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به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و همسری عزیز

 مرحومه کربالئیه خدیجه نوری 
)همسر محمد علی اردشیری( 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹6/8/17 از ساعت ۳ الی 4 بعدازظهر در محل مسجد 
امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های اردشیری و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 فرزندی عزیز، خواهری مهربان، مادری دلسوز و همسری فداکار 

مرحومه مهشید )مریم( رمضانی 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹6/8/17 از ساعت ۲/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر

 در محل حسینیه آیت ا... آیتی  برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر و مزید امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رمضانی، جعفری، حدادی و سایر بستگان

به مناسبت اربعیـن 
سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )علیه السالم(

مراسم عزاداری با سخنرانی  

آیت ا... عبـادی 
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند 

برگزار می گردد.
زمان: چهارشنبه ۹6/8/17 بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: بیرجند- خیابان معلم ، نبش معلم 18 ،
مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد امام حسن مجتبی )ع(مسجد امام حسن مجتبی)ع( 

)بقا مختص ذات یگانه اوست(
به مناسبت هفتمین روز درگذشت همسری دلسوز و پدری مهربان 

مرحوم علی عباسپور 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۹6/8/17 از ساعت 15 الی 16 
در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های عباسپور و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان جانباز سرافراز 

کربالیی محمد ساالری 
جلسه بزرگداشتی برگزار می گردد. 

زمان: امروز چهارشنبه ۹6/8/17 از ساعت 14 الی 15 
مکان: هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(

حضور گرم شما سروران گرانقدر تسلی بخش دل بازماندگان 
خواهد بود.

خانواده های ساالری و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

کربالیی سید حمید موسوی
  جلسه یادبودی پنجشنبه ۹6/8/18 از ساعت 15 الی 16

 در محل هیئت محترم حسینی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های : موسوی ، جانی ، رفیعی  

روح پاکت با سیدالشهدا )ع( محشور باد              خانه قبرت ز الطاف خدا پر نور باد
ای چراغ زندگانی ای پدر، یادت بخیر       خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان محمـد خودکار
جلسه یادبودی همزمان با اربعین حسینی فردا پنجشنبه ۹6/8/18

 از ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر در محل مسجد امام حسن عسکری)ع( 
واقع در رجایی ۲0 برگزار می گردد و پس از پایان مراسم رهسپار آرامگاه
خانـواده خودکـار ابدي اش خواهیم شد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.

جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده 
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد
 بین دستگاه های اجرایی استان برای سومین سال متوالی

 را حضور جناب عالی و همکاران محترم تان تبریک عرض می نماییم.

کشتارگاه صنعتی قاین طیور

جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده 
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 

 کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد بین دستگاه های
 اجرایی استان برای سومین سال متوالی 

را حضور جناب عالی و همکاران محترم تان تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق
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کرایه اتوبوس زائران اربعین به نرخ عادی بازگشت

مهر- به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داوود کشاورزیان، رئیس کمیته حمل ونقل و سوخت ستاد اربعین از ارائه تخفیف ۱۰ درصدی 
اتوبوس ها به زائران اربعین حسینی در زمان پیک بازگشت خبر داد و گفت: با هماهنگی اتحادیه تعاونی شرکت های مسافربری 
مقرر شد طی روزهای باقیمانده تا اربعین حسینی )ع( کرایه رفت وبرگشت به مرزهای سه گانه به نرخ ایام عادی از زائران اخذ شود.

سرمقاله

رابطه ی چشم غّره های  
مسؤولین و توسعه استان!

   *هرم پور

  دوست عزیزی می گفت؛ چندی قبل همراه یکی 
از مدیران کل استان برای پیگیری مطالبه ای از 
مطالبات  مهم مردم به  دیدار چند مسؤول کشوری 
دیدارها مدیرکل  این  در  بودیم.  رفته  تهران   در 
محترم شرحی از مشکل ارائه می کرد و از درد و رنج 
مردم استان می گفت، به وسط صحبت هایش که 
می رسید، چشم غره ی مسؤول محترم کشوری، 
 سگرمه های مدیرکل عزیزمان را در هم فرو می برد
و پشیمان از گفته هایش، عذرخواهی می کرد و 
می گفت: »البته همه مردم استان در رابطه ی با 
این موضوع توجیه نیستند، من هم چون مدیرکل 
امانت فقط مشکالت را منتقل   هستم، به رسم 
 می کنم وگرنه از موانع کار کاماًل آگاهم.« قبل تر
از این دوست عزیز، بزرگوار دیگری هم به من گفته 
بود که در جریان سفر یکی از وزرا به استان، در 
اتاق جلسات، مدیرکل ما را خصوصی خواستند و 
توبیخش کردند که چرا در جلسه ی عمومی، هفتاد 
درصد از وقت صحبت هایش را به شرح مطالبات 
مردمی اختصاص داده و باز همان چشم غره ی 
مسؤول محترم و البته گوشه چشمی هنرمندانه به 
ادامه ی کار یا جابجایی اش! که خودش حساب 
کار دستش آمد بود و می دانست باید چکار کند! 
من علم »زبان بدن« یا به قول فرنگی ها، »بادی 
اشرافیت و تسلطی هم  ام و  لنگوییج« نخوانده 
بر علم ایما و اشاره ندارم. اما این را می دانم که 
چشم غره ها و سگرمه  در هم شکستن ها و ناز 
و کرشمه های مدیریتی، ارتباط بسیار تنگاتنگی با 
ماجرای توسعه و پیشرفت استان ما دارد! شاید اگر 
کمی جرأت به خرج بدهم و شفاف تر سخن بگویم، 
الزم باشد از ترسو بودن بعضی از مدیران استان 
یا چسبیدنشان به پست و مقام ها حرف بزنم که 
سرنوشت مردم را به بازی و توسعه استان را به باد 
 تمسخر گرفته است! مدیری که با یک چشم غّره ی
 وزیر یا وکیلی و با یک اشاره چشم به میز و صندلی 
مدیریتی اش از مواضع مردمی اش عدول کند و 
 به جای بازی در زمین مردم، در زمین غفلتها و 
بی خیالی های بعضی از آقایان بازی کند، وانگهی 
که اصاًل مدیر نباشد. اُف به چنین مدیرانی و هزاران 
درد و بالی مردم به جانشان که اینچنین دست و 
پازدن شهروندان در مشکالت را ببینند و باز هم 
 اهل معامله و مسامحه باشند. رمز گشایی از جعبه ی
سیاه توسعه نیافتگی استان، گاهی داده هایی به 
دستمان می دهد  . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

اند.   )ادامه سرمقاله( که تأسف برانگیز و رنج آفرین 
امید  و  رغبت  و  اعتماد  با  مردم  که  مدیر  همین 
رویکرد  اگر  اند  کرده  هموار  دل،  بر  را  انتخابش 
نفاق آمیزش را با مردم نداشته باشد و اگر جسور و 
بی پروا و با نیت خالص به دل مشکالت بزند و از 
مطالبات  و دردهای مردم بگوید، مسیر توسعه استان 
که گام اولش با حرکت و برنامه ریزی مسؤولین 
آغاز می شود، هم هموارتر و هم سهل  کشوری 
 و آسان تر پیموده خواهد شد. باور کنید بخشی از 
ناهمواری های مسیر و موانع و سنگ الخ هایی که 
گاهی به صورت غیرعادی در طول مسیر و جلو راه 
آشکار می شود، به همین زد و بندهای از روی ترس 
و بی مسؤولیتی بعضی از مدیران محترم استان و 
جرأت نداشتنشان برای دفاع از حق مردم در برابر 
مافوق بر می گردد. به رفتارهای این مدیران که 
اعتراض می کردم، همان دوست عزیز می گفت 
و  بمانند  توانند  نمی  که  نکنند  رفتار  اینگونه  اگر 
مدیریت کنند!! گفتم »اگر چربی زندگی در جامعه 
اسالمی را بر تنمان مالیده ایم و اگر شهید داده ایم و 
سختی ها را تحمل کرده ایم، به خاطر این بوده که 
همه چیزمان اسالمی باشد؛ حتی مدیریت هایمان 
که مبتنی بر مطالبات مردمیست. مگر آنکه ادعای 
مردمی بودن وکار برای مردم و مدیریت برای مردم 
را داشته باشیم و مردم پله ای باشند زیر پایمان برای 
رسیدنمان به مطامعان، که آنوقت ماجرا خیلی فرق 
می کند.« القصه مردم عزیز در جریان باشند که 
بعضی از مدیران محترم، لطف مضاعف به استان 
خراسان جنوبی دارند، الطافی که گاهی خفیه اند 
و غیرآشکار. هر چند من معتقدم تقصیر خودشان 
هم نیست و عیب بر ننه و بابایشان باید گرفت که 
چرا جرأت و جسارت و صداقت و راستی و مردم 
داری را به آنها نیاموخته اند، که اگر هم آموخته اند، 
انگار زودتر از موعد فراموشش کرده اند. در آستانه 
اربعین حسینی، حدیث زیبایی از حضرت امام حسین 
تمام  و  تام  ما  بر همه ی  را  السالم حجت  علیه 
می کند، وقتی که تأکید می فرمایند:»إِّن الَْکریَِم 
إَِذا تََکلَّم بَِکاَلٍم، َیْنَبِغی اَْن ُیَصّدَقُه بِالِْفْعِل«)بزرگوار 
باشد(. یکی  عملش  با  گفتارش  که  است  کسی 
پیشگاه  در  چه  حقمان،  عمل  و  حرف  که  امید 
درپیشگاه  چه  مافوق،  پیشگاه  در  چه  خودمان، 
باشد. یکی  همیشه  واهمه،  و  ترس  بدون  خدا، 

  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰494383۱ ارسال فرمایید(    

جریان الریجانی می خواهد برای خود جا باز کند

حزب  مرکزی  شورای  عضو  ترقی  حمیدرضا 
بهروز  از  قولی  نقل  به  اشاره  با  اسالمی  موتلفه 
نعمتی مبنی بر اینکه الریجانی در صدد تأسیس 
حزبی به نام رهروان است و اینکه این اقدام چه 
تأثیری بر روی جریان اصول گرایی خواهد داشت، 
گفت:   به نظر می رسد جریان الریجانی برای اینکه بتواند موثرتر واقع 
شود، با این کار می خواهد جای خود را در مجموعه اصول گرایان باز کند.

روحانیت سیاسی نباشد طعمه سیاسیون می شود

حجت االسالم طباطبایی در پاسخ به این سوال که  آیا 
یکی از دالیلی که باعث شکاف بین روحانیت و مردم 
شد ورود روحانیت به سیاست بود؟گفت:نه نمی توان. چرا 
که روحانیت همیشه سیاسی بوده است. اساسا روحانیت 
روشش روشنگریست و مبارزه با انحرافات اگر روحانیت 
سیاسی نباشد که همیشه طعمه سیاسیون می شود وانچه امروز باعث شکاف و 

فاصله شده عدم درک سیاست است ؛ سیاست منطبق با دین.

طرح وحدت با سپاه اوج بصیرت ارتش است

نیروی های  رئیس ستاد کل  باقری  سرلشکر محمد 
ارتش  فرماندهان  رویکرد هوشمندانه  از  مسلح گفت: 
گروه  را  سپاه  که دشمن  هنگامی  که  می کنم  تشکر 
تروریستی معرفی کرد و تصمیم گرفت تحت تحریم قرار 
دهد، سکوت نکرده و همه یگان ها در ارتش و سپاه با 
برپایی مراسم وحدت و یکدلی، دست در دست هم وحدت شان را نشان دادند.این 

اوج بصیرت و هوشمندی ارتش جمهوری اسالمی ایران است.

مقدم  مصباحی  االسالم  حجت 
برخی  که   سوال  این  به  پاسخ  در 
معتقدند شاید باخت در انتخابات سال 
92 محصول عملکرد اصولگرایان در 

طول هشت سال دولت احمدی نژاد 
بوده است،گفت:دالیل متعددی دارد. 
یک دلیل آن، این است که تجربه 
ریاست جمهوری  انتخابات های 

دو  مردم  می گوید  ما  به  گذشته 
فرصت  رئیس جمهور  یک  به  دوره 
دوره  یک  در  چند  هر  می دهند؛ 
نارضایتی های بسیاری وجود داشته 

باشد.نکته بعدی این که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 ما از ناحیه 
بخشی از رای دهندگان جریان خود 
شاهد کاهش آرا بودیم. ابتدا این را 

برای انتخابات مجلس 94 بگویم و 
بعدا همین درباره انتخابات سال 96 
در  می کند.  صدق  ریاست جمهوری 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
که  بودیم  این  شاهد  دهم  دوره  در 
در تهران اقبال کسانی که به ما رای 
می دهند 3۰-2۰ درصد کاهش یافت 
و عجیب این که آرای اینها به سبد 
رقبا ریخته نشد. آنها کسانی نبودند که 
به رقبای ما رای بدهند.اینها خانواده 
متدین پایین شهری و ضعیف از نظر 
مالی و محروم بودند. احساس اینکه 
معنای  به  دولت   _ نتوانست  دولت 
حاکمیت است- مشکالت اقتصادی 
بنابراین  کند.  حل  را  رکود  و  مردم 
کسانی که دائما و به صورت سنتی 
در  رای می آمدند  پای صندوق های 

این دور دیگر نیامدند.

صادق خرازی در نشست تحلیل ایران 
و آمریکا، اظهار داشت: در سیاست 
دائمی  دشمن  و  دوست  خارجی 
که  داریم  ملی  منافع  بلکه  نداریم، 
اهداف ما را تامین می کند. وی با بیان 
اینکه هر دولتی سال 92 روی کار می 
آمد باید راه برجام را پیش می گرفت، 
طریق  از  مسیر  این  کرد:  تصریح 
عمان پیش از دولت روحانی آغاز شده 
بود. آقای صالحی این کار را شروع 
کردند. چیدمان مذاکرات و نحوه کار 
آقای روحان ادبیات قدرتمندی برای 
کشور مهیا کرد. خرازی نظارت کامل 
رهبری بر سیاست های خارجی نظام 
را راهگشا خواند و تاکید کرد: مشکل 
برخی این بود که ظریف این کار را 
با  که  پیشینیانش  برخالف  و  کرد 
برخواست  و  نشست  کل  مدیران 

به  را  مذاکرات  سطح  کردند،  می 
وزرا رساند. بیشترین ارتباط با قاسم 
خارجه  سیاست  رابطه  در  سلیمانی 
نیز در همین دولت به وجود آمد.این 

دیپلمات باسابقه در خصوص فراز و 
نشیب های رابطه ایران و آمریکا بیان 
داشت: تصور این بود با پیام هایی که 
اوباما می داد سیاست ها در قبال ایران 

عوض شود ولی در نهایت چنین نشد 
در  آمریکا  کنش  با  اوباما  ادبیات  و 
مسائل  امروز  بود.  متفاوت  سیاست 
به خصوص  ایران  خارجی  سیاست 

رابطه ایران و آمریکا را باید به صورت 
واقع بینانه رصد کرد و بهتر است ما 
سخن از واقعیت بگوییم نه باورهای 

شخصی خودمان. 

مصباحی مقدم: برخی که همیشه رای
 می دادند، سال۹۶ پای صندوق نیامدند 

خرازی : هر دولتی سال ۹2 روی کار می آمد 
باید راه برجام را پیش می گرفت

قاضی زاده: روحانی مردم را ترساند و رأی جمع کرد

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس 
با بیان اینکه روحانی در انتخابات  فضا را دو قطبی 
کرد و مردم را از یک چیزی که از آن می ترسیدند، 
ترساندگفت:وی با همین ترفند توانست رأی جمع کند. 
یعنی اگر به مردم می گفتید که آیا به خاطر عملکرد 
دولت دوباره به آن رأی می دهید، قطعا پاسخ ها مثبت نبود. یعنی میزان آراء سلبی 
که به آقای روحانی داده شد، بیشتر از آراء سلبی بود که به آقای رئیسی داده شد.

مردم کشورهای منطقه طرفدار ایران شده اند

حکومت  رویکرد  گفت:  فضلی  رحمانی  عبدالرضا   
اسالمی ایران با الگوی اسالمی به گونه ای است که 
مردم آن کشورها طرفدار آن شدند.وی رعایت قوانین 
بین المللی را عامل امنیت کشور دانست و افزود: به 
طور یقین اگر ایران در نقطه تهدید قرار بگیرد ، یعنی 
از خط قرمز امنیت کشورعبور شود اقدام عملی صورت می دهد.امروز ایران 
مطابق با قوانین شرعی و بین المللی در شرائط مناسب امنیت نظامی قرار دارد.

