است و در تاریخ 
داده  رخ  آن  مصادیق  هم  موخرتر 
انقالب مشروطه و ما  است. مانند 
اتفاق  این  که  باشیم  مراقب  باید 
تکرار نشود. بنابراین جامعه اسالمی 
می  تهدید  خود  درون  از  همیشه 
شود. امروز هم همین طور است و 
اگر می بینید مشکالتی در دنیای 

درون  به  مربوط  دارد  اسالم وجود 
است  اختالفاتی  و  اسالمی  جامعه 
ادامه داد: در جریان  که داریم.وی 
همیشه  ها  انقالب  و  فکری  های 

خطر نفاق وجود دارد. وی ادامه داد: 
افرادی  گوید  می  مطهری  شهید 
پیدا می کنند  به دین گرایش  که 
اما بعدا از دین دور می شوند افراد 

شاید  شوند.  می  خطرناکی  بسیار 
تیپ  همین  از  داعش  از  بخشی 
افراد باشند. اما خطرناک تر از این 
هایی هستند  مقدس  افراد خشکه 

تحت  آنها  انسانی  عواطف  که 
گرفته  قرار  دینی  عواطف  الشعاع 
اینکه  دلیل  به  دین  نیروی  است، 
منحرف شده است اثر نمی گذارد. 

ای کسانی که برجام همه  چیزتان
خطرناک تر از داعش،خشکه مقدس ها هستند شده است، توافق کنید؛ ولی با اقتدار

هیئت مشورتی جمنا اتاق فکر اصولگرایان خواهد بود

 حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی در خصوص تشکیل هیئت مشورتی جمنا، 
گفت: به طور طبیعی اتاق فکر چنین جریان گسترده 
و وسیعی به لحاظ برنامه ریزی و باال بردن کیفیت 
تصمیم گیری ها بسیار موثر است. جریان های سیاسی 
باید دارای چنین اتاق های فکری باشند که بتوانند برنامه ریزی جریانی را با فکر 
و با مشورت انجام دهند، به گونه ای که بتوانند جریان را به اهدافش برسانند. 

عرصه سیاسی کشور دچار بی مایگی شده است

گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  تاجرنیا  علی 
تحلیل ها در مورد یک عکس نشان می دهد عرصه 
سیاسی کشور دچار بی مایگی شده است و فضای 
گمانه زنی و تبلیغاتی بر فضای سیاسی و بحث های 
افزود: نشستن  است. وی  پیدا کرده  غلبه  تحلیلی 
آقای الریجانی در کنار آقای خاتمی به عنوان رهبر معنوی جریان اصالحات، 

یک اتفاق ساده است و نیاز به این همه تحلیل نبود.

برخی نماینده ها خود را با هواشناسی تنظیم می کنند

الیاس حضرتی گفت: با وجود افرادی که خود را با 
هواشناسی تنظیم می کنند نمی توان مجلسی قوی 
داشت. برای آنکه مجلس قوی و در راس امور داشته 
یعنی  ها  جناح  اولی های  است دست  باشیم الزم 
افرادی که جسور و قوی هستند به خانه ملت بیایند 
بدون رودربایستی باید گفت با مجلسی شبیه به این مجلس ما نمی توانیم برای 

کشور کاری انجام بدهیم لذا موضوع فراتر از مباحث حزبی است.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960777 اجرایی آقای مسعود اکبری محکوم به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال 
در حق آقای غالمحسین محمدی و مبلغ 2/705/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 
علیه یک دستگاه سواری پراید تیپ صبا جی ئی ایکس رنگ سفید معمولی مدل 1380 به شماره موتور 00283603 و شماره 
شاسی اس 1412280747873 و به شماره انتظامی 996 ق 53 ایران 32 که تا مورخ 1396/10/28 با 2 سال تخفیف، بیمه 
دارد الستیک های خودرو ضعیف نیاز به تعویض دارد و شیشه جلو چراغ های خطر عقب سمت چپ و راست شکسته است و 
بدنه سمت راست شامل گلگیر جلو، درب جلو، درب عقب، گلگیر عقب نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد و بدنه سمت چپ 
در حد متوسط می باشد از نظر صافکاری و رنگ آمیزی و همچنین کاپوت جلو و به طور کلی به جز سقف سایر قطعات بدنه 
نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد توقیف و به مبلغ 38/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از  طریق مزایده روز 
سه شنبه مورخ 1396/7/18 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد-  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یگ قطعه باغ مزروعی مشجر پالک 119 فرعی از 
581- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بهدان مورد تقاضای آقای محمد علی حسینی در روز دوشنبه مورخ 

1396/8/1 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 96/7/10
علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تا یپیست ماهر خانم
  نیازمندیم.

)خیابان پاسداران(
09031614320

32438915
حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065  
  علـی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

31104

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی -نبش رجایی15 تلفن: 09155614880

حرکت نوین آموزشی در آموزشگاه  اشـراق

ضمنا آمادگی عقد قرارداد با تخفیف ویژه با مدارس، ادارات و ارگان ها را داریم

دیگر نگران طرح سوال استاندارد برای فرزندان تان نباشید
بانک سواالت همراه با آزمون پیشرفت تحصیلی گزینه 2 همیشه همراه شماست 
 با هر تعداد سوال در تمامی دروس و تمامی رشته ها و هر نوع سوال تستی و تشریحی

ویژگی های آزمون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:
* تقویت اعتماد به نفس و کاهش اضطراب
* مطالعه روند پیشرفت در دروس مختلف

* شناسایی نقاط قابل بهبود دانش آموز در هر درس
*  مقایسه هر فرد با خودش در طول زمان

*  متناسب با سند تحول آموزش و پرورش و برنامه درس ها
* دوره دوم دبستان )چهارم، پنجم، ششم( فقط 24 هزار تومان

* متوسطه اول )هفتم، هشتم، نهم( 40 هزار تومان 
* متوسطه دوم )دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی( تخفیف ویژه فقط تا 10 مهر ماه

مدرس 32- پالک 51     تلفن: 32432434- 32448240
www. gozine2 .ir gozine2 - institute@

گچ کاری و گچ بری
 پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت
)شهر و روستا(  
09159658659



پیام شما
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 افتتاح سی و چهارمین فرستنده ی دیجیتال خراسان جنوبی
گروه خبر-  سی و چهارمین فرستنده ی دیجیتال خراسان جنوبی در روستای آرک بخش مرکزی شهرستان خوسف راه اندازی شد تا 650 نفر از 18 شبکه تلویزیونی و 19 شبکه رادیویی 
بهره مند شوند. با راه اندازی این فرستنده مردم روستاهای آرک، بیناباد، حامی، دهن رود، شل آباد و طوطی شبکه های رادیویی وتلویزیونی را با کیفیت باال دریافت می کنند.این فرستنده با 
اعتبار 220 میلیون تومان راه اندازی شد که 190 میلیون تومان آن از محل اعتبارات سازمان صدا و سیما خراسان جنوبی و 30 میلیون تومان هم کمک مردم ومسئوالن محلی بوده است

هر سال دریغ از پارسال،  نمی دانم اصال خوب 
کنیم  اعتراف  مساله  این  به  خودمان  که  است 
در  نشسته  خانمهای  وضعیت  واقعا  ولی  نه  یا 
مخصوصا  هیات  تردد  های  خیابان  اطراف 
خیابان مطهری زیبنده یک عزادار که نه زیبنده 
عزاداریها  کم  کم  کنید  باور  نبود،  مسلمان  یک 
از  و  شود  می  تبدیل  معصیت  و  گناه  مانور  به 
اصل و واقعیت آن دور می شویم . چقدر دلمان 
در بین نوحه های ریتمیک این سالها برای یک 
دل سیر عزاداری و فراقی خواندنهای پیرغالمان 
آیا واقعا طبل و سنج که برای  تنگ شده است؟ 
کاروان  اسرای  عزاداری  و  شیون  کردن  ساکت 
امام  عزاداری  نماد  امروز  شد  استفاده  کربال 
حسین است . در هیات که تعداد طبل زن ها و 
سنج زنان بیش از عزاداران است.لطفا آنهایی که 
رفتار  بفرمایند  بررسی  کنند  می  شناسی  جامعه 
به  داریم  ببینیم  کنند  شناسی  آسیب  و  شناسی 

کجا می رویم...!
ارسالی به تلگرام اوا
با سالم آب خیابان سرداران شهید واقع در سجاد 
شهر بیرجند چند روزی است که کمی شور شده 
است مسئوالن اداره آب و فاضالب بیرجند لطفأ 

توضیح دهند. ممنون از شما بابت چاپ
990...600
خواهشمند  محترم  مسؤالن  و  استاندار  جناب 
خیابان  در  کارگشاه  پروژه  اعضای  داد  به  است 
غفاری برسید مدت ده سال پول امتیاز و یکسال 
پول کامل از اعضا گرفتند که واحدها را آذر 95 
های  بهانه  به  االن  تا  هنوز  ولی  دهند  تحویل 
مختلف به تاخیر افتاده وکسی هم جوابگونیست 

لطفا پیگیری  بفرمایید ...
903...538
گاریهائی  بیرجند  بازار  و  معابر  و  شهر  در سطح 
وجود دارد که دست فروشی می کنند و یا در هر 
جا بساط پهن است پشت این قضیه فرهنگ ... 
وارد بیرجند کردند که در آینده خطر بزرگی است 
االن پیشگیری کنید که درمان آن سخت خواهد 
و  مالیات  ها که  مغازه  و  بازار  به  این ضربه  شد 

عوارض می دهند زده است  
915...801
محترم  نماینده  دهقان  دکتر  آقای  از  آوا  سالم 
اموال    به  رسیدگی  قانون  بپرسید  چناران  مردم 
هم  مجلس  محترم  نمایندگان  شامل  مسئولین 

میشود یا خیر!
915...438
آسفالت  غفاری  خیابان  محترم  شهرداری  سالم 
خوبی نداره بعضی قسمتا آسفالت ترک خورده از 
زمین جداشده چاله های ناجور درست شده لطف 
آسفالت  به  نسبت  کنید  بازدید  رو  خیابان  کنید 
به  ازفلکه غفاری  واقعا خرابه  اقدام کنید  خیابان 
اجر شما  آسفالت خراب شده  پایین خیلی خیلی 

باسیدالشهدا سپاس از آوا
939...220
سالم آوای عزیز برا انتخاب رشته فرزندم مشاور 
نگاه کنین ولی عالقه اش  به عالقه اش  میگه 
باجیب ما همخوانی نداره!!چرا رشته تربیت بدنی 
عالقه  با  که  باشه  داشته  شهریه  3میلیون  باید 
بسیار شدیدی که دخترم داره  متاسفانه نمیتونه 
بره خواهشا مسوالن محترم یه جای دولتی برای 
امثال ما بزارن که فرزندانمون آرزو به دل نمونن 

و با آیندشون بازی نشه به امید آن روز
915...309
واقعا جای تشکر و قدر دانی دانی داره به عنوان 
خودشون  حضور  با  مردم  همه  از  شهروند  یک 
برای ساالر شهیدان و همه خدمت گزاران برای 
امام حسین )ع( در این ایام حزن و اندوه  به ویژه 
دید  و  بود  ماشین  سوار  وقتی  که  خواهری  اون 
بین  حال چرخیدن  در  تاسوعا  گردی ظهر  زباله 
زباله ها در سطل آشغال بود از ماشین بنز خودش 
پیاده شد و غذای خودش را به پیره زن داد واقعا 

گوشه از صحنه های  زیبای این چند روز بود 
ارسالی به تلگرام آوا
در مسیر خیابان 17 شهریور روز پنجشنبه خیلی 
ادامه  نیز  امام  میدان  تا  و  بود  سنگینی  ترافیک 
تمرکز  کنم  می  پیشنهاد  راهور  پلیس  به  داشت 
باشند  نداشته  جا  یک  در  رو  خودشون  نیروهای 
های  خیابان  تشخیص  و  درست  مدیریت  با  و 
باریک و پرتردد شهر بیرجند می توان نیروهایی 
به اینجور اماکن مامور کنند تا حضور  و تخصص 
به  و  شود  استفاده  الزمه  که  جایی  در  آنها 

شهروندان خویش نیز یاری رسانند
935...250
شده  بهتر  امسال  مذهبی  هیئات  نظم  و  نظام 
بود به عنوان مثال سوپاپ های اطمینان تعریف 
کردن مانند حضور یک نیروی پلیس در هیئات 
و  محرم  همیار  لباس  به  ملبس  ناظم   حضور 
و  هیئات  مسئوالن  و  افراد  توجیه  همچنین 
رسیدن به این نقطه نظر که باید اجتماعی بزرگ 
به  یک صدا   و  باشند  دل  هم  همه  و  دهد  رخ 
امید روزی که هیئات ها با هم یکی شده و یک 
پارچه در مکانی با یک مداح و سخنران عالی به 

عزاداری خود برسند
ارسالی به تلگرام آوا
آوای عزیز سالم بیمه مکمل نیروهای مسلح آن 
نمیاره؛  در  سر  کس  هیچ  که  است  پیچیده  قدر 
اطالع رسانی الزم هم به گروه های های هدف 
شامل  مکمل  بیمه  این  بدونن  که  نمیشه  انجام 
ها؛ ویزیت  داروها؛  اکثر  ...متاسفانه  میشه   چی 
از هرکسی  فاکتور  نمیشه فقط   ... و  آزمایش ها 

بخوان قبول میکنن
ارسالی به تلگرام آوا

نیم
 تس

ا از
س ه

عک

 »آیین کهن مردم خوسف«

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

عصمت برزجی- در ادامه گزارش مطالبات 
این  در  دوازدهم  دولت  از  ها  مردم شهرستان 
شماره مطالبات مردم شهرستان های زیرکوه، 
این شهرستان  از مسئوالن  را  قاین و سرایان 
طبق  خوانید:  می  ادامه  در  که  شدیم  جویا 
سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری 
نفر در  بر  116هزار و 181  بالغ  95 جمعیتی 
شهرستان قاینات زندگی می کنند.  مراتع قائن 
دارویی  گیاهان  آن  در  و  است  نوع متوسط  از 
بنه،  کوهی،  پسته  تنگ،  جنگلهای  گوناگون، 
شهرستان  در  می شود.  دیده  بادامشک  و  قیچ 
قائن خصوصًا در منطقه شکار ممنوع شاسکوه، 
قریب به 59 گونه پرنده، 25 نوع پستاندار و 17 
گونه از خزندگان و دوزیستان منحصر به فرد 

زندگی می کنند.
 در این خطه، رودخانه های با اهمیتی همچون 
و  افین  بیهود،  رود  مرادنشاه،  رود  شور،  رود 
چغندر،  جو،  گندم،  و  دارند  جریان  آهنگران 
از  آلو  و  زرشک  و  زعفران  خصوصًا  و  پسته 
محصوالت کشاورزی این شهرستان می باشند. 
مساحت این شهرستان بالغ بر 7٬502 کیلومتر 
مربع است. شهرستان قائنات، براساس آخرین 
 8 و  بخش   3 بر  مشتمل  کشوری  تقسیمات 
آبادی   1293 روستاو   373 و  بوده  دهستان 

خالی از سکنه دارد.
سرشماری  طبق  نیز  زیرکوه  شهرستان  در 
جمعیت   )1395( مسکن  و  نفوس  عمومی 
این  اند.  داشته  سکونت  نفر   155 هزار   40
شهرستان، دارای 2 شهر حاجی آباد و زهان، 3 
بخش و 6دهستان و 105 روستا است. زیرکوه، 
از جمله شهرستان های قدیمی استان است که 
دارای پیشینه کهن می باشد اما به دلیل زلزله 
اثر باستانی برجای نمانده است به  خیزی هیچ 
جز بقایای مسجد جامع افین، رباط زردان، قلعه 
کوه زردان،غار پهلوان روستای استند ، مسجد 

تاریخی زهان جزو آثار باستانی می باشد.
استان  غربی  شمال  در  سرایان  شهرستان 
خراسان جنوبی واقع است. بر پایه سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت 

این شهرستان 33هزار و 312 نفر بوده است.
و  صنعت  بخش های  در  سرایان  شهرستان   
مکانیزه  واحد   120 امکانات  دارای  کشاورزی 
پنبه  کارخانه  دام،  خوراک  کارخانه  دامی، 
تولید  کارخانه  کشی،  روغن  کارخانه  پاکنی، 

موزائیک  و  شوئی  شن  کارخانه  صدفی،  قارچ 
کارخانه  وکلوچه،  کیک  تولید  کارخانه  سازی، 
پنجره  انواع  تولید  کارخانه  لبنی،  محصوالت 
باشد. می   upvc و  جداره  دو  درب های  و 

زرشک،  سرایان  شهرستان  در  همچنین 
اما به  انار و پسته نیز کشت می شود  زعفران، 
دلیل خشک سالی های پی درپی از میزان تولید 

این محصوالت کاسته شده است.

دولت کارخانه های تعطیل را فعال کند

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: خراسان جنوبی مسائل بر 
دارد  متعددی  عمومی  مطالبات  و  مانده  زمین 
و  ویژه  اهتمام  به  نیاز  استان  توسعه  برای  که 
است.فرهاد  موارد  این  در  اعتبارات  اختصاص 
مطالبات  خصوص  در  گفتگویی  طی  فالحتی 
کرد:  نشان  خاطر  دوازدهم  دولت  از  مردمی 
مشکالت و کمبودهایی که در استان ما وجود 
مردم  برای  هم  و  دولتمردان  برای  هم  دارد 
مشخص است و بارها توسط مردم و نمایندگان 

گفته و پیگیری شده است.
وی افزود:  عمده مشکالت ما در پهنه خراسان 
جنوبی آب است و اینکه می گوییم آب؛ تنها 
موضوع انتقال آب به استان نیست، بلکه باید 
قنوات  گذاری  کانال  و  روبی  الیه  حوزه  در 

روستایی، بهسازی شبکه های آبرسانی شهری 
برای  آب  مطلوب  منابع  مدیریت  روستایی،  و 
از استان،  جلوگیری از خروج و هدر رفت آب 
مردم  زندگی  با  که  دیگری  موارد  و همچنین 

در ارتباط است و جلوی مهاجرت را می گیرد؛ 
اتصال  بحث  کرد:  بیان  شود.فالحتی  اقدام 
است  جدی  مطالبات  از  آهن  خط  به  استان 
که سالها است مردم منتظرند؛ اما هنوز در این 
خصوص اقدام عملی ندیده اند در حالی که این 
اقتصادی  رشد  و  استان  توسعه  باعث  موضوع 
می شود.وی ادامه داد: مطالبه دیگر مردم هم 
بحث راه اندازی کارخانجات تعطیل بخصوص 
تاکنون  که  است  صنعتی  های  شهرک  در 
که  شده  داده  این خصوص  در  هایی  گزارش 
حرکت  به  سبب  مشکالت  این  به  رسیدگی 
آمدن چرخ اقتصاد استان، جلوگیری از افزایش 
بیکاری و کمک به ارزآوری در کشور می شود.

نابسامانی ، فقر و بیکاری حاصل
کم توجهی دولت یازدهم 

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه ذخایر معدنی استان و 
محصوالت استراتژیک استان هم از مهم ترین 
ظرفیت های خراسان جنوبی است گفت: اینها 
بر زمین مانده و مطالبه عمومی است  مسائل 

و  ویژه   اهتمام  به  نیاز  استان  توسعه  برای  و 
اختصاص اعتبارات در این موارد است.فالحتی 
اظهارکرد: به دلیل  کم توجهی دولت یازدهم 
به این موارد شاهد نابسامانی ها، فقر و بیکاری 

و  با خط  امیدواریم  اما  بودیم،  استان  پهنه  در 
مشی دولت دوازدهم و توسط مسئوالنی که از 
این پس توسط این دولت در استان  منصوب 
می شوند، شاهد تحول و حرکتی درخصوص 

انتظارات بحق مردم استان باشیم.

وعده هایی دولت قبل 
در دولت دوازدهم پیگیری شود

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه تغییر دولت ها قطعا 
نباید در توسعه و رشد کشور تغییر ایجاد کند و 
اگر مطالباتی از دوره قبل بماند؛ باید مورد توجه 
دولت جدید باشد تصریح کرد: ما هم به عنوان 
نماینده؛ زبان مردم هستیم و پیگیری خواهیم 
 کرد.فالحتی تاکید کرد: با توجه به نارضایتی هایی

خراسان  جمله  از  مختلف  های  استان  در  که 
کم  و  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  جنوبی 
کاری دولت وجود دارد، باید توجه ویژه ای به 
باشد.وی گفت: همچنین     استان ها داشته  این 
وعده هایی هم که دولت قبل داده است، باید 
جزء  و  شود  پیگیری  حتما  دوازدهم  دولت  در 

انتظارات جدی مردم است، البته خیلی از اینها 
هم قانون و برنامه است و مگر می شود بدون 
توجه به برنامه ششم توسعه که توجه خاصی به 
مناطق محروم و کم برخوردار دارد، عمل کرد.

فالحتی با بیان اینکه دولت دوازدهم هم باید با 
توجه به تجربه اول خود به این عرصه ها ورود 
جدی تری داشته باشد افزود: ما هم با دید بسیار 
امیدوارانه ای به این موضوع نگاه می کنیم و 
عقب  از  خوبی  جهش  ما  استان  که  امیدواریم 

ماندگی ها داشته باشد.

احیای بازارچه مرزی یزدان
در صدر خواسته های مردم زیرکوه

ویژه  توجه  خواستار  نیز  زیرکوه  جمعه  امام 
و  شد  تاسیس  تازه  شهرستان  این  به  دولت 
و  متوالی  های  و خشکسالی  محرومیت  گفت: 
دو زلزله بزرگ باعث شده که زیرساخت های 
دولت  باید  لذا  برود  بین  از  زیرکوه  شهرستان 
کند. حجت  تدوین  برنامه جدی  زمینه  این  در 
بیان  با  آوا   با  نیا در گفتگو  االسالم مرتضایی 
اینکه شهرستان زیرکوه هیچ صنعتی ندارد خاطر 
نشان کرد: این موضوع باعث شده که شهرستان 
زیرکوه در بحث اشتغال به مشکل جدی برخورد 
کند لذا اگر صنعتی مادری در شهرستان ایجاد 
این  در  بیکاری  از حجم  تواند  می  دولت  شود 
شهرستان کم کند. وی همچنین احیای بازارچه 
مرزی یزدان را از خواسته های مهم مردم زیرکوه 
هایی  وعده  استانداران  تمام  گفت:  و   برشمرد 
اند که عملیاتی نشده و  داده  این خصوص  در 

هنوز روی زمین مانده است. 

ساخت بیمارستان حداقل انتظار مردم 
زیرکوه از دولت دوازدهم

مرتضایی نیا به وعده های مسئولین در بحث 
بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه اشاره کرد 
و افزود: ساخت بیمارستان در این شهرستان از 
حداقل های انتظارات مردم است که دولت باید 
به آن توجه کند. وی محرومیت و مرزی بودن 
شهرستان زیرکوه را یاد آور شد و گفت: در بحث 
آموزش عالی نیز این شهرستان ضعف هایی دارد 
که نیاز به توجه ویژه دولت در احداث دانشگاه 
به  آزاد حس می شود. وی همچنین  و  دولتی 

خشکسالی های پیاپی و خشک شدن قنات ها 
برای مرمت  در  باید  افزود: دولت  و  اشاره کرد 

قنوات و رونق کشاورزی مردم را یاری کند. 

مردم حاجی آّباد در انتظار اقدام 
قاطع دولت برای حل مشکالت

اراضی مسکونی

مردم  مشکل  به  اشاره  با  زیرکوه  جمعه  امام 
حاجی آباد در بحث اراضی نیز خاطر نشان کرد: 
این موضوع پس از زلزله به یک قصه پر غصه 
برای مردم تبدیل شده و علیرغم اینکه مردم در 
حاجی آباد مستقر شده اند اما هنوز زمین ها تعین 
تکلیف نشده و برای صدور سند با مشکل مواجه 
 هستند. مرتضایی نیا همچنین به ظرفیت های

و  کرد  اشاره  زیرکوه  شهرستان  گردشگری 
آباد و تجنود محل مناسبی  گفت: کویر همت 
برای سرمایه گذاری به منظور جذب گردشگر 
است. توجه به راه های مواصالتی و طرح های 
هادی روستا ها نیز از دیگر خواسته های مردم 
شهرستان زیرکوه بود که توسط امام جمعه این 

شهرستان بیان گردید. 

کارآمدن شدن روش های
مردم  خواسته  مخدر  مواد  با  مبارزه 

سرایان از دولت دوازدهم

امام جمعه شهرستان سرایان نیز خواستار اعتبار 
ویژه برای خشکسالی در این شهرستان شد و 
گفت: ساخت حوزه علمیه نیز از مطالبات مردم 
سرایان از دولت دوازدهم است. حجت االسالم 
نجمی پور کارآمدن کردن روش های مبارزه با 
از دیگر  را  اجتماعی  مواد مخدر و آسیب های 
و  برشمرد  شهرستان  این  مردم  های  خواسته 
از  اکنون  هم  سرایان  شهرستان  مردم  افزود: 
بانک ملت در حد یک شعبه استفاده می کنند 
که انتظار می روند دولت مردان این شعبه را به 
بانک ارتقا دهند. وی به وجود دانشکده بهداشت 
افزایش  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان  این  در 
رشته های این دانشکده نیز جزو خواسته های 
مردم سرایان است. نجمی پور خاطر نشان کرد: 
تکمیل جاده اصلی سرایان به سه راهی روم نیز 
از انتظارات مردم سرایان از دولت دوازدهم است.   

)Ava.news11@gmail.com(

تنها  اش  ساله   200 قدمت  با  زنی  بیل  آیین 
عاشورا  ظهر  با  همزمان  و  خوسف  منطقه  در 
برای ابراز محبت دلدادگان حسین ابن علی)ع( 
چون  محرم  مهر،  شود.خبرگزاری  می  برگزار 
می  تالطم  هاست  سال  عظیم،  اقیانوسی 
و  اندازه درک  به  ما، قرن ها است که  و  کند 
اکنون صدها  فهمیم.  می  را  محرم  معرفتمان 
سال از آن واقعه عظیم می گذرد و میلیون ها 
انسان دلبستگی خود به محرم را به شکل های 

متفاوت نشان می دهند.
روزها درگذر زمان به محرم می رسند. به ماهی 
دیرگاهی  که  ماهی  ها.  ماه  همه  از  متفاوت 
خود  به  را  فراوانی  های  ذهن  و  ها  دل  است 
مشغول داشته  و باعث آفرینش ها شده است.

امروز عشق به امام حسین )ع( آنچنان در وجود 
شیعیان و ایرانیان ریشه دوانده که از تک تک 

روزهای محرمی غافل نمی شوند و هر کدام 
به نحوی  و با برگزاری آیینی به عزاداری می 
آیین  تا  گرفته  منبر  هفت  مراسم  پردازند.از 
بیل زنی با قدمتی 200 ساله در خوسف. این 
به  را  پیام  چند  خواهند  می  تنها  ها  عزاداری 
ملت  ما  بگویند  خواهند  می  برسانند.  جامعه 
روضه ایم. ما را با عاشورا خویشاوندی عمیقی 
است. ما خویشاوند و عاشق موالییم و کودکی 
کردیم  آغاز  حسین)ع(  بر  اشک  با  را  مان 
نیز  نخستین  یاعلی  همان  به  را  ایستادن  و 
برگزاری  با  ساله  هر  جنوبی  آموختیم.خراسان 
آیین هایی با قدمتی چندین ساله، عشق دیرینه 
خود را به اهل بیت و به ویژه امام حسین)ع( 
بر  را  آیین هایی که اشک غم  کند.  ابراز می 
نیز  چهره کودکی می نشاند و برای بزرگترها 

بیعتی دوباره با امام مان حسین)ع( است.

»بیل زنی« با قدمتی ۲۰۰ ساله
هایی که کودکان،  آیین  از جمله  زنی«  بیل   «
مراسم  این  در  شرکت  برای  بزرگان  و  جوانان 
در ظهر عاشورا گرد هم می آیند و با عظمتی 
ستودنی اجرایی می کنند.این آیین همه ساله با 
حضور پررنگ کشاورزان خوسفی برگزار می شود. 
در این آیین سنتی، عزاداران حسینی ظهرعاشورا 
پس از اقامه نماز ظهر و عصر به اجرای مراسم 
می پردازند.در این مراسم هر یک از نفرات بیل به 
دست، دایره وار به هم چسبیده، بیل هایشان را به 
طرف آسمان می گیرند و در هنگام حرکت به هوا 
پریده و تیغه بیل شان را به بیل های دیگر می زنند 
و همه با هم یک صدا می گویند: » حیدرعلی«.
اهالی شهرستان خوسف بر این اعتقادند که اگر 
بیل نزنند، سال خوبی برایشان نخواهد بود و به 

محصوالتشان آسیب خواهد رسید.

حزنی بی پایان برای
تدفین شهدای کربال

با  گو  و  گفت  در  خوسفی   کشاورزان  از  یکی 
خبرنگار مهر، بیان کرد: بیل زنی یکی از میراث 
های معنوی مردم شهر خوسف است که نشان از 

عشق بی نهایت آن ها به امام حسین)ع( دارد.
ها  بیل  خوردن  هم  به  داد:  ادامه  عباسی  رضا 
کفر  لشکریان  رویارویی  نماد  عاشورا  روز  در 
جنگ  که  است  حسین)ع(  امام  لشکریان  و 
امام  کوچک  لشکر  علیه  بر  یزید  لشکریان 
حسین)ع( و مظلومیت ایشان را نشان می دهد.

وی بیان کرد: این مراسم نوعی شبیه سازی از 
عزاداری و تالش طایفه بنی اسد در صحرای 
 13 در  روز  شبانه  سه  از  پس  که  است  کربال 
محرم سال 61 هجری در میان حزن و اندوه، 
دیگری  ابزار  یا  و  بیل  با  را  شهدا  مطهر  پیکر 
که در دست داشتند به خاک سپرند.عباسی بیان 

کرد: این مراسم نماد حزن بی پایان مردم این 
دیار برای دفن جسم های آسمانی، مانده در زیر 
آفتاب صحرای کربال است که هر سال در روز 
عاشورا و تاسوعا خود را در میان سیل عزاداران 

حسینی جلوه گر می کند.