دولت می توانست بدنه بهتری برای خود ترسیم کند

از  برخی  نظر  اظهار  درباره  ابطحی  محمدعلی 
چهره های اصالحات مبنی بر اینکه روند برخی از 
تغییرات در دولت نشانه فاصله گرفتن دولت از این 
جریان است گفت: با توجه به همه ظرفیت هایی که 
در دولت دوازدهم است، بدنه دولت بدنه غیرقابل 
دولت  که  است  این  من  تصور  نیست.  اصالحات  جریان  برای  قبولی 

می توانست بدنه بهتری را برای خود ترسیم کند.

اصالحیه       دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(        اصالحیه
شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه با شناسه ملی 
10360026838 و شماره ثبت 946 ساعت 8 صبح روز سه شنبه 96/8/30 در محل مسجد امام 
حسن مجتبی )ع( سربیشه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. دستور جلسه: 1- اصالح ماده 6  اساسنامه )مرکز اصلی عملیات 

تعاونی(                                                                                     هیئت مدیره تعاونی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان

تاریخ انتشار: 96/08/17
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان جنوب خراسان به شماره ثبت 
668 و شناسه ملی 10360022737 ساعت 17 روز چهارشنبه 96/09/1 در محل سجادشهر، خیابان شاهد، نبش سرداران 
شهید، موسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- اصالح ماده )1( اساسنامه 2- اصالح ماده )4( اساسنامه 3- اصالح ماده )36( اساسنامه

 هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان جنوب خراسان

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک  قطعه زمین با کاربري تاسیسات زیربنایي واقع در شهر بشرویه و یک قطعه زمین با کاربري صنعتي در 
 شهر طبس و یک قطعه زمین با کاربري حمل و نقل و انبار در شهر نهبندان از طریق مزایده و به صورت " اجاره و بهره برداری موقت از اراضی" واگذار نماید.  متقاضیان 
http://mrud-skh.ir مي توانند جهت دریافت مدارک از تاریخ 96/08/17  لغایت 96/08/22 به آدرس  اداره راه و شهرسازي بشرویه، طبس و نهبندان یا آدرس اینترنتي 
  مراجعه و مدارک را حداکثر تا تاریخ 96/09/05 به دبیرخانه مرکزي ارسال نمایند. ضمناً ، در روي پاکت قید گردد مربوط به مزایده اجاره 3 قطعه زمین صنعتي 

شهر بشرویه ، طبس و نهبندان
تذکرات : 

شرکت کنندگان در مزایده مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الک و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. 
پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانكي( به 

حساب شماره 2173712100001 )سیبا غیر قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
پاکت ب ( 1- فرم تكمیل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي اجاره سالیانه با امضای متقاضي 2- فرم تكمیل شده شرایط خاص شرکت 
در مزایده 3- کپي ضمانت نامه بانكي یا فیش واریزي 4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذیربط 5- تصویر آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغییرات 

براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي
 سپس همه پاکت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارک را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایید. 

به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضیان مي بایست موافقت نامه اصولي معتبر متناسب با نوع کاربري زمین براي مورد مزایده از مراجع ذیربط را ضمیمه اسناد 

مزایده ارائه نمایند. بدیهي است واگذاري زمین به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و با رعایت شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري جهت تسویه حساب به اداره درآمد و هزینه هاي عملیاتي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 
مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره کل تسلیم نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به 

برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد که در این صورت سپرده تودیعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت .
کلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کالً به عهده برنده مزایده مي باشد . 

بازگشایي پاکت ها راس ساعت 9 روز سه شنبه 96/9/7 در محل اداره کل انجام خواهد شد.
کساني که مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مي باشند حق شرکت در 

مزایده را ندارند. 
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 روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

آگهي مزایده اجاره 3 قطعه زمین شهر بشرویه  ، طبس و نهبندان ) نوبت اول (
اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

شماره شناسه: 103404

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینكه در پرونده کالسه 950068 اجرایی 
این اجرا در قبال محكومیت آقای مصطفی خنیاگر 

فرزند ناصر به پرداخت مهریه به تعداد 15 عدد سكه کامل بهار 
آزادی بابت پیش قسط مهریه در حق محكوم لها و پرداخت مبلغ 
63/669/000 ریال حق االجرای دولتی یک باب منزل مسكونی 
واقع در خیابان نیرو هوایی 17 پالک 3 با پالک ثبتی 3147 فرعی 
از 249 فرعی از 1402 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص 
ثالث آقای ناصر خنیاگر )پدر محكووم علیه( توقیف و مطابق نظریه 
کارشناسی ملک فوق دو طبقه در همكف و اول هر کدام 112 متر 
مربع )مسكونی( خرپشته 11متر مربع و جمعا دارای 235 مترمربع 
زیر بنا و اسكلت بنا فوالدی، سقف ها بتنی از کرمیت-کمپوزیت، 
کف پارکینگ موزاییک، کف واحد همكف سیمان، کابینت ها 
فلزی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی، 
نمای همكف و دیوارهای حیاط آجر سفال و طبقه اول )بدون 
نما( کف حیاط موزاییک و نمای بنا در حیاط آجر سفال و دارای 
کلیه امتیازات منصوبه می باشد و طبقه اول در حال ساخت و 
در زمان بازدید در حد سفتكاری می باشد که ارزش ششدانگ 
ملک با توجه به متراژ عرصه و اعیان، کاربری مجاز، موقعیت مكانی 
ملک کیفیت ساخت قدمت اعیان، محوطه و امتیازات منصوبه 
2/150/000/000 ریال )دو میلیارد و صد و پنجاه میلون ریال( 
ارزیابی شده و قرار است ملک مذکور به میزان محكوم به )تعداد 
15 عدد سكه کامل بهار آزادی( از طریق مزایده روز چهارشنبه 
تاریخ 96/9/1 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای 
احكام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مكلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید، در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
 آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

خانواده محترم نورس مفرد
درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و فامیل وابسته تسلیت مي گوییم 

براي آن مرحومه رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان صبر آرزومندیم
و با ذکر فاتحه اي یادش را گرامي مي داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(   
درمانگاه ولي عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

جناب آقای دکتر اصغرزاده
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد بین دستگاه های اجرایی استان برای سومین سال متوالی 
را حضور شما و همكاران تان تبریک عرض می نماییم.

شرکت تعاونی مرغداران عدالت بیرجند

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی/اجرای انواع رنگ های روغنی 
پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر 09151630741- رحیمی

تشییع وترحیم
با نهایت تاسف درگذشت را به اطالع می رساند

محل  از   4 3الی  ساعت  تشییع:امروز  مراسم 
غسالخانه

مراسم سوم:

حـاج محمـد آکار
را به اطالع می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز از دست رفته 
امروز چهارشنبه 96/8/17 ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

ضمنا مراسم سومین روز آن مرحوم جمعه 96/8/19 
از  ساعت 9:30  الی10:30 صبح در محل مسجد 
جواداالئمه )ع( خیابان مدرس جنب استانداری 

برگزار می شود. 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده آکار و فامیل وابسته

با نهایت
 تاسف و تاثر 

درگذشت
 شادروان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*17 آبان 1396* شماره 3928

 چاپ کتابچه دو زبانه بیابان لوت
گروه خبر- مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت خراسان جنوبی از چاپ کتابچه معرفی بیابان لوت و روستای دهسلم نهبندان خبر داد. مدیر 
پایگاه میراث جهانی بیابان لوت استان گفت:برای معرفی هر چه بهتر بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی ثبت شده ایران در فهرست میراث 

جهانی، کتابچه ی معرفی بیابان لوت و روستای دهسلم برای استفاده گردشگران داخلی و خارجی به زبانهای انگلیسی و فارسی چاپ شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

این  به  چون  بندازید  راه  رو  عوارضي  طرح  این 
شرکت هاي راه سازي پول نمیدن که اینقدر کند 
کار میكنند.خود این شرکت ها هم سرمایه اي ندارند 
که هزینه ها رو از جیب بدن و بعد از دولت بگیرند. 
رو این حساب میگم پول عوارض رو بگیرند بدن 
به این شرکت ها تا کار سریع تر پیش بره... از هر 
ماشین ١٠٠٠ تومان و از سنگین ها بیشتر بگیرند به 

هیچ جایي بر نمیخوره فک می کنم ....
ارسالی به تلگرام آوا
بسه دیگر اتاق فكر!!! تا کی باید کشته دهیم در این 
جاده خسته شدیم هر بار کانال های خبری استان 
را چک کردیم کشته داده بود لطفا سریعتر پروژه 

تكمیل جاده بیرجند قاین انجام بدید
ارسالی به تلگرام آوا
مسیر پیست پیاده روی غفاری چند روز است که 
نمیاد یک  خرده شیشه ریخته و هیچ کسی هم 
جارو بزنه در عین حال از کوتاه کردن شاخه های 
درختان ممنونیم ولی آشغال های زیر درختان هم 

جمع کنید خیلی توی دید است
ارسالی به تلگرام آوا
ورودی   ۳ به  رسیدگی  تقاضای  جدید  شهردار  از 
اصلی شهر بیرجند را داریم.نورپردازی زیبا، استفاده 
وانت  و  تریلی  توقف  ،عدم  جذاب  های  المان  از 
های میوه فروش موجب افزایش زیبایی و ایمنی 

ورودی های شهر می گردد
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم ایا واقعا نمیشه مشكل خیابان های ورودی 
میرفت  ،فرزندم مهد  را حل کرد  میدان قدس  به 
کردم   صحبت  حضوری  دادم  پیام  گرفتم  تماس 
االن فرزندم پانزده ساله شده  نتیجه شد نصب دو 
سرعت گیر!!! واقعا عبور از خیابان مخصوصا دانش 
آموزان بسیار مشكل است، حجم زیادی از خودروها 
که با سرعت باال وارد میدان می شوند و بارها شاهد 
تصادف در میدان هستیم چهار راهایی با یک پنجم 
حجم ای ترافیک دارای چراغ هستند ولی میدانی با 
این حجم ترافیک همچنان بدون نطم یک بار برای 
حل ترافیک این میدان و مشكل تردد عابران پیاده 

یک تصمیم جدی آنی  بگیرید.
9١5...۳22
رای دیوان عدالت اداری درخصوص لغو اخذ آبونمان 
خراسان  گاز  شرکت  متاسفانه  ولی  شده  صادر 
جنوبی در قبوض صادره شهریور و مهرماه آبونمان 
باشد نمی  اجرا  قابل  دیوان  رای  آیا  نموده  اخذ 
ارسالی به تلگرام آوا
همه  که  است  طور  چه  پرسم  می  شهرداری  از 
وجود  شهر  درختان  در  تنوعی  میگویند  مردم 
ندارد و یا کوچه ها در آن فضای سبز قابل قبولی 
وجود ندارد حال چه طور است که در پاسخ های 
شهرداری ارائه خدمات و کاشت درخت های متنوع 
به چشم می خورد اگر این ها واقعا انجام شده چرا 
دارد؟ ناراحتی  احساس  فضا  این  از  مردم  هم  باز 
ارسالی به تلگرام آوا
استاندارمحترم:اگر وقت کردید یک روز تفرج کنان 
فاصله ی حدودا هزار متری از میدان ابوذرتا فلكه 
بنیاد شهید را طی طریق نمایید به نظرم از رشد قارچ 
گونه ی این همه بانک دولتی و خصوصی و موسسه 
بیرجند متحیر  مالی در خیابان مدرس  و  اعتباری 
خواهی شد.آیا واقعا وجود 22تا بانک و موسسه و 
تجمیع آن در یک خیابان هزینه های سرباری را 
اعم از حقوق کارکنان و اجاره ملک مورد نظر را بر 
دوش ملت و دولت تحمیل نمی کند.؟عجیب تر از 
همه اینكه هیچكدام از این بانكها و موسسات قادر 
نیستند ضوابط سختگیرانه رادر پرداخت وام اصالح 
کنند ولذا برای یه وام دو میلیونی مستعصل مانده ام 
.ایا میتوانید گزارش کار از 22بانک مطالبه کنید که 
ایا واقعا براحل مشكل مردم حقوق میگیرید یا مبتال 

به روز مره ای هستند.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/7/29 به استحضار می رساند بنا بر اعالم 
در  شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان 
خصوص اختصاص یک دستگاه اتوبوس واحد برای 
منظریه و رقویی به استحضار می رساند با توجه به 
تراکم  میزان  و همچنین  زیرساختها  نبودن  آماده 
حاضر  حال  در  منظریه  و  رقویی  منطقه  جمعیت 
 سرویس دهی به این منطقه امكان پذیر نمی باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/8/١ به استحضار می رساند بنا بر بنا بر 
اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
در خصوص یكسان سازی نرخ های درون شهری 
به استحضار می رساند ارائه ی خدمات حمل و نقل 
عمومی بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی 

شهر بیرجند و با نرخ مصوب صورت می پذیرد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/8/2 به استحضار می رساند بنا بر اعالم 
در  شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان 
خصوص توجه بیشتر به تاکسی ها به استحضار 
می رساند بر اساس آیین نامه های سازمان داشتن 
پروانه تاکسیرانی معتبر از الزامات فعالیت در ناوگان 
تاکسیرانی می باشد و این سازمان شرایط ویژه در 
تسهیل پرداخت هزینه های صدور و تمدید پروانه 
های تاکسیرانی فراهم ساخته است که تاکسیرانان 
محترم می توانند با مراجعه به واحد تاکسیرانی از 
این تسهیالت برخوردار گردند . الزم به ذکر است 
محترم  شهروند  اشاره  مورد  موضوع  در  تاکنون 
مالک(  مالی  مشكالت  دلیل  به  تاکسی  )توقیف 

خودرویی به پارکینگ هدایت نشده است.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

همراه با خادمان زائران حسینی 

حکایت عاشقانه های اربعین

تالش شبانه روزی خادمان زائران حسینی در 
خدمات  و  نفر  هزاران  اسكان  زمینه  کاظمین، 

دهی به آن ها را فراهم کرده است.
خبرگزاری مهر- اینجا کاظمین است. سرزمینی 
که روزانه هزاران زائر را به بوسه بر شبكه های 
ضریح امامین جوادین فرا می خواند. سرزمینی 
که در آن کبوتر های عاشق را به سفری یک 
اربعین  زائران  رفاه  برای  تا  ماهه دعوت کرده 
دل  با  مردمانش  کنند.اینجا  تالش  روز  شبانه 
سفر می کنند و خادمانش نیز با عشق روز و شب 
را سپری می کنند. اینجا وادی ملكوتی بوده که 
بر  برای درود فرستادن  شب میلیون ها فرشته 
هزاران زائر خفته در چادرها فرود می آیند.اری 
اینجا کاظمین است. در اولین نگاه تنها موکب 
و چند چادر را می بینی که پناهگاه چندین هزار 
به پشت صحنه  نیم نگاهی  اگر  اما  زائر است 
بیندازیم تالش های شبانه خادمان حسین )ع( 
در مقابل چشمانت به تصویر کشیده می شوند.

امروز خبرنگار مهر از دالور مردان و شیرزنانی 
را  آن ها  موالیشان حسین  که عشق  می گوید 
روحیه  بگویند  تا  کرده  روزه  راهی سفری ۳٠ 

جهادی و والیت مداریشان هنوز پابر جاست. 
نگاهشان که می کنی چهره شان اگرچه خسته 
لبخند  شادمانه  رویت  به  هم  باز  اما  است 
می زنند. چرا که اعتقاد آن ها بر این است که 
خدمت به زائران حسین اجر اخروی و دنیوی 
هستند.  مشغول  کاری  به  کدامشان  هر  دارد. 
یكی به برپایی چادر و دیگری به نصب پرچم و 
بنرهایی که زائران را به سمت موکب ها هدایت 
کند.یكی چای توزیع می کند و دیگری هم نان 
صبورانه  هم  ای  عده  میان  این  در  می پزد. 
خود  به  و  می پردازند  زباله ها  آوری  جمع  به 
اربعین  زائران  به  خدمت  راه  در  که  می بالند 
این روزها خورشید هم  برداشته اند.اگرچه  قدم 
پشت  و  نداشته  زائران  بر  تابیدن  برای  رمقی 
هم  باز  اما  است  پنهان  آسمان  ابری  چادر 
و  باد  از  زائران  ماندن  امان  در  برای  خادمان 
آفتاب و گرد و خاک خالصانه تالش می کنند.