ثبت آیین » بیل زنی« 
در فهرست میراث معنوی

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی هم در گفت و گو با مهر بیان 
خوسف  مردم  معنوی  میراث  زنی،  بیل  کرد: 
شود.سید  می  پا  بر  عاشورا  ظهر  در  که  است 
احمد برابادی ادامه داد: برای برپایی این مراسم 
درهر یک از دو هیئت خوسف دو دسته پانزده 
نفری که مجموعا چهار دسته هستند، تشکیل 
می شود.وی ادامه داد: هر یک از نفرات بیل 
به دست، دایره وار بیل ها را به هم چسبانده به 

طرف آسمان می گیرند و فریاد »یا علی« سر 
می دهند.برابادی بیان کرد: این مراسم تنها در 
خوسف اجرا می شود و  نوعی شبیه سازی از 
طایفه بنی اسد در صحرای کربال است.مسئول 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  پژوهش  حوزه 
خراسان جنوبی بیان کرد: به گفته مردم محلی، 
این  مراسم در سال 1327 شمسی ممنوع شد 
و برگزار نشد ولی پس از مدتی دوباره به مرحله 
به  زنی  بیل  مراسم  کرد:  بیان  درآمد.وی  اجرا 
میراث  فهرست  در   508-91/06/20 شماره  
میراث  است.ما  رسیده  ثبت  به  کشور  معنوی 
دار همان کاروانی هستیم که بال های یاکریم 
شک  بدون  اند.  شکسته  نینوا  در  را  هایشان 
عشق به امام حسین)ع( سالیان سال در سینه 
تک تک شیعیانش موج خواهد داشت و نسل 
به نسل نیز منتقل خواهد شد تا پرچم اسالم 

به صاحب اصلی خود، امام عصر)عج( برسد.

خشکسالی نیازمند اعتبارات خاص از دولت 

بیل زنی مراسمی با قدمت ۲۰۰ سال

مطالبات مردم شهرستان های قاین، زیرکوه و سرایان از دولت دوازدهم

وعده هایی دولت قبل در دولت دوازدهم پیگیری شود

عکس:اینترنت
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یادداشت

عاشورا، اخالق و قدرت

* هاشم آقاجری

چالش اخالق و قدرت یکي از نمادهاي نهضت 
جدا  ها  نهضت  اغلب  از  را  آن  که   عاشوراست 
از  فراتر  را  عاشورا  نهضت  چالش،  این  سازد.  مي 
الگویي  آن  از  و  برده  سیاسي  عادي  هاي  پدیده 
آرماني، معنوي و اخالقي ساخته است. الگویي که 
هم هدف و هم وسیله آن اخالقي است، بر خالف 
ماکیاولیسم که براي دست یابي به هدف، استفاده 
از وسایل غیراخالقي را نیز مجاز مي شمرد. یکي 
از نماها و نمودهاي نهضت حسیني، چالش اخالق 
و قدرت، فضیلت و سیاست است و همین چالش، 
خود یکي از ویژگي هاي منحصر به فردي است 
که پدیده کربال، عاشورا، را از پدیده اي سیاسي فراتر 
مي برد و آن را در ساحت الگویي آرماني، معنوي و 
اخالقي مي نشاند و بدان خصلتي فراتاریخي مي 
بخشد. تجربه تاریخی بارها به اثبات رسانده است که 
ابزار، وسایل و روش ها، در نهایت، اهداف و غایات 
را نیز از سنخ و جنس خود می کنند و نمی توان با 
»نهضت خشونت «، »نظام عطوفت «، ساخت، با 
دیوار »کج « ، کاخ »راست « بنا کرد، با مرکب ظلم 
به منزل عدل رسید و در یک کلمه، بهشت را بر 
 بنیاد جهنم برافراشت! مقصد جدای از مسیر نیست. 
ناگهان  از هدف،  توان در آخرین منزل قبل  نمی 
و  جامعه شناختی  روان شناختی،  گوهر  و  ماهیت 
هستی شناختی آدم و عالم قدرت و سیاست و جامعه 
و ... را، با »نفخه کن فیکونی « دگرگون ساخت و از 
دل آدم و عالم جهنمی، نوزادی بهشتی را به ظهور 
رساند، کل یعمل علی شاکلته ... . نهضت کربال، 
عاشوراي حسیني، خود یک تیپ ایده آل است، الگو 
و سرمشقي که قابل مقایسه با نمونه هاي به ظاهر 
مشابه و همسان نیست. خلوص آرماني، اخالقي و 
معنوي نهضت حسین آن گاه آشکار مي گردد که 
آن را در مقایسه با دو نمونه »دشمن « و »رقیب «، 
مورد بررسي و مطالعه تطبیقي و تحلیل قرار دهیم. 
»نظام « یزیدي »دشمن « و »نهضت « عبدا... بن 
زبیر »رقیب « نهضت حسیني و هم روزگار آن است. 
نهضت حسیني، الگویي فرا واقعیت براي اخالقي 
کردن سیاست و نهضت و هدایت قدرت از سوي 
فضیلت است. همچون کمال که هیچ گاه نمي توان 
بدان رسید، اما به مثابه فانوسي دریایي، در اقیانوس 
ظلماني و پر تالطم سیاست و قدرت، باید کشتي 
بدان سو راند. نهضت حسیني، قیام آگاهي، ایمان و 
انتخاب و اختیار آدمي به مفهوم ناب و خالص این 
همه است. حضور و شهودي با تمام آگاهي، ایمان و 
آزادي در میدان مبارزه حق و باطل، عدالت و ستم. 
شب عاشورا، خطبه حسین علیه السالم رفتن ها و 
ماندن ها، منطق کربال، عاشورا را از منطق همه 
نهضت هاي سیاسي نظامي معطوف به براندازي 
متمایز  حکومت،  و  قدرت  تصرف  و  حاکم  نظام 
پرسوناژهاي  و  ها  شخصیت  مقایسه  سازد.  مي 
ها،  انگیزه  اي  اسطوره   - تاریخي  نمایشنامه  این 
اهداف و منش و کنش آنان در دو سوي میدان، به 
گونه اي ستیز اخالق و قدرت، فضیلت و سیاست، 
ارزش و سود را به تصویر مي کشد. نمایشگاه تقابل 
با  با خیانت، عدالت  امانت  با دروغ،  صداقت است 
ستم، صلح خواهي با جنگ طلبي، وفاي به عهد 
با پیمان شکني، دعوت با خشونت، آزادي با ارعاب، 
عقیده با ترس، مدارا و مروت با جفاکاري و رعونت، 
داشتن  دریغ  با  دشمن  کردن  سیراب  سرانجام   و 
قطره اي آب از حلقوم کودکي شیرخواره! نهضت 
حسیني به عنوان نهضت حقیقت، عدالت و اخالق، 
از منطقي متفاوت و معطوف به قدرت برخوردار بود 
و بنابراین، نمي توان روش ها و تاکتیک هاي آن را 
با معیارها و مقیاس هاي چنان نهضت هایي سنجید.

خواندنی ها

خلبانانچطورمسیرشانراپیدامیکنند؟

قلمروی  گسترش  و  زمان  گذر  با  مشرق- 
انسان روی زمین، حمل ونقل به یکی از مهم ترین 
چالش های بشری تبدیل شد. اقوامی قدرتمند بودند 
و  اطالعات  منابع  مدیریت  بر  بیشتری  تسلط  که 
داشتند.  حکومتی  مراکز  به  آنها  درست  انتقال 
همواره زبده ترین اسب سواران و در برخی مواقع، 
جنگجویان برای ارسال نامه های حکومتی استفاده 
می شدند. سرعت و امنیت در انتقال دستورها مهم 
بود و جاده ها همچون رشته های عصبی در تمام 
موجب  بعدها  آنچه  بودند؛   شده  کشیده  کشورها 
هموار  راستای  در  تالش  و  جاده سازی  پیشرفت 
کردن مسیر انتقال انسان بین نقاط مهم دنیا شد. 
این نوع حمل ونقل زمینی، حتی با افزایش سرعت 
خودروها و قطارها، پاسخگوی نیاز روزافزون مردم 
نبود. پس از نخستین پرواز موفقیت آمیز بشر، فناوری 
هوایی  حمل ونقل  به سمت  شتاب چشمگیری  با 
قرن  یک  از  بعد  حتی  که  سوالی  اما  رفت.  پیش 
هنوز برای برخی افراد بی جواب مانده است، شاید 
این باشد که یک پرنده فلزی چند تنی، چگونه راه 
خود را در اوج آسمان و بین ابرها پیدا می کند؟ این 
سوال کمی ابتدایی به نظر می رسد، اما اگر فقط یک 
مرتبه با خودرویتان در جاده ای گم شوید، آنجاست 
در  برد!  خواهید  پی  هوایی  ناوبری  اهمیت  به  که 
خود  مسیر  پیمودن  برای  خلبانان  دور،  زمان های 
در میان آسمان، نیازمند شناسایی عوارض زمینی و 
کشیدن این مسیرها روی نقشه هایی بودند که در 
آنها کوه، دریا، جنگل و تمام عوارض زمینی، خود 
جزو نقاط مشخص کردن یک مسیر هوایی بودند. 
مثاًل اگر قرار بود هواپیمایی برای رسیدن به مقصد 
از روی رودخانه ای عبور کند، عوارض اطراف این 
رودخانه تک به تک در نقشه ها، معلوم و حتی فواصل 
آنها قابل اندازه گیری بود. بدیهی است، برای چنین 
ناوبری هوایی، همیشه نیازمند روشنایی روز بودیم. 
با ورود موتورهای جت به بازار، صنعت هوانوردی 
در  حتی  عماًل  پرنده،  وسایل  سرعت  افزایش  و 
روشنایی روز، تشخیص و ثبت نقاط زمینی در ارتفاع 
پایین سخت بود. در این شرایط، لزوم انجام سفرهای 
نیز  نامساعد جوی  هوایی در شب و حتی شرایط 
احساس می شد. برای این منظور با تجهیز هواپیماها 
به سیستم های ناوبری و تشخیص موقعیت، خلبانان 
را برای پرواز در تاریکی و بدون داشتن دید بیرونی 
آموزش دادند. این تجهیزات که هم اکنون برخی از 
آنها روی هواپیماهای مدرن وجود دارد، با اتصال به 
تجهیزات کمک ناوبری می توانند موقعیت هواپیما را 
به صورت یک خط نسبت به شمال مغناطیسی و 
فاصله آنها را از همان دستگاه کمک ناوبری زمینی، 
در نشان دهنده هواپیما نمایش دهند. با داشتن این 
دو مؤلفه، خلبان قادر خواهد بود تا موقعیت جغرافیایی 
هواپیمای خود را مشخص کند و با توجه به آن به 
سوی مقصد حرکت کند. همین طور با اتصال خطوط 
رابط بین شهرهایی که در آنها دستگاه های کمک 
ناوبری کار گذاشته شده اند، مسیرهایی هوایی ایجاد 
و با پیمودن این خطوط به نقاط مختلف سفر کند. با 
گسترش فناوری فضایی و استفاده از این فناوری در 
راستای ایمن سازی و تسهیل انجام سفرهای هوایی، 
اکنون بیشتر مسیرهای هوایی با بهره گیری از نقاط 
تعیین شده با جی پی اس و ماهواره های جغرافیایی 
ترسیم شده، و هواپیماها با داشتن سیستم مدیریت 
از سوی خلبان،  آن  برنامه ریزی  با  تنها  و  پرواز 

به آسانی به هر نقطه از جهان دسترسی دارند.

آیینسنتی“هفـتمنبردربیرجند”
طول  در  ایران  مردم  های  عزاداری  خبر-  گروه 
است؛  شده  برگزار  مختلف  هایی  شیوه  با  اسالم   تاریخ 
و  تحریف  دچار  موارد  بعضی  در  شاید  که  هایی  شیوه 
اصیل  همواره  زمان،  گذر  در  اما  باشند.  شده  نیز  آفات 
ترین و البته شرعی ترین روش ها، از سوی دل باختگان 
اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( ادامه یافته 
و حفظ شده است. مردم خراسان جنوبی به مانند سایر 
مناطق و فرهنگهای مختلف کشور، دارای آداب و رسوم 
و سنن خاصی در برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری 
زنی، هفت  بیل  جمله  از  مراسم  این  از  برخی  اما  بوده، 
منبر و .... نه تنها در کشور بلکه در سراسر دنیا بی نظیر 
است و همیشه در بررسی آیینهای عاشورایی مورد توجه 
قرار گرفته است. هفت، در ادیان و اقوام مختلف، عددی 
مقدس به شمار می آید، هفت خوان، هفت شهر عشق، 
از  یک  هر  ایرانی،  فرهنگ  در  که  آسمان،  طبقه  هفت 
مراحل هفت گانه، به منزله قدمی در راه کمال است. در 
اسالم هم هفت دور طواف خانه کعبه، شماره اصحاب 
ایم.  را شنیده  رمی جمرات  در  ها  تعداد سنگ  و  کهف 
آن،  در  که  است  محرم  مذهبی  مراسم  از  منبر،  هفت 
بانوان بیرجندی با هر نیتی که در دل دارند، هفت شمع 
را در هفت منبر، مسجد و حسینیه روشن می کنند. شاید 
برای اینکه خداوند زندگی شان را به نور اهل بیت )ع( 
روشن گرداند، دست غم، اشکی بر چشمانشان ننشاند و صبر 

و شکیبایی در برابر همه سختی ها را نصیبشان گرداند. 

مراسم هفت منبر 
در غروب روز تاسوعا برپا می شود

روز  غروب  در  زنان  توسط  منبر«  »هفت  مراسم 

تاسوعا بر پا می شود. زنان سالخورده، جوان و دختران 
در هفت منبری که در ایام محرم در آن ها مراسم روضه 
خوانی انجام شده، شمع روشن می کنند. معمواًل در هر 
مکان فقط یک شمع روشن می کنند ولی اگر مسجدی 
بسته و یا راه دور باشد احتمال دارد که در یک مکان 
دو شمع روشن کنند. با توجه به عمومیت داشتن شمع 
به عنوان یکی  مذاهب،  و  ادیان  اکثر  در  روشن کردن 
از مراسم مذهبی، به نظر می رسد که این آیین نشأت 
گرفته از فطرت انسان هاست، که در جهت نشان دادن 
نزد  که  کسانی  و  بزرگان  به  نسبت  احترام  و  تعظیم 
البته  شود.  می  انجام  هستند  اهمیت  دارای  ایشان 
بعضی از افراد بر این اعتقاد هستند که این مراسم در 
تشیع، از روشن کردن چراغ در حرم و مرقد پیشوایان 
داده  دستور  روایات  در  زیرا  است،  گرفته  نشأت  دینی 

شده، چنین عمل شود. 

برگزارکنندگان این مراسم 
خدام اماکن هستند

که  هستند  اماکن  خدام  مراسم،  این  برگزارکنندگان 
روی  بر  سیاهی  پارچه  انداختن  با  تاسوعا  عصر  در 
حسینیه،  یا  مسجد  در  نزدیکی  در  آن  گذاشتن  و  منبر 
شوند.  می  شهیدان  ساالر  عزاداران  از  پذیرایی  آماده 
بانوان شرکت کننده در این مراسم پس از نیت کردن، 
این منابر روشن کرده و  شمعی را درون سینی و کنار 
درون  پول  و  شیرینی  خرما،  قبیل  از  را  خود  نذورات 
تشتی ریخته و برای روشن کردن شمعی دیگر به یکی 
و  مراسم  پایان  تا  آنان  روند.  می  مساجد  این  از  دیگر 
خاموش شدن شمع ها در محل می مانند و هیچکدام از 
شمع ها را خاموش نمی کنند. نذورات جمع آوری شده 
اشک  و  داشته  تعلق  منبر  صاحب  به  مراسم  این   طی 

آوری  جمع  مساجد  از  مکانی  در  نیز  مزبور  های   شمع 
می شود. مسجد آیت ا... آیتی، مسجد جامع، مسجد خواجه 
الزمانی)عج(،  صاحب  مسجد  حسن،  حیدر  مسجد  خضر، 
مسجد امام حسن )ع(، چشمه خلیلی )قدمگاه(، منزل دختر 
جمله  از  بیرجند  معصومیه  مدرسه  و  گود  آخوند، حسینیه 
اماکنی هستند که مراسم هفت منبر در آنها برگزار می شود. 
گفتنی است مراسم هفت منبر به شماره 5۰7 - 9۱/6/2۰ 

در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.

سومین سال است که میراث فرهنگی 
برای ساماندهی مراسم، برنامه دارد

اداره کل  بیرجند شناسی  پایگاه  نصرآبادی، مسئول   
میراث  پایگاه  اینکه  بیان  با  استان  فرهنگی  میراث 
میراث  گفت:  است،  دیده  را  مراسم  این  تدارکات 
اقدام  مراسم  تر  منظم  و  بهتر  برگزاری  برای  فرهنگی 
برای سومین سال است  تدابیری می کند و  اجرای  به 
کردن  روشن  برای  سیمانی  های  بلوکه  مسیر،  در  که 
سنتی  آیین  کرد:  عنوان  وی  است.  شده  گذاشته  شمع 
 7 منبر در حدود 2۰  مکان شهر برگزار می شود و ما 
قباًل  و  بوده  بیشتر  جمعیت  تراکم  که   هایی  مکان 
مسجد  مثل  است،  داشته  کمتری  سازماندهی 
را  خضرعلی  مسجد  و  نواب  حسینیه  چهاردرخت، 
عنوان  به  سیمانی  های  بلوکه  و  ایم  کرده  سازماندهی 
است.  شده  گذاشته  شمع  کردن  روشن  برای  محلی 
نصرآبادی با بیان اینکه این دو سه سال  آسیب ها بسیار 
کمتر شده است و شاید بتوان گفت به صفر رسیده،گفت: 
امیدواریم از این به بعد هم همینطور باشد و با برگزاری 

این مراسم زیبای مذهبی و آیینی،آسیبی  نداشته باشیم.

عکس از : مجتبی گرگی

۱۰ فعالیتی که چپ دست ها، بهتر از راست  دست ها انجام می دهند
به عنوان یک فرد راست دست، تا االن واقعا نمی دانستم 
مواجه  چالش هایی  چه  با  روزانه  دست  چپ  انسان های 
را  این که شبی در میز شام، فردی چپ دست  تا  هستند. 
دیدم که با کلی برنامه ریزی و تفکر به دنبال جای مناسبی 
برای نشستن بود. علت هم واضح بود، اگر جای مناسبی پیدا 
نمی کرد باید در طول شام مدام با آرنج خود ضرباتی را به 
نفر سمت چپ خود وارد می کرد! در این مطلب قصد داریم 
شما را با ده مورد از کارهایی که افراد چپ دست معموال بهتر 

انجام می دهند، آشنا کنیم. همراه ما باشید:
از نمونه ها  رانندگان چپ دست  آیا  ۱. رانندگی: ولی 
راست دست بهتر هستند؟ براساس یک سری مطالعات در 
مقیاس کوچک، جواب این سوال مثبت است. یک موسسه 
آنالین فعال در حوزه بیمه ماشین با نام زبرا در تحقیقاتی 
با عنوان Handedness Research سرمایه گذاری 
کرده است. این تحقیقات بر روی عادت های رانندگی ۱5۰۰ 
راننده مختلف در طول یک دهه صورت گرفته است. نتایج 
این مطالعه نشان می دهد که رانندگانی که چپ دست هستند 
نسبت به رانندگان راست دست تصادفات کمتری داشته اند.

به گفته دکتر ِگلِن ِهیورشم که سرپرستی این مطالعه 
رانندگی  دلیل  به  می تواند  امر  این  داشته،  برعهده  را 
صورت  بدین  باشد.  جاده  راست  سمت  در  آمریکایی ها 
که افراد چپ دست همواره حواس شان به سمتی که در 
آن قوی هستند، یعنی سمت چپ خواهد بود. همچنین 
موسسه زبرا به رانندگان چپ دستی که در این مطالعات 
ماشین  بیمه  برای  ویژه ای  تخفیف  بودند  کرده  شرکت 
اعطا نموده است. همچنین براساس یک مطالعه در کشور 
صورت  رانندگی  آموزش  موسسه  یک  در  که  انگلستان 
گرفته، افراد چپ دست ۱۰ درصد بیشتر از رانندگان راست 
دست در همان دفعه اول در آزمون رانندگی قبول می شوند.

از  تن  چند  سال ۱977  در  قبل  سال ها  معماری:   .2
محققین این فرضیه را مطرح کردند که دانش آموزان چپ 
دستی که در رشته معماری تحصیل می کنند با موفقیت 
برنامه تحصیلی شش ساله خود را به پایان خواهند رساند. در 
واقع 2۱ درصد از مردانی که این برنامه را شروع کردند چپ 
دست بوده اند که باالتر از میانگین ۱۰ درصدی محسوب 
می شود. همچنین چند زن نیز در این بین دیده می شدند 
که هیچ کدام چپ دست نبودند. به طور کلی چپ دستی 
خصوصیتی است که در زنان نسبت به مردان بسیار نادر 
این  در  کننده  دست های شرکت  اما چپ  می شود.  دیده 
برنامه تحصیالت خود را با نرخ باالتری نسبت به راست  
زمینه  در  را  باالتری  نمرات  و  رسانده  اتمام  به  دست ها 
طراحی و سایر معیارهای آکادمیک رشته معماری بدست 
آوردند. برخی از اعضای هیئت داوری کنجکاو شدند که 
چرا این اتفاق افتاده است. یکی از تئوری های مطرح شده 
که بسیاری آن را قبول دارند این است که افراد چپ دست 
تخیل و درک بهتری از فضای سه بعدی دارند، دو معیاری 

که در بحث طراحی و فرآیند ساخت بسیار مهم هستند.
اما  است  راست دست  ترامپ  دونالد  بدانید  است  جالب 

رئیس جمهورهای چپ دست وجود  از  او سیلی  از  پیش 
اوباما، بیل  داشته اند که به کاخ سفید وارد شده اند! باراک 
کلینتون، جورج دبیلو بوش، جرالد فورد و هربرت هوور رئیس 
جمهورهای چپ دست آمریکا در چند دهه گذشته هستند. 
این رقم خیلی باالتر از میانگین جمعیت افراد چپ دست 
فکری  فرآیندهای  در  عالی  توانایی  اما  می شود  محسوب 

پیچیده و سخت می تواند یکی از دالیل آن باشد.
3. بازگشت از سکته مغزی: اغلب مواقع پس از 
سکته مغزی، افراد چپ دست نسبت به راست دست ها زودتر 
قادر به صحبت کردن می شوند. علت آن است که سمت 
چپ مغز وظیفه کنترل صحبت کردن را برعهده دارد. از 
آن جایی که چپ دست ها وابستگی کمتری به سمت چپ 
مغز دارند، خیلی سریع تر می توانند صحبت کنند. در واقع 95 
درصد از راست دست ها تسلط زبانی را از سمت چپ مغزشان 
دارند و این در حالی است که رقم مذکور برای افراد چپ 
دست در حدود 7۰ درصد است. همچنین 3۰ درصد از افراد 
نیز تسلط زبانی خود را از سمت راست و یا هر دو نیم کره 
مغزشان بدست آورده اند.  این ویژگی در افراد چپ دست 
می تواند منجر به بی توجهی فضایی شود که در آن فرد در 
هنگام مصدومیت مغزی و یا بازگشت از سکته مغزی نیمی 
از شرایط پیش رو را درک نکند. برای مثال ممکن است در 
این حالت فرد نیمی از غذای موجود در بشقاب که در سمت 
چپ قرار گرفته را متوجه نشود. بنابراین اگرچه ویژگی های 
ذهنی و مغزی در افراد چپ دست مثبت ارزیابی می شوند، اما 

باید مطالعات بیشتری بر روی آن ها صورت بگیرد.
4. فضانورد شدن: اگر تاریخ را یک معیار قابل اعتماد 
محسوب کنیم، چپ دست ها شانس بیشتری برای قبولی 
در آزمون ها و مصاحبه های الزم جهت سفر به مریخ و یا 
سیارات دیگر خواهند داشت. یکی از چهار فضانوردی که 
داشتند،  حضور  میالدی   ۱96۰ دهه  در  آپولو  سفینه  در 
از  بیش  احتمال  تعداد کم،  این  در  که  بودند  چپ دست 
25۰ درصد قابل دریافت است. باز آلدرین و مایک کالینز 
دو فضانوردی بودند که تحت این آزمایشات فردی قرار 
گرفتند و هر دو نیز به عنوان سرنشینان تاریخ ساز آپولو ۱۱ 

در واقعه فرود بر روی سطح ماه محسوب می شوند.   
5. تنیس و سایر بازی های تک  به تک: مارتینا 

معروف  تنیسور  سه  لِیور  راد  و  مک انرو  جان  ناوارتیلووا، 
بودند که از قضا هر سه نفر نیز چپ دست هستند. علت 
این موفقیت سرویس هایی بود که از سمت چپ زده می شد 
ضربات  )معموال  بک هند  ضعیف  ضربه  یک  با  طبیعتا  و 
بک  هند برای افراد راست دست دشوار است( حریف پاسخ 
داده می شد. در واقع در رنکینگ ATP 2۰۱7، از بین 35 
بازیکن برتر رنکینگ، چند تن از آن ها چپ دست هستند که 
شامل اسامی مشهوری مانند رافائل نادال و فلیسیانو لوپز 
می شود. بازیکنان چپ دست زن مانند آنگلیک کربر، لوسی 
صفارووا و پترا کیتووا در طی چند سال اخیر به موفقیت 
زیادی دست پیدا نمودند. در حال حاضر بازیکنان چپ دستی 
که در لیگ های پایین تر بازی می کنند نسبت به رقبای خود 
که معموال راست دست هستند، شانس برتری بیشتری دارند. 
در واقع یک مطالعه کوچک بر روی دو گروه مساوی از 
تنیس بازان چپ دست و راست دست صورت گرفته که نشان 
می دهد هر دو گروه وقتی در برابر حریفان راست دست قرار 
می گیرند بهتر می توانند ضربات جهت دار را پیش بینی کنند. 
مزیت چپ دست ها در سایر ورزش های تک به تک نیز صادق 
است. ورزش هایی مانند بوکس و شمشیربازی از این جمله اند.

لو  و  باندز  بری  کاب،  تای  روت،  بیب  بیسبال:   .6
هم  هنوز  که  بیسبال  شده  شناخته  بازیکن  چند  گریک، 
بازیکنان  این  تمام  این که  جالب  هستند.  بهترین ها  جزو 
چپ دست هستند.  برخی ویژگی های بازی بیسبال باعث 
باشند.  داشته  مختلفی  مزیت های  دست ها  چپ  تا  شده 
ضربه زن های چپ دست از لحاظ دید مزیت دارند چرا که 
اما  می شود.  پرتاب  آن ها  به سمت  روبه رو  از  دقیقا  توپ 
ضربه زن های راست دست توپ را در جایی باالتر از شانه 
سمت چپ بازیکن پرتاب کننده، مشاهده می کنند. بنابراین 
بازیکن چپ دست به راحتی و با حرکت کمتر چوب، ضربه 
مناسبی به توپ زده و از بازیکن راست دست جلو می افتد. 
7. حل مشکالت: شاید ریاضیات را علمی سرشار از 
قوانین دقیق و محاسبات سخت بدانید، اما در واقع این علم 
یک فرآیند بسیار خالقانه و پچیده را ارائه می دهد. باتوجه به 
توانایی تفکر واگرا که در افراد چپ دست در سطح بسیار 
عالی قرار دارد، نباید تعجب کرد که آن ها در ریاضیات بسیار 
خوب ظاهر شوند. این موضوع از گذشته وجود داشته و در 

مطالعه ای که اخیرا در سال 2۰۱7 به انجام رسیده، این ادعا 
با شواهدی به اثبات رسیده است. محققان در این مطالعه 
بر روی 23۰۰ دانش آموز تحقیق کردند. دانش آموزان چپ 
دست )خصوصا مردان( با حل مسائل پیچده ریاضی، به طور 
محسوسی بقیه شرکت  کنندگان را شکست دادند. اما این 

برتری در حل مسائل ساده و ابتدایی ریاضی دیده نشد. 
8. پول درآوردن: براساس آمار، یک فرد چپ دست 
که با موفقیت کالج را پشت سر گذاشته باشد می تواند در 
حدود ۱5 درصد بیشتر از فردی مشابه اما راست دست، درآمد 
داشته باشد. این آمار براساس مطالعه ای که در سال 2۰۰6 
توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی صورت گرفت، ارائه شده 
است. آمار مشابه ای برای زنان چپ دست منتشر نشده که 
برخی آن را نوعی تبعیض جنسیتی می دانند و برخی دیگر نیز 
مشاغل سطح پایین تر زنان را علت عدم تحقیق بر روی زنان 
چپ دست ذکر کرده اند. اما در سال 2۰۱4 پروفسور جاشوآ 
گودمن از دانشگاه هاروارد در مقاله ای می نویسد “حقوق 
از  کمتر  درصد  تا ۱2  می تواند ۱۰  سالیانه چپ دست ها 
افراد راست دست باشد”. اما علت این حرف وجود برخی 
مشکالت احساسی و رفتاری در افراد چپ دست است که 
به علت خاص بودن روی می دهد. وی می افزاید افراد چپ 
دست بیشتر از راست دست ها در مواردی که به فعالیت 
دست مربوط می شوند، به کار گرفته می شوند و این ممکن 
است یکی دیگر از دالیل پایین بودن حقوق این افراد باشد. 
اما به هر حال در دنیای امروز تعداد میلیونرهای چپ دست 
کم نیست. بیل گیتس، مایکل بلومبرگ و اپرا وینفری سه 

نمونه مشهور در این زمینه محسوب می شوند.
9. هنر و موسیقی: احتماال می دانید که مغز انسان به 
دو نیم کره چپ و راست تقسیم شده است. خب، سمت چپ 
مغز در افراد راست دست، مسئول کنترل حرکات سمت چپ 
بوده. در واقع فعالیت هایی که با دست چپ انجام می شوند، در 
نیمکره راست مغز پردازش می گردند. این طور گفته می شود 
که نیم کره راست با مهارت های خالقانه مانند هنر، موسیقی، 
ادراک و حتی نبوغ عمومی سروکار دارد. همین تقسیم بندی 
مغز باعث شده تا افراد چپ دست بیشتر به دنبال مشاغل 
لئوناردو داوینچی، رافائل و  باشند.  و فرصت های خالقانه 
ام. سی. اِشر نمونه های مشهوری از هنرمندان چپ دست 
هستند. اما با این حال هنوز ارتباط واضحی بین چپ/راست 
دست بودن و میزان خالقیت اثبات نشده است. درواقع عدم 
وجود شواهد علمی در این زمینه باعث شده تا این راز قدیمی 
هنوز هم بدون اثبات باقی مانده باشد. عالوه بر این، مغز 
انسان پیچیده تر از این حرفا است و احتماال هر دو نیم کره به 
شیوه های متفاوت باعث بروز خالقیت می شوند. در یکی از 
مطالعات صورت گرفته، مردان چپ دست قوه تفکر واگرای 
باالتری داشته و نسبت به اطالعاتی که در اختیارشان قرار 
داده شد، ایده های جدید و جالب تری را ارائه دادند. این در 
حالی است که بسیاری از مردم دارای تفکر همگرا هستند 
که در نتیجه در هنگام مشکالت به صورت آن و بخش های 

جزیی تر توجه می کنند./ آی تی رسان؛ مصطفی طبری

مناسبت ها 

روزتجلیلازاسراومفقودان

کهنشانآنهادربینشانیشاناست

اسالمی،  انقالب  حوزه-  رسانی  اطالع  پایگاه 
و  مال  جان،  از  که  است  مردمی  مبارزه  دستاورد 
مقدس،  دفاع  سال  هشت  گذشتند.  شان  زندگی 
جان  از  و  ها  فداکاری  این  بهای  گران  سند 
گذشتگی هاست. سبک باالن عاشق بی شماری، 
سوار بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاختند 
نیز در قفس تنگ  و در همان حال، سینه هایی 
بازداشت گاه های عراق تپیدند. آنها بهترین سالیان 
عمر خود را آنجا گذراندند تا ندای حق و حقانیت 
بماند.  درخشش  اوج  در  ایران  نام  و  شود  نواخته 
اسیران ایرانی، با پیروی از کاروان اسیران عاشورا، 
در اسارت آزادگی آفریدند و دشمن ریاکار را رسوا 
ساختند. به احترام اسیران جنگی و مفقودان آن، 
روز یازده محرم هر سال را که هم زمان با مصیبت 
دردناک اسارت اهل بیت پیامبر )ص( است، »روز 
تجلیل از اسرا و مفقودان« نام گذاری کرده اند. 
بزرگ و پاینده باد نام اسیران آزاده و شهیدان گم 
نام بی قرار که نشان آنها در بی نشانی شان است.