به راستی که چه حس زیبایی است که برای 
موالیت و عاشقانش اینگونه کبوتر شوی. چه 
نیكو گفته اند: »کبوتر شدن بال و پر نمی خواهد 

تنها دلی عاشق و عزمی استوار می خواهد«.

وقتی برگ بندگی ات 
در خواب امضا می شود

خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  انباردار 
با  گو  و  گفت  و  گفت  در  کاظمین  در  جنوبی 
خبرنگار مهر بیان می کند: از 25 روز گذشته وارد 
کاظمین شدم تا بتوانم خدمات دهی خوبی داشته 
امام  به  عشق  اینكه  بابیان  شبان  باشم.ابراهیم 
حسین )ع( مرا به اینجا کشانده است می گوید: 
برای خدمت به موالیم حاضرم جان خود را فدا 
ادامه  و  می رود  درهم  نقشش  ریز  کنم.صورت 
می دهد: امام حسین )ع( را در خواب دیدم که مرا 
به کربال دعوت می کند و امیدوارم بتوانم خادم 
خوبی برا آقایم باشم.دستی بر پیشانی می کشد و 

می افزاید: چهار سال متولی برای خدمت به زائران 
حسین )ع( آمده ام و اگر خداوند توفیق دهد تا اخر 

عمر نیز در این مسیر خدمت می کنم.

برای خدمت به امام حسین )ع(آمده ام

قطره های باران اندک اندک بر سرش می ریزند 
اما باز هم دست از تالش بر نمی دارد و مرتب 
را  پخته شده  نان های  تا  تنور می کند  در  سر 
را  خودش  می پرسم.  انگیزه اش  آورد.از  بیرون 
طاهره سلطانی معرفی می کند و می گوید: برای 
خدمت به امام حسین )ع( کار دیگری از دستم 
بر نمی آید.وی با بیان اینكه برای اولین بار است 
که به کاظمین می آیم می افزاید: ان شاا... امام 
حسین )ع( از ما راضی باشد و بتوانیم قدم های 
بزرگ تری برای زائرانش برداریم.سلطانی با بیان 
اینكه هر قدم که در راه امام حسین )ع( برداریم 
می افزاید:  گرفت  خواهد  را  دستمان  آخرت  در 
امیدوارم بتوانم تا آخر عمرم ایام اربعین را برای 

خدمت به زائران به کاظمین بیایم.

وقتی دهان هم برای خدمت
به حسین )ع( روزه دار می شود

خراسان  عالیات  عتبات  زیرساخت  کمیته  عضو 
جنوبی بیان می کند: کمیته های مختلفی اعم از 
اسكان، فرهنگی و زیرساخت برای ارائه خدمات 
به زائران اربعین تالش می کنند.حاج محمدرضا 
ارزنی با بیان اینكه اینجا نیروها به صورت شبانه 
نیروها  این  از  برخی  کار می کنند می گوید:  روز 
برای نزدیک تر شدن به موالیشان حسین و درک 
اوالد حسین )ع( با دهان روزه کار می کنند.وی با 
ابراز خرسندی از حضور پرشور زائران در اربعین 
اربعین  موعود  زمان  اینكه  رغم  علی  می افزاید: 
از ١٠ آبان ماه اعالم شده بود اما از قبل از این 
تاریخ با حضور بی نظیر مردم مواجه بودیم.وی 
با اشاره به کمک های مردمی می گوید: تمامی 

خدمات از کمک های مردم بوده که هر کمک 
در جای واقعی نیت خیران هزینه می شود.ارزنی 
بیان می کند: هر چه به اربعین نزدیک تر می شویم 
اگر چه حجم کارها گسترده تر می شود اما حضور 
 بیشتر زائران خستگی ها را از تن بیرون می کند.

برای سالمتی 
امان زمان )عج( خدمت می کنم

یک بانوی سرایانی هم در گفت و گو با خبرنگار 
مهر بیان می کند: امسال برای دومین بار است 
به  )ع(  امام حسین  زائران  به  برای خدمت  که 
سالمتی  برای  اینكه  بیان  با  می آیم.وی  اینجا 
ام می افزاید:  آمده  زمان )عج( و ظهورش  امام 
و  ام  نشده  طلبیده  زیارت  قصد  به  تاکنون 
جاری  هایش  ام.اشک  آمده  خدمت  برای  تنها 
از  و  اجازه دهد  آقایم  اگر  می شوند و می گوید: 
خدماتم راضی باشد هرسال برای خدمت می آیم.

خداوند  می افزاید:  و  می کند  آسمان  به  نگاهی 

همه بندگانش را حاجت روا کند چرا که هر بنده 
ای برای نیتی قدم در این راه می گذارد.

هرچه دارم در طبق خدمت
به حسین )ع( می گذارم

افرادی است  از دیگر  احمدرضا اطهری مقدم 
به  را  پتو  توزیع  است.  آمده  خدمت  برای  که 
اسكان  برای  را  زائران  گاهی  و  دارد  عهده 
با  را  زائران  می کند.بار  هدایت  چادرها  به 
تا محل  آنها  وبرای  می گیرد  لبخندی شیرین 
اسكان حمل می کند. از هدفش که می پرسی 
می گوید: تنها ارادتش به ائمه او را کیلومترها 
است.رمضان  کشانده  کاظمین  به  بیرجند  از 
گوهری هم از دیگر خادمان زوار امام حسین 
امام  عشق  به  می کند:  بیان  کاظمین  در  )ع( 
حسین )ع( هر دو ماه یک بار برای خدمت به 
ادامه می دهد: برای خدمت  کربال می آیم.وی 
به ائمه هر کاری از دستم برآید انجام داده و 

بال  از  را  امتش  )ع( می خواهم  امام حسین  از 
و  گفت  در  هم  خزائی  اکبر  کند.علی  دور  به 
گو با خبرنگار مهر بیان می کند: از هفتم آبان 
آبان   26 تا  و  آمده  کاظمین  به  خدمت  برای 
اینكه شبانه به طور  بیان  با  اینجا هستیم.وی 
میانگین ١٠ هزار پتو توریع می کنیم می افزاید: 
اسكان  برای  زائران  راهنمایی  و  بندی  گروه 
است.خزائی  ما  خدمات  دیگر  از  پتو  توزیع  و 
می کند:  بیان  مردم  پرشور  به حضور  اشاره  با 
خوشبختانه سال به سال حضور مردم افزایش 
ائمه  به  آن ها  ارادت  از  نشان  این  که  یافته 

اطهار )ع( است.

حکایت خدمات بی منت خادمان
در کاظمین

عالیات  عتبات  زیرساخت  کمیته  مسئول 
خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
حسین  امام  زائران  حال  رفاه  برای  کرد:  بیان 
)ع( خدمات بی منت و افتخاری زیادی انجام 
اینكه  بیان  با  احمدی  فریدون  شده است.حاج 
کارگران از 27 روز گذشته در کاظمین مستقر 
شدند گفت: امید است خدمات ارائه شده مورد 
اقدامات  به  اشاره  با  باشد.وی  زائران  رضایت 
هشت  حاضر  درحال  کرد:  بیان  شده  انجام 
در  موکت  مكعب  متر  هزار  پنج  و  پتو  هزار 
بیان  است.احمدی  گرفته  قرار  زائران  اختیار 
سرویس  و  حمام  چشمه   ١٠٠ همچنین  کرد: 
است.مسئول  مهیا شده  زائران  برای  بهداشتی 
در  جنوبی  خراسان  عالیات  عتبات  اسكان 
کاظمین بیان کرد: 8٠ چادر با بیش از 5٠ نفر 
ظرفیت در کاظمین برپا کرده ایم.احمدی بیان 
کرد: در ضلع چپ خیابان صاحب الزمان اسكان 
 هشت هزار زائر خواهر پیش بینی شده است.

پیش بینی اسکان ۲۲ هزار زائر
در کاظمین

مسئول اسكان عتبات عالیات خراسان جنوبی در 
کاظمین بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان 
اربعین 22 هزار نفر اسكان داده شوند.وی بیان 
کرد: تنها روحیه جهادی و والیت مداری نیروها 
و عشق به ائمه آنها را برای خدمت به کاظمین 
به  عشق  اینكه  بیان  با  است.احمدی  کشانده 
افزود:  است  دوانده  ریشه  مردم  خون  در  ائمه 
روستایی  پیرزنی  که  است  جایی  تا  این عشق 
تنها دارایی اش که یک درخت گردو بود را به 
هدیه  زائران حسین  برای  عالیات  عتبات  ستاد 
به  زمین  ایران  مردمان  ارادت  است.اری  کرده 
ائمه اطهار زبانزد جهانیان بوده که همایش بین 
تنها عشق  بیرون می آید.  آن  از  اربعین  المللی 
محاسن  پیرمردی  به  که  است  )ع(  حسین  به 
سپید توان می بخشد تا قریب به 25 روز را برای 
که  است  تنها عشق  و  کند  غذا طبخ  زائرانش 
حتی جوان 26 ساله را برای نظافت ازکیلومترها 
فاصله راهی کاظمین می کند تا فرهنگ اربعین 

و پیاده روی نهادینه شود.

خاک پای زائران را توتیای چشم می کنیم

اصالحیـه 
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادي به طورفوق العاده  )نوبت اول(

شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند
شماره ثبتي: 5467       شناسه ملي: 14006400983        تاریخ انتشار: 96/08/16

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(  شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند 
راس ساعت 16روز سه شنبه تاریخ 1396/09/14 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه جنب 
مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرسي مي توانند 
حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهي دعوت به دفتر تعاوني به آدرس خیابان غفاری - نبش جابربن 

حیان - پالك 74 مراجعه و ضمن ارائه مدارك فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
مالي 95  تصویب صورت هاي  بازرس 2-  و  مدیره  استماع گزارش هیئت   دستورجلسه: 1- 
 3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یک سال مالي 4- تصویب بودجه پیشنهادي سال 96

 5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار و استانی جهت درج آگهی های دعوت و اطالعیه های داخلی شرکت 
6- تعیین مبلغی جهت بازپرداخت به اعضای مستعفی شرکت

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدینوسیله به آقای ابراهیم حیدری فرزند حسن متولد 62/6/19 دارنده شماره ملی 0652124518 و شناسنامه شماره 11 صادره بیرجند ابالغ می شود: اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی 
های تولید روستایی خراسان جنوبی به شماره ثبت 603 و شناسه ملی 10360020813 مستند به چک بالمحل شماره 958290 / 16927091 مورخ 94/5/17 عهده بانک کشاورزی شعبه 
طالقانی بیرجند راجع به وصول مبلغ یکصد میلیون ریال )100/000/000 ریال( وجه چک تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت تعاونی تولید سبز آفرینان خوسف به شماره ثبت 1619 و شناسه ملی 

1036003333 به عنوان صاحب حساب و شما به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان احدی از امضا کنندگان چک را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9600287 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ 96/5/15 مامور اجرا آدرس شما به شرح سند به نشانی خوسف، روستای تقاب شناسایی نگردیده و تاکنون ابالغ مفاد اجرائیه به شما میسر نبوده است، لذا 
بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده 18- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و  مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید، عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 96/8/17   غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان بیرجند

آگهـی مزایده فروش خـودرو
اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید خراسان جنوبی در نظر دارد 
اتحادیه یک دستگاه خودرو  این  از هیئت مدیره   با عنایت به مجوز اخذ شده 

پژو پارس مدل 93 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 5 روز 
کاری برای بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت در ساعت اداری به دفتر اتحادیه واقع در 

طالقانی 11، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی، طبقه فوقانی مراجعه نمایند. 
تلفن هماهنگی: 09151611594   

عكس ها از اینترنت
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گزارش مالی فیس بوک به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعی جهان، نشان از این دارد که درآمدی که فیس بوک از تبلیغات کسب کرده است ظرف 
سه ماهه سوم سال جاری میالدی ۲۰۱۷، ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است و به بیش از ۱۰.۱۴ میلیارد دالر رسیده است. این رقم حتی از پیش بینی 
های تحلیلگران وال استریت هم بیشتر شده است چرا که آنها درآمد فیس بوک در تابستان سال جاری میالدی را ۹.۷۱ میلیارد دالر برآورد کرده بودند.

چهارشنبه   *17 آبان  1396 * شماره 3928

یادداشت

امامرادرفتنهاکبرتنهانگذاریم

* کوثر حجازیان

کربال که رفته باشی تازه حساب یک سری چیزها 
به دستت می آید   همه جا شنیده ایم و همه جا 
گفته اند امام رضا غریب بود در این خاک و دیار 
هزاران هزار فرسنگ دور از خویشاوندان و هم زبانان 
و سرزمینش بود اما تا به  شده روبه روب باب الرضا 
بایستی و آن همه جبروت زانو هایت را سست نکند 
؟ شده در حرمش راهت را گم کنی ؟ شده برای 
اینکه به ضریح برسی از خادمانش آدرس بخواهی 
؟ شده حوالی ظهر چشمت به گنبد درخشان تر از 
خورشیدش بیوفتد ؟ حتما شده ... حتما یک بار با 
خودت زمزنه کردی ، چقدر آینه کاری های قشنگی 
حتما یک بار صدای فواره های صحن جانت را تازه 
کرده و حتما از آن همه شکوه و جالل دلت می لرزد 
حتما هربار تو هم به خودت می بالی از اینکه برای 
پسر علی )ع( میزبان خوبی بوده ای  غریبی نیست 
رضای مهربان صاحب تمام این دیار است گرچه هم 
زبانش نیستیم خویشاوندش نیستیم اما این خاک از 
خانه برایش خانه تر است. اما کمی آن طرف تر من 
آقایی را سراغ دارم که هنوز جای گلوله های ناشی 

دشمنانش جای جای حرمش به چشم میخورد
من آقایی را سراغ دارم که میان هم زبانانش در 
به  آغوش مریدانش  در  و  دیار و سرزمین خودش 
خاک و خون کشیده شد که هیچ بارگاهش هم انگار 
مانند بدن بی سرش قربانی ست ... شاید قربانی نفاق 
شاید فتنه شاید منفعت طلبی خانه خواهر رضا )ع( را 
دیده ای ؟ ما با عنوان بانوجان میشناسیمش آخ که 
حرمش چه عطر بهشتی دارد ... مثل خانه ی برادر 

محکم و غرور آمیز.
بانو خانم قم است رضای رئوف سرور ایران است 
کردن  جارو  و  آب  حتی  برای  هستند   فخر  مایه 
بارگاهشان سر و دست میشکنند برای خدمت به 

زائرانشان مدتها در نوبت می مانند. 
اما خواهر حسین )ع(... ای وای از خواهر حسین که 

به احترام نامش قلم هم می ایستد. 
کداممان  اصال  ؟  کجاست  میدانی  حرمش 
را  )ع(  معصومه  بهشت  بوی  حرمش  میدانیم 

میدهد یا عطر گالب حرم رضا )ع( ؟ 
و  خون  و  باروت  بوی  حرمش  هم  شاید  یا 

؟ خاک میدهد 
که گفته غریبی یعنی دور از وطن ؟

روزی  که  باشی  کسانی  تیغ  زیر  یعنی  غریبی 
دستانشان برای بیعت گره به دستانت خورد 

مگر دستان حسین )ع( دست علی )ع( نبود ؟  مگر 
حسین )ع( محمد )ص( زمان خود نبود ؟

سری  یک  حساب  تازه  باشی  رفته  که  کربال 
چیزها به دستت می آید،کربال که رفته باشی ، خاک 
سرخش که به چشمت بخورد ، ضریح شش گوشه 
ای را که ببینی تازه میفهمی سالیانی دور در آن صحرا 
چه گذشت پای منبر بنشینی ، مطالعه کنی ، اسناد 
تاریخی ورق بزنی اما اگر وجودت برای یک بار هم 
که شده در بین الحرمین به لرزه نیفتاده باشد نمیتوانی 
عمق فاجعه را درک کنی اگر صبرت در تل زینبیه 
به سر نیاید نمیفهمی چرا عرش به فرش آمد وقتی 

زانوان زینب روی تل سست شد 
خاک کربال هنوز از خون علی اصغر خشک نشده 
هنوز زمزمه هیهات من الذله را میشود شنید اما .. وای 
که چقد از این اما بیزارم کربال می تپد که بگوید : 
چقدر بی رحمی ست خنجری آشنا روی گلوی امام 

عصرت بگذاری و نیت کنی قربه الی ا...
کربال هر سال اربعین طغیان می کند که بگوید 
: پسر حسین )ع( آن باال نگاه میکند دارد می بیند 
چه می کنیم با خودش و نایب بر حقش ... و باز 
و  علی  برحق  نایب  حسین  حقش  بر  نایب  هم 
حسن و محمد بود ... نبود ؟ تیغ کسی اربا اربایش 

کرد که سپر صفین بود ... نبود ؟ 
سید علی نایب برحق مهدی )عج( است ... نیست ؟ 
این همه غریبی کند ؟ آن هم در دیاری که از 
دیرباز دلداده ی آل علی بودند ؟ نمونه اش در قلب 
شرق دارد میدرخشد .مگر از آل علی نیست ؟ مگر 

دمش مسیحایی نیست ؟ 
و ضریح  الحرمین  بین  و  تل  و  کربال  از  مگر 
تنها  جز  بفهمیم  است  قرار  چه  گوشه  شش 

نگذاشتن امام در فتنه اکبر ... ؟
قرار است غریبی کند مثل حسین )ع( ؟ قرار 
است بشویم همان اهل کوفه ی لعنت شده ی 

تاریخ ؟ 
در  مرزهایمان  از  تر  طرف  آن  کمی  میدانید 
سوریه و لبنان و یمن  سید علی مارا حجت می 

دانند ؟ می دانید برایشان چه قداستی دارد ؟ 
چه می شود گفت که سکوت رساترین حالت 
این درد است .در این شب ها بعد از هر زیارت 
عاشورا و هر سالمی که بر حسین )ع( فرستادیم 

برای حفظ همزمان نیز دعا کنیم .