خبرها از گوشه و کنار

قطعخدماتتلگرامدرایرانوروسیه

موسس شرکت تلگرام از تصمیم احتمالی خود 
و  ایران  در  رسان  پیام  این  خدمات  قطع  برای 
روسیه خبر داد. به گزارش جام جم آنالین، پاول 
دوروف در تشریح این خبر گفت: فعالیت تلگرام را 
در کشورهایی که بر آن فشار وارد کنند، متوقف 
که  شد  مدعی  وی  نوشت،  ودوموستی  می کنیم. 
علت این فشارها دفاع تلگرام از اطالعات شخصی 
کاربران در برابر خواسته های غیر متعارف دولت ها 
قضایی  تعقیب  کرد:  خاطرنشان  دوروف  است. 
این  برای  را  خطری  روسیه  و  ایران  در  تلگرام 
شرکت بوجود نمی آورد زیرا ما درهیچکدام از این 
دو کشور به عنوان شخصیت حقوقی حضور نداریم.
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تکرارموقعیتهایاسترسآور

تکرار دوباره یک اتفاق استرس زا در ذهنتان هیچ فایده ای 
برایتان ندارد و فقط باعث می شود دوباره گرفتار استرسی 
شوید که تجربه کرده بودید. مغز نمی تواند تفاوت بین 
چیزی که به آن فکر می کنید و اتفاقی که واقعاً در حال 
افتادن است را بفهمد. به همین دلیل اگر فکرتان درگیر 
اتفاق منفی شود که در گذشته روی داده است،  یک 

دوباره آن واکنش استرس در بدنتان تکرار خواهد شد.
برای غلبه بر این عادت بد، توصیه می کنیم طرز فکرتان 

درمورد آن اتفاق ها را تغییر دهید.
با فکر کردن به چیزهایی مثل »االن سالم هستم و حالم 
خوب است«، »سیستم ایمنی بدن من قوی است«، »به 
راحتی در زندگی جلو می روم« و امثال آن خودتان را از 

چرخه تکراری فکرهای منفی بیرون بیاورید.
برای مدیتیشن وقت بگذارید. تمرکز بر روی تنفستان 
موقع فکر کردن هم می تواند به از بین بردن واکنش های 
استرس در بدنتان کمک کند. تمرکز روی بدترین نتیجه 
آینده تان  وارد  منفی  افکار  فقط  موقعیت  یک  ممکن 
است  قرار  اتفاقی  چه  نمی دانیم  همین.وقتی  می کند. 
بیفتد، نگران این پیشامدها می شویم. اما چرا باید دو بار به 
خودمان عذاب بدهیم؟ یک راه برای مقابله با فکر کردن 
به بدترین نتیجه ممکن این است که ببینید این عامل 
استرس زا واقع بینانه است یا خیر و از خودتان سوال کنید 

یک یا دو ماه دیگر در آینده اذیتتان خواهد کرد یا نه.
بپرسید،  را  سوال ها  این  خودتان  از  وقتی  گاهی اوقات 
که  نیست  وحشتناکی  اتفاق  هم  واقعاً  که  می فهمید 
نتوانید با آن کنار بیایید.یک راه دیگر هم برای دوری 
از این طرزفکر این است که در زمان حال زندگی کنید. 
مثاًل وقتی می خواهید کارهای روزانه تان مثل شستن 

ظرفها را انجام دهید.

خاطرهازشهیدحاجحسینخرازی

در عملیات فاو یکی ار بچه ها ی غواص زخمی شده بود. 
مدام تماس می گرفت شفیعی حالش خوبه؟ گفتیم باید 
هم خوب باشه. حاال حاال ها کارش داریم. اصال گوشی 
رو بده به خودش. به بچه های امداد بی سیم می زد 
بروند بیاورندش عقب. از بی سیم چیش پرسیدم: چی 
می گفت؟  گفت: ابا ! حسین آقا هم ما رو کشت با این 
غواصاش. با غیظ نگاهش می کنم. می گویم  اخوی ! به 
کارت برس.  می گوید  مگه غیر اینه ؟ ما این جا داریم 
عرق می ریزیم تو این گرما؛ آقا فرمانده لشکر نشسته  تو 

سنگر فرماندهی، هی دستور می دهند.  
تحّملم تمام می شود. داد می زنم من خودم بلدم قایق 
برانم ها. گفته باشم، یک کم دیگه حرف بزنی، همین 
 جا پرتت می کنم توی آب، تا حاال حسین خرازی رو 
 دیده ای که پشت سرش لغز می خونی؟ « می خندد.

می خندد و می گوید  مگه تو دیده ای؟
باید اول خودش خط را می دید. می گفت  باید بدونم 
بچه های مردم رو کجا می آورم. گفت »حاال شما برید 

من این حا نشسته م. هوا تونو دار.م بدوین ها. 
پایمان  جای  خط.  سمت  دویدیم  بیرون.   پریدم 
را می کوبیدند. برمی گشتیم. یکی افتاده بود روی زمین. 

برش گرداند، صورتش را بوسید. گفت  بچه تهرونه ها.

بزرگترین روز در زندگی شما و من وقتی
 است که مسئولیت کامل نگرش خود را قبول 
کنیم. آن روزی است که ما واقعا بالغ می شویم.

شکست نوعی طرز نگرش است.
 هیچ کس شکست نمی خورد مگر اینکه

 شکست را به عنوان یک واقعیت قبول کند

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق
چرا که سنگ صبور است و محرم راز است

ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد
کبوتری که زیادی بلند پرواز است

برای هر یک دقیقه ای که عصبانی
 هستی، شصت ثانیه شادی

 را از دست می دهی.

گریه کردن  به یاد خدا ریه ها را باز می کند، چهره را 
شستشو می دهد، چشم ها را ورزش می دهد، و خشم 

را کاهش می دهد. پس به راحتی گریه کن.

هشت سال دفاع مقدس، سند گران بهای این فداکاری ها 
و از جان گذشتگی هاست. سبک باالن عاشق بی شماری، 
سوار بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاختند و در 
همان حال، سینه هایی نیز در قفس تنگ بازداشت گاه های 
عراق تپیدند. آنها بهترین سالیان عمر خود را آنجا گذراندند تا 
ندای حق و حقانیت نواخته شود و نام ایران در اوج درخشش 
بماند. اسیران ایرانی، با پیروی از کاروان اسیران عاشورا، در 

اسارت آزادگی آفریدند و دشمن ریاکار را رسوا ساختند.
به احترام اسیران جنگی و مفقودان آن، روز یازده محرم هر 
سال را که هم زمان با مصیبت دردناک اسارت اهل بیت 
پیامبر است، »روز تجلیل از اسرا و مفقودان« نام گذاری 
کرده اند. بزرگ و پاینده باد نام اسیران آزاده و شهیدان گم 

نام بی قرار که نشان آنها در بی نشانی شان است.
این همه یوسف

پس از فروپاشی رژیم بعثی عراق و اطمینان از نبود اسیر 
ایرانی در آن کشور، در آذرماه 1382، مصّوبه ای در بنیاد 
شهید انقالب اسالمی تصویب شد که بر اساس آن، باقی 
نام  و  گردید  اعالم  شهید  مقدس،  دفاع  مفقودان  مانده 
آنان با عنوان شهدای جاویداالثر ثبت شد. ستاد تفحص 
شهدای کشور هم تعداد شهدای مفقود را هفت هزار شهید 
عنوان می کند که هنوز با وجود جست وجوهای فراوان، 
کدامین  نیست  معلوم  است.  نشده  یافت  آنان  از  نشانی 
خاک میزبان جسم پاکشان گشته و آنان از کدام شکاف 

و خاکریز و کانال، به لقای خداوند رسیدند و بر سر خوان 
نعمتش روزی می خورند. آنها جاویدند و عطر پیراهنشان 

هیچ گاه از کنعان سرزمینمان خارج نخواهد شد. 
دشت های جنوب، همواره مهمان الله های سرخی است 
اند. الله های سرخ،  از سرخی خونشان جان گرفته  که 
 نماد دست خونین شهیدان هستند که ما را به بیعت فرا

می خوانند و ما را سوگند می دهند تا راهشان را بپوییم 
و از ثمره خونشان پاسداری کنیم. سالم خدا بر آنان و بر 

مزار بی نشانشان باد!
آزادگان در بند

بریده باد دست یزیدیان که عصر روز عاشورا، پرونده جنایت 
خود را تکمیل کردند و در نهایت پستی، کاروانی جملگی از 
تبار آزادگی را به اسارت گرفتند. خدای بزرگ چه زود انتقام 
گرفت و شکست آنان را به دست همین کاروان رقم زد. آن 
گاه که ساالر کاروان، زینب )ع(، پیام رسان نهضت بزرگ 
حسینی شد و امام ساجدان با سخنان آتشین خود، چهره 
پلید یزید را آشکار ساخت و کاخ سلطنتش را به لرزه درآورد 
و عمق ستم دشمنان دنیادوست شهوت پرست را آشکار 
ساخت. آنان که در اسارت، پرچم دار عزت و بزرگی اسالم 
الگویی  بودند،  دین خدا  و خواری دشمنان  مایه خفت  و 
شدند برای سربازان مکتب عاشورا در طول تاریخ؛ چنان 
که اسیران ایرانی با اقتدا به ایشان، رنج و شکنجه اسارت را 

تحمل کردند و مایه افتخار اسالم و ایران شدند.

گم نامان خوش نام
نامش شهید است. شهرتش، گم نام؛ فرزند روح ا...، روی 
سنگ قبرش این گونه نوشته اند. گاه گاهی به شهر و دیار 
ما می آید با چند تکه استخوان. زنگ بیداری را با آمدنش 
به صدا درمی آورد تا در رخوت زندگی دنیا خوابمان نبرد و 
گم نشویم در تاریکی ظواهر دنیا. می آیند و حسرت جان 
کاهی را در دلمان زنده می کنند. چه رها و سبک بال رفتند 
و ما جا مانده ایم و چه زیبا ماندگار شدند و ما چه فراموش 
می شویم. تمام وصله های دنیا را از خودشان باز کردند، 
حتی اسمش را. نام ها را واگذاشتند برای آنها که دل به آنها 
می بندند، برایش قد خم می کنند و نوکر آنهایند. مباد که 
این گونه باشیم و آخرت مان را به زندگی دنیا بفروشیم و از 
مشتی استخوان بی پالک، درس رهایی و عشق نیاموزیم. 
در حیرتم چگونه آنها گم نامند، در حالی که نامی به وسعت 
غیرت و مردانگی دارند. گم نامی آنها از ماست که نتوانستیم 

و نخواستیم آنها را بشناسیم و خود را به غریبگی زدیم. 
گل گم گشته

خورشید گواه است آن روز که چکمه هایش را با لبخند 
بست، مادر با قرآن و ظرف آب بدرقه اش کرد و نشست به 
امید برگشتش. سال ها از آن روز می گذرد. نگاه مادر دل 
شکسته، هنوز به در است و قلبش با هر صدای زنگ در ُتند 
ُتند می زند. باید صورت خسته اش را دیده باشی تا بفهمی. 
باید گریه های شبانه اش را شنیده باشی تا حس کنی. باید 

حسرت نگاه پدرش را دیده باشی تا بدانی. دست هایش 
پینه دار، چشم هایش کم سو، پاهایش بی نا و محاسنش 
سفید شدند و او هر روز بغضش را فرو می خورد و هر شب 
با بوسیدن عکس زیر بالش، می خوابد. این روزها، دخترش 
روی صندلی کنار سفره نشسته بود، خواست گل بچیند، ولی 
گلش گم شده بود؛ او که رؤیای دخترانه اش از یک نامه یا 

خبر یا عطر چفیه پدر بیشتر نبود.
اسرا و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی

لحظه های اسارت، لحظه های اثبات حقانیت جمهوری 
که  بود  سرزمینی  آزادی  و  استقالل  از  دفاع  و  اسالمی 
ثمر  به  با خون هزاران الله عاشق  و  مبارزه  با سال ها 
دژخیمان  با  که  غیورمردانی  خاموش  فریاد  نشست. 
فرومایه به رویارویی پرداختند و از سرزمین اسالمی مان 
دالورمردانه،  و  جانانه  نبردی  از  پس  آنان  کردند.  دفاع 
بر مصیبت های اسارت صبر کردند و با تحمل ضربات 
کینه و خشم دشمن، مایه ماندگاری و پایداری جمهوری 
اسالمی شدند. صبر و استقامت اسیران ایرانی، گواه شکوه 
و صالبت انقالب نوپایی بود که برای واالیی کلمه خدا ، 
در برابر دنیای دشمن ایستاد. شکنجه و درد و غم اسارت، 
بر ایمان راسخ آنها به انقالب و ارزش ها افزود و اسارت 
گاه ها را به دانشگاه های تربیت انسان های مجاهد و 
آزاده تبدیل کرد. سال های اسارت، سال های وفاداری به 

والیت و نماد سرسپردگی و عشق به ایران بود.
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صعود امدادگر خراسان جنوبی به اورست کوچک

کاری- محمود قویدل ورزشکار آتش نشان هم استانی، در آخرین صعود 
خود در اول مهر امسال توانست قله کازبک گرجستان با ارتفاع بیش از 
5 هزار متر را فتح کرد. وی در گفتگو بار آوا گفت: اکثر قلل ایران را که 
 در 31 استان کشور قرار دارند را هم در تابستان و هم در زمستان فتح 
کرده ام و بیش از 100 مرتبه به قله دماوند صعود کرده ام که کمترین 
زمان صعودم به این قله 3 ساعت و 20 دقیقه طول کشید. وی تاکید می 
کند: صعود به قله کازبک طوری برنامه ریز شد که تا قبل از زمستان 
انجام شود و احتمااًل تا دو ماه دیگر باز هم برای فتح قله آن خواهم رفت.

برانکو ایوانکوویچ، بهترین مربی ایران شد

باشگاهی  سرمربیان  بندی  رده  فهرست  جدیدترین  براساس  ایرنا- 
جهان، برانکو ایونکوویچ، سرمربی پرسپولیس، با سه پله ارتقاء در رده 
بندی  رده  فهرست  جدیدترین  در  ایوانکوویچ  گرفت.  قرار  164جهان 
رده 164جهان دست  به  پله صعود  با 3  جهان،  باشگاهی  سرمربیان 
یافت و بهترین مربی ایران شد. طبق این فهرست، علیرضا منصوریان، 
سرمربی مستعفی استقالل با 4 پله سقوط، در رده 194 جهان نشست.

ووشوی قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه سانداکاران ایران

تیم ملی ووشوی  یوسف صبری و شهربانو منصوریان، دو سانداکار 
در  جهان  بزرگساالن  قهرمانی  های  رقابت  روز  نخستین  در  ایران 
روسیه، برابر حریفان به برتری رسیدند. به گزارش ایرنا، چهاردهمین 
دوره مسابقات ووشوی قهرمانی بزرگساالن جهان از روز جمعه در 

روسیه آغاز شده و تا روز سه شنبه در روسیه ادامه خواهد داشت.

یونس امامی، نماینده کشورمان صاحب مدال طال شد

یونس امامی با غلبه بر کشتی گیر روسی در دیدار پایانی رقابت های 
بین المللی کشتی آزاد جام دیمیتری کرکین به میزبانی روسیه، مدال 
در  کشتی،  فدراسیون  از  ایرنا  گزارش  به  آویخت.  گردن  به  را  طال 
نخستین روز رقابت های بین المللی کشتی آزاد در شهر یاکوتسک، 
با نتیجه  پایانی  امامی نماینده وزن 65 کیلوگرم کشورمان در دیدار 
پنج بر یک »والتوف« روس را شکست داد و در جایگاه نخست ایستاد.

جادوی جوش شیرین برای پوست

جوش  کلمه  شنیدن  با  که  چیزی  نخستین 
شیرین به ذهن شما می آید ماده ای است که در 
شیرینی پزی از آن استفاده می کنند اما این ماده 
می تواند یک زیباکننده فوق العاده نیز باشد. اگر 
در تمیزی موهای تان وسواس دارید یا موهای 
جوش  چای خوری  قاشق  یک  دارید:  چرب 

شیرین را به بطری شامپوی تان اضافه کنید و 
موهای تان را شامپو کنید. همینطور برای درمان 
آکنه، مصرف  مثل  پوستی  شایع  بیماری های 
باشد.  موثر  می تواند  جوش شیرین  موضعی 
جوش شیرین سلول های مرده پوست را از بین 
می برد و اسیدمازاد در بدن را خنثی می کند و 
به ویژه برای درمان آکنه که اغلب به علت مسدود 
شدن منافذ پوستی به وجود می آید مفید است.

بنزین با سالمتی ما چه می کند؟

خیلی ها بوی بنزین را دوست دارند و وقتی به 
پمپ بنزین می روند حس خوبی پیدا می کنند، 
حسی  چنین  نه تنها  بنزین  پمپ  کارکنان  اما 
معرض  در  طوالنی  گرفتن  قرار  بلکه  ندارند، 
بنزین، سالمتشان را هم تهدید می کند. به گفته 
متخصصان، هوای موجود در جایگاه های بنزین 

پر از بخارات بنزین است که ترکیبات سرطانزایی 
را تولید می کند و بدون شک تنفس چنین هوایی، 
کارکنان پمپ را در معرض انواع بیماری های 
مجاری  تورم  آسم،  برونشیت،  مثل  ریوی 
می دهد.  قرار  ریوی  عفونت های  و  تنفسی 
همینطور درصد باالیی از این سموم از طریق 
ریه وارد خون می شود و احتمال بروز مشکالت 
خونی بویژه سرطان را بشدت افزایش می دهد.

حادثه بنیتا تکرار شد؛ کودک دیگری را با خودروی پدربزرگ دزدیدند

رکنا-  فرمانده انتظامی استان اصفهان در تشریح این خبر گفت: پس از نیم ساعت از اعالم 
سرقت خودروی پژو پارس همراه با دختر هفت ساله خانواده در روز گذشته، فرزند خانواده توسط 
پلیس پیدا شد. سردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به اینکه ساعت 21 شب، گزارش سرقت 
خودروی پژو پارس همراه با فرزندشان به فوریت های پلیسی استان اصفهان گزارش شد، اظهار 
داشت: در این اتفاق خانواده در حالی که دختر هفت ساله شان در جلوی خودرو نشسته بوده، 
خودرو را ر ها کرده و راهی فروشگاه می شوند. وی با بیان اینکه پس از اعالم این گزارش نیروهای 
ویژه پلیس بررسی و انجام مراقبت های الزم را در دستور کار قرار دادند، اضافه کرد: پس از 
گذشت نیم ساعت از عملیات دختر این خانواده در همان منطقه پیدا شد. فرمانده انتظامی اصفهان 
با بیان اینکه هنوز خودروی سرقت شده کشف نشده است، ادامه داد: عملیات برای پیدا کردن 
سارق همچنان ادامه دارد. سردار معصوم بیگی به خانواده ها توصیه کرد که همه موارد امنیتی را 
در هنگام همراه داشتن فرزندشان و تنها گذاشتن آن ها در خودرو در اماکن عمومی رعایت کنند.

3 کشته در حادثه رانندگی جاده بیرجند - قاین

تصادف در جاده بیرجند - قاین 3 کشته بر جای گذاشت. به گزارش 
راه  پلیس  رییس  گفته  به  استان،  مرکز  سیما  و  خبرگزاری صدا 
خراسان جنوبی، ساعت 14:55 دقیقه روز پنجشنبه، بر اثر برخورد 
تریلی با پراید در کیلومتر 37 جاده قاین - بیرجند، دو سرنشین و 
راننده  سواری پراید کشته شدند. سرهنگ رضایی علت این حادثه 
را انحراف به چپ تریلی اعالم کرد. الزم به ذکر است واژگونی یک 
دستگاه وانت در جاده آرین شهر - گازار با یک کشته، برخورد دو 
پراید  در جاده طبس - بشرویه با  7 نفر مجروح از حوادث 5 مهر 
و واژگونی پراید در کیلومتر 25 محور دیهوک - راور، با 5 زخمی، 
واژگونی یک دستگاه خودروی 405 در جاده روستایی رومه - زهری 
نهبندان با یک کشته و 4 مجروح از حوادث روز 6 مهر بوده اند.

سقوط مرگبار بلندگو بر سر پسر بچه

در  راین  شهر  در  بلندگو  باند  سقوط  برنا- 
کرمان مرگ کودک 13 ساله را رقم زد. سید 
محمد صابری رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی علوم پزشکی کرمان  
گفت: بالفاصله بعد از اطالع از این حادثه، 
یک آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. وی 
با بیان اینکه حادثه ساعت هفت و 41 دقیقه 
صبح روز گذشته اتفاق افتاده است، افزود: 
متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده به سر 
این پسر بچه بعد از گذشتن حدود 20 دقیقه از 
بروز حادثه، این فرد جان خود را از دست داد.

با عصبانیت به رختخواب نروید!

هرچه میزان عصبانیت در فردی بیشتر باشد، 
اختالل  یا  خواب  کمبود  از  بیشتر  فرد  آن 
افرادی  محققان،  به گفته  می برد.  رنج  خواب 
می روند،  خواب  رخت  به  عصبانیت  با  که 
بیشتر از دیگران با احتمال بیدار ماندن مواجه 
مشکالت شان  با  ناخودآگاه  به طور  و  هستند 

که  افرادی  کلی،  به طور  می روند.  کلنجار 
منظرهای  از  دارند،  ضعیفی  خشم  کنترل 
مواجه  خواب  در  اختالل  با  ذهنی  و  بدنی 
می شوند. یافته های جدید، عادت های خواب 
کنترل  زمینه  در  فردی  تفاوت های  به  را 
که  می دهند  نشان  و  می کنند  مرتبط  خشم 
کنترل خشم ضعیف، نقش فوق العاده مهمی 

را در وضعیت خواب انسان ها ایفا می سازد.

فواید خندیدن هنگام تزریق واکسن!

خود  پژوهش های  جدیدترین  در  کارشناسان 
دریافتند لبخند زدن و شاد بودن هنگام تزریق 
واکسن آنفلوآنزا می تواند سبب افزایش خاصیت 
محافظتی دارو در بدن شود. به گفته کارشناسان، 
بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  سبب  خوشحالی 
می شود به همین دلیل افراد خوشحال و مثبت 

از دیگران در طول زندگی خود  اندیش کمتر 
دچار بیماری می شوند. خوشحالی و شاد بودن 
مرده  ویروس  از  خفیف  دوز  تزریق  زمان  در 
به بدن )در ترکیب واکسن( سبب افزایش 14 
درصدی سطح ایمنی و تولید آنتی بادی های 
بیشتر می شود. همه ساله با آغاز فصل پاییز، 
افراد سالمند، کودکان،افراد مبتال به سرطان و ... 
تحت نظارت پزشک باید واکسن آنفلوآنزا بزنند.

در پاییز از این ماسک  آبرسان
 استفاده کنید

پوست های خشک معمواًل بیش از دیگر انواع 
پوست ها دچار چین و چروک می شوند و اگر 
پوست خشک دارید، بویژه در سرما بیشتر باید 
مراقب آن باشید تا ظاهرتان جوان بماند. یکی 
از نسخه های طبیعی درمان خشکی و آبرسانی 

پاییزی استفاده از مخلوط رنده پوست خیار و 
پوست  ماسک،  این  تهیه  برای  است.  گالب 
خیار را به کمک رنده ریز کنید و آن را به مدت 
کنید.  خیس  مرغوب  گالب  درون  30دقیقه 
سپس پوست خیار خیس شده در گالب را به 
مدت 20دقیقه روی پوست صورت تان ماسک 
کنید. انجام اینکار به صورت روزانه تاثیر زیادی 
در آبرسانی و رفع زبری پوست های خشک دارد.

در مرحله اول قبل از اینکه روز خود را شروع کنید 10 
دقیقه سکوت کنید و نفس عمیق بکشید. ذهن خود 
را از هر گونه تفکر چه مثبت و چه منفی خالی کنید. 
این کار به شما کمک می کند روز را با یک ذهن 
آب  مصرف  کنید.  شروع  تازه  نگرشی  و  انرژی  پر 
کافی در طی روز بسیار مهم است. اما مصرف یک 

لیوان آب ولرم و آبلیمو بسیار مهمتر است. این کار 
سبب می شود تا سموم بدن شما که در طی خواب 
شب در بدن انباشته شده اند به راحتی دفع شوند. 
همچنین این کار کمک می کند تا سیستم گوارش 
تخلیه شده و آبرسانی به کلیه ی بدن به خوبی انجام 
شود. انرژی که شما در طی یک روز نیاز دارید را 

می توانید تنها با 30 دقیقه ورزش کششی در صبح 
روده  عملکرد خوب  و  سالم  روده  آورید.  به دست 
نکته بسیار مهمی برای سالمتی بدن است. در واقع 
 حدود 70 درصد از سیستم ایمنی بدن ما در قسمت 
 روده ها واقع شده اند. غذاهای ارگانیک، غنی شده از 
پروبیوتیک ها به سالمتی روده ها بسیار کمک می کنند.

صبح تان را با این روش های ساده سم زدایی بدن، آغاز کنید 

بازداشت قاتل ۱۴ساله ملیکا

ملیکا دختر بچه ۸ ساله  قاتل  بازخبر- 
 ای که چند روز پیش ابتدا در محل بازی 
بچه ها مفقود و سپس جسدش پیدا شده 
بود، دستگیر شد. قاتل پسری 14 ساله 
است که انگیزه خود را از قتل، سرقت 
طالجات مقتول اعالم کرده است. پسر 
14 ساله پس از سرقت طالها، ملیکا را 
خفه کرده و جسدش را به مخروبه ای 
داده و دفن کرده  انتقال  اطراف  در آن 
بود. گوشواره ملیکا نزد قاتل پیدا شد و 
پسر 14 ساله به قتل اعتراف کرده است.

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

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
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 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 96/7/۱۱ 

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

ساعت ۱8:30  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(
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  مکان: طالقانی ۱ -  مکتب نرجس)س(

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی
 برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540

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

عنوان کالس ها: مراحل مختلف  آموزش قرائت قرآن کریم و مفاهیم ، تفسیر، نهج البالغه ، اخالق در صحیفه 
سجادیه، معارف مهدویت ، شرح دعا ، احکام ، اصول دین در قرآن و کالس های هنری 

زمان ثبت نام:  25 شهریور  لغایت ۱3 مهر 96         همه روزه صبح ها از ساعت 8 الی ۱۱
شروع کالس ها: ۱5مهر96        مکان: طالقانی ۱ ، مکتب نرجس)علیهاالسالم(   تلفن تماس:3222383۱
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رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی:

متقاضیان ثبت نام اربعین مراقب 
کالهبرداران فضای مجازی باشند

تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس  امیرآبادیزاده- 
اطالعات خراسان جنوبی گفت: متقاضیان ثبت نام 
اربعین حسینی مراقب کاله برداران فضای مجازی 
باشند. سرهنگ محمدپور با اشاره به آغاز ثبت نام 
اینترنتی مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: متأسفانه 
در این ایام شاهد سوء  استفاده افراد سودجو در فضای 
سایبری هستیم به طوری که این افراد با طراحی 
سایت ها   و صفحات جعلی )فیشینگ( پرداخت آنالین 
در فضای مجازی اقدام به سرقت اطالعات بانکی 
اربعین  از متقاضیان ثبت نام مراسم  و کاله برداری 
جعلی  درگاه های   طراحی   کرد:  بیان  می کنند.وی 
 صفحات  بانکی )فیشینگ( توسط افراد کاله بردار یکی 
از مهمترین شگردهای سرقت اطالعات  خصوصی 
از قبیل اطالعات بانکی، هویتی و غیره است و از 
از  بانک ها  اینترنتی  پرداخت  آنجایی که درگاه های 
جمله مواردی هستند که بسیاری از بازدیدکنندگان 
در هنگام ثبت نام با آن مواجه می شوند  زمینه را برای 
سوءاستفاده و فعالیت مجرمانه توسط افراد سودجو 
ثبت نام  درباره  فتا  پلیس  می آورد.رئیس  فراهم 
اینترنتی مراسم اربعین حسینی افزود: کاربران سعی 
کنند خودشان آدرس سایت مورد نظر را در قسمت 
url وارد کنند و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی 
اجتماعی  که در سایت های مختلف و شبکه های 
ارائه می شود جداً خودداری کنند و جهت ثبت نام 
آدرس به  زیارت  و  حج  سازمان  اصلی  سایت  به 

https:// haj.ir مراجعه کنند.

افزایش 40 درصدی اهدای خون
 در بیرجند

گروه خبر- اهدای خون در روز تاسوعای حسینی 
مدیرکل  داشت.  درصدی  افزایش 40  بیرجند  در 
انتقال خون استان گفت: روز تاسوعا در مجموع 
110 واحد خون اهدا شد که نسبت به تاسوعای 
سال قبل افزایش 40 درصدی داشته است. عاملی 
افزود: پارسال میزان خون اهدا شده در روز تاسوعا 
78 واحد خون بود.وی بیشترین گروه خون اهدا 
کرد.کار  عنوان  مثبت   O را  قبل  روز  در  شده 
و  بیرجند  های  پایگاه  در  عزاداران  از  خونگیری 

طبس انجام شده است.