خواندنی ها

آیاامواتهمدلتنگمیشوند؟

احساسات  و  است  روح  همان  انسان  وجود 
همه  غیره  و  دلتنگی  عشق،  جمله  از  انسانی 
حاالت روحی است که توسط بعد مادی انسان 
مرگ، جسم  از  بعد  و  می رسد  ظهور  منصه  به 
می ماند،  باقی  روح  و  می رود  بین  از  انسان 
جمله  از  احساساتی  که  است  بدیهی  پس 

ماند. خواهند  باقی  نیز  »دلتنگی« 

شدیدترین  از  روح  جدایی  و  مرگ  از  پس 
و  شناخت ها  است،  بدن  همان  که  متعلقش 
می ماند،  باقی  چنان  هم  ارتباطات  و  عالیق 
اراده  مرگ،  از  پس  که  تفاوت  این  با  البته 
مردگان،  می گردد؛  سلب  آدمی  از  اختیار  و 
حتی حرف  می شنوند،  ا...(  )باذن  را  ما  صدای 
نیز می زنند، منتهی چون آنها دیگر ابزار مادی 
از  هستیم،  دنیا  در  تا  نیز  ما  و  ندارند  را  زبان 
درک  و  می شنویم  را  صداها  بدن  اعضای  راه 
نمی شنویم.  را  آنها  پاسخ  یا  حرف  می کنیم، 
تصریح  احادیث  و  وارده  اخبار  در  چه  چنان 
مردگان  با  )ص(،  ا...  رسول  شخص  که  شده 

می زدند. حرف 
به  ارتباطات،  این  تداوم  به  نیز  روایات  در 
آنها  با  بیشتری  عالیق  که  خانواده  با  ویژه 

دارد: بیانات صریحی وجود  ایجاد شده، 
عید  و  جمعه  روز  می فرماید:   صادق)ع(  امام 
رضوان  به  خداوند  می شود،  که  قربان  و  فطر 
در  که  می دهد  دستور  بهشت  مأمور  و  نگهبان 
اعالم  مؤمنان  ارواح  به  برزخی  بهشت  میدان 
را  که جمعه  داد  اجازه  به شما  که خداوند  نماید 
هستند  دنیا  در  که  دوستان  و  خانواده  زیارت  به 
برود. بعد خداوند به رضوان دستور می دهد برای 
هر فردی شتری از شترهای بهشتی آماده کنند 
در حالی که این شتر از زبرجد سبز پوشیده شده و 
نیز به پارچه های بهشتی تزئین شده، بعد خداوند 
استقبال  آنها  از  آسمان ها  اهل  می دهد  دستور 
از  آسمانی  فرشتگان هر  در چنین فضایی  کنند. 
آنها استقبال می کنند، بعد از آن ارواح از آسمان 
السالم پشت  پایین می آیند در وادی  استقبال  با 

کوفه فرود می آیند.
از  برخی  ماندن  مخفی  یا  و  دیدن  دالیل  از 
از مرگ  برای مؤمن پس  این است که  احوال 
خودش  اندوه  و  حزن  و  ندارد  وجود  عذابی 
نوعی عذاب است، لذا اخباری که موجب اندوه 
وی گردد، بر او پوشیده می ماند. مضافًا بر این 
اختیار  و  اراده  که  دارد  داللت  روایت  این  که 
نمی تواند  که  است  شده  سلب  او  از  دنیوی 

همه ی واقعیات را دیده و درک نماید.
که:  شده  نقل  )ع(  صادق  امام  از  چنین  هم 
هنگام  در  که  نیست  کافری  و  مؤمن  »هیچ 
نگردد.  حاضر  خویش  خانواده ی  نزد  ظهر 
انجام  حال  در  را  خانواده اش  مؤمن  وقتی 
و  گوید  حمد  را  خداوند  می بیند،  صالح  اعمال 
انجام  وقتی کافر خانواده ی خویش را در حال 

غبطه می خورد.« آنان  بر  ببیند،  اعمال صالح 
»اسحاق  که:  شده  بیان  دیگری  روایت  در 
دنیا  از  که  شخصی  آیا  کرد:  سؤال  عّمار  بن 
یا  می نماید  دیدار  خویش  خانواده ی  با  رفته 
خیر؟ امام فرمودند: آری. پرسید: هر چند گاه؟ 
هر  دارد.  خدا  نزد  که  منزلتی  به  بنا  فرمود: 

هفته، هر ماه یا هر سال...«
به  ارواح  که  شده  وارد  روایات  برخی  در 
به  والدین  ویژه  )به  می آیند  بازماندگان  دیدن 
التماس  آنان  به  و  بالعکس(  و  فرزندان  دیدار 
به  ولو  بفرستید،  ما  برای  چیزی  که  می کنند 
استخوان.  پاره  یک  یا  آب  جرعه  یک  کمی 
دنیا  در  وقتی  تا  متعلقین  با  ارواح  ارتباط  پس، 
چنان  منتهی  ماند.  خواهد  برقرار  هستند،  باقی 
چگونگی  و  کیفیت  کمّیت،  به  شد،  بیان  چه 

از سوی خداوند متعال. معین شده 

دخترونه زنونه 

کودکان  شناسی  آسیب  نشست  کاری-  نسرین 
شد  برگزار  مطبوعات  نمایشگاه  روز  ششمین  در  کار 
شریف  صنعتی  دانشگاه  یاری گران  کانون  سابق  دبیر 
و مشاور دانشجویی برخی از موسسات مردم نهاد در 
بیان  با  این نشست  در  از کودکان کار  بخش حمایت 
را  کار  کودکان  از  حمایت  در  قانون  مسئله  اینکه 
می توان به عنوان مطالبه از راه های مختلف از جمله 
حمایت  ماجرای  واقعیت  گفت:  کرد،  پیگیری  مجلس 
قانونی  خالء های  و  قانون  مسئله  کار  کودک  از 
است. اقتصادی  ساختار  به  وابسته  مسئله  این  نیست، 
کودک  ما  اینکه  می کند:  بیان  مقدم  شریفی  محمد 
نظر  به  این حوزه هم  در  آمار  و  داریم  در کشور  کار 
اوضاع  به  وابسته  کامال  است،  افزایش  به  رو  برخی 
هستند  کم مزدی  کارگران  کودکان  است.  اقتصادی 
خانواده  اینکه مجبور هستند کمک خرج  دلیل  به  که 

می دهند. کار  به  تن  باشند 

دروغی  کودکان  کار  باند های 
انحراف ذهن برای 

که  سالی  چند  در  که  نکته  این  بر  تاکید  با  وی 
باندی  دارم  فعالیت  کار  کودک  از  حمایت  بخش  در 
ندیده ام که کودکان را به کار بگیرد، بیان کرد:  این 
سازماندهی  حرکت  یک  دادن  نمایش  برای  دروغی 
این  با  واقع  در  است،  کودک  کار  بخش  در  شده 
کودک  کار  آمدن  وجود  به  بر  اقتصاد  تاثیر  پوشش، 

می شود. کمرنگ 
به  مناسبی  رسیدگی  اینکه  بیان  با  مدنی  فعال  این 
برای  طرح هایی  کرد:  بیان  شود،  نمی  کار  کودکان 
در دولت دهم مطرح شد که  کار  از کودکان  حمایت 
کودک  خانواده  به  بود  قرار  طرح ها  این  اساس  بر 
یارانه به شرط تحصیل کودک پرداخت شود، اما این 
که  نیز  نهم  دولت  در  نرسید.  اجرا  مرحله  به  طرح ها 
را  قضیه  این  و  نمی شد  کار  کودک  از  اصال صحبتی 

می شدند. منکر 

کارگری که زیر خط فقر است 
کودک کار به وجود می آورد

بررسی  با  باید  کرد:  تاکید  مدنی  فعال  این 
کشور  اوضاع  با  مناسب  راهکاری  تعریف  و  راهکارها 
نشوند  کار  به  مجبور  تا  شود  حمایت  کودکان  از 

افزود:  باید بررسی شود که کارگری که ماهانه ۹۳۰ 
هزار تومان دریافت می کند تا چه میزان زیر خط فقر 
است و این موضوع تا چه حد به کار اجباری کودک 

می شود. منجر 
وی خاطر نشان کرد: اینکه کودکان کار را  از سر 
معروف  قول  به  و  کنند  جمع  خیابانها  و  ها  چهارراه 
مساله  صورت  کردن  پاک  واقع  در  کنند  ساماندهی 

را برای کوتاه مدت حل می کند. است و مشکل 
صنعتی  دانشگاه  یاری گران  کانون  سابق  دبیر 
تعریف  و  دقیق وضع  بررسی  لزوم  بر  تاکید  با  شریف 
برای  مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  راهکار 
تاثیرگذاری  برای  می گوید:  کار  کودکان  از  حمایت 
شود  قوی  حدی  به  مدنی  جامعه  است  نیاز  بلندمدت 
را  کودک  کار  ابعاد  خصوص  در  جامعی  اطالعات  و 

به بررسی مشکالت و  قادر  باشد که  در دست داشته 
مطالبه  یک  عنوان  به  و  باشد  زمینه  این  در  خالء ها 

کند. پیگیری  را  موضوع 

جمع آوری و برخورد با کودکان کار
 راه چاره درستی نیست

برخورد  و  جمع آوری  اینکه   بیان  با  مقدم  شریفی 
افزود:   نیست،  اصلی  چاره  راه  کودکان،  این  با  قهری 
بلکه باید در کنار شناسایی کودکان، گام های بعدی نیز 
آنها کودکان برداشته شود؛ طوری که  از  برای حمایت 
اگر اتباع بیگانه هستند، به کشور خودشان عودت داده 
شوند و اگر اتباع ایرانی هستند، حمایت از خانواده های 
این  گیرد.وی خاطرنشان کرد:  قرار  کار  در دستور  آنها 
بزرگ ترهایی  قربانی  و  ندارند  گناهی  هیچ  کودکان، 
پول،  شیرینی  یا  طمع  پولی،  بی  دلیل  به  که  هستند 
استثمار  را  آنها  و  می برند  خیابان ها  دل  به  را  کودکان 
وخامت  از  هم  تازه  آمارهای  شد:   یادآور  می کنند.وی 

اوضاع خبر می دهد. 
اجتماعی سازمان  معاون  احمد خاکی،  از یک طرف، 
تامل،  قابل  اظهارنظری  در  تهران  استان  بهزیستی 
خیابان  و  کار  کودکان  65درصد  که  کرده  اعالم 
درصد   ۳5 فقط  و  هستند  خارجی  اتباع  از  کشور  در 
ا...  حبیب  داد:  ادامه  مدنی  ایرانی اند.کارشناس  آنها 
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون  مسعودی فرید، 
کودک   ۲۰۰۰ بر  بالغ  ساالنه  که  داده  خبر  هم  کشور 
شبانه روزی  مراکز  و  کودکان  نگهداری  مراکز  وارد 
تا  رها شده  کودکان  از  که  بهزیستی می شوند  سازمان 

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست هستند.

مسئول نهادهای  پاسکاری 

درباره  شده  اعالم  آمارهای  اینکه  بیان  با  وی 
مراجع  سوی  از  که  است  آمارهایی  کار،  کودکان 
آسیب های  از  وقتی  اما  است،  شده  منتشر  رسمی 
واقعی  آمارهای  همواره  می کنیم،  صحبت  اجتماعی 
است  رسمی  آمارهای  از  وخیم تر  خیلی  غیررسمی،  و 
افزود: با وجود این، اگر همین آمارهای رسمی را هم 
کار،  کودکان  وضع  که  می بینیم  دهیم،  قرار  مالک 
قرار  بیگانه  اتباع  زمره  در  که  کودکانی  بخصوص 
است.  شده ای  فراموش  و  نابسامان  وضع  می گیرند، 

دبیرسابقکانونیاریگراندانشگاهصنعتیشریفومشاوردانشجوییموسساتمردمنهاد:

جمعآوریکودکانکاریعنیپاککردنمسئله

زیرا  است؛  مراسم منحصربه فرد  اربعین یک  مراسم   
ژئوپلتیکی  لحاظ  به  که  می شود  برگزار  موقعیتی  در 
متشنج و خطرناک است. داعش، شیعه را دشمن خونی 
این  از  بیش تر  چیز  هیچ  رو،  این  از  می پندارد.  خود 
زائران  ببینند  که  نمی آورد  خشم  به  را  ترور  گروه های 
هم  گرد  ایمان شان  تجلی  بزرگ ترین  خاطر  به  شیعه 
می آیند.مراسم اربعین یک ویژگی خاص دیگر هم دارد. 
است، سنی  شیعی  مراسم  یک  اربعین مشخصًا  هرچند 
نیز هم  و...  ایزدی ها، زرتشتی ها  ها و حتی مسیحیان، 
به عنوان زائر و هم به عنوان خادم زائران در این مراسم 
آیین های  انحصاری  ماهیت  به  اگر  می کنند.  شرکت 
چه قدر  اتفاق  این  که  دید  خواهیم  کنیم،  توجه  دینی 
مردم  داشت:  خواهد  معنا  یک  تنها  این  و  است  مهم 
فراگیر،  نماد  را  ـ حسین بن علی  نژاد  و  رنگ  از  فارغ  ـ 

بی حد و مرز و فرامذهبی از آزادی و ایثار می دانند.
مراسم  این  تاثیر  تحت  که  بی شماری  افراد  میان  در 
سال  چندین  که  بود  استرالیایی  جوانی  بودند،  خاص 
بود.  آورده  اسالم  به تازگی  و  داشتم  او مالقات  با  پیش 
واضح است که کسی به راحتی دین ش را تغییر نمی دهد. 
بنابراین، وقتی از او جویا شدم، گفت که همه چیز از سال 
۲۰۰۳ شروع شد. یک شب، همان طور که صحنه ای از 
حرکت میلیون ها نفر به سمت شهر کربال را در خبرها 
مشاهده می کرد، با اسم فردی مواجه شد که هیچ گاه آن 
دهه های  در  بار  اولین  برای  »حسین«.  بود:  نشنیده  را 
گذشته و در یک رخدادی که در سرتاسر جهان به تصویر 
کشیده می شد، جهان توانسته بود شمه ای از حرکتی را 

ببیند که پیش تر در عراق ممنوع شده بود.
شده  کشته  پیش  سال   ۱۳۹6 که  مردی  چه طور 
نفر  ها  میلیون  که  است  حاضر  و  این چنین حی  است 
که  است  بعید  می دانند؟  خود  مصیبت  را  او  مصیبت 
شخصی ای  دغدغه ی  که  شوند  نزاعی  وارد  آدم ها 
اگر  دیگر،  سوی  از  باشند.  نداشته  آن  به  نسبت 
حق  شما،  آزادی  خاطر  به  کسی  که  کنید  احساس 
شما  باشرافت  زندگی  حق  و  شما  با  عادالنه  برخورد 
زیادی  عالقه ی  که  می کنید  احساس  است،  جنگیده 
بعید  تا آن جا که  او هستید  دارید و دل بسته ی  او  به 
تغییر  و  بیاورید  روی  او  عقاید  و  باورها  به  که  نیست 