شناسنامه بهداشتی برای ۵0 قصاب
 خراسان جنوبی   

گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مهر-مدیرکل 
برای ۵0 قصاب استان شناسنامه بهداشتی صادر 
شده است.علیرضا رفیعی پور بیان کرد: به منظور 
انسان و دام،  بیماری های مشترک  از  جلوگیری 
برای قصابان خراسان جنوبی شناسنامه بهداشتی 
صادر می شود.وی با بیان اینکه برای صدور این 
 شناسنامه ها دوره های آموزشی الزم برگزار می شود

 گفت: تاکنون برای ۵0 قصاب در استان شناسنامه 
بهداشتی صادر شده است.رفیعی پور بیان کرد: به 
آن دسته از قصابانی که دارای شناسنامه بهداشتی 

می شوند، تجهیزاتی داده می شود.

های  آسیب  برابر  در  مذهبی  های  هیئت 
اجتماعی مسئول باشند

مهر-مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات 
 اسالمی با بیان اینکه دغدغه اصلی امام حسین )ع(

 درعصر حاضر این است که مامور اجتماعی باشیم، 
های  آسیب  دربرابر  مذهبی  های  هیئت  گفت: 
اجتماعی مسئول باشند. رضا معممی مقدم صبح 
طبس  تبلیغ  داران  طالیه  همایش  در  شنبه  پنج 
اظهار کرد: مسئله اصلی انحرافات مجالس مذهبی 
اساسی  شعار  عزاداری  که  است  قضیه  این  سر 
عزاداران بوده در حالی که عزاداری هدف نیست.

اینکه عزاداری وقتی هدف شد گفته  بیان  با  وی 
نمی شود تا دانسته شود، گفته می شود تا گریانده 
خبری  شد  هدف  وقتی  عزاداری  کرد:  بیان  شود، 
بعد از عاشورا و تاسوعا نیست، در صورتی که آیا 
این ناهنجاری های جامعه به ما ربط ندارد؟مدیرکل 
با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  دینی  های  تشکل 
)ع( حسین  امام  اصلی  دغدغه  اینکه  بر   تأکید 

در عصر حاضر این است که مامور اجتماعی باشیم، 
های  آسیب  لحاظ  از  جامعه  امروز  داشت:  عنوان 

اجتماعی وضع  خوبی ندارد.

معارفه  سرپرست جدید
 جمعیت هالل احمر بیرجند

 
هالل  جمعیت  معاونین  حضور  مقدم-با  دادرس 
احمر خراسان جنوبی سرپرست جدید هالل احمر 
مراسم  این  در   . شد  معرفی  بیرجند  شهرستان 
سرپرست  سمت  به  حکمی،  طی  خادمی  مریم 

جمعیت هالل احمر بیرجند منصوب گردید .

تقدیر از رزمندگان و بسیجیان اداره میراث 
فرهنگی به مناسبت هفته دفاع مقدس

گروه خبر-به مناسبت هفته دفاع مقدس ، پایگاه 
کل  اداره  فهمیده  حسین  شهید  بسیج  مقاومت 
با  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
حضور مدیر کل این اداره و فرمانده بسیج ادارات 
از بسیجیان و رزمندگان میراث فرهنگی تقدیرشد 
این جلسه با حضور فرمانده بسیج ادارات، سرهنگ 
صادق احمدی برگزار شد. حسن رمضانی مدیر کل 
میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری و  نیز 
یاد و خاطره شهید حججی را گرامی داشت و افزود 
نیز میتوان رزمندگان  اداره کل  بین همکاران  در 

دوران دفاع مقدس را مشاهده کرد.
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اعتبارات استان به 744 میلیارد تومان افزایش یافت

پیش گرم های کارخانه کک طبس روشن شد

“تعزیه” ظرفیت های خوبی در انتقال مفاهیم مذهبی و عاشورایی دارد

جم
ن 
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س:
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 گلزار شهدای بیرجند در آخرین روز از هفته دفاع مقدس عطر افشانی وغبارروبی شد
گروه خبر - مردم قدرشناس خراسان جنوبی همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس، به مهمانی الله های گلگون کفن رفتند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، جمعی 
از خانواده های معظم شاهد، ایثارگران، مسئوالن، فرماندهان نظامی، انتظامی و گروههای  مختلف مردم با حضور در گلزار شهدای استان با آرمانهای  شهدای واالمقام، تجدید 

میثاق کردند.در بیرجند  مردم و مسئوالن با حضور در قطعه دو شهدای بهشت متقین، گلزار شهدا را عطرافشانی کردند و با نثار گل و قرائت فاتحه یادشان را گرامی داشتند.

در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس برای 
که  را  جنوبی  خراسان  اعتبارات  جاری  سال 
۳۹۲ میلیارد تومان بود به 744 میلیارد تومان 
افزایش داد که این اتفاق تاکنون در مجلس 
خبرگزاری  گزارش  است.به  بوده  بی سابقه 
اجتماع  در  عبادی  االسالم  حجت  تسنیم  
شهرستان  توابع  از  مسک  روستای  عزاداران 
اباعبدا...  سوگواری  ایام  تسلیت  با  درمیان 
الحسین)ع( اظهار داشت: پیگیری الزم برای 
جاده قاین به بیرجند تا پای استیضاح وزیرراه 
پیش رفتیم که وزیر قول رسیدگی هرچه زودتر 
و بدون محدودیت را داده است.وی بیان کرد: 
درحال حاضر هم پیمانکاران این جاده برای 
کار انجام شده طلبکار هستند که از رسانه ها 
می خواهیم  تا این مهم را به گوش وزیر برسانند 
تا چنانچه اقدامی نشد از طریق دیگری اقدام 
کنیم.نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس با بیان اینکه در زمینه گازرسانی به 
درمیان موفق بوده ایم افزود: در آینده نزدیک 
سه روستای مسک،گسک و بورنگ گازرسانی 
در  شده  انجام  کارهای  دیگر  از  می شود.وی 
را   کشور  روستائیان  برای  اشتغالزایی  زمینه 

اختصاص یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
از طریق صندوق توسعه ذکر کرد و گفت: این 
مبلغ تاکنون واریز نشده است.به گفته وی : 
یکی دیگر از کارهای ناتمام در مرکز استان، 
بیمارستان رازی بیرجند بود که به اتمام رسید 
و یکی از مجهزترین  بیمارستانها در خراسان 
دستگاه  چهار  افزود:  است.عبادی  جنوبی 
آنژیوگرافی فوق پیشرفته وارد کشور شد که 
با رایزنی های نماینده مجلس شورای اسالمی 
و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هفته پیش در 

بیمارستان رازی بیرجند نصب شد.
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
ناتمام  های  پروژه  از  یکی  افزود:  مجلس 
به  که  بود  باقران  سیمان  درمیان  شهرستان 
حاضر  درحال  و  رسید  پایان  به  الهی  لطف 
کارخانه سیمان  نفر سهام دار  حدود ۲0 هزار 
باقران هستند.نماینده مردم بیرجند، درمیان و 
خوسف در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
زمینه های اشتغال در روستاها  خاطر نشان کرد: 
صنایع دستی در زمینه فرش و گردشگری از 
جمله کارهایی است که سبب اشتغال زایی در 
روستاها می شود.عبادی اظهار کرد: در زمینه 
مجلس  دوره  این  در  فرش  و  دستی  صنایع 

فراکسیون فرش و صنایع دستی تشکیل شده 
و در قالب الیحه به مجلس داده شده و در این 
الیحه حمایت مجلس در زمینه بازار فروش 
در نظر گرفته شده اما هنوز اجرایی نشده که 
امیدواریم به زودی اجرایی شود.نماینده مردم 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
اسالمی گفت: یکی از خواسته های سفر قبل 
ما به روستای مسک،آبرسانی به این روستا بود 

که خوشبختانه محقق شده است.

جاده بیرجند به  اسدیه
از اعتبارات ملی سهمی ندارد

فرماندار درمیان با بیان اینکه جاده های این 
شهرستان شریانی نیست گفت: در این راستا 
از اعتبارات ملی هیچ سهمی نداریم در حالی 
را  زیادی  افرادی  بیرجند  به  اسدیه  جاده  که 
نیز  است.بشیری زاده  کشانده  مرگ  کام  به 
در این جلسه اظهار داشت: در مجلس برای 
اعتبار تخصیص یافته به شهرستانها براساس 
به  بااشاره  باشد.وی  جمعیت  و  روستا  تعداد 
بزرگترین  از  یکی  مسک  روستای  اینکه 
در  گازرسانی  و  است  شهرستان  روستاهای 
دست  در  گسک  و  بورنگ  مسک،  روستای 

و  شده  مشخص  پیمانکار  گفت:  است  اقدام 
این  به  گازرسانی  پروژه  عزاداری  ایام  از  بعد 
سه روستا آغاز خواهد شد.فرماندار شهرستان 
مسک  محور  بازگشایی  گفت:  درمیان 
است  مردم  های   دغدغه  از  یکی  بهاسفزار 
و برای بازگشایی این محور دست به دامان 
سردار حمیدی،رئیس پلیس راه کشور و وزیر 
نشان  خاطر  ایم.وی  شده  شهرسازی  و  راه 
فرماندار  با  محور  این  بازگشایی  برای  کرد: 
این  مردم  نماینده  و  سربیشه  شهرستان 
شهرستان در مجلس شورای اسالمی رایزنی 
شده و اعالم آمادگی کرده اند که امیدواریم به 
زودی این محور که حدود 18 تا ۲4 کیلومتر 
است بازگشایی شود و دو شهرستان به هم 
نزدیک شود.فرماندار شهرستان درمیان اظهار 
کرد: برای منابع طبیعی هم از محل اعتبارات 
180 میزان 46 میلیون تومان اعتبار گذاشته 
شده است.بشیری زاده بیان کرد: با توجه به 
اینکه شهرستان درمیان 14۵ روستا دارد اگر 
قابل  اعتباری هم در نظر گرفته شود مقدار 
توجهی به روستاها نمی رسد و این در صورتی 
است که شهرستان سرایان با ۲0 روستا هم 
به  که  کند  می  دریافت  را  اعتباری  همان 

درخواست  با  درمیان می گیرد.وی  شهرستان 
از نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس بیان کرد: در مجلس برای تخصیص 
اعتبار به شهرستانها، تعداد روستا و جمعیت 
در نظر گرفته شود.فرماندار شهرستان درمیان 
خاطر نشان کرد: شهرستان نهبندان به خاطر 
اعتبارات  طریق  از  ساله  هر  بودن  محروم 
رهبرمعظم انقالب اعتبار می گیرد در صورتی 
نیست. گونه  این  درمیان  شهرستان  که 
بشیری زاده اظهار کرد: جاده های شهرستان 
درمیان شریانی نیست یعنی از اعتبارات ملی 
اسدیه  جاده  حالیکه  در  نداریم  سهمی  هیچ 
افرادی  بیرجند در شش ماهه سال جاری  ـ 
با  است.وی  کشانده  مرگ  کام  به  را  زیادی 
اشاره به قلعه تاریخی مسک عنوان کرد: برای 
مرمت قلعه مسک اعتبار در نظر گرفته شد و 
واریز نشدن  به دلیل  اما  بود  بینی شده  پیش 
اعتبار تخصیص پیدا نکرد.فرماندار شهرستان 
درمیان  افزود: پیگیر هستیم برای قلعه مسک 
که به عنوان نماد این روستا است اعتبار درنظر 
گرفته و مرمت کنیم.بشیری زاده گفت: اکنون 
۵۵ روستای درمیان با تانکر آبرسانی می شود 

و این حق مردم این شهرستان نیست.

دادرس مقدم-فرماندار ویژه شهرستان طبس 
از روشن شدن پیش گرم های کارخانه کک 
طبس خبر داد و گفت: تا پایان سال زغالشویی 
را افتتاح می شود.سیدمهدی طالئی مقدم در 
جلسه بررسی مسائل و مشکالت پروژه های 
کلیدی بخش صنعت و معدن شهرستان طبس 
با اشاره به روشن شدن پیش گرم های کارخانه 
باحضور  زودی  به  کرد:  اظهار  طبس  کک 
کارخانه  این  استانی  و  کشور  عالی  مقامات 
آغاز به کار خواهد کرد که این امر سبب رونق 
شهرستان خواهد بود و تحولی در صنعت طبس 
را رقم خواهد زد. معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان طبس افزود: در کک طبس یکی از 
مشکالت مهم بحث بازار بود که وقت زیادی 
گذاشته شد تا یک برنامه بلندمدت برای این 
کارخانه ریخته شود و مدلی ارائه شده که با آن 

کارخانه کک برای همیشه بیمه می شود.
نگران فروش محصول نیستیم

مدیرعامل شرکت کک سازی طبس نیز در این 
جلسه گفت: شرکت سال 1۳8۳ شروع به کار 
کرد و سال 8۹ قرارداد شرکت با شرکت چینی 

بسته شده و عملیات اجرایی در سال ۹0 آغاز 
شده است.سیف الدینی با بیان اینکه بنیانگذار 
این صنعت مهندس شکیبی بود گفت: توانایی 
افزود:  داریم.وی  را  برق  مگاوات   ۳6 تولید 
بازار  هم  باز  داخل  در  آهن  ذوب  از  غیر 
فروش محصول  از  نگرانی  و  مصرف هست 

گفت وگو  معتبر  شرکت   100 با  و  نداریم 
و  رفته ایم  هم  قرارداد  اخذ  مرحله  تا  و  شده 
هستیم.مدیرعامل  محصول  اولین  منتظر 

برای  کرد:  اظهار  طبس  کک سازی  شرکت 
یورو و  میلیون و ۲00 هزار  این کارخانه ۳8 
1۳4 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
سیف الدینی گفت: تکنولوژی مورد استفاده در 
کارخانه جدید است و آلودگی خیلی کمی دارد 
و از زغال های مختلف می توان استفاده کرد.

تن  هزار   300 و  میلیون  یک  تولید 
زغال سنگ در سال

مدیرعامل شرکت زغالسنگ پروده طبس نیز 
گفت: امروز در این شرکت تیمی مجرب و با 
با تجربه داریم و سال گذشته یک  دانش و 
میلیون و ۳00 هزار تن تولید داشته ایم که در 
کشور بی نظیر است و امسال هم روال سال 
قبل را دنبال می کنیم و بهتر هم شده است.

خسرو جوزدانی مدیر عامل شرکت گسترش و 
نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو( نیز گفت: 
تا پایان سال زغالشویی را افتتاح می کنیم و در 
زمینه معدن هم تا پایان سال به تولید زغال 

می رسیم.
فاینانس پروژه پروده 4 نهایی شد

مدیر مجتمع معادن زغالسنگ طبس نیز گفت: 
در زمینه پروده 4 فاینانس پروژه نهایی شده 
که مسئوالن استان و شهرستان پیگیری های 
طول  ماه   ۳6 برنامه  طبق  و  کردند  زیادی 

داده  قول  پیمانکار  که  است  پروژه  ساخت 
با  ظرف ۲۲ ماه آماده بهره برداری کند.فالح 
بیان اینکه بیش از 7۵ درصد زغالسنگ کشور 
کارگاه  تجهیز  کرد:  اظهار  است  طبس  در 
شماره دو را در برنامه داریم که سرمایه گذاری 
آب  کارگاه  و 11  دارد  را  تومانی  میلیارد  سه 
داریم که باید مطالعه کرده و فاز به فاز وارد 
تجارت  و  معدن  کنیم.مدیرکل صنعت،  مدار 
نیز گفت: سرمایه گذاری بی چالش و  استان 
مشکل نیست و پروژه کک از پروژهایی است 
که بسیار اهمیت دارد و نگاه این بود زمانی 
پروژه افتتاح شود که به بهره برداری برسد و 
امروز زحمات نتیجه داده و کار تمام شده است  
تست و شروع به کار کارخانه انجام می شود. 
شهرکی افزود: معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان طبس پیگیری های زیادی در این 
زمینه انجام داد که امروز شاهد شروع به کار 

این کارخانه هستیم.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  غالمی-مدیرکل 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعزیه هنری 
اصیل و آئینی است گفت: بی شک هنر تعزیه 
مفاهیم  انتقال  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های 
در  محبی  احمد  دارد.  عاشورایی  و  مذهبی 
خراسان  تعزیه  سوگواره  سومین  اختتامیه 
مسجد  محل  در  گذشته  روز  که  جنوبی 
جامع درخش برگزار شد اظهار داشت:  هنر 
تعزیه به جهت اینکه آمیخته با هنر نمایش 
و آموزه های دینی ماست یک منبر بزرگ و 
یک رسانه دیداری و شنیداری برای مخاطب 
است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان 
کرد: بالغ بر ۳00 سال از عمر تعزیه می گذرد 
و این هنر در مقایسه با سایر هنرهای معاصر 
خود به جهت اثرگزاری و نفوذ خوبی که در 
دل مخاطب داشته و با مخاطب خود همراه 
بوده رنگ کهنگی به خود نگرفته است.محبی 
است  هنرهایی  محدود  از  تعزیه  هنر  گفت: 
که بدعت و نوآوری در آن صورت نگرفته و 

آمیختگی  به جهت  این هنر  به  بدعت  ورود 
آن با آموزه های دینی ما ممنوع است. وی راز 
ماندگاری تعزیه را الطاف قدسی آقا ابا عبدا... 

الحسین )ع(دانست و به نقش تعزیه نویسان 
برجسته و استفاده و بهره مندی آنها از متون 
ناب و کهن تاریخی در گردآوری نسخ اشاره 

کرد و افزود: هنر تعزیه در یونسکو ثبت جهانی 
شده پس باید تالش کنیم که این هنر ارزشی 
به فراموشی سپرده نشود.مدیرکل فرهنگ و 

و  پیشکسوتان  دادن  از دست  اسالمی  ارشاد 
یا کنار گذاشتن کار تعزیه از سوی هنرمندان 
بزرگ این حوزه را یکی از چالش های بزرگ 

از  کرد:  تصریح  و  برشمرد  ارزشی  هنر  این 
آنجایی که در تعزیه هنر در خدمت آموزه های 
دینی قرار گرفته و این هنر آموزه های دینی ما 
و مصائب اهل بیت)ع( را به تصویر می کشد 
است  این  حوزه  این  بزرگان  به  من  توصیه 
که این هنر زیبای دیداری و شنیداری را به 
آموزش  عرصه  این  مستعد  افراد  و  فرزندان 
نگیرند. فاصله  ارزشی  هنر  این  از  و  بدهند 
محبی با مهم برشمردن امر پژوهش در این 
سوگواره  این  برگزاری  آیینی،  و  اصیل  هنر 
از  را  حوزه  این  به  جامعه  دادن  توجه  و 
دغدغه های خود دانست و فلسفه برگزاری این 
محفل بزرگ در ایام محرم را زنده نگه داشتن 
این هنر بر شمرد.وی افزود: سومین سوگواره 
تعزیه استان به منظور استمرار باورهای آیینی 
و آداب و رسوم مذهبی و اعتالی هر چه بیشتر 
آیین تعزیه، همزمان با ۳ تا ۵ مهر )مصادف با 
4 الی 6 محرم الحرام( به میزبانی شهرستان 
درمیان در شهر قهستان برگزار شد امروز با 

تقدیر از گروه های برتر به کار خود پایان داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بدیع 
اجرای  در  اصالت  حفظ  با  خالقیت  و  بودن 
تعزیه برای هیئت انتخاب از شرایط و مقررات 
این سوگواره بود که تا آخرین مهلت ثبت نام 
۲0 گروه تعزیه استان در این سوگواره ثبت نام 
کردند و در پایان ۵ گروه تعزیه استان گروه 
عاشقان اهل بیت از بیرجند، گروه علمدار آرین 
فردوس،  از  ابوذر  تعریه  گروه  قاین،  از  شهر 
گروه تعزیه هیئت ابوالفضلی درخش از درمیان 
و گروه قمر بنی هاشم سه قلعه از سرایان به 
بخش نهایی این سوگواره انتخاب شدند.محبی 
خراسان  تعزیه  سوگواره  سومین  کرد:  بیان 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سوی  از  جنوبی 
اداره  همکاری  با  و  جنوبی  خراسان  اسالمی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان درمیان، 
بخشداری قهستان، ستاد نماز جمعه قهستان، 
مقاومت  حوزه  و  درخش  ابوالفضلی  هیئت 
شد. برگزار  قهستان  رجایی  شهید  بسیج 

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

فرماندار:

معرفی بشرویه به عنوان شهر دوستدار سالمند به دبیرخانه شورای ملی
گفتگو  در  استان  بهزستی  مدیرکل  کاری- 
از  کدام  هر  در  کرد:  بیان  آوا  خبرنگار  با 
به عنوان شهر  استان های کشور یک شهر 
این  در  که  شده  انتخاب  سالمند  دوستدار 
دوستدار  شهر  عنوان  به  بشرویه  استان 
داد:دوره  ادامه  شد.وی  معرفی  سالمند 
به  زود  یا  دیر  که  است  دوره ای  سالمندی 
سالمندان  تکریم  و  می آید  همگان  سراغ 

یک وظیفه همگانی است که بر عهده تک 
تک آحاد جامعه است.وی با یادآوری اینکه 
شورای ملی سالمندان با بسیج دستگاه های 
سالمندان  به  خدمات رسانی  امر  در  مرتبط 
و  کرد:سیاست گذاری  اضافه  دارد  تالش 
خدمات  منسجم،  و  یکپارچه  سیستم  ایجاد 
گسترش  کشورمان  در  را  سالمندی  جامع 
داده و از این طریق به افزایش سطح کیفیت 

زندگی سالمندان و رعایت تکریم و جایگاه 
اجتماعی ایشان کمک کند.

رتبه دوم کشوری استان
 در حوزه سالمندان

 ۹۵ سال  عملکرد  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
در حوزه سالمندان از طرف دبیرخانه شورای 
کشور  سوم  رتبه  جنوبی  خراسان  سالمندان 

را  کشور  دوم  رتبه  فرزانگان  بنیاد  فعالیت  و 
اینکه  بیان  با  نژاد  است.عرب  کرده  کسب 
از  سالمندان  دبیرخانه  تصویب  طبق  امسال 
دهم تا شانزدهم مهر هفته تکریم از سالمند 
نامگذاری شده افزود: شعار امسال روز جهانی 
بهره  آینده،  سوی  به  »حرکت  سالمندان 
گیری از استعدادها ، همکاری ها و مشارکت 
به  اشاره  با  سالمندان در جامعه« است. وی 

سالمندان،  داشت  گرامی  هفته  برنامه های 
زیارت  برگزاری  هفته  این  در  کرد:  بیان 
عاشورا و ورزش صبحگاهی با بازنشستگان و 
کارگاه آموزشی روش های دستیابی به دوران 
در  فرزانگان  بنیاد  طرف  از  مثبت  سالمندی 
 محل خانه مهر بازنشستگان و چند برنامه های

 دیگر در استان برگزار می شود.
)Ava.news12@gmail.com(

مدیرکل بهزیستی خبر داد:

دیروز نماز ظهر عاشورا 
در خراسان جنوبی اقامه شد

جنوبی  خراسان  در  حسینی  غالمی-عزاداران 
در  را  عاشورا  ظهر  نماز  کشور  سراسر  با  همزمان 
دهمین روز ماه محرم در مناطق گوناگون استان در 

فضایی سرشار از معنویت و به طرز بسیار با شکوهی 
اقامه کردند.نماز ظهر عاشورای حسینی روز یکشنبه 
شد.در  برگزار  جنوبی  خراسان  شهرستان   11 در 
بیرجند هیات های مذهبی از تمام مناطق شهر برای 
اقامه نماز ظهر به سمت منطقه معروف به » قتلگاه« 
حرکت کردند و همزمان با اذان به وقت محلی در 
صفوف بسیار منظم نماز ظهر عاشورا را به امامت 
حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان 

و خوسف در مجلس اقامه کردند.

عملیات کابل برگردان دلیل اختالالت تلفن
 در بیرجند و قاین

پیشه ور - روابط عمومی مخابرات خراسان جنوبی  
و  بیرجند  شهرستانهای  در   ، برگردان  عملیات  از 
قاین خبرداد و افزود:  ارتباطات تلفن های ثابت در 
محدوده های ذیل قطع و یا دچار اختالل خواهد 
شد. رمضانی عنوان کرد : بیرجند خیابان مهر- مهر 
۲ و 4 ،شهید کاوه 1 تا ۵ و شهید احمدی روشن 
و همچنین محدوده  تاریخ ۹6/7/11  در  تا 11   7
تا   8 پاسداران  و  ایثارگران  شرقی  قدس  خیابان 
1۲ در تاریخ۹6/7/1۵ قطع و یا دچار اختالل است 
.وی ادامه داد: حاشیه خیابان فردوسی و حافظ تا 
چهارراه خیام ، پاسداران 4۲ و ابوعلی سینا سعدی 
6 و معلم ۳6 و  4۳در تاریخ ۹6/07/18 و چهارراه 
غفاری تا عدل و معلم های 1 تا ۵ و عدل ۲ و 4 
در تاریخ۹6/07/۲۵ به مدت 7۲ ساعت قطع یا دچار 
اختالل خواهد شد روابط عمومی مخابرات خراسان 
جنوبی خاطرنشان شد : قاین خیابان پیروزی و جهاد 
کشاورزی در تاریخ۹6/07/1۳ و خیابان ابومنصور و 
بلوار شهید کاوه در تاریخ ۹6/07/۲۳ به مدت 7۲ 
ساعت قطع یا دچار اختالل خواهد شد ضمنا برای 
مشاهده تغییرات شماره تلفنهای برگردان شده به 
وب سایت مخابرات منطقه خراسان جنوبی به آدرس 
WWW.khorasanj.tci.ir مراجعه و یا  با 

شماره ۳۲00 تماس حاصل فرمایید.

رژه خودروهای آتش نشانی بیرجند 

امیرآبادیزاده-به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی، 
عمل  نیروهای  شد.رژه  برگزار  شهر  این  معابر  در 

تانکرهای  و  خودروها  انواع  با  نشان  آتش  کننده 
سبک و سنگین اطفاحریق، باالبر و سایر تجهیزات 
شروع  غفاری  خیابان  ایستگاه  مقابل  از  مربوطه 
شد.در این مراسم حسنی صفت عضو شورای شهر 
بیرجند،خانزاد سرپرست شهرداری و میرزایی مدیر 

آتش نشانی  مرکز استان حضور داشتند.

۹ دهیاری بخش مرکزی بیرجند
 ارتقاء درجه یافتند

درجه ۹  ارتقاء  از  بیرجند  مرکزی  تسنیم-بخشدار 
دهیاری بخش مرکزی بیرجند خبر داد و گفت: در 
این درجه بندی روستای امیرآباد درجه 6، روستای 
 دستگرد درجه ۵، روستای مهموئی و نوفرست درجه 4،
  روستاهای شوکت آباد، علی آباد لوله و میریک درجه ۳ 
اعالم  با  مالکی بیرجندی  کردند.حسین  کسب  را 
این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درجه بندی 
شاخصه  سه  و  دستورالعمل  اساس  بر  دهیاری ها 
 جمعیت، درآمد و وسعت روستا بین درجه یک تا 6 

تعیین می شود.

حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  نخستین 
تخصصی ایمنی و بهداشت معادن

 در طبس احداث می شود

حرفه ای  و  فنی  آموزش  مقدم-مدیرکل  دادرس 
آموزش  مرکز  نخستین  احداث  از  خراسان جنوبی 
فنی و حرفه ای  تخصصی ایمنی و بهداشت معادن 
اشاره  با  داد.خوشایند  خبر  طبس  شهرستان  در 
ایمیدرو  مسئوالن  مشترک  نشست  مصوبات  به 
و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اظهار کرد: با 
مشارکت ایمیدرو اولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
در شهرستان  معادن  بهداشت  و  ایمنی  تخصصی 
طبس ایجاد می شود.وی افزود: در این نشست که 
با حضور مسوالن شرکت ایمیدرو، نظام مهندسی 
اداره کل صنعت، معدن و  معدن کشور، مسوالن 
برگزار  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  تجارت و 
شد طرح توجیهی ایجاد مرکز تخصصی ایمنی و 
بهداشت معادن در استان بررسی شد که در پایان 

جلسه مصوب شد این مرکز در طبس ایجاد شود. 

عکس:اینترنت

عکس: تسنیم
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امام رضا علیه السالم فرمودند :
َمن كاَن َيوُم عاشوراَء َيوَم ُمصیَبتِِه و ُحزنِِه و بُكائِِه، َيجَعُل ا... َيوَم القیاَمِة َيوَم فرِحِه و ُسرورِِه

هر كه عاشورا روز مصیبت و اندوه و گريه  اش باشد، خداوند روز قیامت را روز شادى
 و سرورش مى  گرداند.  )میزان الحكمه، ح13011(

عکس ها از: امین جم،محمد خدمتی و محمدحسینی
محرم 96 به روایت تصویر  

مراحل آماده سازی غذای عزاداران حسینی در مسجد محمد رسول ا... )ص( بیرجند

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

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

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

شرکت بیمه البرز )سهامی عام( جهت تکمیل کادر پرسنلی 
خود به تعدادی نیروی انسانی بومی )مرد( با مدرک تحصیلی 
لیسانس و یا فوق لیسانس رشته های مدیریت بیمه، مدیریت 
بازرگانی، حسابداری فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های معتبر 
و حداکثر 30 سال سن برای اشتغال در شعبه بیرجند نیاز دارد. 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  شرایط  واجدین 
 حداکثر به مدت یک هفته مدارک ذیل را به آدرس: تهران 

صندوق پستی 15875/4489 ارسال نمایند.

*  تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی
*  تصویر مدرک تحصیلی

*  4 قطعه عکس رنگی 4*3
*  تصویر کامل صفحات شناسنامه و کارت ملی

*  آدرس و تلفن تماس

      آگهـی استخـدام
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه زینب )طاهره( رضاپور
)همسر حاج  اکبر چهاردهی(

را به اطالع  دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن مرحومه امروز دوشنبه 96/7/10 ساعت14 الی 15 از محل 

غسالخانه بیرجند برگزار می شود. ضمنا جلسه سومین روز درگذشت 
مرحومه چهارشنبه 96/7/12 از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد 

امام جعفر صادق )ع( )فلکه اول سجادشهر( برگزار می گردد.
  خانواده های: چهاردهی ، رضاپور و سایر بستگان