بدهید. یا مذهب  دین 

سفر دراز

مشکی(  حجاب  با  )غالبًا  زنان  مردان،  از  انبوهی 
کرده اند.  پر  را  کران  آن  تا  کران  این  از  کودکان  و 

بند  را  مایل  صدها  که  است  زیاد  آن قدر  جمعیت 
بصره  بندری  شهر  میان  ۴۲5مایلی  آورده اند.فاصله ی 
ماشین  با  معمواًل  که  است  طوالنی  مسیری  کربال  تا 
این مراسم،  اما به طور خارق العاده ای در  طی می شود 
افراد با پای پیاده آن را می گذرانند. دو هفته ی کامل 
طول می کشد تا زائران این مسیر را طی کنند. آدم ها 

سرمای   و  روز  سوزان  آفتاب  زیر  مختلف  سن های  با 
آن ها  می روند.  پیاده  را  مسیر  این  شب  استخوان سوز 
تمرکز  نقاط  دل  از  و  ناهموار  مسیرهای  میان  از 
تروریست ها و از نقاط خطرناک عبور می کنند. زائران 
تنها  و  ندارند  خود  با  را  اولیه  سازوبرگ های  حتی 
»موال«  به  آتشین شان  عشق  با  هم راه  کمی  وسایل 

با خود می آورند.  را  حسین 
هر  که  زائرانه  حرکت  این  بخش های  از  یکی 
هزاران  مشاهده ی  وامی دارد  شگفتی  به  را  بیینده ای 
هستند  سیار  آشپزخانه ی  با  همراه  که  است  موکبی 
در  که  است  شده  ساخته  روستاییانی  توسط  و 
می کنند.  زندگی  زائران  پیاده روی  مسیر  محدوده ی 
زائران  مایحتاج  تمام  که  هستند  جاهایی  موکب ها 
تا  گرفته  تازه  غذای  از  می شود.  تأمین  آن جا  در 
تا  گرفته  بین المللی  رایگان  تلفن  از  استراحت؛  جای 
گهواره های کودکان؛ همه چیز رایگان است. درواقع، 
چیزی  زائران  ۴۰۰مایلی،  مسیر  این  در  نیست  الزم 
آن  از  کنند.شگفت تر  حمل  را  لباس هایشان  از  غیر 
نوشیدن  و  خوردن  برای  زائران  از  دعوت  نحوه ی 
زائران  به  آمده و  راه  به میان  است. فعاالن موکب ها 

کنند.  قبول  را  آن ها  پیشنهاد  تا  می کنند  التماس 
کتاب   در  اربعین  مراسم  باید  لحاظ  چند  از  درواقع، 

ساالنه،  گردهم آیی  بزرگ ترین  شود:  ثبت  گینس 
افرادی  بیش ترین  پیوسته،  غذای  میز  طوالنی ترین 
گروه  بزرگ ترین  می خورند،  غذا  به رایگان  که 
خدمت  خاص  واقعه ی  یک  به  که  داوطلبانه ای 
تهدید  که  است  جایی  در  این ها  همه ی  و  می کنند 

دارد. انتحاری وجود  حمالت 

از خودگذشتگی بی همتا

این  کنید  اضافه  منظره  این  به  باید  که  چیزی 
حتی  می شود،  بدتر  امنیتی  شرایط  هرچه  که  است 
تهدیدهای  که  می کنند  پیدا  انگیزه  بیش تری  افراد 
موقعیت  این  در  و  بکشند  چالش  به  را  تروریست ها 
خطرناک به پیاده روی می پردازند. بنابراین، این حرکت 
بلکه مظهری  نیست  فعالیت مذهبی  زائرانه صرفًا یک 
طول  در  که  وحشتناکی  انفجارهای  است.  مقاومت  از 
جان  و  بوده  شیعیان  علیه  غالبًا  می افتند  اتفاق  سال 
و  خطرات  انفجارها  این  می گیرد.  را  بی شماری  افراد 
نشان  را  است  عراق  شیعیان  متوجه  که  امنی هایی  نا 
تهدیدهای  این  که  می رسد  نظر  به  اما  می دهد. 
مرگ آور نمی توانند مردم ـ پیر و جوان، را از این سفر 

خطرناک به سوی شهر مقدس کربال بازدارند.

گنبد طالیی حسین

زائران حرم حسین و برادرش، عباس، صرفا تحت تاثیر 
ایشان  جانسوز  شهادت  یاد  به  آن ها  نیستند.  احساسات 
گریه می کنند و با این کار، بر دلبستگی شان به آرمان های 
او تأکید می کنند.وقتی زائران به حرم حسینی می رسند، 
متن  است؛  زیارت نامه  خواندن  می کنند  که  کاری  اولین 
مقدسی که شمه ای از مقام حسین را نشان می دهد. در 
این زیارت، آن ها حسین را وارث آدم، نوح، ابراهیم، موسی 
و عیسی می خوانند. در این مطلب، نکته ی عمیقی خوابیده 
است. نشان می دهد که پیام حسین در باب حقیقت، عدالت 
راستین  پیامبران  پیام همه  امتداد جدایی ناپذیر  و عشق، 
است.مردم به کربال می روند اما نه برای آن که از مناظر آن 
لذت ببرند، از زیبایی های آن به هیجان بیایند، خرید کنند 
کنند.  تا گریه  آن ها می روند  ببینند.  را  تاریخی  اماکن  و 
تا عزاداری کنند و فضای روحانی مرقد  حسین را درک 
کنند. آن ها وارد حرم حسینی می شوند تا بر بزرگ ترین 
ایثار و ازخودگذشتگی ای که تا به حال دیده شده گریه و 
عزاداری کنند.انگار همگان پیوندی شخصی با مردی دارند 
که هیچ گاه او را ندیده اند. با او سخن می گویند و نامش را 
می خوانند. به ضریحش چنگ می زنند و زمین حرم را بوسه 
می زنند. در و دیوار آن جا را آن گونه لمس می کنند که انگار 
صورت یک دوست صمیمی و قدیمی را لمس می کنند. این 
تصویری حماسی است. انگیزه  شان چیست؟ باید شخصیت 
و شأن امام حسین را فهمید و درک کرد که اینان چه ارتباط 
روحانی  ای با سرگذشت جاوید او برقرار می کنند.اگر جهان 
حسین را، پیا مش را و ایثارش را درک می کرد، ریشه های 
تاریخی داعش و تمایل آن ها به خون ریزی را می فهمیدند. 
قرن ها پیش در کربال بود که انسانیت خباثتی را دید که در 
قتل حسین موج می زد. نور در مقابل تاریکی بود. فضیلت در 
مقابل رذالت بود. حضور حسین در همه ی جنبه های زندگی 
دوستدارانش موج می زند. سرگذشت حسین رشد و تکامل را 
تشویق کرده و هیچ نوعی از بایکوت رسانه ای نمی تواند نور 

آن را خاموش کند.

این حسین کیست؟

سوالی  چنین  پیروانش،  از  نفر  میلیون  نظر صدها  از 
که حتی ممکن است کسی را به تغییر دین و مذهبش 
به  پیاده  پای  با  شما  که  می گیرد  پاسخ  زمانی  وادارد، 

سوی حرم حسینی راهپیمایی کنید.

عکس : از توال 

مدل های تزئین برای غذای کودکتان

بعضی  نظر  از  هیزم  با  هنری  آثار  ساخت  شاید 
کامال پوچ و بیهوده بنظر برسد چرا که احتماال بعد از 
زمستان دیگر اثری از این آثار وجود نخواهد داشت اما 

ساخت آثار هنری با هیزم خالقیت بسیار جالبی بوده 
و می تواند برای شما هم الهام بخش باشد .

عکاس خونه 

زیارتاربعینحسینی

درواقع، از چند لحاظ باید مراسم اربعین در کتاب  گینس 


طوالنی ترین  ساالنه،  گردهم آیی  بزرگ ترین  شود:  ثبت 
غذا  به رایگان  که  افرادی  بیش ترین  پیوسته،  غذای  میز 
یک  به  که  داوطلبانه ای  گروه  بزرگ ترین  می خورند، 
واقعه ی خاص خدمت می کنند و همه ی این ها در جایی 

است که تهدید حمالت انتحاری وجود دارد.

عکس : از اینترنت    
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ثواب خواندن زیارت اربعین

روز بیستم ماه صفر، روز اربعین و به قول شیخین - 
شیخ مفید و شیخ طوسی- بازگشت اهل حرم امام 
ورود  روز  و  مدینه،  به  شام  از  السالم  علیه  حسین 
اولین زائر آن حضرت جابربن عبدا... انصاری به کربال، 
جهت زیارت امام حسین علیه السالم است. زیارت آن 
حضرت در این روز مستحب است. که به فرموده امام 
حسن عسکری علیه السالم از نشانه های مؤمن است.

از حضرت امام حسن عسکری علیه السالم روایت شده 
که فرمودند:  عالمات مؤمن پنج چیز است:

نافله و  فریضه  نماز  رکعت  یک  و  پنجاه  اقامه   -1 
در شبانه روز.

2- زیارت اربعین.
3- انگشتر به دست راست کردن.

4- جبین را در سجده بر خاک گذاشتن.
5- در نماز بسم ا... الرحمن الرحیم را بلند گفتن.

فضایل و ثواب خواندن زیارت اربعین
اربعین، چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السالم 
کرد.  دین  فدای  را  یارانش  و  خود  جان  که  است 
ازآنجا که گرامیداشت  خاطره شهید و احیاء اربعین 
وی، زنده نگهداشتن  نام و یاد و راه اوست و زیارت، 
یکی از راههای یاد و احیاء خاطره است، زیارت  امام 
حسین »ع « به ویژه در روز بیستم ماه صفر که اربعین 

آن حضرت است، فضیلت بسیاردارد.
در  است،  مستحب  روز  این  در  که  اربعین  زیارت 
کتب ادعیه آمده است  و به اینگونه شروع می شود: 
متن،از  این  که  حبیبه...«  و  ا...  ولی  علی  »السالم 
روایت   صادق »ع «  امام  از  جمال  طریق  صفوان 
شده است.زیارت دیگر آن است که جابربن  عبدا... 

انصاری دراین روز خوانده است.

در اوج بی مهری

»هرثمه بن سلیم« یکی از یاران امیر مؤمنان )ع( بود 
که در جنگ صفین در رکاب آن حضرت می جنگید. 
وی می گوید: وقتی از کوفه به جبهه صفین حرکت می 
کردیم به سرزمین »کربال« رسیدیم هنگام نماز بود پس 
به امامت امیرمؤمنان)ع( نماز جماعت را اقامه نمودیم، 
پس از نماز، حضرت مقداری از خاک کربال را برداشته و 
بوئید و فرمود:»خوشا به حالت ای خاک، قطعاً از میان 
تو جماعتی بر می خیزند و بدون حساب وارد بهشت 
می شوند.« پس از آن به جبهه صفین رفتیم و سپس 
به خانه ام باز گشتم و به همسرم گفتم: از »اباالحسن« 
)ع( ماجرای را برایت تعریف کنم آنگاه ماجرای فوق را 
برایش گفتم و اضافه کردم که علی )ع( ادعای علم غیب 
می کند.همسرم گفت: ای مرد! دست از این ایرادها 
بردار، آنچه امیرمؤمنان بگوید حق است. هرثمه می 
گوید: من همچنان در شک و تردید بودم تا سرانجام 
ماجرای عاشورای سال 61 هجری رخ داد و سپاه دشمن 
برای کشتن امام حسین )ع( بسوی کربال لشکر کشید. 
من ابتدا از سربازان لشکر عمر بن سعد بودم، یکباره به 
یاد سخن علی )ع( افتادم که براستی حق بود، از این رو 
از لشکر عمر سعد جدا شدم و امام حسین )ع( گریختم 
ولی او از ترس جان زن و فرزند از آن سرزمین گریخت.

اگر می خواهی فرزندت بهترین آموزش ممکن
 را داشته باشد، خیلی مهم تر است که برای 
او معلمی عالی پیدا کنی تا مدرسه ای عالی.

من معتقدم اگر به مردم مشکالت را نشان دهیم 
و راهکارهای آنها را هم در اختیارشان قرار دهیم، 

انگیزه اقدام کردن پیدا می کنند.

امشب شب اربعین مصباح هداست
دل یاد حسین بن علی شیر خداست

پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت
امشب شب یاد اثقیاء و شهداست

درسی که اربعین به ما می دهد، زنده نگهداشتن 
یاِدحقیقت و خاطره ی شهادت درمقابل طوفان 

تبلیغات دشمن است

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده 
و موالست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل 

خویش ، از بس که َکَرم دارد و آقاست حسین

اعتبار اربعین امام حسین)ع( از قدیم االیام میان شیعیان 
شناخته شده بوده و هست . شیخ طوسی در کتاب »مصباح 

المتهجد«  ، در مورد روز بیستم صفر نوشته است: 
روز 20 صفر  ـ یعنی اربعین ـ زمانی است که حرم امام 
به مدینه مراجعت  از شام  یعنی کاروان  اسرا،  حسین)ع( 
بن  حرام  عبدا...  بن  »جابر  که  است  روزی  و  کردند 
کربال  به  مدینه  از  خدا)ص(،  رسول  انصاری« ، صحابی 
رسید تا به زیارت  قبر امام حسین)ع( بشتابد و او نخستین 

کسی است از مردم که قبر آن  حضرت را زیارت کرد.
 رسيدن کاروان اسرا به مدينه

رسیدیم  مدینه  نزدیك  وقتی  گوید:  َحذلَم مي  بن  بشیر 
حضرت زین العابدین علیه السالم پیاده شد و پس از اینكه 
خیمه  های خود را بر سر پا کرد زنان را پیاده نمود. بعد به 
بشیر فرمود: خدا پدر تو را که شاعر بود رحمت کند. آیا 
تو بر گفتن شعر قادری؟ گفتم: آری. یا ابن رسول ا...، من 
نیز شاعرم. فرمود: وارد مدینه شو و خبر شهید شدن امام 
حسین را بده. من بر اسب خود سوار شدم و آن را راندم تا 

وارد مدینه گردیدم.
سپس گفتم: این علی بن الحسین است که با عمه  ها 
و خواهرانش نزدیك شما بر در دروازه مدینه وارد شده 
را  تا شما  آمدم  باشم،   اند. من فرستاده آن حضرت مي 
و  نشین  پرده   نمایم. هیچ زن  آگاه  بزرگوار  آن   از مكان 
محجوبه  ای نبود مگر اینكه از مكان خود خارج شد.زنان 

بودند،  برهنه  پای  و  سر  که  آمدند  بیرون  حالی  در 
صورت هاشان خراشیده بود، لطمه بصورت خود مي زدند 
و صدا به و اویال بلند مي کردند، هیچ روزی بقدر آن روز 
گریه  کننده نبود، هیچ روزی نظیر آن روز به مسلمانان تلخ 
نگذشت. بشیر مي گوید: عموم مردم بر من سبقت گرفتند 

و متوجه حضرت سجاد)علیه السالم( شدند.
من نیز اسب خود را به تعجیل راندم و بسوی آن مردم باز 
گشتم. دیدم آن مردم راه و جاده  ها را فرا گرفته  اند. من 
از اسب خود فرود آمدم و روی دوش مردم راه میرفتم تا 
خود را نزدیك در آن خیمه  ای رساندم که حضرت علی 

بن الحسین)علیهماالسالم( در میان آن بود.
حضرت سجاد)علیه السالم( پارچه  ای بدست داشت که 
خادمی  کرد.  مي  خشك  آن  بوسیله  را  خود  اشكهای 
صندلی  که  بود  السالم(  سجاد)علیه  امام  سر  پشت 
 همراه خود داشت. وی آن صندلی را نهاد و امام سجاد

)علیه السالم( در حالی بر فراز آن نشست که نمي توانست 
از گریه  خودداری نماید! صدای مردم به گریه بلند شد. ناله 
و فریاد دختران و زنان بلند شد. مردم از هر طرف به امام 
سجاد)علیه السالم( تسلیت و تعزیت مي گفتند. کار بجایی 
رسید که آن بقعه یك پارچه ضجه و گریه شد!! امام سجاد 
بدست خود به مردم اشاره کرد: ساکت شوید! وقتی مردم 

آرام شدند؛ آن حضرت فرمود:
ایها الناس! آن خدائی که حمد مخصوص او است ما را 

به مصیبت های جلیل و بزرگ و رخنه بزرگی در اسالم 
مبتال کرد. زیرا امام حسین علیه السالم با عترتش شهید 
شدند، زنان و کودکانش اسیر گردیدند، سر مبارکش را بر 
فراز نیزه در شهرها گردانیدند. و این مصیبتی است که 
نظیری نخواهد داشت.ایها الناس! کدام یك از شما بعد از 
شهادت امام حسین مسرور و خوشحال خواهد شد؟ کدام 
چشم است از شما که از ریختن اشك خودداری و مضایقه 
نماید... ایها الناس! کدام قلب است که برای شهید شدن 
حسین شكافته نشود. کدام قلب است که به حسین عالقه 
نداشته باشد. کدام گوش است که این مصیبت اسالم را 

بشنود و ناراحت نشود.
هنگامی که زنان و فرزندان حسین از شام برگشتند و به 
عراق رسیدند به راهنما گفتند: ما را از راه کربال ببر. وقتی 
با  را  انصاری  ا...  قتلگاه رسیدند جابر بن عبد  به موضع 
گروهی از بنی هاشم و مردی از آل رسول ا... یافتند که 
برای زیارت امام حسین علیه السالم وارد شده بودند. همه 
در یك وقت وارد شدند و با یك دیگر شروع به گریه و 

حزن کردند و لطمه بصورت زدند.
اربعين در فرهنگ عاشورا

در فرهنگ عاشورا، اربعین به چهلمین روز شهادت حسین 
بن علي)ع( گفته میشود که مصادف با روز بیستم ماه صفر 
است.در روز بیستم صفر نیز، شیعیان، مراسم سوگواري 
عظیمي را در کشورها و شهرهاي مختلف به یاد عاشوراي 

در  امام،  آن  پیروان  و  عاشقان  کنند.  مي  پا  بر  حسیني 
اشكبار   باران  و   پرداخته  ذکر  به  اربعین  اسرار  سحال 
چشم خویش را با مظلومیت حسین و یارانش پیوند مي 
 زنند. این راه، راه تداوم عشق است و بي گمان هیچگاه

بي رهرو نخواهد بود.
نخستين اربعين

در نخستین اربعین امام حسین )ع(، جابربن عبدا... انصاري 
و عطیه عوفي موفق به زیارت تربت و قبر سید الشهدا 
شدند. بنا به برخي نقلها، در همان اربعین، کاروان اسراي 
اهل بیت )ع( دربازگشت از شام و سر راه مدینه، از کربال 
گذشتند و با جابر دیدار کردند. به هر حال، تكریم این روز 
و احیاي خاطره غمبار عاشورا، رمز تداوم شعور عاشورایي 

در زمانهاي بعد بوده است.
اربعين و عرفان

 اربعین از رازهاي هستي، خصوصیت عدد چهل و اسرار 
نهفته در آن برای ما روشن نیست. البته چه بسا، با توجه به 
ویژگی  های انسان، »چهل بار« تكرار یك رفتار پسندیده 
موجب ملكه  معنوی و تعمیق آن رفتار و قابلیت نزول 
اسالمی هم  فرهنگ  در  فیض خاص خداوند می  شود. 
عدد چهل )اربعین( جایگاه ویژه ای دارد. چله نشینی برای 
چهل  اخالص  حدیث،  چهل  کردن  حفظ  حاجات،  رفع 
 صباح، کمال عقل در چهل سالگی، دعا برای چهل مؤمن،

از این نمونه هاست.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و غیر از خدا چیزی را می  پرستند که نه سودشان می  دهد و نه زیانشان می  رساند و کافر 
همواره در برابر پروردگار خود همپشت ]شیطان[ است. سوره فرقان/ آیه 55

حدیث روز  

هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد. 
رسول اکرم )ص(

مناسبت ها

اربعین؛ روز بزرگداشت شهادت و ایثار

4591
12

583
586

69
873

364
71

6247
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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397684125

642351978

815972643

561239487

973846512

428517369

254763891

786195234

139428756

جدول سودکو

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

نقاشی ساختمان  اجرای  رنگ های  روغنی
  پالستیک  ، اکرولیک  ،  کناف ، مولتی کالر، پلی استر

 و...09157411071 - 09384928910- باقری

عرضه مستقیم انواع سیمان
 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

فروش تیبا هاچ بک مدل 94
09151630720

به دلیل استخدام کلیه لوازم پوشاک 
فروشی با دکوراسیون زیر قیمت

 به  فروش می رسد. 09157203291

فروش یک عدد درب کرکره ای 
محافظ درب آپارتمان
09159626461

فروشگـاه پـارس پـرداز
فــروش اقســاطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 5/30 تا  12 شب

آژانس آرامش پیمای سعادت 
واقع در خیابان شهید مفتح 

مفتح 25اجاره داده می شود. 
09155620547 - سعادت پور



6
چهارشنبه  *17 آبان   1396 * شماره 3928

پرسپولیس6تاییمیشود!

بار برای رقیب سنتی خود کری ۶  تیم فوتبال پرسپولیس اگر چه هر 
تایی می خواند، اما این بار احتمال ۶ تایی شدن سرخ پوشان وجود دارد.
زمزمه های حضور اشکان دژاگه در پرسپولیس به گوش می رسد و در 
صورتیکه این اتفاق رخ دهد او ششمین بازیکنی خواهد بود که از بوندس 

لیگا به پرسپولیس می آید و در این مورد اینبار پرسپولیس ۶ تایی می شود.

طالبلوبهاستقاللیهانهگفت!

با استقالل به  دروازه بان سابق استقالل بر سر بخشیدن طلب هایش 
توافق نرسید.وحید طالب لو دروازه بان سابق تیم استقالل که مطالباتی از 
این باشگاه دارد بر سر دریافت همین مطالبات با مسئوالن این باشگاه 
به توافق نرسید. مسئوالن باشگاه استقالل از وکیل این بازیکن خواسته  
بودند تا وی بخش اعظمی از طلبش را ببخشد که این موضوع مورد 

موافقت این بازیکن و وکیلش قرار نگرفت.

میخواهممقابلپرسپولیسبازیکنم
اماپزشکتیماجازهنمیدهد

برایم  فوتبال  از  دوری  گفت:  خراسان  پدیده  فوتبال  تیم  مدافع 
سخت است و دوست دارم خیلی زود برای پدیده به میدان بروم.
گفت:  آسیب دیدگی اش  وضعیت  مورد  در  مرادمند  محمدحسین 
بین  درمانم  طول  و  بود  شده  پارگی  دچار  زانویم  داخلی  رباط 
درمانی ام  مراحل  از  هفته  شش  حدود  است.  هفته   10 تا  هشت 
خیلی  تا  می کنم  تالش  ندارم.  را  بازی  شرایط  فعاًل  و  می گذرد 

زود برای پدیده بازی کنم.

شکایتازدومدیرعاملسابقسرخابی!

دو  علیه  ارگان  یک  کردند  فاش  فوتبال  فدراسیون  در  خبری  منابع 
مدیر عامل اسبق باشگاه استقالل و پرسپولیس شکایت کرده و حتی 
حکم گرفته است! این دو مدیر به دلیل هزینه های سنگین و گذاشتن 
بدهی های سنگین تر روی دست استقالل و پرسپولیس، با شکایت این 

ارگان دولتی مواجه شدند و باید به زودی پاسخگو باشند.

خبرخوشیکهفردوسیپوربهباشگاههاداد

دربرنامه نود موضوع مهم این روزهای فوتبال مطرح شد؛ موضوع حق 
پخش که این روزها نقل محافل است. عادل فردوسی پور در این باره 
گفت: »ما در نظر داریم تا یک میز گرد را تشکیل دهیم تا این موضوع 
را حل کنیم. و امیدواریم تا باشگاه ها هم با ما همکاری کنند و نماینده 

خود را بفرستند تا این مشکل حل شود.

سرطانبیشتربهسراغ
چهکسانیمیرود؟

پژوهشگران دریافتند که توسعه سرطان و مرگ 
و میر ناشی از آن در مردان بیش از زنان است.

بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران مرکز 
تحقیقات سرطان UK، نشان می دهد که مردان 
به طور معنی داری بیشتر از زنان در معرض خطر 

توسعه سرطان و مرگ و میر حاصل از آن قرار 
می گیرند.افزایش خطر در مردان نسبت به زنان 
ناشناخته است، بروز این تفاوت در میزان خطر 
وقوع سرطان با حذف سرطان های سینه، سرطان 
گردن رحم یا سرطان پروستات افزایش بیشتری 
را نشان داده است.یکی دیگر از نظریه ها این است 
که مردان ممکن است کمتر از زنان به دنبال 

تشخیص عالئم اولیه سرطانی در خود باشند.

و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
زائران  عزیمت  با  را  آنفلوآنزا  بیماری  گفت:شیوع  زنجان  درمانی 
بررسی  این در حالی است  دانند،  اربعین مرتبط می  پیادهروی  و 
های انجام گرفته نشان می دهد این موضوع با توجه به کاهش 
دما و فرا رسیدن روزهای سرد سال رخ می دهد. صائینی افزود: 
احتمال  زائران  کثرت  به  توجه  با  گفت،  توان  می  اساس  این  بر 
این میان  آنفلوآنزا وجود دارد و در  ابتال فردی به حامل ویروس 

اقدامات پیشگیرانه درمانی الزم اتخاذ و اندیشیده شده است.وی 
بیان کرد: بررسی سنوات سال گذشته نیز نشان می دهد مبتالیان 
زائران  به  مسقیم  ارتباطی  و  بوده  کشور  بومی  آنفلوآنزا  بیماری 
یادآوری کرد: برای مقابله  اربعین کشور عراق نداشته است. وی 
بااین بیماری تجهیزات مورد نیاز از قبیل داروها و وسائل حفاظتی 

مورد نیاز ذخیره شده و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.
برای گروههای هدف شامل  بیماری  این  واکسن  افزود:  صائینی 

گروههای هدفی که برابر ابالغ وزارت بهداشت باید واکسن را به 
صورت رایگان دریافت کنند انجام گرفته و گروم دوم شامل حال 
گروههای  کنند.وی  دریافت  خصوصی  بخش  از  باید  که  کسانی 
باردار،  زنان  کودکان،  سال،   ۶5 باالی  افراد  شامل  را  پرخطر 
مبتالیان به بیماریهای قلبی، بیماریهای مزمن ریوی، آسم، افراد 
مبتال به نارسایی مزمن کلیه ،سالمندان که سیستم ایمنی ضعیف 

تری دارند، بیماران کبدی، خونی و شیمی درمانی ها ذکر کرد.

شیوع بیماری آنفلوآنزا به مراسم اربعین ارتباطی ندارد

دعوایزوجایرانیباعثفروداضطراریهواپیماشد!

یک خانم ایرانی که همراه با همسر خود در حال پرواز از قطر به اندونزی بود، در بین راه 
متوجه شد که همسرش به او خیانت کرده است؛ او آن قدر همسرش را کتک زد که هواپیما 
مجبور به فرود اضطراری شد و این زوج را در شهر چنای هند پیاده کرد! همچنین این خانم 
در میانه پرواز زمانی که همسرش در خواب بوده با استفاده از اثر انگشت وی قفل گوشی اش 

را باز کرده و متوجه خیانت همسرش می شود.
وی به قدری از این اتفاق خشمگین شد که شروع به کتک زدن شوهرش کرد و حتی 
کارمندان کابینه هواپیما نیز نتوانستند وی را آرام کنند و در نهایت خلبان در شهر چنای 
جنوبی مجبور به فرود اضطراری شد و در ادامه این زن، شوهر و فرزندش از هواپیما خارج 
شدند.یک مقام امنیتی گفت: این خانواده روز یکشنبه را در فرودگاه چنای گذراند و با یک 

پرواز باتیک هوا به کواالالمپور فرستاده شدند.

واژگونیکامیون
درشهرستاندرمیان

این  تشریح  در  استان  راه  پلیس  رئیس 
شب  حادثه  از  بعد  گفت:ساعتی  خبر 
از  یکی  ،در  سربیشه  محور  در  گذشته 
محورهای فرعی شهرستان درمیان نیز 
کامیون  دستگاه  یک  واژگونی  اثر  بر 
نفر مجروح شدند  دو  و  نفر کشته  یک 
حادثه         علت  افزود:  رضایی  سرهنگ 
علت  به  کامیون  راننده  احتیاطی  بی 

عدم توجه به جلو اعالم شد.

بهترینساعتروزبرایجراحی
چهزمانیاست؟

دانشمندان دریافتند که بهتر است عمل  های 
تا  شود  انجام  روز  از  ساعاتی  چه  در  جراحی 
بهترین نتیجه را بدهد.عمل جراحی چیزی نیست 
که کسی دوست داشته باشد آن را انجام دهد. اما 
دانشمندان معتقدند اگر می خواهید عمل جراحی 

بهتری داشته باشید بهتر است آن را در اوایل روز 
انجام دهید.محققان دانشگاه میشیگان تحقیقی 
سال های  بین  که  نفر  و ۸0۷  هزار  روی 15 
و  دادند  انجام  شدند  جراحی   ۲01۴ تا   ۲00۷
متوجه شدند ۷۸5 نفر که در اوایل روز جراحی 
نشدند دچار مشکالتی شدند و همچنین حدود 
50 درصد از کسانی که بین ساعت های ۷ تا ۹ 

صبح جراحی شدند، عمل راحتی داشتند.

اختاللدرتکاملبیناییکودکان
بهدلیلاستفادهازوسایلالکترونیکی

خود  پژوهش های  جدیدترین  در  کارشناسان 
وسیله های  از  شده  منتشر  آبی  نور  دریافتند 
به چشمان  آسیب  می تواند سبب  الکترونیکی 
کودکان شود به ویژه اگر در ساعت های پایانی 
شب و در نور کم آنها به بازی با این وسیله ها 

بپردازند.چشم کودکان چندین سال پس از تولد 
وسایل،  و  است  رشد  و  تکامل  حال  در  هنوز 
چون تلفن همراه، تبلت و رایانه به دلیل نور آبی 
شدیدی که از خود ساطع می کنند می توانند به 
مویرگ های ریز چشم کودکان آسیب برسانند. 
بر این اساس محققان به والدین توصیه می کنند 
وسایل  این  با  استانداردی  زمانی  بازه  کودکان 

الکترونیکی کار کنند.

آیاسرطانسینهبانمونهبرداری
دربدنپخشمیشوند؟

بیماری های  تصویربرداری   کمیته   رئیس  
در  ایران  رادیولوژی   انجمن  پستان  و  زنان 
گفت: اکنون در دنیا و در بین بیشتر جراحان 
بدون  را  سینه  به سرطان  مبتال  بیمار  ایران 
اتاق  به  سوزن  با  نمونه برداری  یا  بیوپسی 

عمل نمی برند .گیتی تأکید کرد: در هیچ جای 
سینه   سرطان   در  که  است  نشده  ثابت  دنیا 
از  قبل  سوزن  با  نمونه برداری  یا  بیوپسی  با 
سرطانی   سلول های  انتشار  موجب  جراحی 
داخل  سرطان های  برخی  در  البته  می شود 
از  پس  که  دارد  وجود  امکان  این  شکم  
نمونه برداری وقتی سلول های به داخل شکم 

می ریزند شانس عود  سرطان بیشتر شود.

استفادهازکرمهایضدپیری
راازچهزمانیشروعکنیم؟

به طور ایده آل، در سن ۳5 سالگی استفاده شوند 
اما زمان مصرف صحیح این نوع کرم ها بیشتر 
متناسب با نوع پوست و میزان آسیب دید گی آن 
در حقیقت، کرم های  و سال.  نه سن  و  است 
مخصوص دور چشم می توانند خیلی زودتر هم 

مورد استفاده قرار بگیرند، زمانی که لکه های سیاه 
دور چشم، چین و چروک ها و یا پف زیر چشم 
به عنوان نشانه های پیری کم کم شروع به پدیدار 
شدن می کنند باید بدانید هنگام استفاده و کمک 
گرفتن از این نوع کرم ها فرا رسیده است. اگر 
از مواد تشکیل دهنده این کرم ها باخبر نباشید 
ممکن است فکر کنید آن ها فقط نوعی مرطوب 

کننده پوست هستند.

۳کشتهو۲مجروحدرتصادفاتکامیونتفوتونباتریليدرمحورسربیشه-بیرجند

از  یکي  در  کامیون  واژگوني  و  محورسربیشه-بیرجند  در  تریلي  با  فوتون  کامیونت  گفت:تصادف  استان  راه  پلیس  رئیس 
محورهاي فرعي شهرستان درمیان سه کشته و دو مجروح برجای گذاشت. سرهنگ رضایی در تشریح این خبر اظهارکرد:  
همراه  به  راه  پلیس  مأموران  بالفاصله  سربیشه-بیرجند  محور  در  تصادف  بر  110مبنی  پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  با 
کامیونت  دستگاه  یک  که  کردند  مشاهده  صحنه  در  حضور  با  افزود:مأموران  وی  شدند.  اعزام  سانحه  محل  به  امداد  گروه 
دم  در  وارده  جراحات  شت  علت  به  فوتون  کامیونت  سانحه،راننده  این  در  که  کند  مي  برخورد  رخ  به  رخ  تریلي  با  فوتون 
فوت و راننده تریلي نیز به شدت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان صبح امروز جان باخت.سرهنگ رضایی کارشناسان 
استان  راه  پلیس  رئیس  کرد.   اعالم  به چپ  انحراف  به علت  فوتون  کامیونت  راننده  احتیاطي  بي  را  حادثه  راه علت  پلیس 
اثر واژگوني یک  خاطر نشان کرد:ساعتي بعد از حادثه محور سربیشه در یکي از محورهاي فرعي شهرستان درمیان نیز بر 
دستگاه کامیون یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند که علت حادثه عدم توجه به جلو از سوي راننده کامیون اعالم شد. 

نباشیم.  ناگوار  تا شاهد چنین حوادث  را رعایت کنند  رانندگی  راهنمائی و  قوانین و مقررات  رانندگان توصیه کرد  به  وي 

۳1104

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

۳۲446666/۳۲4۲4۳۲0-۲ صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

درطراحیمسیرهایپیادهرودرمحوطهوفضایبازبایدموانعوعواملمحدودکنندهفرارازخطر،
روابطعمومیسازماننظاممهندسیساختمانخراسانجنوبیحذفشدهوحرکتسریعتسهیلشود.)مبحث۲1مقرراتملیساختمان(

مقام معظم رهبری: 
جلسات قرآنی را افزایش بدهید. هر چه 

می توانید تعلیم و تعلم قرآن را زیاد کنید.   
96/03/06

شروعثبتنامدورههای

حفـظقـرآنکریـم
کالسهایتدبر،روخوانیوروانخوانی
درسنینمختلفخواهرانوبرادران

)بیشتر هزینه دوره ها توسط خیرین تامین و با 
کمترین هزینه ارائه شده است(

برای آشنایی با برنامه های آتی به مرکز آموزش 
موسسه فرهنگی قرآن و عترت نیایش واقع در ابتدای سجادشهر، سجاد 2 

طبقه سوم، مسجد چهارده معصوم )ع( مراجعه فرمایید.

@sootdavoodi
۰۹۳۶۹۵۶۰۸۵2  
۰۹۳۶۹۵۶۰۸۴۷

)از ساعت ۱۴به بعد(

)دست خیرین محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاریم(

حملاثاثیهمنزلباخاورمسقفوکارگرماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(    ۰۹۱۵۹۶۳۹۰۶۵   علـی آبادی 
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مصالح بومی تولیدی 

خراسان جنوبی در اولویت 
ادارات قرار گیرد

امور  هماهنگی  معاونت  مقدم-سرپرست  دادرس 
کمیته  تشکیل  بر  تأکید  با  استانداری  عمرانی 
نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های مکانیک خاک 
شده  تولید  بومی  مصالح  و  محصوالت  گفت: 
اولویت  در  استان  در  تولیدی  واحدهای  توسط 

گیرد.محمد  قرار  اجرایی  دستگاه های  استفاده 
فرهادی اظهار کرد: هدف از این اقدام این است که 
دستگاه های اجرایی استان به این اطمینان برسند 
که آزمایشگاه های مکانیک خاک خراسان جنوبی 
شهرداری های  از  دارند.وی  را  استاندارد  حداقل 
استان خواست به منظور اخذ استاندارد و در صورت 
نیاز به نوسازی و تجهیز تاسیسات واحدهای تولیدی 
شهرداری از طریق سازمان همیاری شهرداری های 

برای تامین اعتبار مورد نیاز اقدام کنند.

افتتاح خط تولید
پودر میکرونیزه طبس

طبس  میکرونیزه  پودر  تولید  مقدم-خط  دادرس 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  یزدانی  حضور  با 
تجارت و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور افتتاح 
شد.رئیس صنعت، معدن و تجارت طبس در این 
مراسم گفت: کارخانه در زمینی به مساحت 7 هزار 
و 500 مترمربع و اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال 
بهره برداری رسیده  به  در شهرک صنعتی طبس 
تولید  خط  این  افزود:  جاللی فرد  مرتضی  است. 
پودرهای  انواع  تن  هزار   36 ساالنه  است  قادر 
در  می شود  پیش بینی  و   کند  تولید  را  میکرونیزه 

2 سال آینده به 5 برابر افزایش یابد.

مانور عملیاتی - آموزشی شرکت گاز 
استان برگزار شد

پیشه ور - مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
بیل  برخورد  فرضی  مانور  برگزاری  از  جنوبی 
مکانیکی با لوله گاز، انفجار و مصدوم شدن راننده 
بیل مکانیکی در روستای حسین آباد بیرجند خبر 
داد.در مانور فرضی برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز 
که با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
خراسان جنوبی و همکاری سازمان آتش نشانی و 
اورژانس بیرجند برگزار شد توان کارکنان عملیاتی 
با ورود به فصل سرما،  به ویژه  بیرجند  اداره گاز 

مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

پیش بینی افزایش ابر و وزش تندباد 
در خراسان جنوبی

پیش  صدور  و  بینی  پیش  گروه  رئیس   - ایرنا 
خراسان  هواشناسی  اداره کل  های جوی  آگاهی 
جنوبی گفت: براساس الگوی نقشه های پیش یابی 
هواشناسی با تداوم گذر امواج ضعیف از تراز میانی 
پدیده  ناحیه،  این  به  رطوبت  انتقال  و  استان  جو 
افزایش موقت ابر و گاهی وزش تندباد را در دو روز 

آینده شاهد خواهیم بود.

نخستین واگن امداد و نجات در راه 
آهن شرق به بهره برداری رسید

گروه خبر-برای نخستین بار در راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران واگن امداد و نجات در اداره کل راه 
آهن شرق ساخته شده و به بهره برداری رسید. این 
واگن دو منظوره امداد و نجات و اورژانس است و 
در آن استقرار آتش نشانان نیز طراحی شده است.
این واگن دارای بسته کامل کمک های اولیه،بوده  و 
طراحی آن توسط گروه ایمنی و نظارت بر شبکه و 
اداره ناوگان و بازدید فنی راه آهن شرق انجام شده 
که بخش بیشتر کار توسط پرسنل آتش نشانی این 
منطقه با استفاده از قطعات موجود انجام شده است.

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
راه مقابله با بحران بی آبی است

مهر-مدیرجهاد کشاورزی سرایان بحران کم آبی 
را مشکل جدی برای شهرستان دانست و گفت: 
اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی 
از مهم ترین راهکارها برای مقابله با این بحران 
تجهیز  پروژه  از  بازدید  در  سلیمانی  است.موسی 
مشاع  پمپ  موتور  کشاورزی  اراضی  نوسازی   و 
چاه طالب در بخش سه قلعه اظهار کرد: با توجه 
به تغییر اقلیم منطقه و بحران کم آبی در سالهای 
اخیر مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی یکی از 

راهکارهای مقابله با این بحران است .

ری
 اکب

س: 
عک

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی وزارت جهاد کشاورزی گفت:

 محصول کشاورزان استان، اوراق بهادر می شود

یی
مال

س:
عک

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

افتتاح سی و ششمین ایستگاه دیجیتال خراسان جنوبی
غالمی- سی و ششمین ایستگاه دیجیتال استان در دهستان افین شهرستان زیرکوه راه اندازی شد تا هزار و 250 نفر از 18 شبکه تلویزیونی و 19 شبکه رادیویی بهره مند شوند.برای ره اندازی این ایستگاه 
160میلیون تومان هزینه شد که 150 میلیون تومان آن از محل اعتبارات صدا و سیما   و 10 میلیون تومان آن هم از کمکهای مسئوالن محلی و مردم این دهستان تامین شده است.مدیر کل صدا وسیمای 
گفت: با راه اندازی ایستگاه دیجیتال افین، جمعیت تحت پوشش شبکه های دیجیتال استان به حدود 86 درصد رسید که برای بهره مندی کل جمعیت، باید 200 ایستگاه دیجیتال دیگر راه اندازی شود.

با حضوریک روزه  دکتر استیالیی 
در استان رقم خورد؛

جلوگیری از 6 طالق
 در یک نصف روز

ازدواج مؤسسه شفا  برزجی- مدیر کانون تسهیل 
ریحانه ، از حضور یک روز دکتر استیالیی روانپزشک 
و روان درمانگر برجسته کشور در خراسان جنوبی 
خبر داد و گفت: جلوگیری از 6 پرونده طالق در یک 
نصف روز از دستاوردهای مهم این سفر بود. شهناز 
آدینانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آوا با اشاره 
به اینکه دکتراستیالیی به منظور برگزاری کارگاه 
آموزشی و دوره های مشاوره خصوصی به استان 
سفر کرده بود افزود: این حضور به درخواست یکی 
از دستگاه های اجرایی انجام گرفت که در نتیجه 
مشاوره های  و  روزه  آموزشی یک  دوره   برگزاری 
در  طالق   6 از  شد  موفق  استاد  این  خصوصی 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  کند.  جلوگیری  ساعت   6
مهمترین مشکالت این پرونده ها فقدان آگاهی و 
 مشکالت زناشویی بود افزود: صاحبان این پرونده ها 
دوره  این  در  شرکت  با  که  بودند  طالق  مرز  در 
را  خود  اصلی  توانستند مشکل  روزه  یک  مشاوره 
خانواده،   حوزه  فعال  این  کنند.  حل  و  یابی  ریشه 
معرض  در  های  خانواده  برای  مستمر  برآموزش 
آگاهی  سطح  اگر  گفت:  و  کرد  تاکید  آسیب 
حجم  از  بسیاری  شک  بدون  یابد  افزایش   مردم 
 پرونده ها طالق در دادگاه ها نیز کاسته می شود .

شنبه ، مراسم اختتامیه سوگواره 
عکس عاشورایی برگزار می شود

عاشورایی  سوگواره عکس  اجرایی  دبیر  حسینی- 
استان، از اتمام مهلت ارسال آثار به دبیرخانه خبر 
داد و عنوان کرد: پنجشنبه و جمعه داوری آثار انجام 
و مراسم اختتامیه شنبه ساعت 9:30 صبح در سالن 
مدیریت برنامه و بودجه، برگزار خواهد شد. “گلرو” 
با اشاره به این که در این سوگواره 670 عکاس از 
سراسر کشور، با 6 هزار و 239 اثر شرکت کردند، 
داور  دو  نیا”  “وثوق  و  “هوشمندزاده”  داد:  ادامه 
کشوری  و خالدی داور استانی ، این آثار را بررسی 
خواهند کرد که 40 اثر فاخر انتخاب و از این تعداد، 3 

اثر استانی و 3 اثر ملی تقدیر خواهد شد.

فعالیت 19 راهدارخانه در عملیات 
راهداری زمستانی خراسان جنوبی

جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  غالمی-مدیرکل 
گفت: با شروع طرح راهداری زمستانی فعالیت 19 
باب راهدارخانه و 25 اکیپ راهداری در محورهای 
مواصالتی استان اجرائی می شود.شهامت  اظهارکرد: 
اینکه طرح زمستانی راهداری به صورت  با وجود 
اما  شد  خواهد  آغاز  جاری  دی  ابتدای  از  نمادین 
عملیات راهداری زمستانی در محورهای مواصالتی 
استان از آبان ماه کلید خورده و تا پایان 15فروردین 

سال 97 ادامه خواهد داشت.

قوانین معافیت های گمرکی باید 
در خراسان جنوبی متفاوت باشد

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  تسنیم-معاون 
اشاره به اینکه 30 هزار میلیارد تومان برای احیای 
صنایع کوچک کشور اختصاص یافته که تا پایان 
سال پرداخت خواهد شد گفت: قوانین معافیت های 
گمرکی در استان خراسان جنوبی اصالح می شود 
که نتیجه خوبی در پی خواهد داشت.علی یزدانی در 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید طبس اظهار کرد: 
تا امروز 521 شهرک صنعتی کشور را بازدید کرده ایم 

و مشکالت آنان را پیگیری کرده ام. 

حسینی- ایجاد صنایع تبدیلی در استان برای 
زعفران  زرشک،  مانند  دار  مزیت  محصوالت 
و عناب همیشه یکی از آرزوها و اهداف پیش 
روی سرمایه گذاران بومی و غیر بومی و حتی 
کشاورزان خرد بوده است. اکنون با اخبار خوش 
مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی وزارت جهاد 
کشاورزی مبنی بر اعطای تسهیالت 6 درصدی 
زعفران،  و  زرشک  های  بارگاه  توسعه  برای 
درخشش  و  آتی  مشکالت  حل  برای  گامی 
استان در برند خراسان جنوبی می باشد. شامگاه 
صنایع  دفتر  مدیرکل  خبری  نشست  دوشنبه 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  غذایی  و  تبدیلی 
چنگیز  شد.  برگزار  بیرجند  کوهستان  هتل 
 اسفندیاری با اشاره به این که توسعه بارگاه های
زرشک جزء اولویت های وزارت جهاد کشاورزی 
است، ادامه داد: برای این موضوع طرحی ملی 
نوشته شد و به وزارت کار ارائه دادیم تا بتوان 
از اعتبارات اشتغال فراگیر برای فرآورده های 
مختلف زرشک از جمله کنسانتره، شربت و دیگر 
انواع آن استفاده کنیم. وی با اعتقاد بر این که از 
این طریق می توان از حدود 7 درصد یارانه سود 
تسهیالت نیز استفاده کرد، افزود: تنها شرط کار 
وجود سرمایه گذار است زیرا که دولت خود اجازه 

احداث کارخانه را ندارد.

وعده افزایش تناژ زرشک خشک
 از 17 هزار به 20 هزار تن

به گفته وی با توجه به این که سرمایه گذاری 

از  است،  نیاز  ها  بارگاه  احداث  برای  کمی 
اعتبارات توسعه روستایی تسهیالت 6 درصد 
در نظر گرفتیم که اگر ابالغ شود به بارگاه های 
از برداشت تخصیص  زرشک و زعفران پس 
و  تبدیلی  صنایع  دفتر  مدیرکل  داد.  خواهیم 

غذایی خاطرنشان کرد: این فرصت استثنایی 
بوده زیرا که در کشور سود 18 درصد است، 
همچنین قول میدهم اگر بارگاه ها راه اندازی 
شود 17هزار تن زرشک خشک به باالی 120 
 هزار تن برسد و قیمت نیز زیر 4 هزار تومان نرود.

تسهیالت ارزی 4 درصدی برای
به روزرسانی واحدهای فرآوری

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی درباره 

صادراتی،  تبدیلی  صنایع  گردش  در  سرمایه 
نیز بیان کرد: در این زمینه 40 میلیارد تومان 
برای  درصد   14.5 بهره  با  ویژه  تسهیالت 
محصول زعفران و زرشک دیده شده، همچنین 
حدود 400 میلیارد تومان تسهیالت از طریق 

منابع بانکی صندوق توسعه ملی در حال رایزنی 
است. اسفندیاری از تسهیالت ارزی برای خرید 
ماشین آالت خارجی در جهت به روز رسانی 
افزود: بهره آن 4  تولید واحد خبر داد و  خط 

درصد و بدون محدودیت است. 

ردیف اعتباری مجزا در گمرک
برای زرشک

وی همچنین با تاکید بر این که بانک ها تا 

 زمانی که مطمئن نشوند پولشان باز می گردد
کنند،  نمی  را  تسهیالت  اعطای  ریسک 
یادآور شد: یکی از اصلی ترین موانع ما برای 
تسهیالت نیز همین موضوع و وثایق سنگین 
است، با این حال آمادگی داریم برای سرمایه 
این  بانک  با  نگاری  نامه  طریق  از  گذاران 
مشکل را حل کنیم.این مقام مسئول از ایجاد 
ردیف اعتباری مجزا در گمرک برای زرشک به 
دلیل خواص دارویی که دارد خبر داد و اضافه 
محصوالت  بندی  بسته  به  نباید  تنها  کرد: 
کشاورزی و گیاهان دارویی بسنده کرد بلکه به 
صورت زنجیره وار باید از این ظرفیت بهره برد.

50 میلیارد کمک های فنی و اعتباری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در 
این نشست، با بیان این که هزار میلیارد تومان 
اعتباردر کشور برای پسته در نظر گرفته شده 
که قول تخصیص سهمی از آن را به خراسان 
اعتبارات  این  کرد:  عنوان  اند،  داده  جنوبی 
جذب  توان  که  استان  هر  و  بوده  شناور 
بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری را خواهد 
برد، لذا از صبح دوشنبه، شروع به جمع آوری 
و  ایم  کرده  تسهیالت  متقاضیان  اطالعات 
یک قدم جلو هستیم. ولی پور با اشاره به خط 
 اعتباری اعالم شده برای احداث بارگاه های
زرشک ادامه داد: سال گذشته، 5 میلیارد تومان 
بود و امسال امیدواریم بین 10 تا 15 میلیارد 
های کمک  وی  گفته  به  دهند.   اختصاص 

فنی و اعتباری 50 میلیاردی را که استان کنار 
گذاشته ، حتما هدایت و جذب خواهیم کرد ، 

حتی اگر اسناد خزانه باشد.

تکمیل کار سرمایه گذاران آلمانی
تا مهر 97

وی از راه اندازی یک شرکت سهامی خاص 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  نزدیک  آینده  در 
آن  عضو  سهامداران  کنار  در  تولیدکنندگان 
 خواهند بود و به نسبت محصولی که می گذارند 
سود می برند، با این کار موضوع وثایق نیز 
حل می شود زیرا که به بورس وصل شده و 
محصول اوراق بهادری می شود که قابلیت 
تضمین گذاری در بانک را دارد. ولی پور در 
ادامه قول پرداخت 50 تا 100 درصد اعتبار 
مزیت دار  محصوالت  پژوهشی  پروژه های 
استان شامل زرشک، زعفران، عناب، انار و 
پسته و حتی خارج از این محصوالت را داد 
و شرط آن را تعریف یک عملیات کاربردی 

اعالم کرد. 
در حاشیه:  قوانین ناکارآمد!

عامل مجتمع کشتارگاهی  مدیر  فر،  فروزان 
نشست،  این  در  نیز  بیرجند  فروزان  طیور 
توان  ناکارآمد  قوانین  که  این  از  انتقاد  با 
کرد: سود  تصریح  گیرد،  را می  کننده  تولید 
تسهیالت مناسب است ولی این وثایق بانکی 

است که مشکالتی را ایجاد می کند. 
)Ava.news13@gmail.com(

فرصت طالیی برای ایجاد برند خراسان جنوبی

تولیدات  برای  فروش  بازار  نبود  حسینی- 
صنایع دستی در استان، از جمله اصلی ترین 
مشکالت هنرمندان این عرصه مخصوصا در 
روستاها می باشد. کارهایی از جمله برگزاری 
کالس های آموزشی کسب و کار و استفاده از 
ظرفیت این افراد در مناطق گردشگری استان 
انجام شده است. اکنون نیز فرماندار بیرجند 
زرشک،  فرآوری  بزرگ  مرکز  اندازی  راه  از 
عناب، زعفران در روستای گازار تا دهه فجر 
خبر داد و عنوان کرد: از محل تفاهم نامه سه 
جانبه صندوق کارآفرینی امید، بانک سینا و 

معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری بالغ 
بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان کمک 
تسهیالتی به این طرح شده و رقمی را نیز 
خود مردم سرمایه گذاری کرده اند تا از طریق 
راه اندازی این مرکز، عالوه بر شناخته شدن 
به عنوان تعاونی نمونه کشور، الگویی برای 
سایر روستاها نیز باشد. ناصری در گفتگو با 
آوا ، با بیان این که کار معرفی صنایع دستی 
ایم  به طور جدی شروع کرده  را  شهرستان 
ادامه داد: در روستاها مخصوصا برای پارچه 
بافی برنامه ریزی های و آموزش هایی انجام 

داده ایم، از طرفی مردم نیز دار را خریداری 
در  ها  دهیاری  طریق  از  خودمان  یا  کرده 

اختیارشان قرار داده ایم.

بازاریابی فرمانداری بیرجند در تهران
وی با اشاره به این که فرمانداری خود خریدار 
تولیدات هنرمندان استان است اضافه کرد: در 
سفری که به تهران با هدف جذب خیر داشتیم 
نیز نمونه کار ها را آورده و بازاریابی کردیم. به 
گفته وی حتی به سازمان ها و موسسات اعالم 
کردیم برای همایش های خود هر تعداد که 

الزم داشته باشندمی توانیم در اختیارشان قرار 
دهیم.فرماندار با تاکید بر این که قول بازارهای 
عرضه را از آستان قدس گرفتیم ، خاطرنشان 
کرد: به خصوص که عرضه در مشهد و وجود 
زوار ظرفیت مناسبی است و برنامه ریزی کرده 
ایم که صنایع دستی شهرستان و استان را حتی 

در هتل های آن جا به فروش برسانیم.

کمک سازمان دهیاری های کشور 
به طرح های اقتصادی روستاها

کشاورزی  محصوالت  تولیدات  به  ناصری 

عالوه  است  قرار  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
بر صندوق کارآفرینی امید، اعتبارات دولتی 
برای مشموالن کمیته امداد و بهزیستی در 
های   طرح  ها  دهیاری  تا  شود  گرفته  نظر 
تجمیع  بندی،  بسته  حوزه  در  روستاییان 
دریافت  برای  مصرف  بازار  به  عرضه  و 
تاکید  همچنین  کنند.وی  معرفی  تسهیالت 
کرد: اگر دهیاری ها ، طرح اقتصادی تعریف 
کنند سازمان دهیاری های کشور نیز کمک 

خواهد کرد.
)Ava.news13@gmail.com(

گروه خبر-معاون بهداشت درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر از عضویت 14 هزار نفر در 
کانون های جوانان هالل احمر خبر داد و گفت: 
امسال به 650 نفر در مناطق محروم خدمات 
پزشکی ارائه شد که امروز هم 150 نفر در پایگاه 
سالمت حاشیه شهر رایگان ویزیت شدند.دکتر 
تیم واحد  مانور  مجیدرضا  لطیفی در حاشیه 
احمر  هالل  جمعیت  بهداشتی  پایه  مراقبت 
ابتدای امسال در قالب مانورها  از  اظهار کرد: 
مناطق  در  نفر   650 به  جنوبی  خراسان  در 
محروم خدمات پزشکی، مشاوره ای، تغذیه  ای، 

روانشناسی، بهداشتی و دارو به صورت رایگان 
برگزار شده است.وی افزود: امروز هم در قالب 
مانور تیم واحد مراقبت پایه بهداشتی به 150 
نفر خدمات پزشکی و بهداشتی ارائه شد که 
این تعداد ویزیت رایگان دریافت کردند. معاون 
بهداشت و درمان و توان بخشی جمعیت هالل 
احمر  گفت: امروز 3 امدادگر، 2 پرستار، یک 
ماما، کارشناس تغذیه، کارشناس روان پزشکی، 
کارشناس بهداشت محیط و دو پزشک عمومی 
بیرجند  جعفر  بن  موسی  سالمت  پایگاه  در 
کردند. ویزیت  رایگان  صورت  به  را  بیماران 

راه اندازی مرکز بزرگ فرآوری در روستای گازار تا دهه فجر

بیش از ۱۴ هزار نفر در کانون های جوانان هالل احمر استان فعالیت دارند

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: جاده های روستایی در 
برخی نقاط تلفات دارد که باید به ایمنی آنها 
االسالم  حجت  ایرنا  گزارش  شود.به   توجه 
مدیرکل  نشست  در  عبادی  محمدباقر  سید 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
با اعضای مجمع نمایندگان در مجلس افزود: 
عالئم راهنمایی در جاده های روستایی استان 
بسیاری حادثه ها جلوگیری  از  تا  نصب شود 
شود.وی اظهار کرد: اگر اداره کل راهداری در 

بحث بودجه سال آینده پیشنهادی دارد به مجمع 
نمایندگان استان ارائه کند.وی گفت: اداره کل 
در  لذا  شده  جدا  سازی  راه  حوزه  از  راهداری 
بعضی جاها شاید نیاز باشد راه تغییر مسیر پیدا 
کند که برای خدمت رسانی بهتر در این حوزه 
هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی ضروری 
است.نماینده مردم قاینات و زیرکوه نیز در این 
جلسه گفت: از مهمترین مشکل راه های استان 
نقاط پرخطر است که رفع آن به اقدام عاجل 
بین  اظهار کرد: هماهنگی الزم  دارد.وی  نیاز 

اداره کل راهداری و پلیس راه باید ایجاد شود تا 
 فرآیند خدمت رسانی بهتر انجام شود.وی گفت: 
جاده های مرز در استان مورد غفلت قرار گرفته 
و باید مورد توجه جدی باشد.مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای هم در این نشست گفت: 
راه های این استان کارکرد فرامنطقه ای دارد و 
بعضی راه های شبکه شریانی و ملی و برخی 
استانی، محلی و روستایی است.جعفر شهامت 
راه  از ظرفیت  بخواهد  اگر کشور  کرد:  اضافه 
های استان در بحث ترانزیت، حمل و نقل و 

گردشگری استفاده کند باید یک ساختار منسجم 
شود. ایجاد  حوزه  این  در  جدید  وزارت  مثل 

اولویت خدمات روبنایی مسکن مهر
مدیرکل راه و شهرسازی نیز با تاکید بر اینکه 
تامین خدمات روبنایی مسکن مهر در اولویت 
دستگاه های اجرایی باشد گفت: با اجرای سریع 
خدمات روبنایی مشکالت موجود ساکنان این 
مناطق رفع شود.مهدی جعفری افزود:در زمینه 
اجرای طرح فاضالب مسکن مهر با شرکت 
سال  و  شده  منعقد  قرارداد  فاضالب  و  آب 

گذشته پنج میلیارد و 500 میلیون تومان به 
بیان  با  یافت.جعفری  اختصاص  شرکت  این 
معابر و خیابان های مهرشهر  اینکه آسفالت 
به دلیل اجرای روند فاضالب مقداری با تاخیر 
اداره بر این  انجام خواهد شد گفت: سیاست 
بعد  لذا  انجام شود  آسفالت مجدد  نیست که 
معابر  آسفالت  به  نسبت  فاضالب  اجرای  از 
واگذاری  پروژه  افزود:  اقدام می شود.وی  نیز 
قبل  از مدت های  این محدوده  در  زمین04 
باقیمانده و هنوز روند اجرایی خیلی کندی دارد.

راه های خراسان جنوبی کارکرد فرامنطقه ای دارد

عکس:احسان توال
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باشد. تبصره 2 ماده 24 : هیئت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معامالت و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ 500 میلیون ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات موسسه انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی 
به شماره ثبت 331 و شناسه ملی 14005001983 

 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 95/7/26 و مجوز شماره 35/22/74619 مورخ 95/12/26 استانداری 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :1 - پس از گزارش هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه منتهی به 1394/12/29 
به تصویب رسید 2 - آقایان سید مصطفی هاشمی به شماره ملی 0650174542 و امین خادم به شماره ملی 0651977541 به عنوان 
بازرسان اصلی و آقای حسین شرفی به شماره ملی 0839745672 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجنداداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند 

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

 به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 
حدود شماره های زیر:1-  ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 
279 متر مربع پالک 143 فرعی از 1359- اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای حسین نخعی نژاد 2- ششدانگ 
یک قطعه باغ منزل به مساحت 324 متر مربع پالک 144 فرعی از 
1359- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پیرنج مورد تقاضای 
حسن نخعی نژاد  در روز  سه شنبه مورخ  1396/9/7  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 

تاریخ  انتشار: 96/8/۱7  به این اداره تسلیم نمایند. 
  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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ارسال 4 هزار عکس ، نشانه اعتماد عکاسان کشوری
 آیین اختتامیه چهارمین سوگواره ملی عکس عاشورایی بیرجند همزمان  با همایش تجلیل ازپیرغالمان حسینی برگزار شد

پیشه ور- مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری بیرجند با اشاره به برگزاری سوگواره ملی عکس 
عاشورایی و همایش تجلیل از پیر غالمان  حسینی که 13 
آبان در سالن اجالس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 
برگزار شد، ابراز خرسندی کرد: 4 هزار عکس از 550 نفر 
به دبیرخانه این سوگواره ارسال شده که نشان از اعتماد 

عکاسان به این سوگواره را دارد. 
شاکری با بیان این که فراخوان سوگواره به صورت ملی 
افزود:  انجام شد،  اول محرم  با  از 31 شهریور مصادف 

عکاسانی از30 استان در این مراسم شرکت کردند. 
دبیر این سوگواره نیز در توضیح برگزاری این مراسم بیان 
کرد: سوگواره در 2 بخش کشوری و استانی برگزار شد 
که برای هم استانی ها فرصت حضور در بخش کشوری 
نیز فراهم گردید. ابراهیم زاده، با اشاره به این که  هیئت 
داوران شامل آقای حسن غفاری )داور  ملی( و آقایان 
دکتر محمد علی بیدختی و رضا خالدی )داوران استانی( 
می باشند، تاکید کرد: همچنین دکتر تقی زاده رئیس 
رئیس  نژاد  عبدالرزاق  االسالم  حجت  و  شهر  شورای 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر و مشاور مذهبی سوگواره 
انتخاب آثار بازدید نمودند. وی  نیز از مراحل داوری و 

خاطرنشان کرد: داوری این جشنواره 10 ساعت به طول 
انجامید و در دو بخش کشوری و استانی نفرات اول تا 
سوم قدردانی و از یک نفر نیز منتخب داوران تقدیر شد. 
دبیر سوگواره از کسب رتبه اول توسط علیرضا وحید از 
شهر تبریز خبر داد و افزود: محسن مقداری از فردوس و 
امین بیانی از تبریز به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب 
کردند. همچنین محمدرضا بهمرام از اهر استان آذربایجان 
 ، زاده  ابراهیم  گفته  به  بود.  داوران  منتخب   شرقی 
ایمان گلرو نفر اول، سید حمید حسینی رتبه دوم و نصیر 
غالمیان رتبه سوم بخش استانی را کسب کردند و آقای 

ابوالفضل حسن پور تقدیر هیئت داوران شد.
دومین دوره  برگزاری همایش پیر غالمان حسینی 

شهر بیرجند 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  عامل  مدیر 
امسال،  که  این  بیان  با  سخنانش،  ادامه  در  شهرداری 
دومین دوره برگزاری همایش پیر غالمان حسینی است 
خاطرنشان کرد: ایده  اولیه برگزاری این همایش از طرف 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مطرح و 
با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی و شورای سرپرستی 
هیئات مذهبی و تعدادی از هیئت های قدیمی شهر از 

جمله هیئت ابوالفضلی، حسینی و صاحب الزمانی)عج( 
سن  پیرغالمان  به  اشاره  با  شاکری  رسید.  انجام  به  
65 سال به باال و سابقه باالی 30 سال حضور مستمر 
در هیئت اضافه کرد: امسال 18 نفر انتخاب و در این 
مراسم از آنان تجلیل شد. وی با بیان این که از هیئت 
حسینی )سید کریم زجاجی و رمضان ابراهیمی( و از 
هیئت فاطمیه )عباسعلی فرخنده و محمد حسن نیک 
ابوالفضلی هیئت  از  داد:  ادامه  شدند،  انتخاب   افروز( 

)محمد سبزکار و محمد حسین بابانژاد(، از هیئت صاحب 
الزمانی»عج« )محمد علی خالدی و محمد علی سورگی(، از 
هیئت متوسلین به موسی بن جعفر»ع« جوادیه )ابوالقاسم 
داوطلب(، از هیئت علی اصغر»ع« )پرویز رحیمی( و از 
شدند. تجلیل  سزاوار(  )غالمحسین  مرتضوی    هیئت 

به گفته وی همچنین از هیئت علی اکبر»ع« )محمد 
حسن نصرآبادی(، از هیئت جانثاران ابا عبدا....»ع« )حسن 
شهپر( ، از هیئت محبان الجواد»ع« )غالمرضا افضلی(، 
 از هیئت صدیقه طاهره»س« )محمد برزگر(، از هیئت 
هیئت  از  زهرایی(،  علی  )نظر  ابیطالب»ع«  ابن  علی 
متوسلین به امام کاظم »ع« )محمد رضا عزیزی فر(  و از 
هیئت رضوی )غالمحسن پناهی( انتخاب و تجلیل شدند.  

عکس: توال


